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Resmî Kısım 

 

 
Tayinler :  

 

No. 12596 
Görülen lüzum üzerine Erzincan valiliğine Beyazıt va-                  

lisi Muhtar, Beyazıt valiliğine Erzincan valisi Ali Kemali  Kırklar-

eli valiliğine Mersin valisi Faik, Mersin valiliğine Sam-                  

sun valisi Salim, Samsun valiliğine Kırklareli valisi Mustafa Arif, 

Bilecik valiliğine Edirne valisi Emin, Edirne valiliğine Bilecik 

valisi Ömer Salim, Giresun valiliğine Muğla valisi Salih Cemal ve 

Muğla valiliğine mülkiye müfettişlerinden Ömer Cevat Beylerin 

tayinleri Dahiliye Vekâletinin 13/4/932 tarih ve 357 numaralı 

tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine icra vekilleri heyetinin 13/4/932 

tarihinde kabul olunmuştur.                                                                13/4/932 
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Vilâyetler : 

İnzibat komisyonları mukarreratı : 

 
 

BEYAZIT 

 

Vilâyet daimî encümen başkâtibi Nurettin, muhasebei 

hususiye başkâtibi Mehmet, muhasebei hususiye merkez varidat 

memuru Fehmi, Iğdır kazası muhasebei hususiye memuru Rüştü 

Efendilerin işlerinde görülen doğruluk, sür’at ve bilhassa umumî 

meclisin toplanışı sırasındaki fevkalâde mesaî ve gayretlerinden 

dolayı birer kıt’a takdirname ile taltifleri icra kılınmıştır. 

 

 

ERZURUM 

 

Ahlâkan zayıf olduğu gibi vazifesini ifa hususunda aczi ve 

muvaffakiyetsizliği görülmesine binaen Oltu kazasına bağlı Örtülü 

nahiyesi müdürü Mahmut Nedim Efendinin tekaüde sevkedilmek 

üzere memurin kanununun muvakkat Birinci maddesine tevfikan 

vilâyet tasfiye komisyonunca 28/3/932 tarihinde tasfiyesine karar 

verilmiştir. 
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GAZİ ANTEP 

 

Kilis hukuk mahkemesi zabıt kâtibi Salâhattin Bey bilâ 

mezuniyet bir gün vazifeye gelmediğinden, Nizip muhasebei 

hususiye memuru Fevzi Ef. bilâ mezuniyet vazifeyi terkettiğinden, 

memurin kanununun «29» uncu maddesi ahkâmına tevfikan 

tevbih, suretile ve mahkeme mübaşiri Abdülkadir Ef. evrakı 

resmiyenin «28» inci maddesine tevfikan ihtar, suretile tecziye 

edilmişlerdir. 

 

 

KARS 

 

Çıldır kazası maliye tahsildarı Haşan Efendinin bir haftalık 

maaşının kat’ı ve merkez hususî muhasebe tahsildarı Mahmut 

Efendinin ise kefalet kanununun «6» ıncı maddesi mucibince 

memuriyetten ihracı suretile tecziyelerine ve haklarında ayrıca 

muamelei kanuniye icrasına karar verilmiştir. 

Kars vilâyeti tasfiye komisyonunca aciz ve 

kabiliyetsizlikleri tebeyyün eden Kars vilâyeti hususi muhasebe 

tahsildarı Bekir ve maliye tahsildarlarından Mecit oğlu İsmail ve 

Kars memleket hastane idare memuru Rifat ve Sarıkamış 

kazasında çalıştırılan mektepli küçük sıhhiye gardiyanı Rifat 

Efendiler memurin kanununun muvakkat birinci maddesi 

mucibince tasfiyeye tabi tutulmuşlardır. 
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SİVAS 

 

Yıldızeli kazası muhasebei hususiye muavini Vehap 

Efendinin vazifesi başına geç geldiğinden dolayı ihtarla tecziyesine 

karar verilmiştir. 

 

 

URFA 

 

İskâna ait dört arzuhali muamelesini yapmıyarak aylarca 

masasında alıkoyduğu anlaşılan nüfus başkâtibi Ali Avni Ef. tevbih 

suretile tecziye edilmiştir. 

 

 

 
 

 

Kanunlar : 

 

İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memur- 

ları hakkındaki 1076 numaralı kanunun 

23 üncü maddesindeki H fıkrasının 

tadiline dair kanun 

 

 

Kanun No. 1936                            Kabul tarihi : 24/3/1932 

 

Madde 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat 
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askerî memurları kanununun 23 üncü maddesinin H fıkrası 

berveçhi ati tadil edilmiştir: 

H — 1632 numaralı askerî ceza kanununun 32 nci maddesi 

mucibince haklarında ihraç cezası hükmolunanlar.  

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.  

Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur.                                                    27/3/1932 

 

 
 

 

Jandarmadan olan şoförlere verilecek 

ücret hakkında kanun 

 

 

Kanun No. 1941                            Kabul tarihi : 7/ 4 / 1932 

 

Madde l — Jandarma umum kumandanlığı kadrosuna 

dahil ücreti şehriyeli sivil şoför yerine istihdam olunacak                 

jandarma şoförlere ayda maktuan ve azamî otuz lira ücret                 

verilir. 

Madde 2 — Jandarma şoförlerin iaşe, ılbas ve sair hu-  

susatı diğer efrat gibi temin olunur. 

Madde 3 —  Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanun ahkâmını icraya Dahiliye ve               

Maliye Vekilleri memurdur.                                      10/4/1932 
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Çocuk Bayramı münasebetile nisanın yirmi- 

sinden otuzuna kadar Posta mûraselâtile Tel- 

graflara Şefkat pulu yapıştırılması 

hakkında kanun 

 

 
Kanun No. 1947 Kabul tarihi :11 /4/ 1932 

 

Madde 1 — Posta ve telgraf ücretlerinden başkaca olarak 

çocuk bayramı münasebetile nisanın 20 inci gününden 30 uncu 

günün akşamına kadar postanelere tevdi olunacak adi 

mektuplardan bir taahhütlü ve kıymetli mektuplardan iki, 

telgrafnamelerden üçer kuruş ve kartlardan yirmi para şefkat ücreti 

alınır. 

Madde 2 — Şefkat ücretleri için müraselât üzerine ya- 

pıştırılacak pullar Himayei Etfal Cemiyetince tedarik ve P.                       

T. T. İdaresine tevdi olunur. Sarfedilen bu pulların bedeli                                   

P. T. T. idaresi tarafından bir ay zarfında cemiyetin merkezi 

umumisine tediye edilir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye Ve-                       

kili memurdur.                                                     12/4/1932 
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Ağıllar Kanununun 1 inci maddesini 

tadil eden kanun 

 

Kanun No. 1948           Kabul tarihi : 21 /4/ 1932 

 

Madde 1 — 1423 numaralı ağıllar kanununun 1 inci 

maddesinde yazılı mecburî müddet üç sene daha temdit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.  

Madde 3 — Bu kanunu icraya Adliye, Dahiliye, Ziraat 

Vekilleri memurdur.                                             23/4/1932 

 

 

 
 

 

Posta, Telgraf ve Telefon Merkezleri Müdür 

ve Başmemurlarının idareye muhtas 

binalarda icaresiz ikametleri 

hakkında kanun 

 
       Kanun No. 1949 Kabul tarihi : 21/4/1932 

 

Madde 1 —  Posta telgraf ve telefon işlerine muhtas ve Devlete 

ait icarsız binalar dahilinde posta, telgraf ve telefon müdür ve 

başmemurları ailelerde meccanen ikamet edebilirler (icarsız telsiz 

telgraf ve telefon binalarında bu işlerle muvazzaf mühendis ve 

diğer bütün memur ve müstahdemlerin ailelerde meccanen 

ikametleri caizdir). 
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Devletçe icar bedeli verilen posta, telgraf ve telefon 

binalarında ancak vazifede kendisinden maada iki refiki-                   

hat ve tevzi memurları hariç bulunan posta, telgraf ve te-                        

lefon müdürlerde vaziyette bulunan başmemurlar ailelerde 

meccanen ikamet edebilirler. Bu suretle meccanen ikamete                   

mezun olanlar arzu etmedikleri takdirde bu hakkı kendilerinden bir 

derece aşağıdaki memura mes’uliyet der’uhte etmek şartile devre 

salahiyetlidirler. 

Bu hakkın istimali, binanın müsait olması ve vazifeyi                       

işkâl etmemesile mukayyettir. Mesken ittihaz olunan kısmın                        

tenvir teshin ve su masrafları idarehanede ikamet eden me-                   

mura aittir. 

Madde 2 — Posta, telgraf ve telefon binaları dahilinde 

ailelerde ikamete mezun olan müdür ve başmemurların bu 

binalarda işgal edebilecekleri kısımların azamî haddi İcra Vekilleri 

Heyeti kararile tayin olunur. 

Madde 3 — Bu kanunun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve 

Maliye Vekilleri memurdur.        23/4/1932 

 

 
 

1937 numaralı kanun Ankara şehri imar müdürlüğünün 1931 

malî senesi bütçesinde yapılacak tadilâta dair olup resmî gazetenin 

6 nisan 932 tarih ve «2070» sayılı nüshasında münderiçtir. 

 

 
 

1336 numaralı kanun jandarma umum kumandanlığı 
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«1931» senesi bütçesinde münakale yapılmasına dair olup resmî 

gazetenin «6» nisan 1932 tarih ve «2070» sayılı nüshasında 

münderiçtir. 

 
 

«1939 numaralı kanun «10» mart 1926 tarihli ihtira berat 

kanununa bir madde ilâvesi hakkında olup resmî gazetenin «6» 

nisan 1932 tarih ve «2070» sayılı nüshasında münderiçtir.  

 
 

1940 numaralı kanun «11» nisan 1934 tarihli gümrük 

kanununun 906 numaralı kanun ile tebdil edilen «107» inci 

maddesinin tadiline ve mezkûr kanun muaddel «1723» numaralı 

kanunun birinci maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair olup resmî 

gazetenin 13 nisan 1932 tarih ve 2076 sayılı nüshasında 

münderiçtir. 

 
 

1942 numaralı kanun tabiiyet muamelelerinden alınacak 

harçlara dair 15 mayıs 1928 tarih ve «126» numaralı kanun tadil 

olup resmî gazetenin 13 nisan 1932 tarih ve ve «2076» sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

 
 

1943 numaralı kanun mazbut emlâk yurtluk ve ocaklık 

maaş mukabili verilecek olan ve arazi hakkında olup resmî 
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gazetenin 13 nisan 1932 tarih ve 2076 sayılı nüshasında 

münderiçtir. 

 
 

1944 numaralı kanun 1331 numaralı kanuna tevfikan 

verilen tapu senetleri harçlarının bakiye taksitlerinin affına ve gayri 

mübadillere verilecek gayri menkul emvalin tapu harçlarından 

istisnasına dair olup resmî gazetenin 13 nisan 932 tarih ve 2076 

sayılı nüshasında münderiçtir. 

 
 

1945 numaralı kanun 1931 malî senesi bütçesinde 

münakale yapılmasına dair olup resmî gazetenin 14 nisan 2077 

sayılı nüshasında münderiçtir. 

 
 

1946 numaralı kanun 1931 malî senesi bütçesinde 

münakale icrasına ve gümrükler umum müdürlüğü bütçesinde 2 75 

inci faslından yeniden bir madde açılmasına dair olup resmî 

gazetenin 14 nisan 932 tarih ve 2077 sayılı nüshasında münderiçtir. 
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T. B. M. M. kararları : 

 

 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 

31 inci maddesinin tefsirine mahal 

olmadığı hakkında 

 
Karar No. 692 

Belediye vergi resimleri kanununun 31 inci maddesinde 

«Kasaba ve şehirlerde istihlâkâtı mahalliyeye mahsus eşya üzerine 

mahalleri belediyelerinin kararile duhuliye resmi vaz ve istifa 

olunabilir» denmesine ve «istihlâk» kelimesi «mahallî» kelimesile 

umumî ve şümullü surette tavsif olunup şehir ve kasabalar halkının 

istihlâkâtı hasran ve tahsisen zikir ve beyan edilmemesine binaen, 

şehir ve kasabalara oralardan eşya tedarik eden mıntaka halkının 

istihlâki için ithal edilen ve bu maksatla oralarda satılan eşyadan 

duhuliye resmi alınması lâzım gelir. Aksi takdirde bir kasabadan 

eşya tedarik eden köylülerin aldıkları eşyaya ve keza uzun 

yolculuğa çıkan bir şoförün herhangi bir şehirden aldığa benzine 

ait duhuliye resminin şehir ve kasaba haricinde istihlâk edilecek 

kısmına isabet eden miktarı iade olunmak icabederdi. 

Bunun tatbik kabiliyeti olmadığı ve tahmil olunan bir çok 

vazifeleri ifa ile mükellef bulunan belediyelere varidat temini 

maksadile tedvin olunan kanunun ruhile kabili telif bulunmadığı 

varestei izahtır. 

Binaenaleyh şehir ve kasabalara ithal edilip oralarda satılan 

veya istihlâk için oralardan tevzi olunan ve duhuliye 
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resmine tâbi tutulan eşyadan bu resmin alınması doğrudur. 

Hükümete ait eşyanın duhuliye resminden istisnasına dair 

hiç bir kaydı kanunî bulunmadığından bu eşyanın da aynı hükme 

tâbi olması tabiidir. 

Bir şehir veya kasabaya bilâtevakkuf imar yahut müddeti 

muayyene zarfında harice nakledilmek üzere ithal olunan eşyadan 

resim alınmıyacağı ise kanunun 35 inci maddesinde sarahaten 

zikrolunmuştur. 

Mütaleatı anifeye binaen muhtacı tefsir bir kaydı kanunî 

olmadığına karar verilmiştir.                                         3/3/1932 

 

 
 

Vergi mektumları ve Kaçak mefhumları 

hakkında 
 

Karar No. 700 

1 ) Vergi mektumatile kaçak mefhumlarının bir birine 

tedahüllerinden tevellüt eden tatbikat mahzurlarını tamamile 

bertaraf etmek üzere bu mefhumlara ithal edilecek hâdiseler tertip 

ve tasnife tâbi tutularak kaçak mefhumuna dahil olacaklar kaçağın 

menü takibi hakkındaki kanuna ve mektum mefhumuna dahil 

olanlar da 1905 numaralı kanuna dercedilmiş ve ayrı ayrı 

hükümlere tâbi tutulmuş olduğundan badema bu iki mefhumun 

yekdiğerine tedahül etmesine imkân kalmamıştır. Binaenaleyh bu 

hususta yeniden hüküm ve tesise ihtiyaç ve lüzum yoktur. 

2) Evvelce tahaddüs etmiş bulunan bu kabil meselelerde 

tatbikat noktai nazarından mevcut içtihat farklarının 
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telifine gelince; 1341 senesi bütçe kanununun 50 inci maddesinde 

(ahkâmı hususiyeye tâbi bulunanlar müstesna olmak üzere varidatı 

devlete müteallik kavanin mucibince kaçakçılık dolayısile istifa 

olunacak cezayı nakdilerin nısfına kadar miktarı muhbirler ile 

kaçağın derdesti emrinde hizmeti görülenlere derhal ikramiye 

olarak verilebilir... İlâh) denilmekte bulunmasına ve o zamana 

kadar mevzuatta kaçak ile mektumu birbirinden ayıran sarih ahkâm 

mevcut olmayıp bilâkis bazı mevzuatta vergi mektumatının dahi 

kaçak mefhumuna tedahül ettirildiğine nazaran mektumatın dahi 

salifüzzikir maddei kanuniyenin hükümlerine tâbi tutulabilmesi 

imkânı kabul olunabilir. Esasen bunun tatbikat noktai nazarından 

istikbalde tevlit edebileceği mahzurlar dahi yukarıda zikredildiği 

gibi yeni mevzuatla tamamen bertaraf edilmiş olduğuna göre 

evvelce tahaddüs etmiş bulunan münferit vakayide aksine bir 

sarahati kanuniye mevcut bulunmamak dolayısile 1341 senesi 

bütçe kanununun (50) inci maddesinin (varidatı devlete müteallik 

kavanin mucibince... ilâh) mutlak hükmünün (o tarihte başka 

hüküm mevcut olmadığından) mektumatâ dahi teşmil edilebilmesi 

maddenin hükümete verdiği takdir salâhiyetinin istimali 

mahiyetinde görülmüştür.                                  11/4/1932 

 

 
 

 

693 numaralı karar: Esbabı mucibe ve zaruret dolayı-               

sile takip ve tahsiline mahal veya imkân görülemiyen borç- 
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ların terki hakkında olup resmî gazetenin 6 nisan 932 tarih ve 2070 

numaralı nüshasında münderiçtir. 

 
 

694 numaralı karar: 1637 numaralı kanunun ikinci 

maddesinin tadiline lüzum olmadığı hakkındadır. 

 
 

 

695 numaralı karar: Haziran ve teşrinisani 931 

aylarında ait divanı muhasebat raporları hakkında ittihaz olunan 

mukarrerata dairdir. 

 
 

 

696 numaralı karar: 7 mart 927 tarih ve 1 75 7 numaralı 

kanunun birinci maddesinin son fıkrası hakkındadır. 

 
 

 

697 numaralı karar: 1783 numaralı askeri ve mülkî te-                   

kaüt kanununun altıncı maddesine dair ve 698 numaralı                            

karar ise yüzbaşı Celâlettin Efendiye verilmiş olan birinci 

takdirnamedeki mülâzım kelimesinin birinci mülâzım ola-                       

rak tashihi hakkında olup resmî gazetenin 12 nisan 932 tarih                       

ve 2075 numaralı nüshasında münderiçtir. 

 
 

 

699 numaralı karar Hüseyin oğlu Mehmet çavuşun 701 

numaralı karar ise Mihalıççığın Doğan köyünden Mutuş oğ- 
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lu Malikin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında olup resmî 

gazetenin 12 nisan 2077 sayılı nüshasında münderiçtir. 

 

 

TEFSİR 
 

173 numaralı tefsir inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp 

malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair olan 

kanunun dördüncü maddesi hakkında olup resmî gazetenin 6 nisan 

932 tarih ve 2070 sayılı nüshasında münde « riçtir. 

 

 
 

 

İcra vekilleri heyeti kararnameleri: 

 
                   HÜLÂSA   : 

                                                      İktisadı koruma hakkında: 

 

Kararname No. 12487 

Memleket iktisadiyatını korumak için yapılan 12/11/ 1931 tarih ve 

11940 numaralı kararnameye zeylen hazırlanan ve İktisat 

Vekâletinin 21/3/1932 tarih ve 1 793/47 numaralı tezkeresile teklif 

olunan 3 numaralı İcra Vekilleri Heyetinin 2/4/1932 tarihli 

içtimaında gârüşülerek mezkûr kararın kimyevî gübrelerin de 

ilâvesile mer’iyete vaz’ı tasvip olunmuştur.          2/4/1932 

 

 
 

 
İdare — 2 
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3 numaralı Karar 

 

1  — Her ay başında gümrüklere tevzi edilmiş olan kon- 

tenjanlar, her biri ayrı eşhasa ait, mevcut beyannamelere                          

tesçil numarası sırasile mevcut kontenjanın altıda biri ve -                      

rilmek suretile hemen tevzi olunur. Bu tevziden geri kalan                         

kısım ilk numaraya verilir; gene artan kısım bulunursa mü-                    

teakip numaraya verilir. Her bakiye kaldıkça bu veçhile devam 

olunur. 

2  — 11940 numaralı kararnamenin birinci maddesinin 3 

üncü fıkrasındaki: (Listedeki kontenjanlara mahsuben gümrüklere 

vürut edecek eşya vürut) kelimesinden sonra (ve müracaat) 

kelimesi ilâve olunmuştur. 

3  —  Yolcu beraberinde olarak vapur ve trenlerle Türk 

liman ve garlarına gelen ve gümrük resmi minhayselmecmu                     

elli Türk lirasını tecavüz etmiyen ve ticarete arzedilmiyecek olan 

eşya ve hayvan, kontenjan harici olarak ithal olunur. 

4  —  702 D (saf utrumer yalnız bu dahilidir) ve kim-                

yevî gübreler (A) listesine ilâve olunmuştur. 

5 —  İşbu kararname neşrinden muteberdir. 
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                   HÜLÂSA   : 

     Manisanin Delice ve Yenice  

mahallesindeki Bağ ve Zey- 

       tinlikler hakkında : 

 

Kararname No. 12531 

4/10/931 tarih ve 11833 numaralı kararnameye ze-                         

yildir. 

Manisanin Delice ve Yenice mevkilerinde vaki olup nısfının 

ihya edenlere verilmesi takarrür eden bağ ve zeytinliklerden 

evvelce kendilerinden istirdat olunarak muhacirine teffiz edilmiş 

olan aksamının muhacirin namına ferağı icra edildiği cihetle 

bunların muhacirlerden istirdadiyle muhyilerine iade ve temlikine 

imkân bulunmadığı ve bu yüzden müracaat eden muhyiler 

kararname hükmünden istifade edemiyerek mağdur olduklarından 

teffiz harici kalan harap bağlardan münasip miktarının kendilerine 

temlikini talep etmiş ve kat’î tasfiye kanunu hükümlerine göre 

mübadil Rumlardan metruk emvalin mübadillerin istihkak 

bakiyelerine karşılık konulması hasebile bunlardan da 

istifadelerine imkân görülememekte ise de ihya edilen bağları 

ellerinden alınarak muhacirlere teffiz edilen bağcıların hususiyet 

arzeden vaziyetleri nazarı dikkate alınarak müzayede, münakaşa ve 

ihalât kanununun 18 inci maddesi mucibince devlet uhdesine 

intikal eden ve edecek olan bağların münasip miktarının takdir 

oluacak bedel mukabilinde kendilerine temliki hakkındab ir karar 

ittihazı Maliye Vekâletinin 23/ 3/ 932 tarih ve 10802 numaralı 

tezkeresile teklif olunmuştur. 

Keyfiyet İcra Vekilleri Heyetinin 2/4//1932 tarihli iç-                      

itmaında görüşülerek teklif veçhile muamele ifası tasvip ve                 

kabul olunmuştur. 
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                   HÜLÂSA   : 

Resen Şifre ve açık telgrafla  

    muhabereye salâhiyettar 

            makamlar hakkında : 

Kararname No.12540 

16/4/1930 tarih ve 9131numaralı kararnameye ze-                       

yildir : 

Resmen şifre ve açık telgrafla muhabereye salâhiyettar 

makamlar listesine merbut cetvelde yazılı makamların da ilâvesi; 

İkitsat vekâletinin 15/ 3/ 1932 tarih ve 73 numaralı tezkeresile 

yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 3/4/1932 tarihli 

içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 

        3/4/1932 

                                                            REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Adliye Vekili 

              İsmet                                                Yusuf Kemal 

 

Millî Müdafaa Vekili                              Dahiliye Vekili 

                  Zekâi                                                   Ş. Kaya 

 

       Hariciye Vekili V.                                      Maliye Vekili 

                Ş. Kaya                                            M. Abdülhalik 
 

 Maarif Vekili                                               Nafıa Vekili 

             Esat                                                       Hilmi 
 

        İktisat Vekili                                         Sıhhat ve İçtimaî M. V. 

       Mustafa Şeref                                                 Dr. Refik 

 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili                               Ziraat Vekili 

        Ali Rana Z.                                                      Muhlis 

 



 
 
 

409 
 

16/4/930 tarih ve 9131 numaralı karar- 

nameye merbut listeye zeylen ilâve  

edilecek makamların listesi 

 
       1 — Ticaret mümessilleri (İskenderiye, Pire) 

2 — İhracat Ofisi müdürlüğü 

3 — Balıkçılık müfettişliği 

4 — Sanayi müdürlükleri (İstanbul, İzmir) 

 

 
 

                   HÜLÂSA   : 

Takas komisyonu talimat-  

namesinin 1 inci maddesinin  

2 inci fıkrası Hakkında: 

 

Kararname No. 12559 

 

14/2/1932 tarih ve 12260 numaralı kararnameye ze-                   

yildir: 

Umumî ve mülhak bütçelerden maaş veya ücret alan-                      

lardan bir dairenin bir işi veya muhtelif vekâlet ve idarelerin                               

işlevi için teşkil olunan komisyonlara memur edilenlere ve                   

ücretli daimî müstahdemlere teadül kanununun 15 inci mad-  

desinin son fıkrası mucibince ücret verilmemesi 1931 senesi               

bütçe kanununun 16 inci maddesi kabul edilmiş esasat cüm-

lesinden bulunmasına göre Takas komisyonu talimatname-                  

sinin buna muhalif olan birinci maddesi ikinci fıkranın tat- 
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bikına mesağ olmadığı cihetle bu hususta bir karar ittihazı                    

Maliye Vekâletinin 16 /3/1932 tarih ve 35 numaralı tez-                   

keresile teklif edilmiş ve keyfiyet İcra Vekilleri Heyetinin                            

2/ 4 / 1932 tarihli içtimaında görüşülerek Maliye Vekâletinin       

teklifi veçhile bahsi geçen talimatnamenin birinci maddesi-                     

nin (Reis ve komisyon emrinde çalışacak tahrir heyetinin                        

ücret ve masrafları kezalik Vekiller Heyetince tespit olunur) 

fıkrasının tayyi suretile tadili tasvip ve kabul olunmuştur. 

2/4/1932 

 
 

                   Teşkilât, Fek ve İlhaka ait karar-  

            nameler : 

 
                   HÜLÂSA   : 

     Arapsun kazasına bağlı dört  

   köyün vilâyet merkezine  

      ilhakı hakkında : 

No. 8543 

Madde 1 — Kırşehir vilâyetinin Arapsun kazasına bağlı 

Ayhan, Sarılar, Kışlalar, Baraklar köylerinin mezkûr kazadan 

irtibatları fekkedilerek Avanos kazasına ilhak, edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Vekili 

memurdur.              31/3/1932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 
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                   HÜLÂSA   : 

Zonguldak vilâyetinin Bozca 

köyü ile Taşçılar köyü h: 

No. 8544 

Madde 1 — Zonguldak vilâyetinin Beycuma nahiyesine bağlı 

Bozca köyü ile Kozlu nahiyesine bağlı Taşçılar köyünün mezkûr 

nahiyelerden irtibatları fekkedilerek Bozca köyü Kozluya ve 

Taşçılar köyü de Beycuma nahiyelerine ilhak edilmişlerdir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Vekili 

memurdur. 31/3/1932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 

 

 
 

 
                   HÜLÂSA   : 

Kozyeka nahiyesine bağlı  

Alpaslan, Örencik, Bidamış, 

Pırlanlar ve Kumari köyleri- 

nin mezkûr nahiyeden irti- 

batlarının kat edildiğine dair: 

No. 8545 

Madde 1 — Kastamonu vilâyetinin Kozyaka nahiye-                          

sine bağlı Alpaslan, Örencik, Bidamiş, Pırlaklar ve Kumari 
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köylerinin mezkûr nahiyeden irtibatları fekkedilerek Kastamonu 

vilâyeti merkez kazasına ilhak edilmişlerdir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Vekili 

memurdur.           31/3/1932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 

 

 
 

                   HÜLÂSA   : 

Bozüyük kazasının bazı köy- 

 lerinin Pazarcık nahiyesine  

        ilhakı hakkında: 

No.8554 

Madde 1 — Bilecik vilâyetinin Bozüyük kazasına merbut 

Göyünecek, Tavlez, Ketenlik, Yeşilçukurca, Üreyil ve Dandin 

köylerde Pazarcık nahiyesine bağlı Dombayçayırı ve Müzeyyen 

köylerinin mezkûr kaza ve nahiyeden irtibatları fekkedilerek 

Dodurga nahiyesine ilhakları icra edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Vekili 

memurdur. 31/4/1932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 
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                   HÜLÂSA   : 

Posof ve Kağızman kazaları-  

 nın bazı köylerinin irtibatla-  

      rının fek ve ilhakları h: 

No. 8555 

Madde 1 — Kars vilâyetinin Kağızman kazasına mer-                         

but Alaca, Türk söğütlü, Kızılkule, Acem ve Harabetaşnik-                       

leri, Kozluca, Hasancan köylerinin mezkûr kazadan irtibat-                  

larının fekkiyle Karsın Diğvor nahiyesine ve Posof kazası-                     

na bağlı Damal nahiyesinin Derindere, Satkabel, Çıldıret,                      

Arile, Cancak, Yeniköy, Sakre köylerinin de mezkûr nahi-                  

yeden alınarak ayni kazaya bağlı Cilvan nahiyesine ilhakları                    

icra kılınmıştır. 

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Vekili 

memurdur. 31/4/1932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 

 

 
 

                   HÜLÂSA   : 

     Palamut nahiyesinin on sekiz  

                                                           köyünün Akhisara ilhakı h: 

No. 8562 

Madde 1 — Manisa vilâyeti merkez kazasına tâbi Palamut 

nahiyesinin merbut cetvelde isimleri yazılı on sekiz 
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köyü mezkûr nahiyeden alınarak ayni vilâyetin Akhisar kazasına 

ilhak edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kararname hükmünü icraya Dahiliye Vekili 

memurdur.                                                                   3/4/1932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 

 

 
 

                   HÜLÂSA   : 

     Minar nahiyesinin Hacikân 

   köyünün Şirvan kazasına 

      ilhakı hakkında: 

 
No. 8565 

Madde 1 — Siirt vilâyetinin Şirvan kazasına bağlı Mi-                      

nar nahiyesinin Hacikân köyünün mezkûr nahiyeden irtibatı 

fekkedilerek Şirvan kazasına ilhakı icra edilmiştir. 

Madde 2 —  Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Vekili 

memurdur.      3/4/1932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 
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                   HÜLÂSA   : 

     Gemliğin Dişkaya köyünün  

  Kesici nahiyesine ilhakı h: 

No. 8566 

Madde 1 — Bursa Vilâyetine bağlı Gemlik kazasının Dişkaya 

köyünün mezkûr kazadan irtibatı fekkedilerek Bursanın Kestel 

nahiyesine ilhakı icra edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Ve-                           

kili memurdur.                                                              3/4/1932 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 

 

 
                   HÜLÂSA   : 

     Çal kazasının iki köyünün  

Uşak kazasına ilhakı h: 

No.8567 

Madde 1 —  Denizli vilâyetinin Çal kazasına merbut                      

Mildi ve Hanyeri köylerinin mezkûr vilâyetten irtibatları 

fekkedilerek Kütahya vilâyetinin Uşak kazasının Ulubey 

nahiyesine ilhakları icra edilmiştir. 

Madde 2 —  Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Vekili 

memurdur.                                                                    3/4/1932 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 
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                   HÜLÂSA   : 

Atabey nahiyesinin Bozan  

önü ile Keçiborlu köyünün  

   bu nahiyelerden fekkiyle  

      Isparta merkezine  

        raptı hakkında : 

No. 8574 

Madde 1 — İsparta vilâyetinin merkez kazasına bağlı 

Atabey nahiyesinin Bozanönü ve gene vilâyet merkezine bağlı 

Keçiborlu nahiyesinin Gölbaşı köyleri vilâyet merkezine ilhak 

edilmişlerdir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Ve-                

kili memurdur.                                                                 9/4/932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 

 

 
 

                   HÜLÂSA   : 

          Kavaklıdan fekkedilerek 

  Uzunköprüye ilhak edilecek 

         köyler hakkında : 

No. 8574 

 
Madde 1 — Edirne vilâyetinin kavaklı kazasına bağlı 

Çiftlik, Çalı, Karayayla, Kurdu, Gemici köylerinin mezkûr 
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kazadan irtibatları fekkedilerek ayni vilâyete tâbi Uzunköp-                      

rü kazasına ilhak edilmişlerdir. 

Madde 2 —  Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Ve-                         

kili memurdur.                                                                     9/4/932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 

 
 

                   HÜLÂSA   : 

Dört köyün Sivas vilâyetine  

alınması için: 

No. 8578 

Madde 1 — Sivas vilâyetinin Hıdırnalı nahiyesine bağlı 

Borazitler, Hayranlı, Aydoğmuş ve Dere köylerinin mezkûr 

nahiyeden irtibatları fekkedilerek vilâyet merkezine ilhak 

edilmişlerdir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Vekili 

memurdur.                                                                         9/4/932 
 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 
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                        HÜLÂSA   : 

      Kayı köy hakkında : 

No.8589 

Madde 1 — Ankara vilâyetinin Zir nahiyesine bağlı 

Kayıköy  ile bu köye merbut Karkın ve Erkeksu çiftliklerinin Zir 

nahiyesinden irtibatları fekkedilerek Ayaş kazasına ilhak 

edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Ve-                              

kili memurdur.                                                           11/4/932 

 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 

 
 

                        HÜLÂSA   : 

            Hamidiye köyünün Bolva- 

                                                        dine ilhakı hakkında hakkında : 

No.8669 

Madde 1 — Afyonkarahisar vilâyetinin Çobanlar 

nahiyesine bağlı Hamidiye köyünün Çobanlar nahiyesinden irtibatı 

fekkedilerek mezkûr vilâyetin Bolvadin kazasına ilhakı icra 

edilmiştir.  

Madde 2 — Bu kararnamenin tatbikine Dahiliye Ve-                              

kili memurdur.                                                           20/4/932 

                                                                        REİSİCUMHUR  

                                                                   Gazi Mustafa Kemal 

 

      Başvekil                                             Dahiliye Vekili 

              İsmet                                                     Ş.Kaya 
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Şûrayı Devlet kararı : 

 
                        HÜLÂSA   : 

      Evkaf Bütçe kanununun 4  

                                                           üncü maddesi hakkında: 

 

Tanzimat Dairesi Mazbatası 
No. 50 / 28 

İstanbulda Kandilli kız orta mektebi arsasının 1341 senesi 

Evkaf bütçe kanununun dördüncü maddesinin dairei şümulü 

dahilinde olup olmadığı hususunda Maarif Vekâleti ile evkaf 

umum müdürlüğü arasında hadis olan ihtilâfın tetkiki ile bir karara 

raptı hakkında Başvekâleti celileden yazılıp dairemize havale 

buyurulan 22/11/1931 tarih ve 6/4109 numaralı tezkere melfufatı 

ile birlikte mütalea olundu. 

Maarif Vekâletinin noktai nazarı, 1341 senesi evkaf                        

bütçe kanununun dördüncü maddesinde (maksadı tesisleri                

ile mahalli sarfları tedris ve talim ve terbiye olarak kalan                              

vakıf mebani ile arsaların idare ve nezareti meşrutiinlehle-                      

rinin mahiyetine göre Maarif Vekâleti ile idarei hususiyelere tevdi 

olunacağı) musarrah olup Kandilli kız orta mektebine                             

tahsis edilmiş olan Adile sultan sarayı da bu kabil vakıf me- 

baniden bulunmasına binaen arsası ile beraber Maarife devir kanun 

iktizasından olmak icabedeceği merkezindedir. 

Evkaf umum müdürlüğü ise; zikri geçen evkaf bütçe 

kanununun dördüncü maddesi mektep olarak inşa ve vak- 
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fedilmiş olan binalarla arsaların Maarif Vekâleti ile idarei 

hususiyelere devrini âmir olup mevzuubahis mahalle gelince haddi 

zatında eşhası hakikiyeye ait bir bina iken mektep ittihaz olunduğu 

yani mektep olarak inşa ve vakfedilmiş mebaniden olmadığı 

cihetle bunun mezkûr maddei kanuniye ile alâkası olmadığından 

bina mukataasının maarifçe evkafa itası lâzım geleceği mütaleasmı 

serdetmektedir. 

Her iki tarafın istinat ettiği 1341 senesi evkaf bütçe 

kanununun 4 üncü maddesine dahi aynen (maksadı tesislerde 

mahalli sarfları tedris ve talim ve terbiye olarak kalan vakıf mebani 

ile vakıf arsaların idare ve nezareti meşrutünlehlerinin mahiyetine 

göre Maarif Vekâleti ile idarei hususiyelere tevdi ve bu kabil evkaf 

hakkında 19 mayıs 1927 tarihli kanun ahkâmı Maarif ve Dahiliye 

Vekâletlerince de tatbik olunur.) 

 

İcabı müzakere olundu: 

 

Maddei kanuniyenin kastettiği mebani ve arsalar doğrudan 

doğruya tedris ve talim ve tarbiye için vakfedilmiş olan mahaller 

ile vakfedildiği sırada bu maksatlara hâdim varidat temin etmek 

üzere tahsis edilmiş olan bna veya bunların arsalarından baret 

olduğu vazıhan anlaşılmakta olup Kndilli kız orta mektebinin işgal 

ettiği bina ise Adile sultan sarayı namile maruf mukataaya merbut 

ve eşhası hakikiye uhdelerinde mütedavil bulunduğuna göre 

mektep veya ona mümasil bir maksatla vakıf ve tahsis edilmiş 

mebaniden madut olmıyacağı cihetle mukataasının ciheti maariften 

evkafa tediyesi tabiî bulunduğu teemmül kılınmıştır. 

İki daire arasında mütehaddis bir itilâf mahiyetinde 

bulunduğu cihetle keyfiyetin bir kere de heyeti umumiyece 

müzakere edilmek üzere riyaseti celileye takdimi ittifakla 

kararlaştırılmıştır.                                                    28/11/1931 
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Suret : 

 

Hariciye Vekâletinin 24/4/1932 tarihli 

ve 8147/1121 numaralı tezkeresi 

 
İsveç sefaretinden ahiren alınan bir takrirde İsveçte siyasî 

veya konsolosluk memurlarımız tarafından karı ve koca Türk 

vatandaşı olmak şartile Türk kanunu medenisine tevfikan ve 

muamelei mütakabile kaydı ihtirazisi tahtında nikâh akteylemeleri 

hususunda İsveç hükümetinin mümanaat etmiyeceğinden bahisle 

hükümetimizin de bu hususta muamelei mütekabile bahşedip 

etmiyeceği sual edilmekte ve bahşettiği takdirde bu baptaki müspet 

cevabın her iki hükümet beyninde hasıl olmuş bir itilâf teşkil 

edeceği bildirilmektedir. 

Teklifi vaki muvafık görülmesi üzerine İsveç sefaretine bu 

hususta müspet cevap verilmiş olduğu memleketimizdeki İsveç 

siyasî ve konsolosluk memurlarının karı ve koca İsveç tebaasından 

olan bir nikâhı millî kanunları ahkâmına tevfikan akte mezun 

bulunduklarının icap edenlere tebliğine müsaade buyurulmasını 

rica eylerim efendim.                                                   24/4/932 
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Vilâyetler idaresi umum müdürlüğü; 

 

Ş.I 

 
                        HÜLÂSA   : 

           Nahiye müdürlerinin isim-  

           lerile almakta bulundukları  

          maaş miktarlarını gösterir bir  

          deftârin tanzimi hakkında : 

 

Nahiye müdürlerinin isimlerde kadro ve almakta bu-lundukları 

maaş miktarlarını ve hangi kazaya merbut bulunduklarını gösterir 

bir defterin mayıs nihayetine kadar vekâlette bulundurulması rica 

olunur efendim.                                                            14/4/932 

 
 

 

                        HÜLÂSA   : 

       Riyaseticümhur umumî kâ- 

      tipliğine Hikmet Beyefendi- 

             nin tayin kılındığına dair : 

 

Ş.II 
No.1268 

Riyaseticümhur umumî kâtipliğine Kâbil Büyük Elçisi Hikmet 

Beyefendinin tayin edildiğine dair İcra Vekilleri Heyetinin 

27/3/932 tarih ve 12469 sayılı kararnamesi sureti leffen gönderildi 

efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır.                               3/4/1932 
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Suret : 

 

İcra Vekilleri Heyetinin 27/3/1932 tarih  

ve 12469 sayılı kararnamesi 

 

 
Münhal bulunan Riyaseticümhur umumî kâtipliğine Kabil 

Büyük Elçisi Hikmet Beyefendinin tayini; Hariciye Ve-                      

kâletinin 27 mart 932 tarih ve 6547/241 numaralı tezkeresiyle vuku 

bulan teklifi üzerine İcra Vekilleri heyetinin 27/3/932 tarihli 

içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 

 
 

 

                        HÜLÂSA   : 

    Hariciye vekaleti umuru- 

   nun Şükrü Kaya Beyefendi  

     tarafından tedvirine dair : 

 

No.1331 

Avrupaya giden Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendinin 

avdetlerine kadar vekâlet işlerinin Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Beyefendi tarafından vekâleten tedviri Reisicumhur Hazretlerinin 

Yüksek tasviplerine iktiran etmiş olduğu Başvekâleti Celilenin 

7/4/932 tarih ve 6/847 sayılı tezkeresinde iş ar kalınmıştır. 

Keyfiyet tebliğ olunur efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır.                    10/4/932 
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                        HÜLÂSA   : 

 Hariciye vekâleti umurunun  

 Şükrü Kaya Beyefendi tara- 

      fından tedvirine dair: 

No. 1488 

Rusyaya giden Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefen-                    

dinin avdetlerine kadar vekâlet işlerinin Dahiliye Vekili                             

Şükrü Kaya Beyefendi tarafından vekâleten tedviri Reisi-                    

cümhur Hazretlerinin Yüksek tasviplerine iktiran eylediği 

Başvekâleti celilenin 23/4/932 tarih ve 6/966 numaralı                 

tezkeresile iş'ar buyrulmuştur. 

Keyfiyet tebliğ olunur efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır.                                 27/4/932 

 

 
 

 

                        HÜLÂSA   : 

     Sıhhat ve İçtimaî Muavenet  

       vekili Doktor Refik Beye- 

                 fendinin vekâletine dair : 

 

No.1489 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin Rusyadan avdetle-                            

rine kadar kendilerine Sıhhiye ve İçtimaî Muavenet Vekili Doktor 

Refik Beyefendi tarafından vekâlet edilmesinin Re-                       

isicümhur Hazretlerinin Yüksek tasviplerine iktiran ettiğine 
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dair Başvekâleti Celiledn gelen tezkerenin bir sureti leffen irsal 

kılındı efendim. 

Vakâlet dairelerine yazılmıştır.                          26/4/932 

 

 
 

 

Suret : 

 

Başvekâleti Celilenin 23/4/932 tarih ve 

6/964 sayılı tezkeresi 
 

 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin Rusyadan avdetle-                 

tine kadar Başvekâlet işlerinin Sıhhiye ve İçtimaî Muavenet               

Vekili Dr. Refik Beyefendi tarafından vekâleten ifası                           

22/4/932 tarihinde Reisicumhur Hazretlerinin Yüksek tasviplerine 

iktiran etmiştir efendim.                                              26/4/932 
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                        HÜLÂSA   : 

   Ayniyat muhasipleri talimat-  

     namesinin sureti tatbiki  

                  hakkında : 

 

 

Ş. III 

 

 
No. 370 

 

Muhasebei Umumiye Kanununun «97 inci maddesi mucibince 

Divanı Muhasebata ayniyat idare hesabı vermiye mecbur olan 

muhasiplerin, bu hesapları ayniyat muhasipleri talimatnamesi 

ahkâmına tevfikan nihayet hesabın taallûk ettiği malî seneyi takip 

eden senei mâliyenin yedinci ayına kadar ikmal ve Divanı 

Muhasebata tevdi edilmek üzere vekâlete gönderilmeleri lâzım 

gelmektedir. 6/3/932 tarih ve 207/208 numaralı tebligatı umumiye 

ile de bildirildiği veçhile 930 senesi ayniyat idare hesaplarının 

divana tevdi zamanı geçtiği halde ekseri vilâyetlerden henüz 

hesaplar gelmemiştir. Hesaplarını gönderen vilâyetler ise ayniyat 

muhasebesi talimatnamesinin 4, 14 üncü maddesi ahkâmı hilâfına 

nahiye ve kazaların hesaplarını hiç bir muameleye tâbi tutmaksızın 

ve kendi hesaplarından ayrı olarak irsal etmektedirler. Halbuki               

bu baptaki talimatname vilâyet hesaplarının kaza                                

hesaplarını da muhtevi ve onunla müttehit olmasını                                    

âmir olduğundan her hangi bir yanlışlığa mahal kal- 
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mamak üzere keyfiyet bir defa daha berveçhi zir izah olu-                   

nur : 

1 — Ayniyat muhasebesi kaza ve vilâyetlerde daire                     

itibarile yapılacaktır. Ayniyat hesabatı dairenin mensup ol-                    

duğu vekâlet veya idarei umumiye tarafından tayin olunacak 

memurlarca mutemet sıfatiyle ve ilâvei vazife olarak ifa 

edilecektir. 

2 — Kazalardan vilâyetlere gönderilecek hesaplar ayniyat 

muhasipleri talimatnamesine merbut nümunesine tevfikan ihzar 

edilecek cetvellere, nahiyelerin hesabatı da dahil olmak üzere, 

icmalen dercolunacak ve bütün evrakı müsbitesiyle birlikte ve iki 

nüsha olarak vilâyete göndereceklerdir. Kazalardan gelen 

cetvellerin muhteviyatı vilâyetin ayniyat icmali cetvellerine ithal 

olunacak ve şu suretle vilâyetlerden gelen icmaller maa mülhakat 

bilûmum deaviri dihiliyenin ayniyat hesabı icmalini göstermiş 

bulunacaktır. Vilâyetler kazalardan gelen iki nüsha icmal 

cetvellerinin birini alıkoyarak ikinci nüshasını ayrıca umumî 

icmale rapten vekâlete gönderecektir. 

3 — Tespit edilen şu iki esas dahilinde icmal cetvellerinin 

müddeti kanunivesi zarfında ve 930 senesine ait olan hesabatın 

nihayet bir ay içinde ihzar ve ikmalde gönderilmesi tamimen 

temenni olunur efendim.                                                7/4/932 
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Tekaüt muamelesi ikmal edilenler 

 

 
     İsim ve memleketi                                          Nev’i tahsis 

Virancık nahiyesi müdürü Süreyya B.                       Yetim 

Niksar hususî muhasebe memuru Mustara Ef.          Tekaüt 

Diyarıbekir tahrirat başkâtibi Mustafa Ef.                 Yetim 

İskân muhacirin kâtibi Celâl Ef .                                    » 

Burdur mutasarrıfı İzzet paşa                                          » 

Taşrumi nahiyesi müdürü Reşit Ef.                          Tekaüt 

Erdek kaymakamı esbakı Pilâton Ef.                        Yetim 

Kemah tahrirat kâtibi Mustafa Ef.                                  » 

Sivas nüfus nazırı Emir Paşa                                     Tekaüt 

Bor kaymakamı Fevzi B.                                                » 

İstanbul evrak kalemi kâtibi AhmetNaili B.               Yetim 

Subice nahiyesi müdürü Vacit Zihni B.                     İkramiye 

Adapazarı hususî muhasebe tahsildarı Mehmet  

Murtaza Ef.                                                                   Yetim 

Kocaeli hususî muhasebe müdürü İbrahim Hakkı Ef.     »  

Sivas muhacirin başkâtibi İzzet Ef.                                 » 

Hamdibey nahiyesi müdürü Zeynelâbidin Ef.             Tekaüt 

Severek tahrirat müdürü İbrahim B.                            Yetim 

Pitrik nahiyesi müdürü Aptülvehap Ef.                           » 
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Burdur Vilâyeti 
ne ait 

PROGRAM 

 
 

 
Valilerin, vilâyet idaresi kanununun «41» inci maddesine 

tevfikan kaymakam ve nahiye müdürlerini muayyen zamanlarda 

toplıyarak vilâyetin umumî ahvali hakkında kendileriyle 

müzakerede bulunmaları ve kazaların ahvali hakkında malûmat 

alarak lâzım glen talimat ve direktifleri vermeleri ve bu içtimalarda 

yapılacak işler hakkında birer program çizilerek kaymakamların 

tatbikiyle mükellef tutulmaları 23/12/931 tarih ve «6315» numaralı 

tahriratı umumiye ile vilâyetlere tebliğ edilmişti. 

Bu içtimai en evvel Burdur vilâyeti yapmıştır. Gönderdiği 

proğramı aynen dercediyoruz. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

430 
 

Burdur Vilâyeti 
nin 

1932 senesi 

Umumî Programı 

 
 

Dahiliye Vekâleti Celilesinin 23/ 12/ 931 tarih ve «6315»  

numaralı emirnamelerine tevfikan vilâyet merkezine davet edilen 

kaza kaymakamları ve merkez kazasına tâbi nahiye müdürlerinin 

iştirakleriyle aktedilen içtimada 1932 senesi zarfında yapılacak 

işlere dair atideki mesai programı tanzim ve tespit edilmiştir: 

 

 

Köy bütçeleri 

 
1  —Vilâyetin köy kanunu tatbik edilen bütün köylerin 

de 1932 malî senesi iptidasından muteber olmak üzere köy 

bütçeleri tanzim ve harfiyyen tatbik ettirilecektir. Köy bütçeleri 

köy kanununun ahkâmı dairesinde köy işleri için ayni zamanda bir 

proğramı mahiyetindedir. Bundan sonra köy paraları muhtarlar 

tarafından behemehal makbuz mukabilinde alınacaktır. 

 

2  — Bütçelerin tanzimine kaymakam ve nahiye müdürü beyler 

nezaret edecek ve yapıldıktan sonra köyde görülecek 
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mecburî ve zarurî işler noktai nazarından tetkik edilerek muhtarlara 

tatbik ettireceklerdir. 

Bütçelerin sureti tanzimine dair talimatname ile bütçe 

nümuneleri tutulacak defterler ve makbuzlar vilâyetçe tab’ ve 

tanzim ettirilerek kazalara ve merkeze merbut köylerle nahiyelere 

gönderilecektir. 

 

 

Mezarlıklar 
 

3  — Umumî hıfzıssıhhat kanununun tarifi veçhile yerleri 

muvafık olmıyan mezarlıklar kasabalarda belediyeler, köylerde 

ihtiyar meclisleri vasıtasile münasip mahallere naklettirilecek ve 

sulanabilen eski mezarlıklar bahçe haline getirilecektir. İdame ve 

ihdas ettirilecek kabristanlar köy kanununa göre çevrilecektir. Bu 

şerait altında nerelerde iş yapılabilecekse madde bemadde ve ikişer 

nüsha olarak yazılıp bir nüshası kazalar ve nahiyelerde iş programı 

dosyalarına konulacak ve diğer nüshaları da dosyasına ilâve 

edilmek üzere vilâyete gönderilecektir. 

 

 

Muhtarlar 
 

4  — Millet mektepleri talimatnamesine tevfikan muhtarların 

her köyde okur yazarlardan intihabına dikkat edilecek ve okur 

yazarı olmıyan köylerin muhtar namzetleri millet mektebi olan en 

yakın köylerde okutturulacaklardır. 
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 (Bu okutma 1932 senesinin İlk iki ayile son iki ayında kabildir). 

 

 

Umumî sıhhat ve nezafet 
 

5 — Umumî halâsı olmıyan köylerde umumî halalar ve her 

evde toprağın şeraitine göre münasip şekillerde abdesthaneler inşa 

ettirilmesi umumî nezafet ve sıhhatin vikayesi için ehem ve elzem 

olduğundan her mıntakada bu şekilde 1932 senesi zarfında da 

icraata devam olunacaktır. Sâri hastalıklar ve firengililer tesbit 

edilerek muayene ve tedaviye tâbi tutulacaklardır. 

Bu maddenin ahkâmını seyyar sıhhiye memurlarile daimî 

surette takip ve tatbik ettirilcektir. 

 

 

Kaçakçılık 
 

6  — Burdur vilâyeti dahilinde tütün ve siğara kâğıdı 

kaçakçılığı mevzuu bahsolabilir. Binaenaleyh her kaza ve nahiye 

mıntakası nüfusun adedine ve umumî ihtiyaca göre kaçak tütün 

sarfiyatının derece ve şümulünü tayin ederek kaçakçılık yapmakla 

maruf eşhasın harekâtı ve iştigalâtını takip ve tarassut ettirmekle 

beraber mıntaka haricinden gelip geçen veya kaçak tütün ithal 

ederek dahilinde satanların faaliyetlerine meydan verilmiyecektir. 

Bu hususta muhtarlar, bekçiler ve bütün zabıtai umumiye 

mensubini bu işle iştigal ettirilecek – 
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lerdir. Her ay nihayetinde bu husus vilâyete barapor malûmat 

verilecektir. 

 

 

Askerlik işleri 
 

7— Şubelerden alınacak veya alınmış olan firarı, bakaya, ve 

ademi icabet defterleri üzerine her ay jandarmanın takibat 

neticeleri tetkik ve kontrol edilerek tutulamıyanların sebepleri 

araştırılacak ve bu esbabın izalesine çalıştırılacaktır. Her ay 

nihayetinde bu husus hakkında vilâyete malûmat verilecektir. 

 

 

Asayiş 
 

8 — Hayvan sirkatinin men’i hakkındaki kanun bütün şümulde 

takip ve tatbik edilerek hayvan hırsızlığının bertataraf edilmesine 

çalışılacak huzur ve asayişi ihlâle bais olan umumî kadınlar umumî 

hıfzıssıhha kanunile Dahiliye Vekâleti Celilesinin bu husustaki 

tamimleri veçhile ciddî surette sıhhî ve inzibatî tahdidata tâbi 

bulunacaklardır. 

 

 

Yol işleri 
 

9 — Amelei mükellefe ile yapılacak işler idare âmirlerince 

kontrol edilecek ve her on beş günde bir çalışan amelenin ve 

gördürülen işin miktarı fen memurlarından alınarak vilâyete 

bildirilecektir. 
İdare — 4 
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Davet olundukları müddet zarfında bedenî mükelleflerin iş 

başına getirilmeleri temin olunacaktır. Her mıntakada bedenî 

mükelleflerin adedile Nafia Vekâletince kabul edilmiş olan formül 

mucibince inşaat mevsiminden evvel bunların yapılabilecekleri iş 

miktarı Nafia dairesi tarafından tesbit olunarak kaymakam ve 

nahiye müdürlerine iş’ar edilecektir. Kaza ve nahiyelerce inşaat 

mevsimlerinde amelenin göreceği işbu esasa göre kontrol edilecek 

ve formüle göre iş çıkıp çıkmadiği vilâyete bildirilecektir. 

Encümence kabul edilen iş proğramına tevfikan diğer bir 

mıntakadan gelecek olan amele dahi çalıştığı mıntakanın idare 

âmirlerince ayni suretle mürakabe ve kontrol edilecektir. 

Amelenin çalışma esnasında sıhhat ve gece istirahatlerini 

temin edecek esbap kazalarca ve Nafia dairelerince evvelden 

düşünülp temin olunacaktır. 

 

 

Tahsilât 
 

10 —  Maliye, muhasebei hususiye, belediye ve hatta köy 

alacaklarının her ay tahsil vaziyeti ve nisbetleri kontrol edilecek 

noksan tahsilâtın esbabı araştırılacak ve bu esbabın izalesile 

beraber nisbeti tahsilin haddi matlûba isaline çalışılacaktır. 

 

 

Belediye işlerinde mürakabe 
 

11 —  Kat’î zaruret olmadıkça kabul ve tasdik edilmiş olan 

belediye bütçelerinin şekli aslisini tebdil edecek ve belediye 

işlerini sekteye uğratacak münakalelere meydan verilmiyecektir. 

Merbut talimatname mucibince kaymakam ve nahiye mü-  
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dürü beyler tarafından muayyen ve hini hacette gayri muayyen 

zamanlarda belediyeler murakabe ve her halde talimatnamede 

gösterilen azamî müddet zarfında belediyelerin muamelâtı bir kere 

teftiş edilmiş bulunacak ve tefiş netayici muntazaman vilâyete 

bildirilecektir. 

 

 

Tatbik usulleri 
 

12 — Merkezi vilâyet ve kazalara ait mahallî ve vilâyete 

ait umumî iş programlarının tatbik ve takibile gerek vilâyet ve 

gerekse kaza kaymakamları ve nahiye müdürleri ve alâkadar devair 

rüesası bizzat iştigal edeceklerdir. Mektupçu bey tarafından umumî 

ve mahallî iş programlarından merkezi vilâyet ve devair rüesasını 

alâkadar edecek kısımlar çıkarılarak kendilerine tebliğ edilecek 

kaza kaymakamlarına bu programın heyeti umumiyesi ve merkez 

nahiye müdürlerde ve merkez jandarma bölük kumandanlığına da 

kendi mıntakalarım alâkadar eden kısımlarla umumî iş 

programının birer nüshası gönderilecektir. 

13 — İşbu programların her kısmına taallûk eden 

muhaberat evrakı tek bir dosya halinde değil, dairei aidesince veya 

vilâyet, kaza tahrirat kalemlerinde muamelenin nev ine göre tâbi 

olduğu dosyalara konacaktır. 

14 — İşbu programlar 1932 senesine ait olup âmir-                     

leri bunları behemehal tahakkuk ettirmekle mükelleftirler. Fiile 

çıkarılmayan ve tatbik edilemiyen işler kaldığı takdirde sene 

nihayetinde yapılamaması sebeplerde birlikte vilâyete 

bildirileceklerdir. Ve makul esbabı mâni mevcut olmadığı halde 

yapılamayan işlerden dolayı idare âmirleri şiddetle mes’ul 

tutulacaklardır. 

15  — Kânunusani, haziran aylarında verilmekte olan 
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altı aylık ahvali umumiye raporlarile her üç ayda bir kere 

verilmekte olan siyasî asayiş raporlarına taallûk eden ve işbu 

proğrama dahil bulunan hususat ayni raporlara dercedilmekle 

beraber (1932 kânunuevvelinin 31 inci gününe kadar) münhasıran 

bu programdaki işler hakkında kazalar ve merkez nahiyelerde 

jandarma bölük kumandanlığınca vilâyete mufassal bir icraat 

raporu verilecektir. Ancak 1932 senesi haziranının iptidasında kaza 

kaymakamları ve merkez nahiye müdürleri yine vilâyet 

merkezinde toplanarak işbu programa göre yapılan ilk altı ay 

zarfındaki icraat tetkik ve mukayese edilerek alınacak neticelere 

göre son altı ayda yürüdülmesi icabeden işler için de lâzım gelen 

tedabir ittihaz olunacaktır. 
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Burdur Vilâyeti 
Kazalarile merkez nahiyelerinin 

1932 senesi 

Mahallî İş Plânıdır 

 
 

Burdur merkezi ve Merkez köyleri 

 
1 — Maarif işleri — Kıravğaz ve Hacılar köylerinde yeniden 

mahallî ihtiyaca göre birer mektep binası yapılacaktır. 

2 — Ağaç — Hacılar karakolunun önünden itibaren Burdur’a 

doğru şosadan beş yüz metroluk kısmının her iki tarafı Hacılar 

halkı tarafından köy kanununa tevfikan teşçir edilecek, bu 

ağaçların muhafaza ve yetiştirilebilmeleri için Hacılar dan bir 

bekçi istihdam edilecektr. 

Merkezde Kışla caddesi, Kanlıkuyu caddesi ile Yenice 

mahallesindeki şosanın ve Hastane caddesile Gazi Paşa caddesinin 

her iki tarafı belediyece teşçir edilecektir. 

Şehrin methalinden Baladız istikametine doğru şosanın (500) 

metroluk bir kısmı ayrıca teşçir ve muhafaza edilecektir. 

3 — Yollar. — Çendik ile Yazı köyleri arasında ve üç yerde 

mevcut olan ehemmiyetsiz bozukluklar ve bataklıklar izale 

edilecek ve bu yol İnara kadar dağ tarafından temdit olunacaktır. 

Bu yolda köy kanununa tevfikan Çendik, Yazı ve İnar köyleri halkı 

çalışacaktır. 

Yazıköy - Karagent, Yarı köy - Düğer yolları üzerindeki ufak 

tefek bozukluk ve bataklıklar düzeltilecektir. 
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Şosadan ayrılarak Aziziye, Bozlara giden yolun Bayındır, 

Bozlar ve Gölde köylerinin hudutları dahilindeki kısım alâkadar 

köylere tamir ettirilecek ve Bayındır’ın üst tarafında arık 

sularından hâsıl olan bataklık izale edilecektir. 

Burdur’la Isparta arasında en kısa bir hattı muvasala olan 

Çerçin ile Geresun köyleri arasındaki yol köy kanununa tevfikan 

açılacaktır. 

 

 

Çeltikçi nahiyesi 

 

1 — Maarif işleri — Mamak, Arvalı ve Kayış köylerinde 

mahallî ihtiyacata göre yeniden birer mektep binası yapılacak 

Ağlasun ve Baş köy mektepleri tevsian tamir edilecektir. 

2 — Ağaç yol işleri — Beş köyü ve Ağlasunu vilâyete rapteden 

Çatak yolunda Baş köy istikametinde bu köylüler Çeltikçi nahiyesi 

müdiriyetince ve bu yol üzerinde bulunan Çine, Taşkapı köyleri 

halkı da kendi mıntakaları dahilinde merkez bölük 

kumandanlığında çalıştırılarak yol açtırılacaktır. 

Bu yoldan her türlü vesaitin geçebilmesi lâzımdır. Ağlasun - 

Çeltikçi yolunda her köy kendi hududu dahilinde çalışarak yolun 

noksanlarını ikmal edecektir. Kuzu köyünü şosaya rapteden yol 

üzerindeki köprü yapılacak ve harman civarındaki yol üzerine 

gelen bataklık izale edilecektir. Çeltikçi müdiriyeti bu yol üzerinde 

fidan diktirecek ve muhafaza ettirecektir. Çeltikçi ovasındaki şosa 

kısmının da ağaçlattırılması elzem olup esasen mübaşeret edilmiş 

olan bu iş 1932 senesinde ikmal ettirilecektir. 

3  — Su işleri — Ağlasun Sakarca mahalesine kapalı künk 

mecradan yeniden bir içme suyu getirilecek ve Çeltikçi merkez 

nahiyesinin methalde mezarlığında çeşme sularından hâsıl olan 

bataklık kurutulacaktır. 
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4 — Mezarlıklar. — Çeltikçi mezarlığı ihtiyar heyeti ka- 

rarile münasip bir mahalle nakledilerek buranın yakın bir atide 

bahçe haline getirilebilmesi için şimdiden teşçirine teşebbüs 

edilecek ve yeniden ittihaz edilecek mezarlığın hududu tesbit ve 

duvarları derhal inşa ettirilecektir. 

 

 

Kemer nahiyesi 

 

Maarif işleri: 

1  — Kozulca, Kayı köylerinde yeniden birer mektep binası 

yaıplacak; Belenli mektebinin sıva tamiratile bahçesinin duvarları 

inşa edilecektir. 

Kemer camiinin önündeki kabristan başka münasip bir mahalle 

nakil veya ihtiyaç yoksa lâğvedilerek burası Kemer nın tamiratı 

için yaktırılmış olan kireç ve temin edilecek mal-  

2  — Su işleri. — Yaka Kılâğuzlar ve Kemer su yollarının 

tamiratı için yaktırılmış olan kireç ve temin edilecek malzeme 

noksanlarile ilkbaharda bu köylerin su yolları muvafık bir şekilde 

tamir ve tecdit edilecektir. 

Yollar ve bataklıklar: 

3 — Yenice, Eğneş, Karataş göl ve bataklıklarının mazarratları 

alınacak tedabirler tahdit edilecek ve biîkeşif vesaiti mahalliye ile 

kurudulması imkân tahtında görüldüğü taktirde kurutulmalarına 

(1932 senesinin münasip bir zamanında ve alâkadar köyler 

halkının iştirakile) başlanılacaktır.) 

Eyneş altındaki köprü yaptırılacak ve Karaçal köprüsü 

civarında mecrasını tebdil edip bir çok zararlar veren suyun eski 

mecrasına bindirilmesi için bir set inşa edilecektir. Burada 

yapılacak işin keşfine vilâyetçe bir fen memuru gönderilecektir. 

4 — Ağaç işleri. —  Nahiyenin bütün köylerinde ağaç 
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diktirilecek, kemer ile şose iltisakının her iki tarafına söğüt, kavak, 

ahlat fidanları diktirilecektir. Bu şte, Kemer, Akviran, Almacık, 

Kayı köyleri halkı mükellef tutulacak ve ağaçlar n muhafazası için 

de müşterek iki bekçi istihdam edilecektir. 

 

 

Bucak nahiyesi 
 

1 — Maarif işleri. — Kuzu köyünde ilkbaharda başlanılmak 

üzere yeniden tek sınıflı bir mektep binası inşa, Girmeği, Yevri, 

Karapınar köylerindeki yeni mekteplerin noksanları ikmal edilecek 

ve Kuşbaba köyünün mektebi tamir olunacaktır.  

2  — Yol işleri. — Kemhalı ve Kuz köylerinden şoseye birer 

yol açılacak Karapınar’dan şoseye açılacak yolun tevsi ile beraber 

Seydi köyü ve Susuz köy yolları şoseye raptolunacaktır. 

Devri halkı merkezi kazaya giden yolun kendi hudutları 

dahilindeki kısmını ve Girmeği ile Yine devri ahalisi bu iki köy 

arasındaki yolu müştereken araba müruruna müsait bir hale 

koyacaklardır. 

Kuşbaba ile şose arasındaki yol tamir ve İncirdere ile Bucak 

arasındaki köprüler (hudutları dahilinde) İncirderel’iler tarafından 

inşa edilecektir. 

Kuşbaba halkı Koklan hududuna Koklan’lılar İncirdere ve 

Kuşbaba hudutlarına, İncirdere’liler de Koklan ve Bucak 

hudutlarına kadar olan mesafedeki yolların tesviyesini ve 

köprülerin inşasını yapmak suretile Kuşbaba Bucak hattını açacak 

ve bu yolda her türlü vesaitin mürurunu temin edecektir. 

 

 

Kızılkara nahiyesi 
 

1 — Maarif işleri. — Nahiye merkezinde yapılmağa 
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başlanmış olan iki dershaneli mektebin 1932 senesi zarfında 

ikmalde eski mektebin halk okuma odası haline ifrağı temin 

edilecektir. 

Örtüklü mektebinin bahçe duvarları yapılacak ve 

abdesthaneleri ikmal olunacaktır. 

2 — Yol işleri. — Pazar mahallile Avdan arasındaki dört 

kilometroluk yolun tesviye tamiri ve blogje yapılacak pazar 

mahallindeki köprüler inşa edilecektir. Avdan köyünden 

Bademağacı istikametindeki köy yolunun tesviyei türabiyesi için 

ve Avdan’la irtibatının temini Antalya vilâyetine yazılacaktır. 

Uğurlu köyü ile şose arasındaki yolun tesviyei türabiyesi ve bu 

yol üzerindeki bir köprü yeniden inşa olunacak Ürkütlü, Şerefönü 

mevkiindeki bataklık izale edilmekle beraber yuva hududuna kadar 

olan yol dahi tesviye edilecektir. Bu kısımda Ürkütlü’ler 

çalışacaklardır. 

Yuva halkı Pazar mahalli arasındaki yol ve köprüleri inşa 

edecektir. Ürkütlü halkı Samas çayı üzerinde yıkılmış olan iki 

büyük köprüyü tamir edecek, Yüreğil, Anbahan, Keçili, köyleri de 

Ürkütlü, Kestel hattına çıkan iltisak yollarını yapacaklardır. 

Boğa z köyü şoseye raptedilecek, Geçili, Anbahan, Bucak hattı 

tamir olunacaktır. (Bu yolda ve kendi hudutları dahilinde Geçili 

ahalisi çalışacaktır). 

3  — Ağaç — Kızılkaya Pazar mahallile Antalya şosesi 

arasındaki yol güzergâhına iki taraflı meyva ağaçları dikilecek ve 

bunların muhafazası için adima bir bekçi istihdam edilecektir. 

 

 

Millî nahiyesi 
 

Yol işleri — Bucağ’ın Gerçi mevkine Millî nahiyesi mer- 
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kezi olan Kocaaliler arasındaki 20 kilometrelik sarp ve vesaitin 

geçmesine ve bu suretle nahiyenin inkişafına mâni olan yolun 

alâkadar köyler halkına köy kaununa tevfikan inşası için Bucak 

kaymakamlığı icabeden tedbirleri alarak senenin münasip 

zamanlarında işe başlıyacaktır. Bu yol külliyetli bir surette meyva 

ve sebze yetiştiren bu nahiye için büyük bir İktisadî ehemmiyeti 

haizdir. 

 

 

Bucak kazası Umumî işleri 
 

1  — Telefon — Kızılkaya - Bucak hattı mahallî teşebbüsatla 

tamir edilerek telefon muhaberatı intizama sokulacaktır. 

2  — Su işleri — Kurkuteli çayının mecrasile bunun mensabı 

bulunan tabiî düdenlerin ve Anbahan düdenlerin tathirinde enharı 

sağirenin tathiri hakkındaki kanun ahkâmına tevfikan çalıştırılacak 

olan iki bin kadar amele ile 1931 senesi zarfında yapılan ameliyata 

devam edilecek ve bu isin 1932 senesinde ikmaline gayret 

olunacaktır. Kuz köy, Avdancık, Karapınar susuz köyleri arazisi 

dahilinde cereyan eden ve bu köylerin mezruatını hasara uğratan 

(Kızılsu) mecrasının tathirinde (Antalya su işleri mühendisliği 

tarafından icra kılınacak keşfiyatı müteakip tanzim olunacak 

proğram mucibince) yine kanunu mezkûr ahkâmına tevfikan 

alâkadar köyler halkı çalıştırılacak bu ameliyat 1932 senesi 

zarfında ikmâl edilecektir. 

3  — Yol işleri. — Kazanın amelei mükellefisi Burdur - 

Antalya yolunun Bucak kısmına isabet eden yolda istihdam 

edilecektir. 
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Tefenni kazası 

Merkez ve Merkez köyleri 

 
1 — Maarif işleri. — Beyköyde yeniden ve mahallî ihtiyaca 

göre bir mektep binası inşa ettirilecek ve merkez mektebinin 

bodrum katında beton işlerile pencerelerinin noksan çerçeveleri ve 

camlarının ikmali ve bahçesini teşçiri temin olunacaktır. 

Hasanpaşa mektebinin bahçe duvarları inşa edilecek ve bahçesine 

su getirilecektir. 

2— Yol işleri. — Hasanpaşa ile Höyük ve Uyaçık arasındaki 

yollar tamir ve menfezler inşa edilecek Beyköyü - Tefenni, Kılçan 

- Tefenni yolları islâh ettirilecektir. 

3 — Belediye işleri. — (Belediye bütçesile) Belediyenin 

yanmış olan han ve mağazalarının inşası suretile varidat 

menbalarının ihyası temin edilecek ve hükümet bahçesi 

ağaçlattırılacaktır. 

Mahallî teşebbüsatla inşasına başlanılmış olan şube binasının 

1932 senesi zarfında yine ayni suretle ikmali inşasının teminine 

çalışacaktır. 

Kaymakam konağının bahçesi ve su yolu tanzim ve teşçir 

edilecektir. 
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Karamanlı nahiyesi 

 

1 — Maarif işi. — Gebrem köyünde yeniden bir mektep 

binası yapılacak ve Karamanlı mektebile Kağılcık 

mektebinin noksanları mahallî teşebbüsatla ikmâl 

olunacaktır. Kağılcık mektebinin bahçe duvarları 

yapılacaktır. 

2 — Yollar. — Gebren - Karamanlı yolu arasındaki 

köprülerle satırlar ve Gebrem yolu üzerindeki köprüler 

alâkadar köylerce inşa edilerek bu yollar bütün vesaitin 

müruruna müsait bir hale getirilecektir. Bedirli ile Çarnak 

şosesi iltisakı tamir olunacaktır. 

Bademli - Kağılcık arasile Mürseller - Bademli arasındaki 

yol Manca ve Kayalı yolları bütün vesaitin müruruna salih bir 

halde ikmal edilecek, Kılçan - Karamanlı yolu tamir olu- 

nacaktır. 

3 — Su işleri. — Mürseller ve Karamanlı çeşme sularının 

yolları esaslı bir surette tamir ve islâh edilecektir. 

 

Armutlu nahiyesi 

 

1 — Maarif işi. — Çanı köy ve Dirmil köylerinde plâna 

tevfikan birer mektep binası yaptırılacaktır. Yusufça, 

Horzum, Armutlu mekteplerinin noksanları ikmal ve bahçe 

duvarları inşa olunacaktır. 
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2 — Yol işi. — Çamköy - Yusufça yolu ve üzerindeki köprüler 

tamir Armutlu - Horzum - Yusufça arasındaki bozukluklar İslah 

edilerek bu yollarla beraber Armutlu - Ecviler - Asmalı, Dirmil, 

Kızılkaya yolları her türlü vesaitin müruruna salih bir hale 

getirilecektir. 

Armutlu - Dirmil yolu üzerindeki büyük köprü alâkadar civar 

köylerin iştirakile ilkbaharda inşa ettirilecektir. 

 

Çavdır nahiyesi 
 

1 — Çavdır hükümet konağının yine mahallî teşebbü-                      

satla inşasına devam ve 1932 senesi zarfında ikmal oluna-                      

caktır.  

2 — Maarif işleri. — Kozacı, Dengere, Bayındır köylerinde 

yeniden birer mektep inşa ettirilecek Yazır mektebinin duvarları 

tamir ve bahçe teşçir olunacaktır. 

Çavdır mektebinin bahçe duvarları inşa ve bahçesi teşçir 

edilecektir. 

3 — Yollar ve köprüler. — Çavdır merkezindeki köprü                          

ile Dengere - Bayındır arasındaki köprüler inşa ve Bayındır -                          

Yazır yolunun tesviyei türabiyesi ikmal olunacaktır. 

Dengere yolunun Bayındır - Çavdır yoluna ulaşan kısmında 

tesviyei türabiye yapılacak ve bu yol üzerindeki bir kaç menfez 

tamir edilecektir. 

Çavdır - Kayacık - Alan köyleri arasındaki bozukluk ve 

köprüler yapılacaktır. Çavdır köprüsile mektep arasında muntazam 

bir cadde tanzim edilecektir. 
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Çavdır pazarında bir umumî halâ ve bir de zahire hali inşa 

ettirilecektir. 

Çavdır’da (Haravza) ırmağının mazarratı izale edilecek ve 

mecrasına ağaç diktirilecektir. 

 

Tefenni kazası  

Umumî İşleri 
 

1 —  Telefon işleri. — Karamanlı -Kağılcık, Karamanlı-

Gebrem, Hasanpaşa - Tefenni, Tefenni - Yüreğil, Kozağacı - 

Söğüt, Çamköy - Horzum, Çavdır - Alankebir hatları mahallî 

teşebbüsatla inşa ve mevcut şebekeye ilâve edilecektir. 

2 — Ağaç - Tefenni - Karamanlı - Kağılcık arasındaki 

Burdur şosesinin her iki tarafta sulanabilen mahaller Tefenni, 

Karamanlı, belediyelerde Kağılcık köyü halkı tarafından teşçir 

edilecek ve hususî bekçiler vasıtasile muhafazasına ve 

yetiştirilmelerine çalışılacaktır. 

3 — Kazanın amelei müellefesi: Karamanlı - Çardak, 

Tefenni, Kurguteli, Tefenni ve Burdur şoseleri üzerlerinde mer-  

but listeye göre istihdam edilecektir. 

4 — Köy kanununa tevfikan tevzi edilmiş olan buğa 

bedellerinin 1932 senesi zarfında tahsilâtına devam ve her halde 

ikmal olunacaktır. 
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Belediyelerin mürakabesi esasları 

 
 

1 —  Belediye kanununun «4« üncü maddesi mucibince 

Belediye hududunun çizilmesi mühim bir mes’ele olduğundan 

sınırları çizilmemiş olan belediyelerin 1932 senesi zarfında 

sınırlarının tahdit ettirilmesi lâzımdır. 

2  — Umumî tanzifat yapılıyor mu? Teşkilâtı var mı? 

Tenvirat yapılıyor mu? (Madde: 13. Fıkra: 1) 

3  — Belediye esnaf üzerinde sıhhî kontrolünü yapıyor 

mu? Ceza veriyor mu? 

4  — Belediyenin yangın söndürme tertibatı, varmı? 

(Madde: 13. Fıkra: 22) 

5  — Belediye havayici zaruriyenin fiatları üzerinde mü» 

rakabe vazifesini yapıyor mu? (Fıkra: 43) 

6  — Mecburî işler ihtiyarî işlere tercih ediliyor mu? 

Madde (118, 17) mecbuıî işler için tasarruf yapılıyor mu?                     

Madde (18) 

7  — Belediye meclisleri kanunen muayyen olan zaman    

ve mekânda toplanıyor mu? 

8  — «63» üncü maddeye göre teftiş muamelesi cereyan 

etmiş midir?  

9 — 15 inci maddesinin 30, 31, 32 inci fıkralarına göre 

harita, plân ve programlar yapılmış mıdır? 

10 — Bütçeye menabii ve tahsil kabiliyeti meçhul veya 

gayri kanunî varidat konulmuş mudur? Kat’î hesaplar zamanında 

verilmiş midir? Ve hesplar usulü dairesinde yapılmış mıdır? 
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11 — Belediye vergi ve resimleri kanunundaki varidat 

belediyece vakti zamanile tahakkuk ettirilmiş ve tarifeler                     

yapılmış mıdır? 

12 — Belediye encümen ve meclislerince hilafı kanu ve 

salâhiyet karar verilmiş midir? Madde: (74) 

13 — Belediye reisi senelik raporunu vaktinde meclise 

vermiş midir? Madde: (76) 

14 — Encümene tevdi edilen evrakın bir hafta zarfında 

intacı mümkün oluyor mu? Madde: 78. Encümen tarafından                   

(79) uncu maddeye göre belediye hesapları tetkik ediliyor mu? 

(Her üç ayda bir teftiş netayici belediyeden istenilecektir. 

13 —Su işlerine müteallik vazife görülüyor mu? İçme 

sularının vaziyeti nasıldır? 

16 — Belediye tahsilatı ve zabıtai belediye umuru yolunda 

cereyan ediyor mu? 

17 — Belediye dosya usulü tatbik ve defterler muntazaman 

tanzim ediliyor mu? Vezne, bütçe, esas ve karar defterlerinde 

muamele usulü dairesinde gösteriliyor mu? 

18 — Belediye memur ve müstahdemini vazifelerine 

dikkat ediyorlar mı? 

19 —Belediye sarfiyatı usulü dairesinde cereyan ediyor 

mu? Bütçe harici ve fasıl maddelerde fazla sarfiyat var mı?                    

Madde: (125). 

20  — «131» inci madde mucibince ihtiyat akçesi tefrik ve 

bankaya muntazaman tediye ediliyor mu? 

21  — Mezarlıklara ait işlere bakılıyor mu? (Madde:                  

160). 

 


