
DEVRE^VI CİLD: 2 IÇTÜKA^jF. 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Sekizinci inikad 
5 - V - 1 9 3 9 Curaa 

* • * 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 16 
2 — Havale edilen evrak 16:17 
3 — Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 17 
1 — Sanayiin kontrolüne dair olan kanun 

Sayıfa 
lâyihasının geri verilmesi hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi 17 

4 — Müzakere edilen maddeler 17 
1 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî 

yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/9) 17:21,22:25 



1 — SABIK SABİT HULASASI 
Hakkâri mebusluğuna seçilen izzet Ulvi Aykurdun 

intihab mazbatasile 
Mart : mayıs 1938 aylarma aid Divanı muhasebat 

raporu hakkındaki mazbata kabul edildi. 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 

malî yılı bütçesine, 
Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe-

Lâyihalar 
1 — Askerî ceza kanununun 148 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/114) (Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

2 — Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ve 
30 ncu maddelerine birer fıkra ilâvesi hakkmda ka
nun lâyihası (1/115) (Millî Müdafaa ve Adliye encü
menlerine) 

3 — Devlet denizyolları ve Devlet limanları işlet
me umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine 
dair kanun lâyihası (1/116) (Nafia, Iktısad, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

4 — İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü ile 
Tramvay ve Tünel idaresi teşkilât ve tesisatının istan
bul belediyesine devredilmesine dair kanun lâyihası 
(1/117) (Nafia, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Konya ovası sulama idaresinin 1934 yılı he
sabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/118) (Divanı 
muhasebat encümenine) 

6 — Merkezi Parisde olmak üzere Beynelmilel 
Şarap Ofisi teşkiline dair olan mukaveleye iltihakımız 
hakkmda kanun lâyihası (1/119) (Hariciye, Gümrük 
ve inhisarlar ve Iktısad encümenlerine) 

7 — Mülga Donanma Cemiyeti tarafmdan çıkarı
lan ikramiyeli piyango tahvillerinin kaldırılması hak
kmda kanun lâyihası (1/120) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

8 — Türkiye - italya ticaret anlaşmasına bağlı (2) 
sayılı listede tadilât yapılmasına mütedair teati olu
nan notaların tasdiki hakkmda kanun lâyihası (1/121) 
(Hariciye ve Iktısad encümenlerine). 

Mazbatalar 
9 — Askerî memurlar kanununa bazı maddeler ilâ

vesine ve 2505 sayılı kanunun 6, 7 nci maddelerinin 
ilgasma dair olan 3280 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/31) 
(Ruznameye) 

10 — Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî 
yılma geçici teahhüd icrası hakkmda kanun lâyihası 
ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) 
(Ruznameye) 

11 — Haziran : ağustos 1938 aylarma aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/51) 
(Ruznameye) 

12 — inhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 

sinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihaları 
da kabul edilerek cuma günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib • Kâtib 
Dr, M, Germen İsparta Çanakkale 

K, Una] Z. G. Etili 

Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/6) (Ruznameye) 

13 — istatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki 2203 sayılı kanuna bağlı (B) cedvelinde tadi
lât yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/28) (Ruznameye) 

14 — Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı 
terfi kanununa ek kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/66) (Ruznameye) 

15 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkereleri ve 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası (3/3, 4, 5, 6) (Ruzna
meye) 

16 — içel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/8) (Ruznana-
ıneye) 

17 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/10) (Ruzna
meye) 

18 — Sivas mebusu Necmettin Sadakm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/11) (Ruzna
meye) 

19 — Bafranm Demşek köyünden Hüseyinoğlu 
Lûtfi Tanrıverin ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/40) (Ruznameye) 

20 — Eceabadın Turşun köyünden Memed karısı 
Didar Savaş ile Memedoğlu Adil Gürelin ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/41) (Ruznameye) 

21 — Eşmenin Bozlar köyünden Akmcıoğullarm-
dan Hüseyinoğlu Mustafa Akmcmm ölüm cezasma 
çarptırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/24) (Ruznameye) 

22 — Kayserinin ispiti köyünden olub Niğdede 
mukim Eminoğlu Edib diğer adı Memed Gelenin ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/45) (Ruznameye) 

23 — Pmarhisarm Tekke köyünden Hüseyinoğlu 

El 2 — HAVALE EDİLEN EVBAK 
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Hasan diğer adı Kara Hasan Tarinin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/30) (Ruznameye) 

24 — Sivasın Ulaş nahiyesinden Kostanoğlu Oha-
nes diğer adı Celâl Karabulut ile Istepanoğlu Hampar 
Şanın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/32) 
(Ruznameye) 

25 — Zonguldağm Gaca köyünden Mustafa Reis* 
oğullarından Yusufoğlu Memed Alkanm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/37) (Ruznameye). 

BÎBÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTÎBLER — Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Sadi Konuk (Bursa) 

- * • » • 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Sanayiin kontrolüne dair olan kanun 
lâyihasının geri verilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahilî nizamnamenin 69 ncu maddesi muci
bince hükümsüz kalan evraktan Hariciye vekâ
letince tekrar müzakeresi istenilenlerin listesi 
19 - IV -1939 tarih ve 932 numaralı tezkere ile 
takdim edilmişti. 

Bu listede 1/822 numaralı «Sanayiin kon

trolü» hakkındaki lâyihanın îktısad vekâletince 
hazırlandığı ve şimdilik müzakeresine lüzum gö
rülmediği îktısad vekâletinin 27 - IV -1939 ta
rih ve 8/5850 20033 sayılı tezkeresile bildiril
miştir. 

Mezkûr lâyihanın iadesine müsaade buyurul-
masım arzederim. 

29 - IV -1939 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 
BAŞKAN — Ittılaınıza arzolunur. 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/9) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? 

HAKKI KILICOĞLÜ (Muş) — Evkaf idare
si hakkında söylenecek pek çok bir şey yok. Mu
ayyen bir bütçesi vardır, bir iki milyon içinde
dir. Başmda da iyi bir müdürü umumî var çalı
şıyor, âlâ. Evkaf artık eskisi gibi bir batakhane, 
bir lâbirent olmaktan kurtulmuş, iyi bir mües
sese haline gelmiştir. Çok iyi, bilhassa vazifesi 
dahilinde olmak üzere âbidelerimizi tamir ediyor, 
büyük camilere baktırıyor (işitemiyoruz sesle
ri). 

Bundan çok memnunum. Fakat bu meyanda 
bir tek müşterisi olmayan mescidleri de tamir et
tiriyor ki bunlara verilen paralara acıyorum. 

[1] 12 sayılı basmayazı zabtın sonundadir. 

Eğer bu yerleri satsalardı Evkaf müdüriyeti çok 
para alır, çok membalar bulurdu. Binaenaleyh 
iyi işler yapmakla beraber, din yolunda da olsa, 
israf caiz olmadığı için buna meydan verilme
mesini rica ederim. Söyliyeceğim başka bir şey 
yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Eskişehirde 

bir arazi meselesi vardı. Zannederim Maliye ile 
Evkaf arasında hayli müddet muhakeme cere
yan etmiş, şimdi de Evkaf kazanmış. Muhtelif 
Maliye vekili arkadaşlara da izah ettik. Dedik 
ki; bu muhacir işinde, iskân işinde Devlete aid 
arazi, karşısındaki köylere meccanen veriliyor. 
Hazinei hassaya aid olan bu arazi bedel muka
bilinde icara veriliyor. Bunda bir haksızlık var
dır. Bizim Çifteler köyü etrafında yerleştirilmiş 
olan muhacir köyleri vardır. Bunlar ayni mik-
dar araziye sahibdir. Bu evvelâ bedelle veril
miştir. Bunları ayınb da icarla veyahud bedel 
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mukabilinde bunlara mal etmek haksızlıktır, de
dik. • Maliye vekillerinin cümlesi de bunu kabul 
etmişlerdi. Hatta Şükrü Saraçoğlu Maliye ve
kili iken bir mikdarrnr bedel mukabilinde vere
lim dedi. Biz anlattık. Eskişehirdeki iki yüz 
dönüm arazi Ödemişteki otuz dönüm arazinin 
verimi kadar bir verime malik değildir. Niha
yet o da kabul etmişti. Evkaf idaresi davayı 
kazandığından, bu kendisine büyük bir servet 
membaı oldu. Şimdi Eskişehirdeki aşağı yu
karı iki milyon dönüm araziyi halka bedel mu
kabili satacak, yahudda yarıcı gibi eskiden Ha-
zinei hassanın yaptığı bir idare sistemini tesis 
edeceğinden sevinerek bahsediyorduk. Keşke 
bunu dilemeseydik, can damarımıza dokundu. 
Her parti kongresinde halk bize, biz de burada 
Hükümete, Partiye arzediyoruz. Parti haklı bu
luyor, diğerleri bedelsiz verilsinde bunlar neden 
verilmesin deniyor. Bunların Hazinei hassaya 
aid olduğu bilâhare de Hazinei maliyeye geçtiği 
malûmdur. Bunun için meşgul oluyoruz. Her 
halde Evkaf müdürü burada Heyeti Aliyeye bu 
muamelenin haksız olduğunu izah ederlerse 
memnun kalırız ve halk da izaç edilmemiş olur. 
Çünkü halk akm edecek, buralara kadar gele
cek bu iş için sizleri tasdi edecektir. Orada va
lilik yapmış arkadaşlarımız bilirler. Ayni ara
ziden meccanen verilmiştir. Bu sefer Maliye ve
kili bunun için söz vermişlerdi, işi kökünden 
halledeceklerdi. Maalesef halledilmedi, sevin
cimiz boşa gitti. Yine Evkafın müşkülâtı kar 
şısında kaldık. Burada 30 - 40 parça köyümüz 
vardır. Hepsi de ayni sıkıntıyı çekeceklerdir. 
Binaenaleyh bu noktadan fikirlerini almak iste
riz, buna Heyeti Umumiye de müzaheret etsin, 
meseleyi halledelim. 

HALİL MENTEŞE (izmir) — İki sual sora
cağım. Müsaade buyurursanız buradan arzede-
yim. Kanunun 27 nci maddesinde mukataalı ara
zinin ve icareteynli gayrimenkullerin tasfiyesi 
hakkında bir hüküm var, bunun tatbik edil
mekte olduğuna dair mazbatada da bir işaret 
var. Yalnız bu memlekette tasarrufun selâmeti 
noktasından bu tatbikat ne dereceye kadar iler
lemiştir, tasfiye işi bitmiş midir, nasıl devam edi
yor ve ne kadar müddette biteceği tahmin edili
yor? Birinci sualim bu. 

Kanunun diğer bir hükmüne göre de yangına 
karşı Evkafm istikbalini temin etmek üzere si
gorta bedeli olarak her sene 20 000 lira kona
caktı. Mecmuu 1 milyon kadar. Bunun tatbiki 
nasıl olacaktır? 

Bunlar hakkmda izahat rica edeceğim. 
EVKAF IHYCUM MÜDÜRÜ FAHRİ KİPEE 

— Evvelâ Eskişehirdeki Çifteler çiftliğinin Vak
fa geçtiğinden ve bunun büyük bir arazi oldu
ğundan ve bunun içinde bir çok köylüler bulun
duğundan ve Vakfm burayı parası ile vermek 
istemesinden halbuki Hükümetçe köylülerin mec-
patıen yerleştirilmesi muvafık olacağından ve 

Vakfın burayı bedel mukabilinde vermesinin 
köylüyü mağdur edeceğinden bahis buyurdular. 

Çifteler çiftliği meselesi 20 senedenberi bel
ki daha fazla bir müddettenberi Evkaf ile Mali
ye vekâleti arasında ihtilaflı idi. Köylülerden bu
raya tarihini iyi bilmiyorum, fakat her halde 20 
seneden fazla ... 

EMİN SAZAK (Eskişehir) —60-70 sene ka
dar var. 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ FAHRÎ KİPER 
(Devamla) — İyi bilmiyorum, o vakittenberi 33 
köy yerleştirilmiş, o vakittenberi bunlar iskân 
edilmiş ve köylülerle Maliye vekâleti arasmda 
para alıb verilmesi hususunda ihtilâf devam et
miştir. Hüküm meselesi üç günlük bir mesele 
olduğu için iyi inceleyemedim, yalnız 9 tane ka
dar köy o vakit bedeli misile raptedilmiş. Yani 
MSaliye de bunları bu suretle bir bedel veril
mesi yolunda bir muameleye tâbi tutmuş ve o 
vakittenberi köylüler bir çok müracaatta bulu
narak; bu kıymetler fazladır. Bunlar harb za
manında konmuştur, halbuki şimdi buğday fi-
atlan düşmüştür, binaenaleyh, bu fiat çoktur, 
bu azaltılmalıdır, diye bir çok müracaatlar va
ki olagelmiş. Buradaki netice, şimdiye kadar 
Maliye ile köylüler arasında bir antant olamama
sıdır. 3 gün evvel de Mahkemei temyiz bu çift
liğin Vakıflar idaresine aidiyetine karar vermiş. 
Vakıf ta mahkemenin hükmüne tebaan bu 
çiftliğin- tapusunu almıştır. Ancak da
ha henüz tesellüm muamelesi yapılma -
mistir. Binaenaleyh, yapılacak muamele 
düşünülecek ve bunun için bir program 
çizilecek, Başvekâlet yüksek makamma arzedile-
cek, Hükümetçe kanunların icabı ne ise o tatbik 
olunacaktır. Daha bu gün, şimdi yapılmış bir 
muamele yoktur. Binaenaleyh bu vaziyet üzerine 
Evkaf müdüriyeti umumiyesinin vazifesi alaca
ğı emirleri tatbikten ibaret kalıyor. 

Mukataa meselesi: Şimdiye kadar bundan ne 
netice elde edildi, bir iş görüyor mu, suali var? 

Evet, bu iş çok güzel bir şekilde yürüyor. 
Tahminen ayda 50 bin lira olarak tahsilat vaki 
oluyor. Taviz bedeli olarak bu da şimdiye kadar 
iki milyon lirayı bulmuştur. 

Sigorta meselesi: Evkaf kendi emlâkini, aka
rını sigorta etmek için her sene bütçesine 20 000 
lira koymaktadır. Bu, altmcı senesi olduğu için 
120 bin lirası mevcuttur. Bununla, Evkaf akar 
ve emlâkine her hangi bir zarar gelirse karşıla
nacaktır. Bittabi altı senede 120 000 lira ile bü
tün Evkaf mallarına gelecek zararları karşıla
mağa imkân yoktur. Bütün sermayesini koyup 
bunları assüre etmesine de imkân yoktur, sigor
ta şirketleri birbirine ciro etmektedir. Biz ken
dimiz de para verme işini tatbik etmekle beraber 
diğer taraftan Gureba hastanesi gibi mühim 
müesseselerimizi sigorta şirketlerine ayrıca si
gorta ettirmekteyiz. 
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HALİL MENTEŞE (izmir) — Taviz bedeli 

olarak üri milyon lira var, bu ne suretle nema-
landınlryor? 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ FAHRÎ KÎPER— 
Muhtelif bankalara veriliyor. Memleket için çok 
hayırlı gördüğümüz Erzurum demiryolları tahvi
lâtı alınmıştır, bu suretle nemalandrrılryor. Di
ğer başka bir kanun da takdim edeceğiz ki bu
nunla yeni akar almak üzere bu parayı nemalan-
drracağız. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ ( Si
vas) — Muhterem arkadaşlar; Evkaf m son se
nelerdeki hizmet ve faaliyeti, âbideleri koru
mak hususundaki itinası hakikaten şayanı tak
dirdir. Bundan bir kaç sene evvelki atıl ve batıl 
Evkaf yerine bu gün vazifesini tamamen müd
rik, çalışkan, bir idare görüyoruz. 

Yalnız ben bir noktada onlarm nazarı 
dikkatini celbetmek istiyorum. Bir çok eserler 
peyderpey tamir ve ıslah ediliyor. Bunun bir za
manı ve devresi vardır. O zaman ve devre 
geçirildikten sonra yapılacak tamir, ya bir kaç 
misli masrafa mal olur veyahud eserin krymeti 
mimarisini kısmen kaybetmiş olur. işte bu me-
yanda Divrikte Selçuk tarzı mimarisinin en bü
yük eserlerinden biri olan âbide vardır ki bunu 
bir çoklarınız tanırsınız ve bilhassa Erzincan 
hattınm resmi küşadma giden arkadaşlar bu 
âbidenin kıymeti mimariyesi önünde hayranlık
larını gizleyememişlerdir. Fakat bu gün maalesef 
bu âbidenin tamirinin zamanı geçirilmiyecek va
ziyettedir. Çünkü tamiratı doğrudan doğruya 
esasa ve kubbeye taallûk eden bir vaziyettedir, 
bir taş inhilâli gibi ufak bir şey değildir. O iti
barla bu âbideyi, Türkün ilelebed göğsünü ka
bartacak olan bu eseri mutlak ve mutlak surette 
kıymeti mimariyesini kaybetmiyecek şekilde ta
mir etmek lâzımdır. 

Evkaf idaresi acaba bununla meşgul olmuş
umdur ve bunun için bir keşif yapmışlar mıdır? 
ve ben bunu ne suretle tamir edeceklerini, bir 
mühendis sıfatile, soruyorum. Bu işin gecikmeğe 
tahammülü yoktur. Sonra istedikleri parayı 
versek de bu zararı tamir edemiyeceğiz, bütün 
kıymeti mimarisile beraber muhafazaya da im
kân bulamıyacağız, kanaatindeyim. Onun için 
bu hususta izahat vermelerini ve bunun için ne 
düşündüklerini öğrenmek isterim. Bu kıymetli 
eserin muhafazasını ümid ederim ki benim ka
dar Heyeti umumiye de arzu ederler (Tabiî ses
leri). 

EVKAF U. M. FAHRİ KlPER — Efendim; 
buyurdukları gibi Divrikte Selçuk âsarmdan 
kıymetli ve pek mühim bir eser vardır. Yalnız 
orada değil memleketin bir çok yerlerindeki mu
cibi iftihar eserlerimiz hakikaten muhtacı tamir 
bir haldedir. Bunlarm tamiri için çalışmaktayız. 
Tabiî hepsinin değil, çünkü yüzlerce senedenbe-
ri kalmış âsarm hepsini birden imara imkân yok. 
Yalnız buyurdukları gibi büsbütün harabiye yüz 

tutmaması için 600 000 liralık bir tahsisat kanü-
nile maruzatta bulunduk. Divrik de o meyanda-
drr. Kanun Yüksek Meclisinizce mazhan tasvib 
olursa orası da tamir edilecektir, listede yazılıdır 
(Güzel sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok, maddele
re geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe 
kanunu 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli 
cedvelde gösterildiği üzere (2 788 470) lira tah
sisat verilmiştir. 

F. 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

A - Cedveli 

Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazmıı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. ' 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vakıf akarlar masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
486 332 

11 040 

187 008 

22 432 

3 000 

3 000 

8 000 

5 000 

9 500 

22 000 

54 500 

6 000 

19 000 

6 000 

1 150 

7 695 

300 
101 001 

291 000 

_ W _ 
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F. Lira 
20 Orman ve zeytinlikler ve vakıf 

arazi masrafı 93 630 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Müzayede ve ihale heyetlerinin 
gayrimuvazzaf azaları huzur üc
reti 3 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Tamirat ve inşaat 105 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Muavenet 23 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Hükmedilmiş borç karşılığı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Tedkik, tercüme, tabı ve eski 
eserler satın alma ve fuar mas
rafı 27 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Guraba hastanesi masraflar 85 644 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 imaretler masrafı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Mütekaid, dul ve yetim maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri 165 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Zatî maaşlar 52 00ü 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Umuru hayriye masrafları 875 680 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Masarifi gayrimelhuza 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 1 000 ! 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Gecen yıl borçlan 9 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Eski yıllar borçları 5 000 
BAŞKAM — Kabul edilmiştir. 

36 1936 malî yln bütçe kanununun 
8 nci maddesi mucibince istikraz 
edilen paranın taksiti ile faizi 35 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 26 688 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğü 

1939 malı yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cedvelde gösterildiği üzere 
(2 789 500) lira tahmin edilmiştir, 

B - CEDV1ELÎ 
F. Lira 

1 946 500 1 JLC£L1*6İGY* 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Müteferrik hasılat 843 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(ikinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Vakıflar umum müdürlüğü 
tarafından 1939 malî yılı zarf mda tahsil edilecek 
varidat nevilerinden her birinin müstenid olduğu 
hükümler bağlı (O) işaretli cedvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1939 malî yılı zarfmda kapa
tılmak üzere Başvekâletin tensibile (300 000) li
raya kadar kısa vadeli avans ve hesabı cariler 
akid ve küşadma Umum müdürlük mezundur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Vakıflar umum müdürlüğü me
murları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkın
daki kanunun mevzuu haricinde kalanlarla üc
retli müstahdemler kadrosu bağlı (D) işaretli 
cedvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Geçen yıl borçları tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere cari yü bütçesine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Başvekâletin muvafakatile nak
len tesviye olunur. 

1928 - 1933 malî yıllarma aid olub da muha-
sebei umumiye kanununun 93 ncü maddesi mu
cibince müruru zamana uğramayan ve karşılık
ları taallûk ettiği yıl bütçelerinde mevcud borç
lar 1939 malî yılı bütçesinin masraf tertibleri ta-
sarrufatmdan eski yıllar borçları faslmda açıla
cak maddelere Başvekâletin muvafakatile nak
len tesviye olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 1936 yılından itibaren 1933 
malî yılı nihayetine kadar avans suretile tesvi
ye edilib mahsubu icra edilmeyen sarfiyat ve 
ilişik ve eşhas zimemi hesabına alınarak mahsu
bu lâzımgelen tediyat, taallûk ettiği yıl bütçe
lerinin umumî yekûnlarında tahsisat bakiyesi 
bulunmak şartile 1939 malî yılı bütçesinde (es
ki yıllar mahsubatı) adı altmda açılacak bir fa
sıldan mahsub olunur. 

1933 malî yılı nihayetine kadar irad ve mas
raf mahiyetinde olan sarfiyat dahi tahsisat ba-

20 
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kiyesi aranılmaksızm ayni fasla masraf ve muka-
bili varidat bütçesinde eski yıllar varidat mahsu-
batı) adı ile açılacak bir fasla irad kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — 1927 malî yüı umumî muvazene 
kanununun 13 ncü maddesi mucibince tahsis edil
miş olub 1931 Evkaf bütçe kanununun 9 ncu 
maddesile maaşları Vakıflar umum müdürlüğü
ne devrolunan mülga tekke ve zaviyeler men-
sublarmdan vefat edenlerin veya umumî ve hu
susî bütçelerle idare olunan dairelerde bir va
zife deruhde edenlerin maaşları kesilir. 

BAŞKAN" -— Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 1939 malî yılı içinde mülhak 
vakıflardan mazbuta meyanma almacak olan va
kıfların varidatları Vakıflar umum müdürlüğü 
bütçesinin varidat kısmmda açılacak hususî bir 
fasla irad ve masrafları da ayni zamanda mas
raf kısmmda açılacak hususî bir fasla masraf 
kaydolunur. Bu vakıflar ertesi sene bütçe da
hiline alınır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1332, 1340 ve 1341 malî yu
ları Vakıflar umum müdürlüğü bütçe kanunları 
maddelerinden hükümleri 1939 malî ydmda dahi 
devam edecek olanlar bağlı (H) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Hükmedilmiş borçlar terti-
bindeki tahsisat hükmedilmiş borcun tediyesine 
kifayet etmediği takdirde üst tarafı Başvekâle
tin muvafakatile 1939 malî yılı bütçesinin sonun
da açılacak bir fasla tahsisat kaydedilmek sure-
tile ödenir. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib ödenecek mik-
dar hesabı katğide ayrıca gösterilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Evkafa aid olub da Maliyece 
1926 malî senesi sonuna kadar emvali metruke 
meyanmda satılmış veya icar edilmiş mahallerin 
Evkafça tahsil olunacak bakiyei bedelâtı için 
müşteri veya müstecirleri tarafmdan şeraiti mü

zayede dairesinde verilecek istikrazı dahilî tah
vilâtı aynen kabul ve piyasa fiatı üzerinden 
irad kaydedilerek o kısma aid farkı fiat tahak
kukundan tenzil edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADE 13 — 2950 numaralı kanunun birinci 
maddesi mucibince mazbut ve mülhak vakıflar 
akar ve topraklar satış bedellerinden hususî fas
la kaydolunan tahsisattan yaptırılacak inşaat 
ve tamirat işlerinde lüzumunda icra Vekilleri 
Heyeti kararile o işin devamı müddetine mün
hasır olmak üzere aylık ücret veya yevmiye ile 
mimar veya mühendis istihdamına Umum mü
dürlük mezundur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz olmak üzere 1934, 1937 malî yılları ni
hayetine kadar olan karşılıksız borçlar 1939 
malî yılı bütçesinin umumî tasarrufatmdan te
min edilecek paraları Başvekâletin muvafaka
tile rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek tes-
viyeve umum müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 1939 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Reylerini vermeyen zevat var mı? Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçe kanunu istihsali ara neticesini arzediyo-
rum: (314) zat reye iştirak etmiştir. 

Nisab mevcuttur. Binaenaleyh kanun (314) 
reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde başka konuşulacak şey yok
tur. Aym sekizinci pazartesi günü saat (15) de 
toplanmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

mtmm 

DÜZELTME 

Bu zabtm sonuna bağlı 12 sayılı matbuanm 21 nci sayfasmm 3 ncü satırında «... talimatnamenin 
F fıkrası...» ibaresi « . . . talimatnamenin 34 ncü maddesinin F fıkrası... » şeklinde düzeltilmiştir. 
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Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Kara hisar 1 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Haraza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrııre Gönenç 

Ağrı 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkan örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karran 
Hilmi Şeremetli 

Aza ı adedi : 424 
Beye iştirak edenler 314 

Kabul edenler : 314 
Reddedenler (j 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : ] 00 
Müohaller ] 

/ Kabul edenler ] 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahramaaı 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevza,d Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Na-zmi Örkün 
Mustafa Abdümalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça' 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Veli Necded Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

1 Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Abdülhak Fıra»t 
Aziz Samih Ilter 
İskender Artım 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlıı 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arukan 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nâf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
\ Durak Sakarya 
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Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Şera'f ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 
Hilmi Çorak 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
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Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi KalaÇ 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fua^d Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akrn 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Tbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
tzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 
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Malatya 

Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Mutta'lib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Fa&k Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hatean Menemeneioğlu 
trfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya MarmaTalı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Caııib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kâmi 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Frat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Da<mar Arıkoğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
GL Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
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Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdı Ülkümen 
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Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Ref et Ülgen 
Sami Işbay 
Şeref Uluğ 
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Van 

Hakkı Ungan 
tbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 

Ziya Arkant 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
îbrahim E tem Bozkut 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
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Vakıflar Umum müdürlüğü 1939 malı yılı bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/9) 

T. C. 
Başvekâlet 28 - II -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/902 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
îcra Vekilleri Heyetinin 27 - I I - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise ar

zı kararlaştırılan Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Umumî izahat 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası yapılarak 
takdim kılındı. 

Hesabı katğilere, varidatın tahavvül ve seyirlerine ve içinde bulunduğumuz 
1938 malî yılı varidat tahakkukatmdan bütçenin tanzimi sırasında elde edilmiş olan 
6, 7 aylık tahsilata istinad ettirilmek suretile 1939 malî yılı için (2 789 500) lira 
varidat muhammenatı ve hidematı umumiye için de (2 789 400) lira tahsisat tes-
bit kılınmıştır. 

Cumhuriyet devrinin vakıflar kanunile bahşetmiş olduğu feyizli müsaadeler
den bilistifade her sene bir derece inkişafla takdim kılınmış olan varidat bütçesi 
(126 085) lira" noksanile tahmin edilmiş ve bu noksanlık inkişafın tevakkufundan 
münbais olmayıp her birinin sebebleri varidat bütçesinin izahatmda arzolunmuş-
tur. 

Bununla beraber (2762) numaralı vakıflar kanununun 12 nci maddesine tevfi
kan mevkilerine ve temin ettikleri menfaate göre kalmaları gerekli görülmiyen 
bir kısım vakıf akarların satıldığı ve bir taraftan satılmakta bulunduğu ve yol, 
meydan ve saire açılmak dolayisile vakif akarlar üzerinde yapılan istimlâklerde 
kiralara ^aylı bir tesir bıraktığı halde yurdumuzun muhtelif yerlerinde yeni yeni 
vücude getirilen binalarla başlıca varidatımızı teşkil eden akar kiraları daha fazla 
düşürülmemiş ve bu mesaiye devam edilerek daha bazı yerlerde akar inşasına te
şebbüs edilmiş ve bir kısım vakıf araziden de irad temin edilmek için buralarının 
ihyasına çalışılmakta bulunulmuş olduğundan yukarıda arzedilen noksanlık ileride 
bunların gelirlerile temin ve telâfi edilecektir. 
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Varidat bütçesi 

1939 malî yılı varidat mulıammenatı yukarıda umumî izahata arz olunduğu 
üzere (126 085) lira noksan il e tcsbit kılınmıştır. 

1 — Varidat bütçesinin (1) nci faslının (1) nci maddesini teşkil eden icarei 
vahideli akar kiraları (45 000) lira noksanile tahmin kılınmıştır. Umumî izahat
ta da arzoluııduğu üzere satış ve istimlâkler dolayısile düşmüş olan bu varidatın 
muhtelif yerlerde yeni yeni akar yaptırılmak suretile telâfisine çalışılmakta bu
lunmuştur. 

2 — 2 nci faslın 1 nci ve 2 nci maddelerini teşkil eden kontrol hakkı ve mah-
lûl muaccelâtı normal seyrini takib etmekte olmalarına binaen bu kısımlara aul 
varidat mulıammenatı aynen vazolunmuştur. 

3 — Vakıflar kanununun 27, 28 nci maddeleri mucibince icareteynli ve mu-
kataalı gayrimenküllerin bir senelik icare ve mukataalarınm yirmi misli bir ta
viz mukabilinde mutasarrıf lan adına temliki tasarrufları yapıl makda olduğu ve 
3450 numaralı kanun mucibince yeniden kıymetlendirilen Devlete aid mukataah 
binaların müterakim mukataaları da kısmen tahsil edildiği cihetle müeccele mu-
hammenatı (20 000) ve mukataa mulıammenatı da (50 000) lira noksanile arz ve 
teklif kılınmıştır. 

4 — Ötedenberi Evkafça idare edile gelmiş ve varidatı Evkaf bütçelerine gir-
miş bulunan verimli ormanlardan Iştıra nca vakıf ormanına Orman umum mü
dürlüğünce vazıyed edilmiş olup bu babda cereyan eden dava henüz intaç edi
lemediği cihetle bu orman varidatı tahsil olunamadrğmdan muhammenatta ak
saklık husule gelmiştir. Maahaza 3254 numaralı mütedavil sermaye kanunu mu
cibince işletilmeğe başlanmış olan Edremid körfezindeki vakıf zeytinliklerden 
sabıkına nisbetle daha fazla menfaat teminine çalışılmakda olduğundan bura
dan alınacak fazlai varidat zikrolunan aksaklığı kısmen karşılayacağından ikin
ci faslın 3 ncü maddesini ihtiva eden orman ve zeytinlikler hasılatı (10 000) li
ra noksanile tesbit kılınmıştır. 

5 — Vakıflar kanunu mucibince icareteynli ve mukataah gayrimenkullerin 
tasfiyeleri dolayısile alman taviz bedelleri günbegün fazlalaşmakta olduğu cihet
le bunların daha vâsi bir surette tenimyesi için Ankarada teşkil kılınacak Va
kıf paralar müdürlüğü de gayrimenkul emlâk üzerinden ikrazata başlayacağın
dan artmakta olan faizlere mukabil ikinci faslın dördüncü mütenevvi varidat 
maddesi (57 515) lira fazlasile tesbit edilmiştir. 

6 — 2 nci faslın 5 nci müteferrik hasılat maddesindeki varidat şimdiye kadar 
mütenevvi varidat meyanmda gösterilmekte idi. 1938 malî yılı bütçesinden itiba
ren bu meyandan çıkarılarak bütçeye ayrı bir madde olarak vazolunan bu hasılat 
ufak ve tefek şeylerden ve zuhurata tâbi aksamdan ibaret olmasına mebni mu
lıammenatı tutmayacağından (48 600) lira noksanile arz ve teklif olunmuştur. 

7 — Vakıfların asıl sermayesini teşkil eden 2 nci faslın 6 nci maddesine dahil 
vakıf paralar faizi de (3 399) numaralı kanun mucibince haziran 1938 iptidasın
dan itibaren % 8,5 a inmiş ve komisyon da hesab dahiline alınmıştır. Evvelce ko
misyonla beraber % 12 den ikraz edilen vakıf paralar sermayesi faizi bundan böy
le azaldığından (10 000) lira noksanile tahmin kılınmıştır. 
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8 — 2 nci faslın 7 nei maliyeden muavenet maddesine gelince: 
Mevkufatı vaktile maliyece zaptedilmiş olan vakıfların hayrat muhassasatı 

1925 malî senesi sonuna kadar maliyece verilmekte idi 1326 malî senesinden iti
baren Evkafa devredilen bu muhassasatın karşılığı maliyece Evkafa verildikçe 
hayrat vazaifi de Evkafça tesviye kılınmakta idi bu hal 1339 malî senesi sonuna 
kadar devam ettikten sonra 1340 malî senesinde diğer hayrat muhassasatı ile bir
likte bu hayrat muhassasatı da maliyeye devrolıınmuş ve bunlara mukabil Evkaf
ça maliyeye (600 000) lira verilmekte bulunmuş idi. 1931 malî senesinden itibaren 
gerek maliyenin evvelce idare etmiş olduğu hayratın ve gerek minelkadim evkaf 
tarafından idare edilen hayratm muhassasatı yine evkafa devredilmiş olduğundan 
arada bilhesab husule gelen muhassasat farkı olarak maliyenin evkafa vermesi 
kararlaştırılan (200 000) liraya mukabil bu gün alınmakta bulunan (93 000) lira 
1939 malî senesi için de vaz olunmuştur. 

Muvazenenin temini ancak bu paranın bütçeye konmasile kabil olmuştur. 
Bütçeden çıkarıldığı takdirde masraf tertiblerinden tenzilât icrası veya bu mik-
darda da bütçeye varidat konması gayri kabil bulunduğundan muvazenenin temi
nine imkân yoktur. Kabul buyurluması rica olunur. 

Masraf bütçesi 

Masraf bütçesi 1939 malî yılı bütçesine mevzu varidata göre tertib ve tan
zim kılınmış olup muvazenenin temini için muhtelif fasıllardan ceman (126 095) 
lira tenzil olunmuştur. Ancak bazı muhtelif fasıllara yapılan birer mikdar zam 
da görülen ihtiyaçlara müstenid olup cümlesi hidematm hüsnü tedvirine ma
tuf mübrem ve zarurî işlere aid bulunduğundan içlerinde yeni teklif edilmiş bir 
şey yoktur. 

Yalnız (3116) numaralı orman kanunu mucibince vakfa aid ormanlarda da 
müstakillen birer orman mühendisinin bulundurulması lâzımgeldiği ve 3461 nu
maralı Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki kanuna bağlı cedvelde 
biri 40 ve diğeri 35 lira maaşla iki orman mühendisi ınevcud olup bunların muh
telif vilâyetlerde bulunan ve hektar itibarile vâsi olan vakıf ormanların idare
sine gayrikâfi geldiği cihetle 40 lira maaşın emsali hâsılı itibarile 108 lira üc
retle 4 aded orman mühendisi ve mevcud muhafaza memurlarile tahsildarların 
dahi kâfi gelmemesine mebni (50) şer lira ücretle üç muhafaza memuru ve (20) 
şer lira ücretle beş tahsildar ilâve edilmiştir. 

(3254) numaralı kaunn mucibince Taşdelen suyu haziran 1938 iptidasından 
itibaren mütedavil sermaye ile işletilmeğe başlanmış olduğu cihetle (D) cedve-
lindeki Taşdelen suyu müstahdemininin aylık ücreti olan (108) lira bütçeden 
çıkarılmış ve buna mukabil (5) muhafaza memuru ile ressam ve fotoğrafçının 
ücretlerine birer mikdar zam yapılmış ve bir de hastane kadrosuna dahil (90) 
lira ücretli ecnebi hemşirenin kaldırılarak yerine 50 lira ücretle türk hemşire 
konulmuş ve kalan 40 lira tasarrufattan da (5) şer lirasının ınevcud 4 türk hem
şirenin ücretine zammedilerek (50) şer liraya ve bütçedeki tahsisatı dahilinde 
olmak üzere hastane hademe adedi de (100) e çıkarılmıştır. Daimî müstahdem
lere aid (D) cedvelinde yapılan tebeddülat bunlardan ibaret bulunmaktadır. 

Bir de (19) ncu faslın 3 ncü madde unvanının ihtiva eylediği masrafların 
vizesinde Divanı muhasebatla bazı ihtilâf hâsıl olduğundan 1939 malî senesi büt-
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çesinde işbu ihtilâfın kaldırılması için mezkur madde unvanına bir kaç kelime 
ilâvesine zaruret görülerek (Apartımanlar ile dördüncü vakıf han masrafı) un
vanını taşıyan bu maddeye (apartımanlar ile dördüncü vakıf han ve sair vakıf 
akarlar masrafı) namı verilmiş ve âbidatm tamiratı hususunda bazan cinsine 
göre taş bulmak müşkülâtına tesadüf olunduğu cihetle yapılacak işler geri kal
makta olduğundan bu gibi hale maruz kalınmamak ve lüzumu halinde buradan 
alınarak kullanılmak ve bedeli keşfinden tenzil kılınmak üzere 22 nci faslın 1, 
2 nci maddeleri meşruhatına (taş) kelimesi ilâve kılınmıştır. 

Bundan başka mazbut vakıflar arasına alman bazı vakıfların intifa nizamna
mesi mucibince alâkalılara verilmesi lâzımgelen intifa haklarının haliyeye aid 
olan mikdarı cari -sene bütçesine mevzu intifa hakkı tertibinden verilmekte ise 
de alâkalılaraın vakfın zaptı tarihinden evvelki senelere aid alacaklarının kar
şılık varidatı irad kaydedilmiş olması noktasından bunların dahi bütçenin 18 
nci faslının 2nci maddesinden reddedilmesini temin için bu maddeye meşruhat 
verilmiştir. 

Kabul buyurulması rica olunur. 
1939 malî yılı bütçe kanununun ekseri maddeleri 1938 malî yılı bütçe kanunu 

ile kabul buyrulnıuş olan esasları ihtiva etmekte olduğu cihetle bunlar hakkında 
izahat verilecek bir şey görülememiştir. 

Yalnız 4 ncü madde ile mezuniyet verilen (200 000) lira avans ve hesabı cari 
mikdarı bazı hidematm vakfında tedvirine kâfi gelmemekte olmasına mebni 
(300 000) liraya çıkarılmış ve muvazenei umumiye kanununa mütenazır bulun
mak ve mahsubat işlerinin bir kat daha tasfiyesine medar olmak üzere (i nc.ı mad
dedeki (1928 - 1931) yılları (1928 - 1933) ve 7 nci maddedeki (1931) yılı (1933) 
yılma tebdil edilmiştir. 

Hükümleri cari yıl bütçesinde meri olan (H) cedvelindeki mevadı kanuniye-
den (1330) yılı bütçe kanununun (10) ucu; (1341) yılı bütçe kanununun 7 nci ve 
(1927) yılı bütçe kanununun (11) nci maddelerine aid hükümler (3461) numaralı 
Vakıflar umum müdürlüğü teşkilât kanununda münderiç olmasına mebni işbu mad
deler (H) ccdvelinden kaldırılarak burada yalnız üç madde bırakılmış ve (10) n-
cu maddenin yılları da kalan maddelere göre yazılmıştır. 

Muvazenen umumiye kanununda kabul buyrulnıuş olan (15) nci madde hük
münün Vakıflar umum müdürlüğü borçları için de tatbikma lüzum görüldüğün
den bu madde hükmü (1934 - 1937) yılları borçlarına aid olmak üzere bütçe kanu
nuna (14) ncü madde olarak ilâve1 kılınmıştır. 

Kabul buyrulması rica olunur. , 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 29 -IV -1939 
Mazbata No. 9 
Esas No. 1/9 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesi hakkında olub Başvekâletin 
28 - I I - 1939 tarih ve 6/902 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmiş olmakla Vakıflar umum müdürü Fahr i Kiper 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

2762 sayılı vakıflar kanununun tatbikatı vakıf işlerimize ve Vakıflar umum mü
dürlüğü muamelât ve hesabatına gün geçtikçe daha düzen vermekte olduğu görül
mektedir. 

î radı ehemmiyetli mahiyette olmıyan ve tarihî kıymeti bulunmıyan akarat ile 
kadro harici kalan hayratın satılarak bir taraftan verimli akarların imarı ve di
ğer taraftan yeniden akar inşa ve mubayaası ve ayni zamanda tarihî kıymeti haiz 
olan hayratın tamir ve hüsnü muhafazasına tevessül edilmesi bu müessesede de Cum
huriyetin hayırlı eserlerinin müşahedesine imkân vermektedir. Buhran senelerinin 
varidatında yaptığı tesirler neticesi olarak 1935 senesi sonuna kadar bütçesinde az 
çok aksaklık görülen idarenin 1936 senesinden itibaren hakikî bütçe tevazüüne 
eriştiği ve bundan evvelki zamana aid borçlarının tasfiyesi de verilen 150 000 lira
lık istikraz salâhiyetile teinin edildiği ve bu borcun her sene bütçelerine konu
lan tahsisatla itfa edildiği görülmüştür. 

Uzun senelerden beri bakımsız kalan bir çok vakıf malların ve bilhassa abidatm 
lâyikile imar ve ıslahı bütçe varidatının imkânlarına sığacak vaziyette olmadığın
dan abidatm tamir ve termimi için vakıflar kanununun verdiği salâhiyete istinad 
edilerek yukarıda arzedilen kadro harici hayratım satış bedellerinden mahsub 
edilmek üzere 200 000 lira abidatm imarına sarfedildiği gibi 3386 sayılı kanunla 
verilen salâhiyete binaen ayni suretle karşılanmak üzere ayrıca 200 000 lira daha 
bu maksada sarfedilmekte bulunmuştur. 

Varidat bütçesi: 

Esbabı mucibe lâyihasında 1938 senesinin 6 - 7 aylık tahsilatı ve varidatın sey
ri nazarı itibare alınarak 1939 bütçe varidtımn tahmin edildiği zikredilmiş ve en
cümenimizde ise on aylık tahsilat ile müteakib iki ay için bunun beşte biri esas tu
tulmuş ve diğer taraftan varidatın cinsine göre 1939 yılındaki hususiyetler göz-
önünde bulundurularak tedkikat yapılmış ve teklif ile ayni neticeye varılmıştır. 
Yalnız icarei müeccele mikdarınm vakıflar kanununun tatbikatı neticesi olaark git
tikçe azalacağı nazarı itibare alınarak bu tertibden 20 000 lira indirilmesi ve bu 

paranın orman ve zeytinlikler hasılatına ilâvesi muvafık görülmüştür. Her ne ka
dar orman hasılatı esbabı mucibe lâyihasındaki sebeblerle azalmakta ise de Encü
menimiz buna mukabil zeytin hasılatının seneden seneye gösterdiği inkişafı göz 
önünde bulundurarak bu tertibden daha 20 000 lira alınabileceğini tahmin eyle
miştir. Buna göre varidat muhammenatı yekûnu aynen kabul edilmiştir. 
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Varidat bütçesinde geçen seneye nisbetle görülen 126 085 lira noksanın esbabı 

mucibe lâyihasında izah edilen sebeblerden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Masraf bütçesine gelince : 

Taleb edilen tahsisat yekûnunun varidata mütevazin olduğu görülmüş 
ve her tertib üzerinde yapılan tedkikat neticesinde istenilen tahsisatın 
kabulü muvafık görülmüştür. Yalnız Posta, telgraf tahsisatı geçen senenin ayni 
olarak bütçeye konmuş ise de bütçenin Meclise takdiminden sonra Posta teelgraf ve 
telefon umum müdürlüğünün işarile bu mikdarm 1001 lira noksan olması icab et
tiği müzakere esnasında izah edilmiş ve bu mikdarm mezkûr tertibden indirilerek 
18 nci faslın birinci aidat tertibine nakli Encümenimizce kabul edilmiştir. Cüm-
huryet Merkez bankası aidatının hesabında Hazineden yapılan 93 000 liralık yar
dımın da birlikte hesab edildiği görüldüğünden bu mikdara aid yüzde bir tertıbten 
çıkarılmak suretile masraf yekûnu 2 788 470 lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe lâyihasına gelince : 

Lâyihada mevcud maddeler muvazenei umumiyede kabul edilen esaslara ve 
Vakıflar umum müdürlüğünün haiz olduğu hususiyetlere uygun olarak geçen sene-
ki hükümlere mütenazır olduğu görülmekle aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. Bu M. M. Kâtib 
İsparta Kayseri Trabzon İstanbul Bolu Çanakkale 

Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı I)ay F.Öymen 1)r. Zihni Ülgen R. Bıdayırlı 

Elâzığ Erzincan G-ümüşaııe İstanbul Kostamonu Kayseri 
M. F. Altay T. Artım I). Sakarya Galil) Bahtiyar Gök er T. Coşkan S. Serini 

Kırklareli Kırklareli Kocaeli Konya Konya Malatya 
B. Denker S. ödül A. S. Akbaytuğan B. Türel Naim Onat M. Öker 

Maraş Mardin Muğla Muş Ordu Sivas 
M. Bozdoğan R. Erten II. Kitabçı Ş. Ata/man II. Yalman Renizi (Jiner 

Trabzon Urfa 
R. Karadeniz Sami îşha/if 

( S. Sayısı : 12 ) 
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Vakıflar umum müdürlüğü 1939 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

MADDE 1 — Vakıflar umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 789 400) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Vakıflar umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı masraflarına 
karşılı kolan varidat bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (2 789 500) 
lira tahinin edilmiştir. 

MADDE 3 — Vakıflar umum mü
dürlüğü tarafından 1938 malî yılı zar
fında tahsil edilecek varidat nevilerin
den her birinin müstenid olduğu hüküm
ler bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 4 — 1939 malî yılı zarfında 
kapatılmak üzere Başvekâletin tensibile 
(300 000) liraya kadar kısa vadeli avans 
ve hesabı cariler akid ve küşadma Umum 
müdürlük mezundur. 

MADDE 5 — Vakıflar umum mü
dürlüğü memurları aylıklarının tevhid 
teadülü hakkındaki kanunun mevzuu 
haricinde kalanlarla ücretli müstahdem
ler kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 6 — Geçen yıl borçları ter
tibine mevzu tahsisat kifayet etmediği 
takdirde işbu borçlar taallûk ettikleri 
hizmetlere tekabül etmek üzere cari yıl 
bütçesine mevzu tahsisattan mezkûr ter
tibe Başvekâletin muvafakat ile naklen 
tesviye olunur. 

1928 -1933 malî yıllarına aid olub da 
muhasebei umumiye kanununun 93 ncü 
maddesi mucibince müruru zamana uğ
ramayan ve karşılıkları taallûk ettiği 
yıl bütçelerinde mevcud borçlar 1939 
malî yılı bütçesinin masraf tertibleri ta-
sarrui'atmdan eski yıllar borçları fas
lında açılacak maddelere Başvekâletin 
muvaf akatile naklen tesviye olunur. • 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
D E Ğ I Ş T I R I Ş I 

MADDE 1 — Vakıflar umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı masrafları için 
bağlı A işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere (2 788 470) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul ' edil
miştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 12 ) 
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MADDE 7 — 1336 yılından itibaren 

1933 malî yılı nihayetine kadar avans 
suretile tesviye edilib mahsubu icra e-
dilmiyen sarfiyat ve ilişik ve eşhas zi-
memi hesabına alınarak mahsubu lâzım 
gelen tediyat, taallûk ettiği yıl bütçele
rinin umumî yekûnlarında tahsisat ba
kiyesi bulunmak şartile 1939 malî yılı 
bütçesinde (eski yıllar mahsubatı) adı 
altında açılacak bir fasıldan mahsub 
olunur. 

1933 malî yılı nihayetine kadar irad 
ve masraf mahiyetinde olan sarfiyat da
hi tahsisat bakiyesi aranılmaksızm ay
ni fasla masraf ve mukabili varidat büt
çesinde (eski yıllar varidat mahsubatı) 
adı ile açılacak bir fasla irad kaydolu
nur. 

MADDE 8 — 1927 malî yılı umumî 
muvazene kanununun 13 ncü maddesi 
mucibince tahsis edilmiş olub 1931 Ev
kaf bütçe kanununun 9 ncu maddesile 
maaşları Vakıflar umum müdürlüğüne 
devrolunan mülga tekke ve zaviyeler 
mensublarmdan vefat edenlerin veya 
umumî ve hususî bütçelerle idare olu
nan dairelerde bir vazife deruhde eden
lerin maaşları kesilir. 

MADDE 9 — 1939 malî yılı için
de mülhak vakıflardan mazbuta me-
yanma alınacak olan vakıfların varidat
ları Vakıflar umum müdürlüğü bütçe
sinin varidat kısmında açılacak hususî 
bir fasla irad ve masrafları da ayni za
manda masraf kısmında açılacak hususî 
bir fasla masraf kaydolunur. Bu vakıf
lar ertesi sene bütçe dahiline alınır. 

MADDE 10 — 1332,1340 ve 1341 malî 
yılları Vakıflar umum müdürlüğü bütçe 
kanunları maddelerinden hükümleri 
1939 malî yılında dahi devam edecek 
olanlar bağlı (H) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

tir. 
MADDE 7 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 9 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş-
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MADDE İ l — Hükmedilmiş borçlar 

tertibindeki tahsisat hükmedilmiş bor
cun tediyesine kifayet etmediği takdirde 
üst tarafı Başvekâletin muvafakatile 
1939 malî yılı bütçesinin sonunda açıla
cak bir fasla tahsisat kaydedilmek su-
retile ödenir. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib öde
necek mikdar hesabı katğide ayrıca gös
terilir. 

MADDE 12 — Evkafa aid olub.da 
Maliyece 1926 malî senesi sonuna kadar 
emvali metruke meyanında satılmış ve
ya icar edilmiş mahallerin Evkafça tah
sil olunacak bakıyei bedelâtı için müş
teri veya müstecirleri tarafından şeraiti 
müzayede dairesinde verilecek istikrazı 
dahilî tahvilâtı aynen kabul ve piyasa 
fiatı üzerinden irad kaydedilerek o kıs
ma aid farkı fiat tahakkukundan tenzil 
edilir. 

MADDE 13 — 2950 numaralı kanu
nun birinci maddesi mucibince mazbut 
ve mülhak vakıflar akar ve topraklar 
satış bedellerinden hususî fasla kaydo
lunan tahsisattan yaptırılacak inşaat 
ve tamirat işlerinde lüzumunda İcra Ve
killeri Heyeti kararile o işin devamı 
müddetine münhasır olmak üzere ücret 
veya yevmiye ile mimar veya mühendis 
istihdamına umum müdürlük mezun
dur. 

MADDE 14 — 2518 sayılı kanun hü
kümleri mahfuz olmak üzere 1934, 1937 
mali yılları nihayetine kadar olan kar
şılıksız borçlar 1939 malî yılı bütçesi
nin umumî tasarruf atından temin edi
lecek paraları Başvekâletin muvafaka
tile rakamsız bir fasla tahsisat kayde
derek tesviyeye umum müdürlük sala
hiyetlidir. 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 
1939 tarihinden muteberdir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş
tir. -

MADDE 12 — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13 — 2950 numaralı kanu
nun birinci maddesi mucibince mazbut 
ve mülhak vakıflar akar ve topraklar 
satış, bedellerinden hususî fasla kaydo
lunan tahsisattan yaptırılacak inşaat ve 
tamirat işlerinde lüzumunda İcra Ve
killeri Heyeti kararile o işin devamı 
müddetine münhasır olmak üzere aylık 
ücret veya yevmiye ile mimar veya mü
hendis istihdamına Umum müdürlük 
mezundur. 

MADDE 14 — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15 — Aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 12 ). 
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MADDE 16 — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Başvekil memurdur. 

27 - I I -1939 
Bş. V. Ad. V. M . M . V . 

Dr. R. Saydam T. Fikret Sılay N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Faik Öztrak S. Saraçoğlu F. Ağrak 
Mf. V. *Na. V. " Ik. V 

Yücel A. Çetinkaya 11. Çakır 
S. î . M. V. GL İ. V. 

Dr. II. Alatas Rana T arlımı \ 
Zr. V. ' | 

Muhlin Erk/men \ 

(İS. Sayısı : 12 ) 

MADDE Ki — Aynen 
mistir. 

kabul odu-
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A - GED VELÎ 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

466 332 
5 000 

471 332 

481 332 
5 000 

486 332 

481 332 
5 000 

486 332 

Merkez müstahdemleri ücreti 10 440 11 040 11 040 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

170 624 
12 000 

182 624 

21 432 

685 828 

177 008 
10 000 

187 008 

22 432 

706 812 

177 008 
10 000 

187 008 

22 432 

706 812 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 000 3 000 3 000 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

, 500 
2 500 

3 000 

8 000 

4 500 

500 
2 500 

3 000 

8 000 

5 000 

500 
2 500 

3 000 

8 000 

5 000 

( S. Sayısı : 12 ) 
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F. 

9 

10 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bab yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 
4 500 

8 500 

20 000 

47 000 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 500 
5 000 

9 500 

22 000 

50 500 

4 500 
5 000 

9 500 

22 000 

50 500 

11 

12 
13 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

1 
2 
3 
4 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Def atir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

3 500 
37 000 
7 000 
3 500 

51 000 

4 000 
37 500 
9 500 
3 500 

54 500 

4 000 
37 500 
9 500 
3 500 

54 500 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı-

6 000 6 000 6 000 

14 
15 

16 
17 

18 

1 
2 

1 
2 

rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon masrafı 
Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl 

Posta ve telgraf ücreti 
Ücretli muhabere ve 
me masrafı 
Mukannen masraflar 
Aidat 
Reddiyat [1] 

yekûnu 

mükâle-

19 000 
6 000 

150 
800 

950 

8 696 

300 

32 000 
67 500 

19 000 
6 000 

150 
1 000 

1 150 

8 696 

300 

30 000 
60 000 

19 000 
6 00ı 

150 
1 000 

1 150 

7 695 

300 

31 001 
60 000 

[l] Vakıflar kanununun 39 ncu maddesüe bu babdaki nizamname m,ucibince tah
sis edilen intifa hakkının müterakimleri bu tertibden verilir. 

( S. Sayısı : 12 ) 
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P. M. Muhassasatm nev'i 

3 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

12 000 

111 500 

203 446 , 

936 274 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

10 000 

100 000 

195 646 

952 958 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 

101 001 

195 64.6 

952 958 

19 

20 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Vakıf akarlar masrafı 
Vakıf akarlar vergi ve beledi-

2 
3 

4 

5 

1 
2 

ye resimleri 
Sigorta karşılığı 
Apartımanlar ile Dördüncü va-
kıfhan ve sair vakıf akarlar 
masrafı [1] 
Yeniden alınacak tapu sened-
leri harç ve masrafı 
Şirketlere yaptırılacak sigorta 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Orman ve zeytinlikler ve vakıf 
arazi masrafı 
Bakım masrafı [2] 
Fen memurları ile süvari mu
hafaza memurlarının hayvan 
yem bedeli [3] 

Fasıl yekûnu 

225 000 
20 000 

29 000 

13 000 

1 000 

288 000 

75 000 
-

3 600 

78 600 

225 000 
20 000 

35 000 

10 000 

1 000 

291 000 

90 000 

3 600 

93 600 

225 000 
20 000 

35 000 

10 000 

1 000 

291 000 

90 000 

3 600 

93 600 

[1] Lüzumu halinde ilâveten kullanılacak apartıman kaplıcaları ücreti de bu ter-
tıbden verilir. 

[2] Bu tertihden ücret veya yevmiye ile mütehassıs ve müstahdemler İcra Vekil
leri Heyeti kararile kullanılabilir. 

[3] Beherine ayda onar liradır. 
( S. Sayısı : 12 ) 
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v. M. Muhassasatm nev'i 

1938 
Malî yık 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
11 ti k û m et(,*c Encüm e 11 ee 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

21 Müzayede ve ihale heyetlerinin 
gayrimuvazzaf azaları huşur 
ücreti 2 500 3 100 3 100 

22 Tamirat ve inşaat 
1 Yakıf akarlarla resmî, mahiyet

te kullanılan ve irad getirme
yen binalar tamir ve inşası [I J 

2 Hayrat tamiri [1] 
[Bu tertibden camilere yedek kurşun 
levha da yaptırılabilir ve taş, da alrna-
bilir]. 

74 540 
157 390 

50 000 
55 000 

50 000 
55 000 

Fasıl yekûnu 231 930 105 000 105 000 

Birinci bal) yekûnu 601 030 492 700 492 700 

İkinci bab - Muvakkat 
masraflar 

23 Muavenet 
1 Darüşşaf akaya yardım 15 000 15 000 15 000 
2 Bikudret hayratın imar ve ih

yasına muavenet 2 000 2 000 2 000 
3 Maarif cemiyetine yardım 2 000 2 000 2 000 
4 Şehidliklei'i imar cemiyetine 

yardım ' 2 000 2 000 2 000 
5 Çocuk esirgeme kurumunda 

baktırılacak küçükler masrafı 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 23 000 23 000 23 000 

24 Hükmedilmiş borç karşılığı 1 500 1 500 1 500 
25 Tedkik, tercüme, tabı ve eski 

eserler satın alma ve fuar 
masrafı 

1 Hayrattaki kıymettar esvamn 
tedkik ve tefrik masrafı'" 200 200 200 

2 Arşiv ve galerinin umumî mas
rafları 8 000 17 000 17 000 
[Mevcud vakfiye ve vesikaların ter
cüme ve tasnifi, Türk harflerine cev-

[l] Bu tertibden ücret veya yevmiye ile -mütehassıs ve müstahdemler tera Vekil
leri Heyeti kararile kullanılabilir. 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

rilmesi ve fihrist tanzimi için kulla
nılacak memurlara verilecek ücret 
ve yevmiyelerle Türk âbidat ve me
deniyetine ve tarihine aid eser ve re
sim ve fotoğrafların ve levazımatmın 
mubayaası ve bunlara müteallik eser 
ve vakfiyelerin tabı ve neşri mas
rafları bu tertibden verilir.] 
izmir fuarında Vakıflar pav
yonu tesis ve idare masrafı 27 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 35 200 27 200 27 200 

ikinci -bab yekûnu 59 700 51 700 51 700 

ikinci kısım yekûnu 660 730 544 400 544 400 

Üçüncü hısım - Müesseseler 

Guraba hastanesi masrafları 95 644 95 644 95 644 
İmaretler masrafı 15 000 15 000 15 000 

Üçüncü kısım yekûnu 110 644 110 644 110 644 

Dördüncü hısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

Mütekaid, dul ve yetim maaş 
ve tahsisatı fevkaladeleri 
Zatî maaşlar 
Tevliyet ve evlâdiyet maaşı 
Mühtacin, amalar ve saire 
maaşı 
Tahsisatı fevkalâde 
intifa hakkı suretinde tahsis 
edilecek aylıklar karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

165 000 

9 000 

14 000 
23 000 

4 000 

50 000 

215 000 

165 000 

9 000 

14 000 
23 000 

6 000 

52 000 

217 000 

165 000 

9 000 

14 000 
23 000 

6 000 

52 000 

217 000 
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M. 

1 

2 
3 

4 

5 

_ 

Muhassasatın nev'i 

Beşinci kısım - Umuru hay r iye 
masrafı 

Umuru hayriye masrafları 
Cami ve mescidlerin bademe 
vazifesi ve tahsisatı fevkalâde
leri 
Tenvir, teshin 
Mefruşat (Mubayaa, tamir) ve 
müteferrika 

Mülga tekke ve zaviyeler men
subun maaş ve tahsisatı fev
kalâdesi 
Kürsü ve cuma vaızları maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

834 316 
38 000 

18 000 

5 680 

9 684 

905 680 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

804 316 
38 000 

18 000 

5 680 

9 684 

875 680 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

804 316 
38 000 

18 000 

5 680 

9 684 

875 680 

Altıncı hısım - Muhtelif 
masraflar 

Masarifi gayrimelhuza 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 

2 000 

8 000 

1 
2 
3 
4 
0 

masrafları 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

1 000 
0 

8 000 
1 000 
1 000 

800 
800 

11 600 

2 000 

8 000 

1 000 
9 400 

1 500 
1 500 
1 000 
1 000 

0 

5 000 

2 000 

8 000 

1 000 
9 400 

1 500 
1 500 
1 000 
1 000 

0 

5 000 
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Muhassasatm nev'i 

1936 malî yılı bütçe kanunu
nun 8 nci maddesi mucibince 
istikraz edilen paranın taksiti 
ile faizi 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 

Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira '< Lira 

35 700 

28 867 

87 167 

35 700 

27 618 

88 718 

35 700 

26 688 

87 788 

2 915 495 2 789 400 2 788 470 

B - CEDVELİ 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i 

îcareler 
Icarei vahide 
Icarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik hasılat 
Evkafı mülhaka varidatından 
alınacak kontrol hakkı 
Mahlûl muaccelâtı 
Orman ve zeytinlikler ile arazı 
ve maadin hasılatı 
Mütenevvi varidat 
Müteferrik hasılat 
Vakıf paralar faizi 
Maliyeden Evkafa muavenet 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 
__ ( S . Sayısı : 

Lira 

1 165 000 
740 000 
176 500 

2 081 500 

50 000 
50 000 

200 000 
232 485 
148 600 
60 000 
93 000 

834 085 

2 915 585 
!-i2); 

Lira 

1 120 000 
720 000 
126 500 

1 966 500 

50 000 
50 000 

190 000 
290 000 
100 000 
50 000 
93 000 

823 000 

2 789 500 

Lira 

1 120 000 
700 000 
126 500 

1 946 500 

50 000 
50 000 

210 000 
290 000 
100 000 
50 000 
93 000 

843 000 

2 789 500 



O - OEDVELÎ 

Varidatın müstenid olduğu kanun ve 
nizamnamelerin 

Tarihi Nevi No. 

8/ 3 /1934 Kanun 

20/4/1936 » 

19/ 5 /1934 Nizamname 

16/5/1929 

5/6/1935 

27/12/1937 

8/3 /1934 

20/4/1936 

19/5/1934 

26 temmuz 1330 
5/6/1935 

20/4/1936 

17/7/1936 

18/3/1926 
22/4/1935 
6/8/1935 

4/7/1934 

Kanun 

Kanun 

İcarei vahide 
2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 

kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkmda 
2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun dördüncü maddesi 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dair 

îcarei müeccele ve mukataa 

1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi 

Kontrol hakkı 
2762 Vakıflar kanununun 24 ncü maddesi 

Mahlut muaccelâtı 

3294 Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne 
suretle satılacağına dair 

Orman ve zeytinliklerle arazi ve maadin hasılatı 

Kanun 2387 

Nizamname 

Karnın 

Nizamname 

Kanun 
Nizamname 

» 

Kanun 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 
kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 

2950 Vakıf malların taksitle satdması ve kiraya verilme
si hakkındaki kanunun dördüncü maddesi 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dair 

Mütenevvi varidat 
îcarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili hakkında 

2762 Vakıflar kanununun 13, 16, 17 ve 32 nci maddeleri 
2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi 
Vakıflar nizamnamesinin 52 nci maddesi 

Müteferrik hasılat 
788 Memurin kanununun 26 nci maddesi 

Cami hademesi nizamnamesinin 29 ncu maddesi 
Evkaf kefalet sandığı nizamnamesinin 10 ncu mad-

2554 Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi bütçesinin 
5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun birinci 
maddesi 

( S. Sayısı : 12 ) 
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Varidatın nmstenîcl. olduğu 

nizamnamelerin 
Tarihi Nevi 

26/5/1927 

5/ 6/1935 
17/7/1936 

Kanun 

ve 

No. 

1050 Muhasebei umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
ve vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikraza-
ta aid talimatnamenin F fıkrası (Kühne eşya ve 
enkaz bedeli, mahkûmünbih borçlar faizi, masa
rifi muhakeme istirdadı, mahlûl tevliyetler mu-
hassasatı, mazbuta meyanına alman vakıfların 
mahalli sarfı kalmayan müterakim paraları ve sair 
müteferrik hasılat) 

Kanun 
Nizamname 

Vakıf paralar faizi 

2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesi 
Vakıflar nizamnamesinin 4 ncü maddesi 

D - CEDVELÎ 

Memuriyetin nevi 

Merkez müstahdemleri 
Doktor 
Ressam ve fotoğrafçı 
Dava muakkibi 
Vize memuru 
Evrak takib memuru 
Hayrat murakibi 
Müvezzi 
Odacı 

» 

Vilâyetler müstahdemleri 
Süvari tahsildarı 
Piyade » 

» » 

Muhafaza memurları 
Ser muhafız süvari [1] 
Süvari muhafaza memuru [1] 

» » » [1] 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 

4 
11 
4 

130 

3 
8 
21 

Ücret 

80 
200 
75 
60 
60 
50 
55 
35 
30 

40 
35 
30 
20 

50 
50 
40 

[l] Ayda onar lira hayvan yem bedeli verilecektir. 
_ . (S. Sayısı : 12); 
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Memuriyetin nevi 

Piyade muhafaza memuru 
» » » 
» » » 

Bahçeler memuru 
Bahçivan 

» 
» 

Elektrikçi 
Mücellid 
Defterci 

» 
Gece bekçisi 
Akarat müzayede memuru 

» ilân ve tebliğ memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memuru 
Mahlûlât takib ve tahkik memuru 
Tapudan kayid ihracına memur 
Mahlûlât takib memuru 
Kuyud ve vesaiki atika tasnif memuru 
inşaat ve teberrükât ambar bekçileri 
Levazımı inşaiye sevk memuru 
Levazım sevk memuru 
İmaretler aşçıbaşıları 

» hademesi 
» » 

İmaretler memurları 
Müeccelat kuyudu tesisi için kayid ihracına 

» » » » 
İkinci apartıman idare memuru 
Tamiratı mütemadiye memuru 
Elektrikçi ve asansörcü 
Hademe 
Ateşçi 
Kaloriferci (altı aylık) 
Dördüncü vakıf han idare memuru 
Hademe 

» 
Asansörcü 

» hademesi 
Kaloriferci (altı aylık) 
Ateşçi ( » ) 
Apartman kapıcıları 

» » 
Bekçi 
Odacıbaşı (istanbul) 

Aded 

o 
O 

7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

, 1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
2 

memur 3 
» 2 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
3 
3 
1 

Ücret 

40 
30 
20 
45 
35 
30 
20 
60 
40 
40 
30 
20 
75 
40 
50 
60 
50 
35 
70 
30 
60 
50 
30 
20 
10 
75 
30 
20 
60 

140 
75 
30 
50 
50 
60 
30 
20 
40 
8 

90 
40 
15 
10 
15 
40 

( S. Sayısı : 12 ) 
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Memuriyetin nevi 

Odacı 

» 
> 

Umum vakıf halâlar müstahdemleri ( Se
nelik) [1] 
Kadastro memuru 

Mülhak vakıflar kayid ve tesbit memuru 
» » » » » 

Doktor 
Dava tetkik memuru 
Valde hanı odabaşısı 
Han bekçisi 
Valde apartmanı bekçisi 
Orman mühendisi 

Gııreba hastanesi 
Baştabib [2] 
Asistan 
Polikilinik ve kütüphane memuru 
Hasta kabul dairesi memuru 
Depo memuru 
Diş tabibi 
Laborant 
Ecnebi başhemşire 
Hemşire 
Aşçıbaşı 
Bahçıvan 
Hasta bakıcı ve müteferrik müstahdemler [3] 

Aded 

12 
46 
14 
18 
2 
13 
6 
25 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 T-t 

1 
100 

Ücret 

30 
20 
18 
15 
12 
10 
8 

3500 
100 
80 
70 
60 
70 
60 
150 
125 
25 
6 
15 
108 

100 
60 
50 
50 
60 
50 
45 
110 
50 
50 
40 

2100 

[l] Azamî (30) lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 
dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdiriyeti umumiyeye 
aittir. 

[2] Mütehassıslar arasından birisine ilâvei vazife olarak 
verilir. 

[S] Azamî (35) lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 
dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdiriyeti umumiyeye 
aittir. 

(S, Sayısır. 12) 
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Memuriyetin neyi 

İstanbul kürsü ve cuma vaizleri 
Vaiz 

» 
» 

Aded 

1 
1 

10 
10 

Maaş 

16 
10 
9,5 
8 

H-CEDVELÎ 

1332 bütçe kanunu 

Madde 7 — İstanbul vilâyeti devairi vak- I doğrudan doğruya Müdiriyeti umumiyeye mer-
fiyesi muamelâtı umumiyesi itibarile kemak&n ve buttur. 

1340 bütçe kanunu 

Madde 7 — 25 kânunuevvel 1335 tarihli 
evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 inci 
maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. Gerek ev
kaf bütçesinden ve gerek muvazenei umuıniy ile 
diğer mülhak bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye 
tâbi maaş ve ücret ve muhassasatı olan ve temettü 

vergisine tâbi hizmet ve ticareti bulunanlar ile 
müessesatı hususiye ve resmiyede şehrî veya se
nevi muhassasat ile müstahdem bulunanların hay
ratı şerif edeki hizmetlerinden olan vazifelerine 
göre verilmesi iâzımgelen tahsisatı fevkalâdeleri 
nısıf olarak ita olunur. 

1341 bütçe kanunu 
Madde 9 — 1328 muvazenei vakfiyesinin 13 

üncü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 
Tevliyet ve evlâdiyet ve kaydi hayat ile muhas-

eas veya 1327 muvazenei vakfiyesi müfredatına da 
hil ve üç yüz kuruş fevkindeki maaşat müstes
na olmak üzere muhtacin tertibinden verilen 

maaşatı zatiye şehrî üç yüz kuruştan fazla ol
mayacak ve her ne sunetle olursa olsun sahibi
nin veya zevcinin üç yüz kuruş veya daha ziya
de irat veya maaşı olduğu surette muhtacin ma
aşı katolunacaktır. 

***^ 

( ft. Say* : 12 ) 


