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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Haziran : ağustos 1939 aylarma aid Divanı muha

sebat raporlarının 10 ncu fıkrası hakkındaki mazbata 
ile 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı 
hesabı katği kanunu lâyihası kabul edildi. 

Orman umum müdürlüğü ve orta orman mektebi 
teşkilât ve muallimleri hakkındaki kanun ile orman 
koruma teşkilât kanununda, 

Posta, telgraf ve telefon idaresi vazifelerine aid 
kanunda, 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve 
memurin kanununda, 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki ka
nunda, 

Lâyihalar 
1 — Cezaevleri inşası için istikraz akdine ve sarî 

taahhüdat icrasma dair kanun lâyihası (1/398) (Ad
liye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı ced-
velin Ziraat vekâleti kısmmda değişiklik yapdmasma 
dair kanun lâyihası (1/399) (Ziraat ve Bütçe encü
menlerine) 

3 — Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve me
murin kanunu lâyihası (1/400) (Gümrük ve inhisar
lar, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı he
sabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/401) (Divanı 
muhasebat encümenine) 

5 — Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 
3614 sayılı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna iki madde eklenmesine 
dair kanun lâyihası (1/402) (İktisad ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkereler 
6 — Havayolları Devlet işletme idaresinin 1937 

malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (3/247) (Divanı muhasebat encümenine) 

7 — İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bilançosunun sunulduğuna dair Divanı mu-

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât ka
nununda değişiklikler yapılmasına, 

Askerî ceza kanununun iki maddesinin değiştiril
mesine, 

Askerî muhakeme usulü kanununun bir maddesinin 
tadiline, 

Bulgaristana beş milyon kiloluk munzam bir odun 
kömürü kontenjanı verilmesine mütedair olarak teati 
edilen notaların tasdiki hakkındaki kanun lâyihaları
nın birinci müzakereleri yapıldıktan sonra cuma günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Camtez Gazianteb Niğde 

B. Kaleli C. Oral 

hasebat riyaseti tezkeresi (3/248) (Divanı muhasebat 
encümenine) 

8 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
yedi aylık hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (3/249) (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
9 — Devlet konservatuvan hakkında kanun lâyihası 

ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/374) 
(Ruznameye) 

10 — tdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1939 malî 
yılı bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/24) (Ruzna
meye) 

11 — Tokad mebusu Nazım Poroyun, Arzuhal en
cümeninin 6 - XII - 1939 tarih ve 10 numaralı hafta
lık karar cedvelindeki 463 numaralı kararm Umumî 
Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encü
meni mazbatası (4/11) (Ruznameye) 

12 — Yarbay Memed Salâhattin Sagun hakkında 
Askerî temyiz mahkemesince verilen kararm 3410 sa
yılı kanun muvacehesinde salâhiyet noktasından ted-
kiki ile mahkemenin ileride ittihaz edeceği emsali ka
rarlara esas olmak üzere keyfiyetin bir kararla tes-
biti hakkındaki Divanı muhasebat encümeni mazbata
sına dair Adliye, Millî Müdafaa ve Divanı muhasebat 
encümenleri mazbataları (5/17) (Ruznameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 14,58 

BAŞKAN — Refet Canıtez 

KÂTtBLER : Cavid Oral (Niğde), Bekir Kaleli (Gazianteb). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RtYASET DİVANININ HEYETİ UMUMtYEYE MARUZATI 

1 — Matbuat umum müdürlüğü teşkilât ve 
vazifelerine dair kanuna Ur madde ilâvesi hak
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Matbuat umum müdürlüğü teşkilât ve vazi

felerine dair 2444 sayılı kanuna eklenmek üzere 

1 — Başvekâlet 1939 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair 1/375, Dahiliye vekâ
leti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair 1/377, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair 1/382, Harita umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/383, 
Jandarma genel komutanlığı 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair 1/386, Maarif 
vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair 1/387, Millî Müdafaa vekâleti ka
ra kısmı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair 1/388, Millî Müdafaa vekâleti ha
va kısmı 1939 malî yılı bühtçesinde değişiklik ya
pılmasına dair 1/389, Millî Müdafaa vekâleti de
niz kısmı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair 1/390, Nafia vekâleti 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/391, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/392, 
ve Ziraat vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair 1/395 sayılı kanun lâyi
haları ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
nıütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar.:. Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

[1] 120 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

7 - XII -1939 tarih ve 6/6271 sayılı tezkere ile 
sunulmuş olan kanun lâyihasının Dahiliye vekil
liğince görülen lüzuma mebni iadesine müsaade
lerini arz ve istirham ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Alelûsul iade ediyoruz. 

1939 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — 1939 malî yılı muvazenei umu

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) 
sayılı cedvelde yazılı tertiblerinden 82 314 lira 
tenzil edilerek ilişik (2) sayılı cedvelde gös
terilen ve yeniden açılan fasıllara fevkalâde 
tahsisat olarak konmuştur. 

(2) sayılı cedveldeki tahsisat 2518 sayılı ka
nun hükümleri mahfuz tutulmak suretile sarfo-
lunur. 

OEDVEL [1] 
F. Lira 

Başvekâlet 
68 Müteferrika 257 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

340 Geçen yıl borçları 315 
BAŞKAN — İKabul edilmiştir. 

359 Mubayaa bedeli 9 859 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

362 iaşe, tenvir, teshin ve mahrukat 
masrafları 2 486 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
376 Memurlar maaşı 3 360 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

ED: 4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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F. Lira 

Jandarma genel komutanlığı 
482 Nakliyat 16 527 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

585 Numune hastaneleri 4 404 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
678 Kamp masrafı 393 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nafia vekâleti 

735 Devlet meteoroloji işleri U. M. 1 164 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

750 Ankara şehri kanalizasyon işle
rinin etüd, aplikasyon masraf -
larile bu işlerde istihdam edile
cek mutahassıs, mühendis, fen 
memuru, ressam, sürveyyanlar 
ücret, yevmiye ve harcırahlarile 
usta ve amele yevmiyeleri, alına
cak alât, edevat ve malzeme be
delleri ile nakliyeleri, kırtasiye, 
matbu evrak ve tabiye ve bilû
mum masrafları 7 365 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
900 Kurslar 2 004 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

958 Staj ve tahsil masrafları 13 656 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
986 1107 numaralı kanun mucibince 

gedikli erbaş aile zammı 4 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
1023 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 10 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1048 Ecnebi mutahassıslar 3 001 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Harita umum müdürlüğü 

1113 Ecnebi memleketlere gönderile
cek subaylar harcırahı ve staj 
ve tahsil için gidecek subaylar 
ile talebenin tahsisat ve mekteb 
masrafları 
BAŞKAN 

2 773 
Kabul edilmiştir. 

83 

A 341 

CEDVEL [2] 
Başvekâlet 

1937 malî yılı karşılıksız borç
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1937 malî yılı karşılıksız borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

257 

315 

p. Lira 
369 1937 ve 1938 malî yılları karşılık

sız borçları 12 345 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
410 1937 malî yılı karşılıksız borç

ları " 3 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
495 1937 ve 1938 malî yılları karşılık

sız borçları 16 527 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
A 

590 1937 malı yılı karşılıksız borç
ları 4 404 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
697 1937 malî yılı karşılıksız borç

lan ' 393 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
751 1937 ve 1938 mal: yılları karşılık

sız borçları 8 529 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
921 1937 malî yılı karşılıksız borç

lan " 2 004 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
976 1937 ve 1938 malî yıllan karşılık

sız borçları 13 656 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
1017 1937 ve 1938 malî yılları karşılık

sız borçları 4 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
1058 1937 malî yılı karşılıksız borç

lan " 13 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Harita umum müdürlüğü 
1117 1938 malî yılı karşılıksız borç

lan 2 773 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. 
2 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür

lüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Iludud ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası (3/245, 1/57) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünün 1937 malî yılı masarifi 
bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 903 664 
lira 39 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde göste
rildiği üzere 1 054 208 lira 91 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1936 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelin
de ayrı bir sütunda gösterilen 182 304 lira 61 
kuruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

3 —• Vakıflar umum müdürlüğü 1936 malî 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Vakıflar umum müdürlüğü 1936 
malî yılı ka.tği hesabı hakkında kavun lâyihası re 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/207, 
I/3Ö3JJ2] 

[1] 121 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
12] 122 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğünün li>36 malî yılı 
hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1936 malî yılı bütçe masarifi bitişik (A) cedve
linde gösterildiği üzere 2 485 152 lira 11 kuruş
tur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl bütçe varidatı bitişik (B) cedvelinde 
gösterildiği üzere 2 675 779 lira 13 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Eeye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1936 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 138 635 lira 27 ku
ruş tahsisat bakiyesi ibtal olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... 

Tekrar reye arzediyorum. Alâkadar olmanı
zı rica ederim. 

Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinin 1936 malî 
yılı hasılatı geçen seneden devrile bMikte bitişik 
(C) cedvelinde gösterildiği üzere 1 511 186 lira 
79 kuruş ve hayrat vakıflara aid satış hasılatı 
geçen seneden devrile birlikte 288 860 lira 21 
kuruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
yororum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinden 1936 ma
lî yılında vuku bulan sarfiyat bitişik (D) ced
velinde gösterildiği üzere 83 217 lira 40 kuruş 
ve hayrat vakıflara aid satış hasılatından ayni 
yıl içinde vukubulan sarfiyat 208 270 lira 97 
kuruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinden 1936 malî 
yılı içinde sarf olunmayan ve bitişik (C ve D) 
cedvellerinde ayrı sütunlarda gösterilen 
1 427 969 lira 39 kuruş ve hayrat vakıflara aid 
satış hasılatından ayni yıl içinde sarfolunmayan 
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80 589 lira 24 kuruş varidat ve tahsisat bakiyesi 
193?' malî yılma devrolunmuşur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . , Kabul 
edilmşitir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasına Başvekil 
memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesi açık reye arzo-
lunacaktır. 

1 --- Resmî devair ve müessesat ile Devlete 
mel idare ve şirketlerde, ve menafii um ilmiyeye 
lı adini müesseselerde lmimi durulacak vesaiti 
nakliye hakkın da.ki 1296 sayılı kanuna ek ka
rtını lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/108)' [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler .. . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Nakil vasıtaları hakkında kanun 

MADDE 1 — Cumhur Reisliği emrine tahsis 
edilecek otomobiller bu kanunda yazılı kayidle-
re tâbi olmayıb ihtiyaca göre tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Emirlerine binek otomobili 
tahsis edilecek zevat ile bu otomobillerin mik-
dar, asgarî miad ve azamî satm alma bedelleri 
bağlı (1) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

BALKAN — Odvelin okunmasına lüzum 
var rai 7 (Hayır se;bri) Maddeyi reye arzadiyo-
rum. Kabul edeni. . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

M/-.""«DE 3 — ^ ı k a m hiz netlerine tahsis 
edilen ' iıek oton-ıc1: illerinin, tahsis edildikleri 
makamlarla mikda^, asgarî miad ve azamî satm 
alma bedelleri bağlı (2) sayılı cedvelde göste
rilmişi", 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bilmiyorum 
anlaşılmadımı? Otomobilden maksad nihayet 
devair rüesasmm bineceği 4 otomobili vermek 
veya vermemek değildir. Memlekette petrol 
istihsalini lüzumlu yere sarfetmek zamanı gel
miş midir? Bu bir döviz meselesi midir değil
imdir? Devair için nihayet 4 kişinin otomobilini 
kesmekle bu işi bitirecek miyiz? En mühim me-

| 1 ] 1.08 sayılı basmayazıya ek zabtın sonunda-
dır. 

sele, hususî, olsun, Devletin olsun petrol istih
lâkini nafi yerlerde, umumî hizmetlerde güzel 
kullanmaktır. Bu hususta Hükümetin ne dü
şündüğünü ve Encümen arkadaşlarımızın ma
ruzatımızı neden nazarı dikkate almadıklarını 
anlamak istiyorum. Hususî otomobiller dahi bu 
kanundaki telâşımızın en başlıca sebebidir. Dö
viz bolluğu mu var? Yahud dünyada hiç bir şey 
olmamıştır gibi sellemehüsselâm bunu kanunda 
hiç nazarı dikkate almamışlardır. Onun için te
nevvür etmek istiyorum. Bilhassa Bütçe encü
meninden bu babda izahat istiyorum. Niçin mü-
talealarımızı nazarı dikkate almadı? 

B. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Tasvibinize arzedilen lâyiha geçen müzakerede 
kabul edilen takrir ve o vesile ile hatiblerin be
yanatı üzerine Devlet hizmetlerinde kullanıla
cak nakil vasıtaları hakkında tanzim edilmiştir. 
Yoksa petrol, benzin istihlâkâtını tahdid ve 
onun idhalâtında ne gibi kayıdlar konması lâ
zımdır diye bir kayıd yoktur, ki Emin Sazak 
arkadaşımızın istifsar buyurdukları hususata 
encümen namına cevab verelim. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, en
cümenden istirham etmiştik... 

SALÂH YARGI (Devamla) — Müsaade bu
yurun. 

Yalnız bu kanunun tanziminde bu kabîl 
masrafların ve sarfiyatın istilzam ettiği ve mem-
lekte hariçten idhal edilen benzin ve sair mah
rukat mevaddı dolayısile ödenecek masrafları 
da nazarı dikkate alarak ona göre hüküm vaz 
edilmesine âmil olabilir. Yalnız petrol ve ben
zin memlekete hariçten idhal edilir bir madde 
diye hususî otomobillere de şamil olmak üzere 
sarfiyatın tahdidi ve takyidi için bir hüküm, 
bu lâyiha vesilesile düşünülemez zannederim. 
Bu bir âmil olabilir. Nitekim bu düşüncemiz 
maddelerin tesbitinde nazarı dikkate alınmıştır. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaş
lar; ben ikinci sayılı cedveldeki miad ve fiat-
lar üzerinde bir kaç söz söyleyeceğim. Burada
ki fiatlar 2 500 - 7 000 lira diye konmuştur. 
Fiatlar malûmu âliniz daima mütehavvildir. Bu, 
memlekette çıkan bir mal değildir, hariçten ge

liyor. Bu itibarla hariç piyasasına tâbidir, Ay
ni zamanda kambiyo ve para meselesile de alâ
kadardır. Fiatları kanunda tesbit edersek Hü-, 
kûmet müşkül vaziyette kalacaktır. Hükümet 
Yüksek Meclisin noktai nazarına vakıftır. Bi
naenaleyh, bence bu fiatları kaldırmak daha 
doğru olur. 

İkincisi miad meselesi; malûmu âliniz bir 
otomobilin dayanması katedeceği mesafe ile sey
ri sefger edeceği yola, tâbidir. Ankarada bir 
otomobil asfalt yollarda on senede çalışabilir. 
Fakat taşrada bu kadar tahammül edemez. 
Esasen bir otomobil elli bin kilometreyi yaptık
tan sonra kıymetini kaybeder. Bu ikinci stüas-
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yonda görüldüğü üzere kolordu otomobilleri için 
dört sene ,ordu müfettişlerinin ki için de beş se
ne müddet konmuştur. Bunlar mütemadi su
rette, adi yollarda seyri sefer edecek makamla
ra aid olan otomobillerdir. Kendilerine memle
ketin emri müdafaasını tevdi ettiğimiz ve ica
bında evlâdlarımızm kanını bile sarfetmcsine 
salâhiyet verdiğimiz bir makama vereceğimiz 
otomobilin bu müddetlerle tahdid edilmesi doğru 
değildir. Bunların vazifeleri memleket mü
dafaasına taallûk eder. Onun için kolordu ku
mandanlarından miadın kaldırılmasını ve serbest 
bırakılmasını teklif ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) 
— Bu miad nisbetleri alelade istimale göre oto
mobilin en az ne kadar kullanılabileceğini gös
termekten ibarettir. Meselâ ordu müfettişlikleri 
hakkında encümene dahil bulunan ve geçen se
ne ayrılan komisyona riyaset eden arkadaşımız 
General Ali Said; tecrübelerine müsteniden bu 
müddetin muvafık olduğunu söylemişlerdi. Bi
naenaleyh, alman fikirlerle bu müddetler tes-
bit edilmiştir. Her hangi bir arıza dolayısile 
bunlar beş seneden evvel kullanılamaz hale ge
lecek olursa onlar hakkında ne şekilde muamele 
yapılacağı ayrıca maddeelrde yazılmıştır. Elçi
liklerde müddet yedi sene konmuştur. Çünkü 
oralarda asfalt ve sair yollar daha muntazam-
dır. Burada ,Ankarada altı, yedi sene kullanıl 
mış ve halâ da kullanılabilecek halde bulunan 
otomobiller mevcuddur. Bu itibarla ondan ev
vel kullanılıb bir arızaya uğramamışsa değişmi-
yeceğini gösterir. 

İZZET A R Ü K A N (Eskişehir) — Fiat hak
kında bir sey söylemediniz. 

BÜTÇE' E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) 
— Fiat ta kezalik haddi azamidir. Bu hususta 
da muhtelif menabiden malûmat istenilmiştir. 
Ttahsis edilen makamlara göre konulan fiatlar 
haddi azamî olmak üzere muvafık olacağı derpiş 
edilmiş ve bunun hilâfına bizce bir mütalea söy-
lenilmemiştir. Tasrih edilerek değiştirilmesi icab 
eden bir şey varsa heyeti celile bunu nazarı iti-
bare alabilir. Yedi bin lira denildi ise, yedi bin 
liranın; iki bin beş yüz lira denildi ise iki bin 
beş yüz liranın mutlaka sarfı icab etmez. Bu ra
kamlar haddi azamidir. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Fiat az ge
lirse ne olacak. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YAEGI (Devam
la) — Az gelmiyecek kanaatile bu rakamlar 
konmuştur, yapılan tedkikatta varılan netice 
budur. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bütçe encüme
ninden bir kaç şey soracağım. Birisi, bu kanun
la yaptığımız tasarrufun mikdarı nedir, kaç aded 
otomobil tasarruf ediyorus., fiat tahdidi suretile 
ne kadar para tasarruf ediyoruz? Bu gün pet
rol istihlâkimizin yüzde ne kadar mikdarı husu
sî otomobillerde sarfolunmaktadır. 

Bütçe encümeni şimdiden ağzını büktüğüne 
göre bunun ehemmiyetini müdrik olmadığını gö
rüyorum. Şimdi böyle müstesna bir zamanda 
bir hususî otomobille bir taksiye binerek git
mek başka bir şeydir. 

Eğer döviz sıkıntısı çekmeden petrol ve ben
zin tedarik edebileceksek, tek vatandaşımızın 
keyfini bozmıyalım. Kimse istemez ki hiç bir 
vatandaşın gösterdiği fevkalâde mesai neticesin
de böyle bir arzusu yerine getirilmemiş olsun. Fa
kat zaman fevkalâdedir. Petrol ve benzin teda
rikinde döviz sıkıntısı varsa mesele değişir. Büt
çe encümeni memleketin malî işlerinde nâzım 
vaziyette olduğu için döviz işinin tanzimile de 
fevkalâde alâkadardır. Geçen müzakerede dö
viz işi ehemmiyetle nazarı dikkate alınacak me
seledir demiştim. Zabıtları getirib okuyalım. 
Eğer Bütçe encümeni bunu söylediğimiz halde 
düşünmemişse vebal kendisinindir. Ben burada 
kendilerine söyledim, döviz meselesi yüzünden 
hususî, otomobillerin dahi bu kanunla derpiş 
edilmesi lâzımdır dedim. Doğura doğura bir yu
murta doğuracaksak yapılacak bir şey yok. Or
duya müdahale edecelk değiliz. Fevkalâde za
manda orduyu mutlaka ayırmak lâzımdır. Eğer 
bu kanun doğura doğura bir yumurta doğura
caksa vazgeçelim. Eski tas eski hamam kalsın. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Cevab istiyo

rum. 
BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Ko

caeli) — Şimdi Emin Sazak arkadaşımız bir 
mütalea dermeyan buyuruyorlar, fakat neticesi 
bir teklife varmıyor. Bu itibarla nazarı dikkate 
alınması icab eden nokta nedir? Bunu biz de 
tayin edemiyoruz. Benim orada otururken du
dak bükmemden mana çıkararak encümenin ma
lûmatı vardır, yoktur gibi sözler söylediler. 
Eğer bu mesele üzerinde de tedkikat yaılma-
mışsa başka bir encümen daha iyisini yaparak 
hiç bir lâyihayı bu kadar fazla inceleyemez. 
Bir şey sormak istiyorsanız.... 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Sordum efen
dim. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Bir defa sor
duğunuz şey, bu mevzua dahil değildir. Memle
kette yetişmiyen bir maddeyi, teğmin edeceği 
menfaatleri düşünürsek, kullanmaktan çekme
meyiz. Seri nakil vasıtası olan motorlu vesait
ten, memlekette benzin çıkmıyor diye, memle
ket müstağni kalamaz. Fakat israftan tevakki 
edilir, masrufunlehine sarfına itina olunur. Fa
kat askerî ve sair makamlar için motorlu ve
saitte benzinin kullanılması ve bu vesaitten 
behemehal istifade edilmesi lâzımdır. İhtiyaçla
rın bunlarla görüleceği şüphesizdir. Biz, mem
leketimizde benzin yok diye otomobil kullanma
yız diyemeyiz. Millî korunma kanunu meydan
dadır. Millî korunma kanunu ile her türlü ih-
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tiyacı nazarı dikkate alarak, her türlü tedbir
leri Hükümetin ittihaz etmesine B. M. Meclisi 
karar verdi. Memleketin iktisadî vaziyeti üze
rinde mühim tesirler hâsıl edecek aksi tesirler 
olursa, o vazifeyi üzerine alan Hükümet elin
deki salâhiyeti kullanarak bunun önünü ala
caktır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Yalnız tasar
ruf meselesi... 

SALÂH YARGI (Devemla) — Tasarruf me
selesini arzettim. Bu kanunun tanziminden mak-

sad israftan tevakki edilmek ve lüzumsuz yere 
bu vesaitin istimaline mâni olunacak tahdida
tı koymaktır. Yoksa, lüzumlu olan hizmetler 
ve otomobil veya motorlu diğer vesaitten uzak 
kalalım, gibi mülâhaza yoktur. 

Bu gün aldığımız cedvellere göre Hükümet 
vesaiti olarak kullanılanların mecmuu burada 
yazılmıştır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Ne kadardır? 
BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Devam

la) — Hepsini sıra ile okuyayım: 
Meselâ vekâletlerin emrinde 12 binek otomo

bili vardır. Hizmet otomobili de 111 i sivil hi-
dematta, 109 u askeride olmak üzere 220 dir. 
Kezalik otobüslerin mecmuu 45, kamyonet 81 i 
ciheti askeriyede olmak üzere 157, kamyon 21 i 
askeride olmak üzere mecmuu 34, hasta nak
liye otomobili 15 i ciheti askeride olmak üzere 
20, cenaze nakli için 2, motosiklet 60 ı cihe
ti askeride olmak üzere 82, motor ve istimbot 
7 si askeride ve biri sivil hizmette olmak üze
re 8, bisiklet te 2 tanedir. Bu günkü bütçele
re göre Devlet elinde bulunan vesait budur. 
îdarei hususiyeler hariçtir. Bunlara yapılan 
masraf, şoför ücretleri de dahil olduğu halde, 
466 477 liradır. Bunun içinde bazı mubayaat ta 
dahildir, yani milyonlar mevzubahs değildir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Tasarruf ne 
oluyor? 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Devam
la) — Müsaade buyurun arzedeyim. 

Bu lâyiha iktisabı kanuniyet ederse burada 
kabul edilen cedveller dairesinde ve diğer mad
deler ahkâmı dahilinde bunların işletme mas
rafları ve eğer mubayaa yapılacaksa mubayaa 
bedelleri yeni bütçede yer alacaktır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — 400 küsur bin 
liranm ne kadarı tasarruf edilecek? 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Devam
la) — Bir mikdar inebilir. Ne olacağı riyazi 
bir şekilde hesab edilemez. Bu kanun mevkii 
meriyete geçtikten sonra bu şekilde yeni liste
ler gelecektir. Bakılacaktır. Bazı seneler bil
farz 20 mubayaa olur, o zaman ona göre hesab 
yapılır. Yalnız, işletme masrafları şüphesiz ki 
muayyen olur ve ayni vasatiyi muhafaza ede
bilir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) 

sayılı cedveller dışında askerî kıtaatı ve garni
zonları ve sair müesseseleri teftiş hizmetinde 
kullanılmak üzere Millî Müdafaa vekâleti em
rinde beş binek otomobili bulundurulabilir. 

Tahsil dairelerini teftiş hizmetinde ve para 
nakillerinde kullanılmak üzere İstanbul vilâyeti 
defterdarlığı emrine bir binek otomobili tahsis 
olunabilir. 

Bu maddeye göre alınacak otomobillerin aza
mî satın alma bedelleri 2 500 lira ve en az kul
lanma haddi beş senedir. 

NAFİA V. ALİ FUAD CEBESOY (Konya) 
— Efendim, bu madde malûmu âliniz bazı ve
kâletlerin çok mühim olan hususî hizmetleri 
için bir kaç binek otomobilinin tahsis edilmiş 
olduğuna aiddir. Ben de kendi vekâletime aid 
ve şimdiye kadar kullanılmakta olan bir, iki 
hizmet otomobilinin ipkasmı rica edeceğim ve 
huzurunuzda da ne maksadla bunları kullan
dığımızı arzedeceğim. Tabiî, karar Heyeti âli-
yenindir. Öteden beri Nafia vekâletinin mer
kezde teftiş etmekte olduğu bir çok işleri var
dır. Bu isler gerek su işleri olsun, gerek ya
pı ve bina işleri olsun ve gerekse şimendifer, 
yol inşaatı ve daha buna benzer bir çok hiz
metler vardır ki bunlar doğrudan doğruya 
merkezdeki reislikler vasıtasile teftiş edilmek
te idi. Bu maksadla vekâletin iki hizmet oto
mobili vardı. Bu dört reisliğin merkezde ve 
civarında ve hatta çok uzak yerlerde teftiş 
etmekte oldukları hizmetlere göre vekâletten 
mezuniyet alryorlar ve bu otomobilleri bu mü
him. işler için kullanıyorlardı. Halbuki şimdi 
bu işler aynen devam etmektedir. Bir de buna 
inzimam eden millî müdafaaya ve müdafaai 
memlekete aid olan bir çok yeni işlerimiz var
dır ki bunlar doğrudan doğruya merkezden 
teftiş edilecekler ve idare edileceklerdir. Eğer 
bu maruzatım muvafık görülürse Nafia vekâ
letine nafia işlerinin teftişi maksadile Nafia 
vekâletindeki iki hizmet otomobilinin bırakıl
masını teklif edeceğim. Maruzatım bundan iba-

REFİK İNCE ( Manisa ) — Efendim, Büt
çe encümeninin mazbatasını okuduktan sonra ha
kikaten müsbet bir eser meydana getirdiğini 
görmekle beyanı memnuniyet etmek lâzım gelir. 
(Bravo sesleri). Maksad nizam ve intizamı teğ-
min etmek, mümkün olduğu kadar otomobil kul
lanacak makamlar arasmda bir irtibat teğmm • 
eylemektir. Bu vesile ile Bütçe encümenine te
şekkür borcumu eda ediyorum. 

Tabiî Ali Fuad Paşanm dermeyan ettiği nıü-
taleata Bütçe encümeni cevab verecektir. Yalnız 
benim gördüğüme göre, hizmet denilen şeyi gör
mek için ahkâm mâni değildir. Fakat hrizmet hiz
met otomobili ile görmek lâzımdır. Ancak hizmein 
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yüksek kısmı - burada ayrılmıştır - bineğe aid 
olmak lâzımdır. Bir mühendisin, bir mimarın hiz
met olarak gideceği yere gitmesin demek, Dev
let hizmetini durdurmak demektir. Gitsin amma, 
yalnız otomobil koltuğuna kurularak değil, oto
büsle veya kaptıkaçtile gitsin. Binaenaleyh benim 
anladığım mana budur. Eğer aksi bir şey varsa 
onu bilmiyorum. Bu noktadan hizmetin sektedar 
olacağı kanaatinde değilim. 

Bütçe encümeninden bir şey rica edeceğim; 
İstanbul defterdarı için buraya bir otomobil id-
hal etmekle prensibden nükûl edildiğini zanne
diyorum (Doğru, doğru sesleri). Tahsil daire
lerini teftiş hizmetinde ve para nakillerinde kul
lanılmak üzere diyor. (Olamaz sesleri). Binaen
aleyh arkadaşlardan gördüğüm bu tezahürat 
üzerine esbabı mucibe dahilinde olduğunu göre
rek bunun fazlalığı hakkında söz söylemiyece-
ğim. Yalnız bunun tayyi hakkında bir takrir 
veriyorum, kabulünü rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SALÂH ARGI 
(Kocaeli) — Nafia vekili muhterememinin bu
yurdukları hususlar, mazbatamızdan da anlaşıla
cağı üzere, bu mütaleayı encümende de ay
nen dermeyan etmişlerdir. Yalnız bir takım esas
lar tesbit edildi, hizmet vesaitinin binek olma
ması lüzumu ekseriyetle kabul edilmiştir. Bina
enaleyh Nafia vekâletinin demiryolları, şose 
ve su işlerinde her halde mühendislerin şehirler
den uzak yerlere bir vasıta ile gitmeleri lâzım
dır. Amma bu vasıtanın binek otomobili olmıya-
cağı hususunda encümen bir esas tesbit etmiş ve 
maddeyi bu şekilde kabul etmiştir. 

İstanbul defterdarlığına aid olan şey, yine 
mazbatada yazıldığı üzere, 19 tahsil dairesine 
ayrılmış olan İstanbul vilâyetinin hem teftiş ve 
murakabesi.... (Gürütüler; taksiye binsin sesle
ri). Müsaade buyurun, bizim söylemek vazife
mizdir (Gürültüler). Bana ne? Nereye binerse 
binsin. Bu ekseriyetle verilmiş bir karardır. Bu 
hususta hassas olan bir arkadaşımız bile para 
müraselâtmda bunun lüzumunu söylediği için 
bu, ekseriyetin kabulü suretile tecelli etmiştir. 
Bizim ekseriyetimizin kabulü bir emri vaki ol
saydı huzurunuza gelmezdik. Bir teklif vaki olu
yor, biz noktai nazarımızı hasbelvazife gelip 
burada, mazbata muharririnin kanaatine dahi 
uymasa, söylemeğe mecburdur (Gürültüler, bra
vo sesleri). Yoksa burada mazbata muharriri sı-
fatile söylediğim söz kendi reyim değil, 35 ki
şilik encümenin lisanıdır. 

BAŞKAN — Takrir vardır, okuyoruz. 
Yüksek Riyasete 

Arzettiğim sebeblere binaen, İstanbul defter
darlığına aid otomobil, fıkrasının tayymı teklif 
ederim* 

Manisa 
Refik İnce 
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BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Takrir kabul 
edilmiştir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bir sual so
racağım : Acaba şoför ve petrol sarfiyatında bir 
maktuiyete rabtolunmasmı encümen tezekkür 
etti mi? (Kürsiye sesleri). 

Efendim, kabul ettiğimiz veya edeceğimiz 
otomobillerde benzin sarfiyatını, şoför masrafını 
bir maktuiyete rabtetmeyi acaba encümen dü
şündü mü? 

B. E. Rs. BÜRHANETTİN DENKER (Kırk
lareli) — Yeri bu madde değildir, sonra gele
cektir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — O halde yeri 
geldiği zaman cevab veriniz. 

BAŞKAN — Maddeyi, İstanbul deftardarlığı 
otomobilini kaldırmak suretile reyinize arzedi
yorum. Maddeyi muaddel şekilde kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Başvekâlet emrinde, ecnebi mi
safirlere tahsis edilmek ve tamir ve işletme mas-
raflarile şoför ücretleri Başvekâlet bütçesine ko
nulmak üzere dört otomobil bulundurulabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6 — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cedvellerde tasrih edilen zat ve makam
larla 4 ve 5 nci maddelerde yazılı otomobillerden 
gayri Devletin bütün daire, teşekkül ve müesse-
selerile hususî idareler, belediyeler, sermayesi 
Devlet tarafından verilen veya sermayesinin en 
az yarısına Devletin iştiraki bulunan hükmî 
şahsiyetler, kurumlar ve menfaat teğmin ettiği 
müesseseler, fabrikalar, bankalar ve umumî 
menfaatlere hadim cemiyetler ve hayır cemiyet
lerinde zat veya makama mahsus binek otomo
bili ve diğer binek vasıtaları kullanılması mem
nudur. 

Şu kadar ki, emniyet işlerinde kullanılması 
zarurî olan binek otomobilleri yukarıki fıkra 
hükmünden müstesna olub lüzum ve ihtiyaca 
göre adedleri bütçe kanunlarında tesbit edilir. 

NÂZIM POROY (Tokad) —Arkadaşlar, 
buradaki bir fıkra bendenize çok mübhem gel
di de onun tavzihini rica edeceğim. «Devlet ta
rafından verilen veya sermayesinin en az yarı
sına Devletin iştiraki bulunan hükmî şahsiyet
ler, kurumlar ve menfaat teğmin ettiği müesse
seler, fabrikalar, bankalar ve ilâ» otomobil kul
lanmaktan memnudur. 

Menfaat teğmin ettiği müesseseler tabirini 
gayet mübhem görüyorum, Encümenin bundan 
ne kaydettiğini öğrenmek isterim. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Meselâ Merkez bankası bir anonim şirkettir. 
Kanunu mahsusla banknot ihracı ve pul muafi-
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yüeti kendisine bir takım menfaatlar teğmin 
edilmiştir. Bu kabil müesseselerin de nakil va
sıtası kullanmasının meni istihdaf ediliyor. 

NÂZIM PÖROY (Tokad) — Memlekette ken
disine menfaat teğmin edilen veyahud istikbal
de menfaat teğmini lâzımgelen müesseseler ola
bilir, bunları kanunda sarahaten zikretmek ve 
bu kanunu vuzuhsuzluktan kurtarmak çok mu
vafık olacaktır. 

ÎZZET ARUKÂN (Eskişehir) — Bendeniz 
de ayni suali soracaktım, izah ettiler, sualimden 
vaz geçtim. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Devletin ve bu kanunda yazı
lı teşekküllerin devamlı hizmetlerinin başarıla-
bilmesi için kamyon, kamyonet, otobüs, motosik
let, deniz vasıtaları ve motorsuz diğer vasıta
lar kullanılabilir. 

Bu hizmetlerin ifası evvelemirde ta.ahhüd su-
retile teğmin olunur. Ancak, taahhüd suretile 
ifasına imkân olmadığı veya ifası daha pahalıya 
mal olacağı anlaşıldığı takdirde birinci fıkrada 
yazılı vasıtalar satın alınabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye-
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Yukariki maddede yazılı vası
taların numarası, nevi, markası, motor numa
rası, tahsis edildiği hizmetin mahiyeti, miadı, 
mubayaa bedeli ve tarihi tasrih edilmek suretile 
her yıl bütçesine bağlı nakil vasıtaları cedvelin-
de müfredatlı olarak gösterilir. 

Bütçeleri Büyük Millet Meclisinin tasdikm-
dan geçmeyen altıncı maddedeki bilcümle teşek
küllerin 7 nci maddeye göre kullanabilecekle
ri nakil vasıtaları bağlı veya alâkalı bulunduk
ları vekâletlerin cedvellerinde ayrıca gösteri
lir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Büyük Millet Meclisi emrine 
tahsis edilenlerden gayri 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci 
maddelerdeki motorlu vasıtaların satın alma 
bedelleri Maliye vekâleti bütçesinde açılacak bir 
fasılda ayrı ayrı olarak ve tamir ve işletme tah
sisatı da her daire bütçesinde açılacak fasıllar
da gösterilir. Diğer masraf tertiblerinden bu 
hizmetler için sarfiyat yapılamaz. 

Şoför ücretleri bütçenin müteferrik müstah
demler tahsisatından teğmin edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Millî Müdafaa, Maliye, Na-
fia, îktısad, Münakalât ve Ziraat vekâletleri 
tarafından seçilecek mutahassıs birer zatten 

mürekkeb ve Maliye vekilinin veya vekilin ten-
sibile vekâlet müsteşar veya umum müdürle
rinden birinin reisliği altında teşekkül edecek 
bir komisyon marifetile satın alınacak bütün 
nakil vasıtalarının, tipleri, nevileri dördü geç
memek üzere, tesbit olunur. 

Bu vasıtalar Maliye vekâleti tarafından meri 
hükümler dairesinde satın alınır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci madde
lerdeki vasıtalardan miadlarmı doldurub da 
kullanılamıyacak bir hale geldikleri sabit olan 
motorlu nakil vasıtaları alâkalı dairelerce Ma
liye vekâletine noksansız ve oldukları gibi tes
lim edilir. Maliye vekâleti bunları meri hüküm
ler dairesinde satar. 

Kadro ve bütçeleri Büyük Millet Meclisin
den geçmeyen 6 nci maddedeki bütün müessese 
ve teşekküllerin motorlu nakil vasıtaları birin
ci fıkradaki hallerin tahakkukunda aid olduğu 
dairelerce arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu 
hükümlerine tevfikan satılır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı oto
mobillerin kullanılamıyacak halde oldukları 
makine işlerinden anlar ihtisas sahibi en az iki 
zat taraflarından verilecek raporlarla tesbit 
olunur. 

Bu raporların Maliye vekâletince tasvibi 
şarttır. 

İZZET ARüKAN (Eskişehir) — Efendim; 
bu maddede « hizmetten çıkarılacak otomobil
lerin kullanılmayacak halde oldukları makine iş
lerinden anlar ihtisas sahibi en az iki zat tara
fından verilecek raporla tesbit olunur » diyor. 
Rapor verildikten sonra Maliye vekâletince tas-
dikına İlmim yoktur. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Tasdik deeil, tasvibdir. 

İZZET ARUKAN (Devamla) — Lüzum yok
tur. Nafia vekâletine aid bir otomobilin rapo
runu ne diye Maliye vekâleti tasvib etsin? 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
- - Mesul makam odur. Otomobil mubayaasını 
Ur elden Maliye vekâleti idare edecektir. Mesul 
"riakam olması itibarile raporun tasvibi için ora-
wz arzedilecektir( Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Maddyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 —- Bu kanunda yazılı her türlü 
motorlu nakil vasıtalarının belediye veya bele
diye makamına kaim olan dairelele liman idae-
lorine kaydedilmeleri mecburidir. 

Bu vasıtalarla İcra Vekilleri Heyetinin tasvi-
bile tesbit edilecek şekil, renk ve alâmeti taşı
yan bir plâka konulur. Bu plâkalar ikinci, üçün-
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cü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci madde
ler hükümlerine göre kullanılacak vasıtalar için 
biri birinden ayrı olacaktır. 

Belediyeler bu kanunda tesbit edilen vasıta
lar haricinde hiç bir makam ve şahıs için ayni 
şekil ve renkte resmî plâka ve numara veremez
ler. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerde 
yazılı ınotörlü nakil vasıtaları tahsis olundukları 
makam ve işler haricinde kullanılamıyacakları 
gibi bunlardan başkaları da hiç bir suretle isti
fade edemezler ve hizmete tahsis olundukları vi
lâyetler hududundan ve iş sahalarından dışarı 
çıkarılamazlar. 

Ancak zarurî ihtiyaç halinde alâkalı vekilin 
müsaadesile bu vasıtalar vilâyetler hududundan 
ve iş sahalarından dışarı çıkarılabilir. 

Merasim ve resmî davetlerde makamı işgal 
eden zatin refaketinde ailesi de bulunabilir. 
Makama aid hizmetler için maiyetteki memurlar 
da makamı işgal eden zatin refakatinde veya 
müsaadesile yalnız olarak bu vasıtalara binebi
lirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Elçiliklere mahsus otomobil
lerin, şoför ücretleri hariç olmak üzere, işlet
me masrafları kendilerine aiddir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunun 3, 4, 5, 6 ve 7 
nci maddelerinde yazılı otomobil ve motorlu na
kil vasıtalarını her ne sebeble olursa olsun tah
sis olunduğu işin gayrisinde veya şahsî husus
larda kullananlar veya Devlet hizmetinde kul
lanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir ma
kama tahsis olunmadığı halde hakikati tağyirle 
bu vasıtalardan istifade eden ve ettirenler, bun
ların seyir ve seferine müsaade edenler ve ka
nun hilâfına numara ve plâka verenler ve is
timale elverişli olduğu halde miadını doldurdu
ğu bahanesile tecdid eden ve ettirenler ve bu 
hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazır
layan veya tasdik veya bunlara aid ita emir
lerini vize edenler vazifeyi suiistimal etmiş ad
dolunarak haklarında kanunî takibatta bulu
nulmakla beraber bu yüzden tahakkuk eden 
masraf ve zararlar da kendilerine teselsülen ve 
üç kat olarak tazmin ettirilir. Tekerrürü ha
linde cezaya müteallik umumî hükümlerin tat-
bikmdan başka tazmin ettirilecek masraf ve 
zararlar altı kat olarak istifa olunur. 

BAŞKAN — Mutalea var mı? Reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. z 

MADDE 16 — Umumî veya kısmî seferber
lik yahud manevra icrası halinde, askerî daire 
ve müesseseler bu kanun hükümlerinden müs
tesna olarak kendilerine aid mevzu usullere gö
re nakil vasıtası kullanabilirler. 

BAŞKAN — Mutalea var mı? Reye arzedi-
yarum. Kabul buyurf anlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A) Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten evvel satın alınmış 
olub da bu kanun hükümlerine göre kullanıla
cak olan binek otomobillerinin asgarî miadları 
bu kanunun tesbit ettiği müddetlere tâbidir. 

B) Bu kanuna göre kullanılacak vesait ha
ricinde kalacak olan bütün otomobil ve motor
lu vasıtalar yedek ve bütün teferruatile aid ol
dukları vekâlet ve daireler tarafından bütün 
vasıflarını ve varsa eksiklerini tafsilli olarak 
gösterir şekilde tanzim edilecek bir makbuz mu
kabilinde derhal Maliye vekâletine teslim olu
nur. 

Şu kadar ki ; 7 nci maddede yazılı daimî 
hizmetlerin başarılması için binek otomobille
rinden gayri vasıta kullanmağa salahiyetli olan 
ve binek otomobillerini diğer vasıtalarla tebdi
le mecbur bulunan daireler bu kanunun meri
yete girdiği tarihte ellerinde bulundurdukları 
binek otomobillerini, yenilenmesi lâzımgelen za
mana kadar, 12 nci maddede zikredilen plâka
ları taşımak şartile kullanmakta devam ederler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir noktayı an
lamak istiyorum; Bütçe encümeni lütfen bu
nu izah buyurduktan sonra ayrıca mütaleamı 
arzedeceğim. 

Bu kanunun ruhunu teşkil eden iddialar
dan birisi ve en mühimmi, hizmet otomobille
rinin, binek otomobili olarak kullanılmasından 
husule gelen kötü manzaranın önüne geçmek 
ve nihayet bunu bir nizama bağlamak maksadı 
idi. 

Hakikaten, demin arzattiğim gibi, bu nizam 
teğmin edilmiştir. Şimdi bu muvakkat madde 
ile intikal devresi geçtikten sonra mevcud oto
mobillerin vaziyetini bu muvakkat madde gös
termektedir. Bu muvakkat maddenin B fıkra
sının son kısmında, bu otomobillere bu kanun 
dairesinde plâkalar konacak ve müddetleri, mi
adları hitam buluncaya kadar kullanılacaktır, 
diyor. Şimdi, yukarıki maddelere göre, plâ
kalar işlerin mahiyetine göre ayrılacak ve plâ
kasından hizmet otomobili olduğu anlaşılacak
tır. Binaenaleyh plâkasının üzerinde hizmet 
otomobili olarak mukayyed olan bu binekler 
hakkında bu kanundaki ahkâm dairesinde mu
amele tatbik edilecek dernek midir? 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Evet, maksad budur. Yeni almak mak
sadı fevteder. Bilhassa bu günlerde. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Öyle ise mesele 

yoktur. 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız, Bütçe encümeninin nazarı dikkatine 
ufak bir meseleyi arzedeceğim. Nazarı dikka
te alınmağa lâyıksa kendilerinden bir formül 
bulmalarını da rica edeceğim. Burada yalnız 
otomobillerin fiatlermi tesbit ettik, 2 500 li
radan 7 000 liraya kadar olacağını tesbit ettik, 
fakat noksan bir şey varsa o da otomobillerin 
tipi meselesidir. Onu da tesbit edersek iyi olur. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Kanunda vardır, tesbit ettik. Dört ne
vi tipi geçmemek üzere, dedik ve tipini bu şe
kilde tayin etmiş olduk. (Evet, vardır sesleri). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
O halde ben iyi okumamışım, (Gülüşmeler). 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzkaresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
1939 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna; kanunu kabul etmek suretile 
(287) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
(287) reyle kabul edilmiştir. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
nün 1937 malî yılı hesabı katği kanununa, ka
nunu kabul etmek suretile (287) zat rey vermiş
tir. Binaenaleyh kanun (287) reyle kabul edil
miştir, 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1936 malî yı
lı hesabı katği kanununa, kanunu kabul etmek 
suretile (291) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (291) reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Pazartesi günü saat 15 
de toplanmak üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati: 15,57 

MADDE 17 — 21 - V - 1928 tarih ve 1296 
sayılı, 12 - VI - 1930 tarih ve 1716 sayılı, 
26 - II -1931 tarih ve 1753 sayılı, 19 - VII - 1931 
tarih ve 1845 sayılı, 6 - I - 1937 tarih ve 3088 
sayılı ve 11 - VI - 1937 tarih ve 3235 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

MEMED ALDEMİR (İzmir) — Efendim, 
bu iki numaralı cedveli taşıyan kanun 1296 
numaralı kanundur. Diğer numaralarda göste
rilen kanunlar, meselâ, Donanma komutanlığına 
ve Jandarma umum komutanlığına tahsis edi
len otomobilleri gösteriyor. Bu kanunun baş
lığında (Resmî devair ve müessesat ile Dev
lete aid idare ve sair... 1296 numaralı kanuna ek 
kanun lâyihası) denilmektedir. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Kanunun başlığı değişti. O, Hükümetin 
teklifidir, matbaada öyle yazılmıştır. Fakat 
asıl encümenin tanzim ettiği kanunun başlığı
na bakın. Orada : (Nakil vasıtaları hakkında 
kanun lâyihası) deniliyor. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta-
lea var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Uzun münakaşalardan sonra bu gün artık oto
mobiller hakkındaki kanunun son maddesine 
geldik ve kabul ediyoruz. Ben bu hususta bu 
kanun münasebetile memlekete bir kaç otomo
bil daha gireceğinden dolayı, itiraf edeyim ki, 
seviniyorum. Böyle motorlu vasıtaların icabın
da müdafaa hizmetine çağırılarak bunlardan 
istifade edileceği düşünülürse bana hak veri
lir. Pekâlâ bilirsiniz ki Fransızlar 1914 de 
Marn meydan muharebesini Parisin taksilerile i 
kazandılar. Biz de elimizde böyle otomobiller j 
olursa icabında elbette onlardan istifade ede- ; 
ceğiz. Bu hususta söyliyeceğim bir şey yok. j 
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İ939 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak

kındaki kanuna rey verenler 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Dalda 1 
Muammer Eriş 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca * 
Dr. Münir Soykam 
Numan Alksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlıı 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğîu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

A«a adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 287 

Kabul edenler : 287 
Beddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 139 
Mûnhaller 3 

/ Kabul edenler ] 
Hilmi Serem etli 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevf ik Temelli 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mem^l Sanı i 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneii 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Haindi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 

KSalih Başotaç 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. Ilışan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
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tîamdi Selçuk 
Memed Teeirli 

içel 
Dr. Muhtar Berk er 
Emin tnankur 
Feri d Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Üıı.sal 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymerı 
ibrahim Alâettiıı Gövsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursa'l 

izmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevf ik Aslan 
Haeer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 

t : 49 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed 1 i ilmi Kalay 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklardı 
Dr. Fuad Um ay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Som er 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
lhralıim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gokbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi üytâç 
Emnıllah Barkan 
Gl. Osman Kopta-gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttaîib öker 
Nasuhi Baydar 

10-Ö-1940 C : 1 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Or. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Fer id Al paya 
Muhittin Bİrgen 

ili ağla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Haindi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çaımış 
Selim Sırrı Tarcan 

liiz e 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

ibrahim Mete 
İsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğtu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Al iş 
Cemil A t ay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahmau Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er~ 
demgil 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bledn 
Remzi Çin er 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Uasip Ahmed Aytıırm 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
D a niş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğhı 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktenı 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 
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Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ahmed Sungur 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
ihsan Tav 

Ankara 
Dr. Tijptas 
Eşref Demirci 
Pal ih Rıfkı A t ay 
ismet inönü (Rs. O.) 
Mümtaz öknıen 
Rifat Araz 
Şakır Kın acı 
Yalıya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar O ermen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Ol. Kâzım öza'lp 
ismail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Muzaffer Akprnar 
Yahya Sezai Uzay 

7iüpxik 
Dr. Muhlis S un er 
Salih Bozuk (Hasta) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren (M.) 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 
Hasan Cemil Çam bel 

Bursa 
Ol. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale, 
Rusuhi Bulayırlı 

î : 49 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

10-5-1940 O : 1 
Veled Izbudak 
Ziya Arkan t 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

/ Beye iştirak etmeyenler J 
Çankırı 

Fazıl Na'zmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us (Mezun) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Yeli Necdet Süıüdtay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fıı a d Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Saffet Arrkan (V.) 

Erzurum 
01. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Ahmed Ovacık (M.) 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Oalib Bahtiyar Oöker 
Gl. Kâzrm Karabekir 
öl . Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoglu 

Kırklareli 
Burhan ettin Denker 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Drblan 
Kemalettin Ol pak 
(Hasta) 
Ragıb Akea 
Orgenera'l Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Ali Mıi'affcr Oöker 
Naim Hazim Onat 

ibrahim E t em Bozkurt 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Brkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlıı 
Hüsnü Yaman 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
Dr. Rjza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza1 Erten 

Muğl<t 
Cemal Karamuğla 
Or. 01. tzzeddin Çalışlar 
(M.) 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Krlıeoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(Hasta) 
Dr. Abravava Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Ereni 

Ordu 
Haindi Yalman 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
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Zühtü Durukan 
Seyhan 

Gl. Naci Eldeniz 
Siird 

Halil Hulki Aydın 
(Hasta) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim tneedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

î : 49 10 5 
Sivas 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

1940 G : 1 
Tokad 

Gl. Sıtkı Üke (Hasta) 
Trabzon 

Hamdı ülküm en 
Hasan Saka 
Mi t at Aydın 
Sırrı Hay 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Sami îşbay 

Van 
ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 

• * • * -

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1937 mali yılı hesabı katği kanun lâyihasına 
verilen reyler 

Aza adedi : 420 
Reye iştirak edenler : 287 

Kabol edenler : 287 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 130 
Münhaller 3 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere, Türker 
Haraza Erkan 
İzzet Akosm.au 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Hal id Bayrak 

Amasya 
Esad Ura s 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Münir Soykam I Bitlis 
Numan Aksoy I TevL'ik Temelli 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazlıar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Tox)coğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Serem eti i 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Dr. Zihni tllgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Rnlıi Yeşil-

' yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gurar, 
Dr. Sadi Konuk 
Fatiu Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergen el i 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırt 
Dr. Akif Arkan 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
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î î 49 10-5-1940 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr, Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak FıraJt 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Oazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

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

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakin 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Güvsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

C : 1 
Kars 

Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tama'ç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denkeı 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Riza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 

Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Sairn Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 

|Irfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
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î : 49 10-5-1940 C : 1 
Rize 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmeıı 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
İsmail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siîrd 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De~ 
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytıma 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerit' Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
(îl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
İtelet Ülgeri 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkan t 

Zonguldak 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 

Amasya 
ihsan Tav 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok (Hasta) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Bafaa Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us (M.) 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralr (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirli an 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
(Mazur) 
Emin tnankur 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
(11. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Mahmud Esatf Bozkurd 

Kars 
Esad özoğüz 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
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Kırklareli 

Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (Hasta) 
Muhlis Er km en (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 

Hüsnü Yaman 
Maraş 

Hasan Reşid Tankud 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza' Erten 

Muğla, 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. îzzddin Çalışlar 
(M.) 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Taîay 
(Hasta) 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Yalman 

Rize 
Ali Zırh 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Şemsa îşçen 

Siird 
Hulki Aydın (Hasta) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Sami tşbay 
Van 

İbrahim Arvass 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Yusuf Ziya özençi 

• « • » • ^ 

Vakıflar umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katği kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere, Türker 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 291 

Kabul edenler : 291 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhaller 3 

/ Kabul edenler ] 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Cezmi Ercin 

Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
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Dr. Mazhar G-ermen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sun er 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
îbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Nevzad Ayaş 

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

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eytib Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akçaı 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıralt 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. ZeM Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdataar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melet 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kanara 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli; 

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

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Ünsaî 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 

Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Havri Ürgüblü 

Kırklareli 
Burhan ettin Denk er 
D*\ Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludafj 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
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Reviri fergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbası 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vsdit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Malhmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttaüb Öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgü«r 
Taşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Ziya Kayran 
Mardin 

Edib Ergin 
Hasan Menemeneioğlu 
irfan Perid Alpaya 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Ca-nib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Sebnen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 

Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Ay tun a 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Ref et Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungon 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
ibrahim Eteni Bozkurt 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya Özençi 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahi$a>r 

Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 

Aqn 
ihsan Tav 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demire! 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Salih Bozok (Hasta) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Ref et Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us (M.) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
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Yusuf Başkaya 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Edirne 

Osman Şahinbaş 
Elâzığ 

Fa>zıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 

Erzincan 
Saffet Ankan (¥.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Duınlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Ahmed Ovacık (Mazur) 
Emin înankur 

İsparta 
Kemal Ünal 

İstanbul 
(Dr. R. Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
GL Refat Bek 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İ : 49 10-5 
İzmir 

Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fua'd Köprülü 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
(Hasta) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan ' .& 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpmar 
(Hasta) 

1940 Ö : İ 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
(M.) 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(Hasta) 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 

Memed Ali YÖrute 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Siird 
Hulki Ayduı (Hasta) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Şemseddin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üüke (Hasta) 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırn Day 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Sami Isbay 

Van 
tbrahim Arvas 

Yozgad 
Sırn tçöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 

-*•*• 
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S. Sayısı: |Q8eek 
Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirket
lerde ve menafii umurniyeye hadim müesseselerde bulun
durulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/108) 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 6-V-1940 
Mazbata No. 70 
Esas No. 1/108 

Yüksek Reisliğe 

Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid 
idare ve şirketlerde ve menafii umurniyeye 
hadim müesseselerde bulundurulacak vesaiti 
nakliye hakkındaki 1296 sayılı kanuna ek ola
rak Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâle
tin 24-IV-1939 tarih ve 6/2136 sayılı tezkere-
sile Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası 
geçen fevkalâde içtima yılında encümenimize 
havale edilerek tedkik ve müzakere olunduk
tan sonra lâyihanın kabulü hakkında tanzim 
edilen mazbata Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmiştij 

17 - V : 1939 tarihinde Yüksek Umumî He
yetin 13 ncü inikadında mezkûr lâyiha ve maz
batanın müzakeresi sırasında Refik înce (Ma
nisa) tarafından verilen ve otomobillerin ta
sarrufu mucib olacak şekilde yeniden esaslı 
bir surette tedkik edilmek üzere bu lâyihanın 
encümene iadesi ve Ziya Gevher Etili (Çanak
kale) tarafından da otomobillerin 2 300 lira 
olarak tesbit edilmesi tekliflerini ihtiva eden 
takrirler Umumî* Heyetçe nazarı itibare alına
rak lâyihanın Bütçe encümenine iadesine ka
rar verilmekle encümenimiz, bahsedilen takrir
leri mütaleadan sonra asıl kanun hakkında 
esaslı tedkikler yapmak ve alâkalı vekâlet ve 
dairelerden lâzımgelen malûmatı toplamak üze
re encümen azasından bir komisyon teşkiline 
karar vermiş ve teşekkül eden komisyon çalış
maları neticesinde bir proje hazırlamışsa da 
encümence müzakeresi intaç edilememişti. Bu 
içtima yılında encümen, projenin müzakeresi

ne devamla takrir sahibleri dahi davet edile
rek kendilerinin izahları dinlendikten sonra 
daha etraflı tedkikat için başka memleketler
de cari usullerin de bilinmesinin faydalı ola
cağı mülâhaza olunmuş ve Hariciye vekâleti 
vasıtasile elçiliklerimizden bu hususa müteda
ir kanunların celbine ve encümence teşkil edi
len bir komisyonca işin mütalea olunarak yeni 
bir proje hazırlanmasına karar verilmişti. 

Hariciye vekâleti tarafından gönderilen; 
Fransa, îtalya, Belçika, Macaristan, Yugoslav
ya ve Yunanistan Hükümetlerinde tatbik edi
len bu işe müteallik kanunların tedkikinden 
ve vekâletlerden vukubulan davet üzerine gön
derilen memurlardan izahat alındıktan ve An
kara Belediyesinden sorulan bazı noktalara 
dair gelen cevabdan malûmat istihsal edildik
ten sonra komisyonun yeniden hazırladığı pro
je encümence müzakereye başlanmış ve müte-
addid celseler devam eden tedkik ve münaka
şalardan sonra projenin birer suretinin vekâ
letlere gönderilmesi ve bu babda dermeyan 
edilecek mütalealar olduğu takdirde onların 
dinlenerek müzakerenin intacı tensib olunmuştu. 

Encümene gelen Başvekille' Adliye, Dahili
ye, Hariciye, Millî Müdafaa, Maliye, Nafia, 
îktısad ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil

lerinin vekâletlerini alâkalandıran hususlar 
hakkında verdikleri izahat dinlenerek 19 mad
delik bir lâyiha kaleme alınmışsa da bazı hü
kümler hakkında ileri sürülen mütalea ve mü
lâhazalar üzerine tekriri müzakereye karar ve-
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rilerek maddelerde tadiller yapılması ve lâyi
haya bağlı cedvellere ilâveler icrası teklifleri 
gözden geçirildiği sırada Devlet hizmetlerinin 
ihtiyaç gösterdiği bir çok iğlerde binek otomo
bili ve sair motorlu ve motorsuz vasıtaların 
kullanılmasına lüzum olduğu meydanda ise de 
bu ihtiyaçların icra vazifesini gören Hükümet 
tarafından esaslı ve etraflı bir surette tesbiti 
ve ancak bu suretle hakikî ve zarurî ihtiyaçla
rın takdiri mümkün olabileceğinden ve geçen 
sene umumî muvazene kanunu hakkında tan
zim edilen encümen mazbatasında yazılı müta-
iealar arasında nakil vasıtaları hakkında da 
encümen mülâhazası bu tarzda tebarüz ettiril
miş bulunduğundan, bu i§e müteallik yeniden 
bir lâyiha hazırlanmasının Hükümete bırakıl
ması muvafık olacağı ve encümene tevdi edilen 
ve dört makama otomobil tahsisine mütedair bu- • 
lunan lâyihanın meri 1296 sayılı kanuna ilâve
sine aid lâyihanın kabulile Umumî Heyete arzı
na dair azadan bir zat tarafından vaki olan bir 
teklif ekseriyetle kabul edilmişti. Bu hususta 
tanzim edilen mazbatanın 29 - IV -1940 tarihin
de Umumî Heyetin 45 ne i inikadında müzakeresi 
sırasında, nakil vasıtaları hakkındaki kanunun 
Hükümetçe teklif edilen dört makama otomo
bil tahsisi hakkındaki lâyiha vesilesile ve tasar
ruf teğmini maksadile yeniden tanzimi geçen se
ne Umumî Heyetin müzakeresinde bayanatta 
bulunan hatiblerin mütalealarmda tebarüz etti
rilerek bu maksadı istihdaf eden Refik înce 
(Manisa) nin takririnin nazarı itibar e almıb lâ
yihanın encümene iadesi kararlaşmış olduğuna 
göre encümenin son mazbatasında gösterilen ve 
nakil vasıtaları hakkında Hükümet tarafından 
bir lâyiha hazırlanmasının muvafık olacağına 
dair verilen karar üzerine evvelce dört makama 
otomobil tahsisi hakkındaki Hükümetin teklif 
ettiği lâyihanın kabul edildiğine dair Umumî 
Heyete arzedilen mazbata evvelki karara uygun 
bulunmadığından Refik İnce (Manisa) tarafın
dan verilen ve (eski karar dairesinde ve bütçe 
müzakeresinden evvel intaç edilmek üzere lâyi
hanın Bütçe encümenine havalesi) talebini mu-
tazammm bulunan takriri ekseriyetle nazarı iti-
bare alınarak lâyiha encümene iade ve tevdi 
olunmakla keyfiyet yeniden görüşüldü. 

Umumî Heyetin lâyihanın encümene iadesine 
dair olan kararma tevfikan nakil vasıtaları hak
kında yeniden encümence bir lâyiha tanzim edil-
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mesi ekseriyetle kararlaştıktan sonra yapılmış 
olan tedkikier ve vekâletlerden alman izahlar
dan sonra hazırlanmış olan ve 19 maddeyi muh
tevi bulunan lâyihaya bağlı cedvellerin okuna
rak müzakere olunduktan sonra bu lâyihanın 
Yüksek Meclise sunulmasına karar verilmiştir. 

(Jeçen sene Umumî Heyetçe lâyihanın encü
mene iadesine dair .verilen karar üzerine teşkil 
olunan komisyonların hazırladığı proje üzerine 
yapılan müzakerelerde kanunun tanziminde aşa
ğıda yazılı esaslar tesbit edilmiştir: 

I - (1) numara ile lâyihaya bağlanan cedvelde 
yazılı makamları işgal eden zevata tahsis edilecek 
otomobillerin vazife ve memuriyet mevkileri iti-
barile şahsî otomobilleri gibi kullanabilecekleri, 

I I - Lâyihaya bağlı (2) sayılı cedvelde göste
rilen makamlarda bulunanlara tahsis edilen oto
mobillerin de ancak memuriyet vazifelerini ifa 
etmek üzere gidib gelecekleri yerler için otomobil 
kullanabilecekleri, 

I I I - Garnizonlarla kıtaat ve askerî müesse-
satm teftişi için gidecek askerî zevatın binmele
rine mahsus olarak Millî Müdafaa vekâleti emrine 
beş binek otomobili verilmesi, . 

IV - Devlet varidatının pek mühim bir kısmı
nın istifa edildiği İstanbulda mevcud ve 19 tahsil 
dairesine ayrılmış olan Maliye dairelerinin teftiş 
ve kontrolü ve bu daireler arasında para müra-
selâtmm emniyetle nakli için bunun haricinde 
hiç bir işte kullanılmamak üzere İstanbul defter
darlığı emrine bir otomobil tahsisi, 

V - Devletin ve bu lâyihada yazılı teşekkülle
rin devamlı hizmetlerinin başarılabilmesi için ih
tiyaç görülen otobüs, kamyon ve sair motorlu ve 
motorsuz vasıtaların kullanılması kabul edilmekle 
beraber bu vasıtaların yalnız hizmet için kullanı
larak başka türlü kullanılmak suretile suiistimale 
mahal bırakılmaması düşüncesile binek otomobili 
olmamaları, 

VI - Zate ve makama tahsis edilecek otomobil
lerin azamî fiat mikdarile asgarî miatlarının ka
nuna bağlı cedvellerde tasrih edilmeleri, 

VII - Zate ve makamlara verilen otomobille
rin Maliye vekâleti tarafından satın alınması ve 
bu otomobillerin dört nevi geçmemek üzere Hü
kümetçe tiplerinin tesbiti, 

VIII - Lâyihanın başlığı olarak kabul edilen 
cümlenin mefhumundan da anlaşılacağı üzere 
bu lâyihanın hükümleri yalnız Devlet daire-
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lerinde kullanılacak vesaite inhisar etmeyip hu
susî idare ve belediyelerle amme menfaatine 
hadim cemiyetler ve hayır cemiyetlerile Dev
letin iştiraki olan gerek şirket tarzında ve ge
rek sair suretle idare olunan bütün teşekküller
de binek otomobillerinin kullanılmasının mem-
nuiyeti ve çalışma mevzuuna dahil hizmetlerin 
ifası için istimaline ihtiyaç olan vasıtalar hak
kında da bu lâyiha ile kabul edilen hükümlerin 
tatbik edilmesi, 

IX - Meri kanunda mevcud olduğu gibi bu 
lâyihada da cezaî müeyyideler konulması ve ka
nuna aykırı hareketlerden doğan masraf ve 
zararların alâkalı kimselere müteselsilen mesul 
olmak üzere birinci defasında üç ve tekerrürün
de altı kat olarak tazmin ettirilmesi. 

Yukarıda hulâsa edilen esaslar lâyihanın tan
ziminde prensib itibarile ittihaz edilmiş olup 
maddeler bu esaslara uygun olarak kaleme alın
mıştır. 

Lâyihanın kanuniye t iktisab ederek meriyete 
geçtiği sırada tatbiki zarurî olan hükümler de 
muvakkat maddede gösterilmiştir. 

Maddelere müteallik izahlar şu suretle telhis 
olunur: 

Birinci maddede Cumhur Reisliği enirine 
tahsis edilecek otomobili erin bu kanunda yazılı 
kayidlere tâbi olmıyarak ihtiyaca göre tesbit 
edileceği ifade edilmiştir. 

îkinci maddede kanuna bağlı (1.) sayılı ced-
velde memuriyet makamları sayılmış olan zeva
ta tahsis edilecek otomobillerin yalnız azamî 
fiat mikdarile asgarî miad haddi gösterilmiş ve 
kullanılmaları tarzı hakkında hiç bir kayid ve 
şart konmamıştır. 

(1) sayılı cedvel hakkında encümence yapı
lan son müzakerede Hariciye vekâletine tahsis 
edilen ikinci otomobil dört reye karşı ve Cum
huriyet başmüddeiumumiliğine verilen otomo
bil de sekiz reye karşı ekseriyetle kabul edil
miştir. 

üçüncü madde, makam hizmetlerine tahsis 
edilen binek otomobillerinden bahis olup bu ma
kamlarda otomobillerin en çok satın alma be
delleri ve en az kullanma müddetleri kanuna 
bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilmiştir. Bu ced
vel üzerine cereyan eden müzakerede, on beş 
valiliğe inhisar ettirilmesine dair vaki olan tah-
did teklifine karşı bütün valiliklere otomobil 
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tahsisi iki reye karşı ekseriyetle kabul edilmiş
tir. 

Harb akademisinde okuyan subayların muh
telif sınıflara mensub subayların tedrisat icabı 
olarak yapacakları tatbikatı komutanın mahal
linde teftişi için komutanlık makamına bir oto
mobil tahsisi teklifi yedi reye karşı ekseriyetle 
kabul edilmemiştir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü için veril
mesi teklif edilen otomobilin de, lâyihanın al
tıncı maddesinin son fıkrasında emniyet işleri 
için binek otomobili alınabileceği kabul edildiği
ne göre icabı halinde o vesaitten müdüriyetçe 
istifade imkânı bulunduğu cihetle, ekseriyetle 
kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır. 

Ankara ve istanbul merkez komutanlıklarına 
birer otomobil tahsisi teklifi de ekseriyetle ka
bul edilmemiştir. 

Lâyihanın 13 neü maddesinde tasrih kılın
dığı veçhile (2) sayılı cedvelde yazılı makamla
ra tahsis edilen otomobiller vazife ifasından gay
ri hiç bir yerde kullanılamryacağı, ancak bu 
makamları işgal eden zevat merasim ve resmî 
davetlerde ailelerinin ve o makamlara aid hiz
metlerde maiyetlerindeki memurlarının kendile
rine refakat edebilecekleri ve alacakları müsaa
de üzerine bu memurların yalnız olarak da bi
nebilecekleri maddede gösterilmiştir. 

Dördüncü maddenin birinci fıkrasında askerî 
kıtaat ve garnizonlarla sair müesseselerin teftiş 
hizmetinde kullanılmak üzere Millî müdafaa ve
kâleti emrinde beş binek otomobili bulunduru
labileceğini göstermektedir. Bu fıkra yedi reye 
karşı ekseriyetle kabul edilmiş olup ordu, 
kolordu ve tümen komutanlıklarında bulunmuş 
olub da merkezde istihdam edilmekte bulunan 
generaller için vekâlet emrinde bulundurulabi
lecek otomobillerin sayısının ona çıkarılması 
hakkındaki teklif ekseriyetle kabul olunmamış
tır. 

Yukarıda tesbit edildiği izah edilen sebeble-
re tevfikan tstanbul defterdarlığı emrine bir 
otomobil tahsisi de ekseriyetle kabul edilerek bu 
maddenin ikinci fıkrasına yazılmıştır. 

Ecnebi misafirlere tahsis edilmek ve tamir 
ve işletme masrafları ile şoför ücretleri Başve
kâlet bütçesine konulmak üzere dört otomobil 
bulundurulabilmesi lâyihanın beşinci maddesin
de tesbit edilmiş ve bu hüküm de encümence 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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Altıncı maddede, bu lâyihada tasrih edilen 

zevat ve makamattan gayri bütün Devlet dai
releri ve müesseselerile hususî idare ve beledi
yeler ve sermayesi Devlet tarafından verilmiş 
olan veya Devletin iştiraki bulunan hükmî şah
siyetler ve kurumlarla bütün hayır cemiyetleri 
ve âmme menfaatlerine hadim cemiyetlerde zate 
ve makama aid binek otomobilleri kullanılma
sının memnuiyeti hakkında bir hüküm konmuş
tur. 

Bu maddedeki memnuiyet hükmünün çok şa
mil bir tarzda olması encümence münakaşa 
mevzuu olmuştur. Bazı aza şirket halinde idare 
edilen teşekküllerde Hükümetin iştiraki bulun
ması bu şirketlerin idarelerinde salahiyetli uzuv-
olan umumî heyetlerin o şirketler başında bu
lunanlara binek otomobili tahsisinin faide ve za
rarını kendileri daha yakından tedkik ve tak
dir edecekleri, hayır cemiyetlerile âmme men
faatine hadim cemiyetlerde de umumî kongre
lerinde ve meclislerinde bu hususları ayni su
retle derpiş edebileceklerinden bu kanunda bun
lar hakkında mutlak bir memnuiyetin kabulü 
muvafık olmayacağı mütaleası dermeyan edil
mişse de encümen ekseriyeti bahsedilen şirket, 
cemiyet ve emsali teşekküllerin idareleri başın
da bulunanlara vazifeleri icabı olarak daimî su
rette binek otomobili tahsisi hakkında katği bir 
zaruret ve ihtiyaç mutasavver olamayacağından 
lüzumu halinde kira ile vasıta tedariki imkâ
nı da heran için mevcud bulunmasından gerek 
menfaat teğmini ve gerek heyır işleri görmek 
üzere kurulmuş olan bu teşekküllerde binek 
otomobillerin bulunması suiistimale kapı açtı
ğı tarzında haklı ve haksız bir takım şayialar 
tevlid ettiği ve halk arasında itimadı sarsacak 
tesirler yaptığı pek bariz olarak görülen ve 
işitilmekte olan hakikatlerden olduğundan bu 
memnuiyet hükmünün kanuna konulması en
cümenin ekseriyet kararile muvafık görülmüş
tür. 

Altıncı maddenin son fıkrasında emniyet 
işlerinde kullanılması zarurî olan binek oto
mobillerinin bütçe ile tesbit edilmek kaydile 
memnuiyet hükmünden istisnaiyeti gösterilmiş
tir. Asayiş ve intizibata taallûk eden işlerde 
takib vesair suretlerle görülmesi muktazl işler 
için binek otomobili olarak da bir vasıtaya ih
tiyaç olabileceği mülâhazasile maddeye yazılan 
bu fıkra encümence yerinde görülmüştür. 

7 nci maddede bu kanunun tatbik mevzu
una giren Devlet daire ve müesseselerile diğer 
teşekküllerin devamlı hizmetlerinin ifası için 
nakil vasıtalarına ihtiyaç bulunduğu takdirde 
binek otomobilinden gayri motorlu, motorsuz 
kara ve deniz vasıtalarının kullanılabileceği 
tasrih kılınmıştır. 

Bu Kabîl vasıtalara lüzum olduğu takdirde 
bunun taahhüdle teğmini iltizam edildiğinden 
bu husus maddeye kaydedilmekle beraber im
kânsızlık görüldüğü veya taahhüdün daha pa
halıya mal olacağı anlaşılırsa adı geçen vesa
itin satın alınması salâhiyeti de kabul edilmiş
tir. Bu maddeye konulan hüküm hakkında 
encümence bir hayli, münakaşa cereyan etmiş, 
Nafia ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekille
rinin mütaleaları da dinlenmiştir. 

Nafia vekili, Vekâletine aid hizmetlerin ve 
bilhassa su, şimendifer ve yol inşaatında müte-
ahhidlerin yaptıkları işleri mahallerinde kont
rol etmek ve istihkaklarının ödenmesi için de 
mahallerinde bu tedkikleriıı yapılması zarureti 
bulunduğundan iş m m takalarının uzak mesafe
de olmalarından bu işlerin başarılabilmesi için 
bir vasıtaya ihtiyacın aşikâr olduğu ve ekse
riya bu yerlerden binek otomobillerinden gay
ri motorlu vasıtalarla seçilemediği de hesaba ka
tılırsa lüzumunun ehemmiyeti anlaşılacağı, Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekili de sıtma ve tra
hom mücadele reislerinin mücadele yapılan yer
lerde tedkik ve teftiş için binek otomobiline ih
tiyaçları olduğunu tafsil ve izah etmişlerse de 
encümen ekseriyetince hizmet vasıtaları olarak 
binek otobillerinden gayri her türlü vasıtanın 
kullanılması suiistimalin önünü alacak en katği 
bir tedbir olduğu, binek otomobilleri şaseleri 
üzerine yaptırılacak otobüs tarzındaki karuse-
rilerle bahsedilen tedkik ve teftiş işlerinin 
yapılması mümkün olacağı mütaleasile madde
nin tesbit edilen şeklinin muvafık olacağı ekse
riyetle kararlaştırılmıştır. 

Hizmet vasıtaları için 8 nci maddede her yıl 
bütçesine bağlı müfredatlı bir cedvelın tanzimi
ne aid bir hüküm konmuş ve Büyük Millet Mec
lisince bütçeleri tasdik edilmeyen teşekküllerin 
nakil vasıtalarının bağlı veya alâkalı bulunduk
ları vekaletlerce eedvellerinin ayrıca gösteril
mesi maddeye işaret edilmiştir. 

Bu lâyiha ile kullanılmalarına cevaz verilen 
binek ve sair motorlu vasıtaların mubayaa be-
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deUerinin Maliye vekâleti bütçesinde açılacak 
bir fasılda ayrı ayrı gösterilmesi 9 ncu maddede 
yazılmıştır. Ancak, Büyük Millet Meclisi em
rine verilen vesaitin mubayaa muamelesinin bu 
kayde tâbi olmaması tabiî olduğundan maddeye 
bunu gösteren istisnaî bir kayid konmuştur. 

Şimdiye kadar işletme masrafları meyanın-
da bulunan şoför ücretlerinin müteferrik müs
tahdemler tahsisatından teğmini de bu maddede 
işaret olunmuştur. 

Devlet hizmetlerinde kullanılmak üzere teda
rik edilecek her türlü nakil vasıtalarının Maliye 
rokâleti tarafından satın alınması ve bu 
vasıtalar için Millî Müdafaa, Maliye, Nafıa, 
îktısad, Münakalât ve Ziraat vekâletlerinden 
seçilecek mutahassıs birer zatten mürekkeb ve 
Maliye vekilinin veya vekilin tensib edeceği 
vekâlet müsteşarı veyahud umum müdürlerden 
birinin reisliği altında bir komisyon tarafından 
dört nevi geçmemek üzere tib tesbiti, bu vası
taların kullanılmalarında cinslerinin tahalüfü 
dolayısile zorluklara mahal kalmaması ve ta
mirlerinde yedek aksamının kolaylıkla istihsal 
edilmesi imkânını teğmin edeceği mülâhazasile 
lâyihaya bir madde konması muvafık görülmüş 
ve bu maksadı ifade eden 10 ncu madde kaleme 
alınmıştır. 

Asgarî miad haddini doldıırub da kullanıl
mayacak bir hale geldikleri anlaşılan motorlu 
nakil vasıtalarının alâkalı dairelerce Maliye ve
kâletine teslimi ve vekâletçe de bunların meri 
usuller dairesinde satılması 11 ııci maddenin 
birinci fıkrasında gösterilmiş ve bu fıkrada 
bu kabîl motorlu vasıtaların olduğu gibi ve 
noksansız olarak teslim edilmeleri işaret edil
mek suretile yapılması muhtemel ve melhuz 
suistimalleri önlemek için teyakkuz gösterilme
si kasdi tebarüz ettirilmiştir. 

Kadro ve bütçeleri Büyük Millet Meclisin
den geçmiyen bütün müessese ve teşekküllerin 
motorlu nakil vasıtalarının da arttırma, eksilt
me ve ihale kanununa tevfikan satılması bu 
maddenin ikinci fıkrasında tesbit edilmiştir. 

Asgarî miadı dolduran otomobillerin kulla
nılamayacak hale geldiklerinin makine işlerin
den anlayan iki mutahassıs raporile tesbit olun
ması ve bu raporların Maliye vekâletinin tas
vibine iktiran etmesinin meşrut bulunduğu da 
ayni maddenin sonuna üçüncü fıkra olarak ya
zılmıştır . 

Lâyihanın 12 nci maddesinde bu kanunda 
yr.::ıh devair ve ıııüessesatla her türlü teşek
küllerde kullanılacak vasıtaların belediye ve 
liman idarelerile bunlar makamına kaim daire
ler tarafından kaydedilmesi ve vasıtaların tah
sis edildikleri hizmete göre bir birinden ayrı 
renk ve şekilde îcra Vekilleri Heyetinin tasvib 
edeceği plâkaları bulunması ve belediyelerin 
bu kanunla tesbit edilen vasıtalar haricinde 
hiç bir makam ve şahsa ayni şekil ve renkte 
plâka verememeleri hakkında hükümler kon
muştur. 

13 ncü maddeye, makama tahsis edilen oto
mobillerle hizmet için kabul edilen vesaitin 
alâkalılardan gayri hiç kimse tarafından kul-
lanılmamaları hakkında menhi hükümler ya
zılmış ve bu otomobillerin tahsis edilen makam
ları işgal edenlerden gayri kimlerin ve ne gi
bi hallerde binebilecekleri de son fıkralarında 
tavzih edilmiştir. 

Elçilikler için kabul edilen otomobillerin 
işletme masraflarının kendilerine aid olduğu 
meri kanunda da yazılı olduğundan bu hüküm 
lâyihaya 14 ncü madde olarak aynen nakledil
miştir. 

Lâyihanın 15 nci maddesi cezaî hükümleri 
göstermektedir. Meri kanunda da mevcud olan 
bu hükümlere zarar ve masrafların müsebbible-
re iîk defasında üç kat ve tekerrüründe altı 
kat olarak müteselsilen mesul olmak kaydile 
tazmin ettirileceği ilâve edilmiştir. 

Meri kanunda mevcud ve lüzumu izahtan 
müstağni bulunan umumî veya kısmî seferber
lik veyahud menavra halinde askerî devairin 
nakil vasıtalarını bu kanun hükümlerinden müs
tesna olarak kendi usul ve mevzuatı dairesin
de kullanabilecekleri hakkındaki hüküm de 
lâyihaya 16 nci madde olarak nakledilmiştir. 

îki bend üzerine lâyihaya konan muvak
kat madde ile kanunun meriyete girdiği tarih
ten evvel satın alınmış olub da bu kanuna gö
re kullanılmakta devam edilecek binek otomo
billerinin asgarî miad haddinin bu kanun hük
müne tâbi olacağı ve bu kanunun kullanılma
sını kabul etmeyib, devair ve müessesaat elin
de bulunan motorlu vasıtaların Maliye vekâ
letine teslim edileceği ve ancak bu günkü mev-
cudlarından başka vasıta kullanılmasını âmir 
olan bu kanun hükümlerine göre değiştirmek 
lâznugelen binek otomobillerinin hizmet vesa-
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itine mahsus plâkaları taşımak kaydile kulla
nılmalarına devam edileceği hakkında kabul 
edilen hükümler tesb.it edilerek hizmetlerin 
sekteye uğraması gibi bir mahzurun çıkabilme
sine mahal bırakılmamıştır. 

Hazırlanan bu lâyihaya göre nakil vasıtala
rına müteallik neşredilmiş bulunan altı kanunun 
ilggası tabiî olmakla bu kanunların hükümden 
kaldırıldığı 17 nei maddede gösterilmiştir. 

Kanunun malî yıl ihtidasından itibaren tatbik 
mevkiine geçmesi muvafık olacağı mülâhaza edil
miş ve meriyete dair 18 ne i madde hükmü bu 
yolda kaleme alınmıştır. 

Encümence hazırlanan bu lâyihaya göre ev
velce Hükümet tarafından teklif edilen ve dört 
makama otomobil tahsisine mütedair bulunan 
lâyihanın istihdaf ettiği hükümler lâyiha mün-
derecatı meyanma geçmiş bulunmaktadır. 

Lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Coşkan Salâh Yargı 

Kâtib 
İstanbul Diyarbakır Elâzığ 
F. öymen Rüştü Bekit M. F. Alt ay 

îcel 
Bu lâyihanın yalnız son müzakeresinde buluna
bildiğimden Devlet devairinin ve müessesat ih
tiyacının takdir ve tiplerin tayininde tam bir 

MADDE 1 — Cumhur Reisliği emrine tahsis j 
edilecek otomobiller bu kanunda yazılı kayidlere j 
tâbi olmayıp ihtiyaca göre tesbit olunur. j 

MADDE 2 — Eemirlerine binek otomobili j 
tahsis edilecek zevat ile bu otomobillerin mik- i 
dar, asgarî miad ve azamî satın alma bedelleri ! 
bağlı (1) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

j 
MADDE 3 — Makam hizmetlerine tahsis 

edilen binek otomobillerinin, tahsis edildikleri 
makamlarla mikdar, asgarî miad ve azamî satın 
alma bsdelleri bağlı (2) sayılı cedvelde göste
rilmiştir. 

isabet bulunul) bulunmadığına kanaat hâsıl ede
medim. 

T. C. Beriker 

İsparta İsparta Kayseri 
Mükerrem ÎJnsal E. Ünlü S. Serim 

Konya Mardin Muş 
E. Türel E. Erten Ş. Ataman, 

Seyhan Yozgad Yozgvıl 
Naci Eldeniz A. Sungur S. tçöz 

(lümüşane Kayseri Bursa 
Bu mazbatanın metninde de bahsedildiği veçhile 
binek ve hizmet otomobillerinden bir kısmını en
cümence lâyihanın tanziminde esas tutulan pren-
siblere uygun bulmuyoruz. 
/>. Sakarya Suad II. Ürgüblü A. Nevzat Ayaş 

Ordu 
// . Yalman 

Kütahya 
Bu lâyihanın amme hizmetlerinin başarılabilmesi 
için seri bir vasıtaya ne mikdarda ihtiyaç; bulun
duğu tedkik olunmayarak tanzim edildiğinden 
ve meri kanuna nazaran tasarruf ve sair bakım
dan malî neticelerinin de sıhhate yakın bir su
rette hesab edilmediğinden ve bazı makam ve 
memuriyetlere tahsis edilen otomobiller için de 
bunlar arasında nisbet gözetilmemiş olduğundan 
hazırlanan lâyihanın _ muvafık olmadığı reyin-
deyim. 

A. Tiridoğlu 

| MADDE 4 — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) 
| sayılı cedveller dışında askerî kıtaatı ve garni-
j zonları ve sair müesseseleri teftiş hizmetinde 
| kullanılmak üzere Millî Müdafaa vekâleti em-
! rinde beş binek otomobili bulundurulabilir. 

! Tahsil dairelerini teftiş hizmetinde ve para 
nakillerinde kullanılmak üzere İstanbul vilâyeti 

! defterdarlığı emrine bir binek otomibili tahsis 
olunabilir. 

Bu maddeye göre alınacak otomobillerin aza
mi satın alma bedelleri 2 500 lira ve en az kul
lanma haddi beş senedir. 

I i ÜTOE EN (JÜ M E NİN1N TE K L1VI 

Nakil vasıtaları Jıakkında kanun lâyihası 
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MADDE 5 — Başvekâlet emrinde, ecnebi mi- | 

safirlere tahsis edilmek ve tamir ve işletme mas-
raflarile şoför ücretleri Başvekâlet bütçesine ko
nulmak üzere dört otomobil bulundurulabilir. 

MADDE 6 — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cedvellerde tasrih edilen zat ve makam
larla 4 ve 5 nci maddelerde yazılı otomobillerden 
gayri Devletin bütün daire, teşekkül ve müesse-
selerile hususî idareler, belediyeler, sermayesi 
Devlet tarafından verilen veya sermayesinin en 
az yarışma Devletin iştiraki bulunan hükmî şah
siyetler, kurumlar ve menfaat teğmin ettiği mü
esseseler, fabrikalar, bankalar ve umumî men
faatlere hadim cemiyetler ve hayır cemiyetlerin
de zat veya makama mahsus binek otomobili ve 
diğer binek vasıtaları kullanılması memnudur. 

Şu kadar ki, emniyet işlerinde kullanılması 
zarurî olan binek otomobilleri yukarıki fıkra 
hükmünden müstesna olup lüzum ve ihtiyaca 
göre adedleri bütçe kanunlarında tesbit edilir. 

MADDE 7 — Devletin ve bu kanunda ya
zılı teşekküllerin devamlı hizmetlerinin başarı-
labilmesi için kamyon, kamyonet, otobüs, moto
siklet, deniz vasıtaları ve motorsuz diğer vası
talar kullanılabilir. 

Bu hizmetlerin ifası evvelemirde taahhüd su
retile teğmin olunur. Ancak, taahhüd suretile 
ifasına imkân olmadığı veya ifası daha pahalıya 
mal olacağı anlaşıldığı takdirde birinci fıkrada 
yazılı vasıtalar satın alınabilir. 

MADDE 8 — Yukarıki maddede yazılı va
sıtaların numarası, nevi, markası, motor numa
rası, tahsis edildiği hizmetin mahiyeti, miadı, 
mubayaa bedeli ve tarihi tasrih edilmek suretile 
her yıl bütçesine bağlı nakil vasıtaları cedve-
linde müfredatlı olarak gösterilir. 

Bütçeleri Büyük Millet Meclisinin tasdikm-
dan geçmiyen altıncı maddedeki bilcümle teşek- | 
küllerin 7 nci maddeye göre kullanabilecekleri 
nakil vasıtaları bağlı veya alâkalı bulundukları 
vekâletlerin cedvellerinde ayrıca gösterilir. 

MADDE 9 — Büyük Millet Meclisi emrine 
tahsis edilenlerden gayri 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci 
maddelerdeki motorlu vasıtaların satın alma 
bedelleri Maliye vekâleti bütçesinde açılacak 
bir fasılda ayrı ayrı olarak ve tamir ve işletme 
tahsisatı da her daire bütçesinde açılacak fa
sıllarda gösterilir. Diğer masraf tertiblerinden ! 

I bu hizmetler için sarfiyat yapılamaz. 
Şoför ücretleri bütçenin müteferrik müstah

demler tahsisatından teğmin edilir. 

MADDE 10 — Millî Müdafaa, Maliye, Na-
fia, Iktısad, Münakalât ve Ziraat vekâletleri 
tarafından seçilecek mutahassıs birer zatten 
mürekkeb ve Maliye vekilinin veya vekilin ten-
sibile vekâlet müsteşar veya umum müdürle
rinden birinin reisliği altında teşekkül edecek 
bir komisyon marifetile satın alınacak bütün 
nakil vasıtalarının, tipleri, nevileri dördü geç
memek üzere, tesbit olunur. 

Bu vasıtalar Maliye vekâleti tarafından 
meri hükümler dairesinde satın alınır. 

MADDE 11 — 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci madde
lerdeki vasıtalardan miadlarını doldurub da 
kuUanüamıyacak bir hale geldikleri sabit olan 
motorlu nakil vasıtaları alâkalı dairelerce Ma
liye vekâletine noksansız ve oldukları gibi tes
lim edilir. Maliye vekâleti bunları meri hüküm
ler dairesinde satar. 

Kadro ve bütçeleri Büyük Millet Meclisin
den geçmeyen 6 nci maddedeki bütün müessese 
ve teşekküllerin motorlu nakil vasıtaları birin
ci fıkradaki hallerin tahakkukunda aid olduğu 
dairelerce arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu 
hükümlerine tevfiken satılır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı oto
mobillerin kullanılamıyacak halde oldukları 
makine işlerinden anlar ihtisas sahibi en az iki 
zat taraflarından verilecek raporlarla tesbit 
olunur. 

Bu raporların Maliye vekâletince tasvibi 
şarttır. 

MADDE 12 — Bu kanunda yazılı her türlü 
motorlu nakil vasıtalarının belediye veya bele
diye makamına kaim olan dairelerle liman idare-

I lerine kaydedilmeleri mecburidir. 
Bu vasıtalara îcra Vekilleri Heyetinin tasvi-

bile tesbit edilecek şekil, renk ve alâmeti taşı
yan bir plâka konulur. Bu plâkalar ikinci, üçün
cü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci madde
ler hükümlerine göre kullanılacak vasıtalar için 
biri birinden ayrı olacaktır. 

Belediyeler bu kanunda tesbit edilen vasıta
lar haricinde hiç bir makam ve şahıs için ayni 
şekil ve renkte resmî plâka ve numara veremez-

! 1er. 

( S. Sayısı : 108 e ek ) 
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MADDE 13 — 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerde 

yazılı motorlu nakil vasıtaları tahsis olundukları 
makam ve işler haricinde kuUanüamıyacaklan 
gibi bunlardan başkaları da hiç bir suretle isti
fade edemezler ve hizmete tahsis olundukları vi
lâyetler hududundan ve iş sahalarından dışarı 
çıkarılamazlar. 

Ancak zarurî ihtiyaç halinde alâkalı vekilin 
müsaadesile bu vasıtalar vilâyetler hududundan 
ve iş sahalarından dışarı çıkarılabilir. 

Merasim ve resmî davetlerde makamı işgal 
eden zatin refakatinde ailesi de bulunabilir. 
Makama aid hizmetler için maiyetteki memurlar 
da makamı işgal eden zatin refakatinde veya 
müsaadesile yalnız olarak bu vasıtalara binebi
lirler. 

MADDE 14 — Elçiliklere mahsus otomobil
lerin, şoför ücretleri hariç olmak üzere, işlet
me masrafları kendilerine aiddir. 

MADDE 15 — Bu kanunun 3, 4, 5, 6 ve 7 
nci maddelerinde yazılı otomobil ve motorlu 
nakil vasıtalarını her ne sebeble olursa olsun 
tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsî hu
suslarda kullananlar veya Devlet hizmetinde 
kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir 
makama tahsis olunmadığı halde hakikati tağ
yirle bu vasıtalardan istifade eden ve ettiren
ler, bunlarm seyir ve seferine müsaade edenler 
ve kanun hilâfma numara ve plâka verenler ve 
istimale elverişli olduğu halde miadını doldur
duğu bahanesile tecdid eden ve ettirenler ve 
bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını ha
zırlayan veya tasdik veya bunlara aid ita emir
lerini vize edenler vazifeyi suiistimal etmiş ad
dolunarak haklarında kanunî takibatta bulu
nulmakla beraber bu yüzden tahakkuk eden 
masraf ve zararlar da kendilerine teselsülen 
ve üç kat olarak tazmin ettirilir. Tekerrürü 
halinde cezaya • müteallik umumî hükümlerin 
tatbikmdan başka tazmin ettirilecek masraf ve 

| zararlar altı kat olarak istifa olunur. 

I MADDE 16 — Umumî veya kısmî seferber-
I lik yahud manevra icrası halinde, askerî da

ire ve müesseseler bu kanun hükümlerinden 
müstesna olarak kendilerine aid mevzu usul
lere göre nakil vasıtası kullanabilirler. 

MUVAKKAT MADDE — A) Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten evvel satın alınmış 
olub da bu kanun hükümlerine göre kullanıla
cak olan binek otomobillerinin asgarî miadları 
bu kanunun tesbit ettiği müddetlere tâbidir. 

B) Bu kanuna göre kullanılacak vesait ha
ricinde kalacak olan bütün otomobil ve mo
torlu vasıtalar yedek ve bütün teferruatile aid 
oldukları vekâlet ve daireler tarafından bütün 
vasıflarını ve varsa eksiklerini tafsilli olarak 
gösterir şekilde tanzim edilecek bir makbuz 
mukabilinde derhal Maliye vekâletine teslim 
olunur. 

Şu kadar ki; 7 nci maddede yazılı daimî 
i hizmetlerin başarılması için binek otomobille

rinden gayri vasıta kullanmağa salahiyetli 
olan ve binek otomobillerini diğer vasıtalarla 
tebdile mecbur bulunan daireler bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte ellerinde bulundur -

I dukları binek otomobillerini, yenilenmesi lâ-
t zımgelen zamana kadar, 12 nci maddede zik

redilen plâkaları taşımak şartile kullanmakta 
devam ederler. 

MADDE 17 — 21 - V -1928 tarih ve 1296 
sayılı, 12-VI-1930 tarih ve 1716 sayılı, 20-
II -1931 tarih ve 1753 sayılı, 1$ - VII -1931 ta
rih ve 1845 sayılı, 6 -1 -1937 tarih ve 3088 sa
yılı ve 11 - VI -1937 tarih ve 3235 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 19 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 108 e ek) 
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,1) SAYILI CEDVEL 

. - - • • 

Büyük Millet Meclisi Keisi 
> » » » 

Başvekil 
» 

Genel Kurmay başkanı 
Vekiller 
Hariciye vekilinin ikinci otomobili 
Temyiz mahkemesi birinci reisi 
Devlet şurası reisi 
Divanı muhasebat reisi 
Cumhuriyet başmüddeiumumisi 
Umumî müfettişler 
Ordu müfettişleri 
Genel Kurmay ikinci başkanı 
Donanma komutanı 
Hariciye vekâleti umumî kâtibi 
Elçilikler 

Beherinin azamî satın 
alma bedeli 

7 000 
4 500 
7 000 
4 500 
7 000 
4 500 
2 500 
4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
3 000 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

Birer 
1 
1 
1 
1 
1 

Birer 
Birer 

1 
1 
1 

Birer 

Asgarî istimal 
müddeti 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
7 

(2) SAYILI CEDVEL 

Valilikler 
Kolordu komutanlıkları 
Müstahkem mevki komutanlıkları 
(Salâhiyetleri tümen ve daha yukarı makam mu
adili olanlar) 
Tümen komutanlıkları 
Jandarma umum komutanlığı 
Ankara ve İstanbul Emniyet müdürlükleri 

Beherinin azamî 
alma bedeli 

2 500 
2 500 
2 500 

2 500 
2 500 
2 500 

satın 
Aded 

Birer 

1 
Birer 

Asgarî istimal 
müddeti 

4 
4 
4 
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S. Sayısı: 120 
Başvekâlet 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/375, Dahiliye vekâleti 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/377, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/382, Harita umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/383, Jandarma genel komutanlığı 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/386, Maarif vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 1/387, Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 1939 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 1/388, Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair 1/389, Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/390, Nafia vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair 1/391, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1939 malî.yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 1/392 ve Ziraat vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik 

yapılmasına dair 1/395 sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

Başvekâlet 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/375) 

T. C. 
Başvekâlet 25 - IV -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt : 6/1831 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Başvekâlet bütçesinde değişikilik yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 - IV - 1940 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mncibesile Dirlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

İstanbul arşiv* dairesince 1937 malî yılında tahakkuk ettirilen 257 lira karşılıksız borcun ödenme
sini teğminen ilişik kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

1939 malî yılı Başvekâlet bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Başıvekâlet bütçesinin 68 nci (müteferrika) faslından 257 lira tenzil 
edilerek bütçenin sonunda (1937 malî yılı karşılıksız borçları) adile açılan 83 ncü fasla fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

15 - IV - 1940 
Bş. V. Ad. V . 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar 
M İ V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

Mü. V. 
A. Çetinkaya N, 

M. M. V. 
S. Ankan 

tk. V. 
// . Çakır 

Ti. V. 
Topcoğlu 

Da. V. 
Fayık Öztrak 
S..t. M. V. 

Dr. Fi. Alataş 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

G. t. V. 
R. Karadeniz 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
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Dahilice vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/377) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1838 

25-IV-1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 15 - IV -1940 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihasıbe 

19 - II -1940 günlü mucibnamede 1937 malî senesinden borç olarak gösterilen 3 360 lira mez
kûr sene zarfında tekaüdlüğü icra kılman ve filî hizmetleri 30 seneye baliğ olduğu halde senesi 
bütçesindeki tahsisatın tamamen sarf edilmiş olmasına binaen ikramiyeleri verilemiyen Suhısaray 
nahiyesi müdürü Yusuf Ziya için 720, Şirvan nüfus memuru Abdülkadir Kadri için 672, Muş 
mektubcusu Hüseyin Baltacının kanunî mirasçılarına verilmesi icabeden 1 176 ve Silopi 
nahiyesi müdürlüğünden mütekaid Rüştü namına tahakkuk eden 792 lira ki, ceman 3 360 liranın 
ödenmesini teğminen mezkûr paranın münakalesine zaruret hâsıl olmuştur. 

1989 malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesinde değişiklik yayılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesinin 376 ncı faslının birinci (memurlar ma
aşı) maddesinden 3 360 lira tenzil edilerek bütçenin sounda (1037 malî yılı karşılıksız borçları) adile 
açılan 410 ncu fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

15 - IV -1940 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Geoesoy 

Mü. V. 
A. Çetinkaya N. 

Ti. 

M. M. V. 
S. Artkan 
tk. V. 

H. Çakır 
V. 

Topcoğlu 

Da. V. 
Fayık öztrak 
S. î . M. V. 

Dr. E. Alalaş 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

G. î . V. 
R. Karadeniz 

Ma. V. 
F. Ağralı 

' Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dâir kanun 
lâyihası (1/382) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1841 

25-IV -1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî y11 r Gümrük ve inhipırlar vekâleti bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Ma-

( S. Sayısı : 120 ) 



liye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15-IV-1940 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

1 — İstanbul gümrüklerinee 1937 yılında yapılan resmî telefon konuşmalarından mütevellid 
Posta, telgraf ve telefon idaresince ibraz olunan faturalara göre 315 lira karşılıksız borç tahak
kuk etmiştir. 

Bu borçlar 2518 sayılı kanunda yazılı havale harici taahhüd ve mubayaalar mahiyetinde bu
lunmaması itibarile 1939 malî yılı bütçe kanununun 15 nci maddesi mucibince karşılıksız 1937 
yılı borcu adile vekâletimiz bütçesinde yeniden 941/A faslı açılmasına ve bu fasla 315 lira fevka
lâde tahsisat konmasına zaruret görülmüştür. 

2 — Bu güne kadar tahakkuk eden borçlar tediye edildikten sonra 341/1 1937 yılı borçları 
tertibinde geri kalan tahsisatın, yıl sonuna kadar çıkacak ihtiyacı karşılayıp artacağı anla
şılmış olduğundan bütçede yeniden açılacak fasla konan fevkalâde tahsisatın karşılığı 341/1 
1937 yılı borçları tertibinden teğmin edilmiştir. 

3 — Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1937 ve 1938 malî yılı bütçelerinden Muhafaza genel 
komutanlığına aid (12 344) lira 79 kuruş borç tahakkuk etmiş ve borçların taallûk ettiği yıllar 
bütçesindeki terfihlerinde tahsisat bakiyesi kalmadığından karşılıksız bulunmuştur. 

4 — Bu borçların 881 lirası vazife dolayısile ölen ve sakatlanan hayvanların 1841 sayılı ka
nun mucibince tahakkuk eden tazmin bedelleridir. (8 949) lira 16 kuruşu tehiri caiz olmayan 
celb ve terhis erlerile diğer askerî malzemenin nakliyatına aid olmak üzere Devlet demiryol
ları idaresi tarafından istenilen nakliye ücretleridir. 

(2 440) lira 67 kuruşu sefain kontrol memurlarile tehiri imkânsız olan vazifelere gönderi
len subay ve memurların yevmiye ve harcırahlarından mütevellid bulunmuştur. (73) lira 96 ku
ruşu ise iaşe eksiltmesi için zarurî olarak yapılan ilân ücretlerile muhafaza terkos suyu sarfi
yat bedeli ve motörlerde yapılan itlafı far ameliyesi masrafı olarak Sahil sıhhiye müdürlüğün
den istenilen paradır. 

5 ,— Yukarıda yazılı karşılıksız borçlar için 1939 yılı bütçesinde (1937 ve 1938 malî yılları 
karşılıksız borçları) adile yeniden açılan 369 ncu fasla (12 345) liranın fevkalâde tahsisat ola
rak konulmasına lüzum hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihası bu maksadla tanzim kılınmıştır. 

1939 malî yılı Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1939 malî yılı bütçesinin ilişik 1 numaralı ced-
velde yazılı tertiblerinden 12 660 lira tenzil edilerek bütçesinin sonunda yeniden açılan 2 nu
maralı cedvelde yazılı fesıllara fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 —- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

15- IV - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 

1>r. B. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. t. M. V. G. t. V. Zr. V. 
YM6Ü A. F. Ceb&soy H. Çakır Dr. E. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

( S. Sayısı : 120 ) 
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1 numaralı cedvel 

Fasıl M. Muhassasatm nevi Lira 

Geçen yıl borcu 
Mubayaa bedeli 
İaşe, tenvir ,teshin ve mahrukat masrafları 

Yekûn 12 660 

2 numaralı cedvel 

341 A 1937 malî yılı karşılıksız borçlar 315 
369 1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları 12 345 

340 
359 
362 

1 
3 

315 
9 859 
2 486 

Yekûn 12 660 

Harita umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/383) 

T. C. 
Başvekâlet 25 - IV - 1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1839 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Harita umum müdürlüğü bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 15 - IV -1940 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/)/•. R. Saydam, 

Esbabı mucibe lâyihası 

Geçen malî yıl içinde yabancı memleketlerden avdet eden subayların senei maliyenin nihayeti do-
layısile tahakkuk edip karşılığı bulunmaması yüzünden verilemeyen 2 773 liranın teğmini' için bu se
nenin 1113 cü ecnebi memleketler faslından 2 773 liranın teıızilile mezkûr bütçenin sonuda yeniden 
açılan 1117 nci (1938 malî yılı karşılıksız borçları) faslına konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1939 malî yıh Harita umum müdürlüğü bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Harita umum müdürlüğü bütçesinin 1113 ncü (Ecnebi memle
ketlere gönderilecek subaylar harcırahı ve staj ve tahsil için gidecek subaylar ile talebenin 
tahsisat ve mekteb masrafları) faslından 2773 lira tenzil edilerek bütçenin sonunda (1938 malî 
yılı karşılıksız borçları adile açılan 1117 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
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MADDE 3 
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Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

fiş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Ankan 
îk. V. 

H. Çakır 

Da. V. 
Fayık öztrak 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

15 - IV - 1940 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
G. î. V. Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Jandarma Genel komutanlığı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihaıs 
(1/386) 

T. C. 
Başvekâlet 

Karmalar müdürlüğü 
Say% : 6/1835 

25 -IV-1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Jandarma Genel komutanlığı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 15- IV-1940 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Jandarma Birliklerince tahakkuk ettirilerek muhtelif sebeblerden dolayı tediye edilemiyeri ve 
halen senesi bütçesinde bakiye karşılığı bulunmadığından dolayı tesviyesi kabil olmayan 1937 ve 
1938 senelerine aid borçların, mütemadiyen müracaatta bulunan sahihlerine verilebilmesi için Jan
darma Genel komutanlığı 1939 bütçesinden sene nihayetine kadar yapılacak tasarruf karşılık 
tutulmak üzere 482 nci nakliyat faslından 16 527 lira düşürülerek 1939 senesi bütçesinde yeni
den açılacak (1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları) faslına nakline lüzum hâsıl olmuştur. 

1939 malı yılı Jandarma genel komutanlığı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Jandarma genel komutanlığı bütçesinin 482 nci nakliyat faslın
dan (16 527) lira tenzil edilerek bütçenin sonunda (1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları) 
adile açılan 495 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hi 

Bş. V. Ad. V. 
r. R. Saydam Fethi Okyar 
Mi. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

Mü. V. 
A. Çetinkaya N, 

ikmünü icraya 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ik. V. 
/ / . Çakır 

Ti. V. 
. Topcoğlu 

Maliye vekili men 

Da. V. 
Fayık öztrak 

S. t M. V. , 
Dr. H. Alataş 

ıurdur. 
15 - IV - 1940 

Ha. V. Mal. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

G. I. V. -Zr.V.....f 
R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

. 
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Maarif vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/387) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1840 

25-IV -1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 - IV - 1940 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Mııcib sebebler lâyihası 

1937 malî yılı zarfında istanbul Üniversitesinde vekâleten istihdam edilen asistanların mez
kûr seneden 393 lira alacakları tahakkuk etmiş, ise de senesi bütçesinin taallûk ettiği tertibde 
tahsisat olmadığından ödenmesine imkân hâsıl olamamıştır. Karşılıksız olarak tahakkuk ettiri
len asistanların işbu vekâlet maaşları hakkında 2518 numaralı kanun cephesinden müsebbibleri 
hakkında takibat yapılmış ve neticede alınan cevabda «asistanların maaşlarına taallûk eden 1937 
yılı bütçesinin 693 ncü faslın 3 ncü maddesindeki tahsisatın esasen kadroya göre bütçeye nok
san konulmasından ve fakat "bu noksanın tasarrufla teğmini mümkün bulunabileceği teemmül 
edilmiş olmasından dolayı tedrisatın aksamamasr için vekâleten asistan istihdamı zarurî görül
müştü. Bu itibarla 1937 malî yılı bütçesinin 693 ncü faslın 3 ncü maddesindeki tahsisatın kad-
i'oya göre noksan olan mühim bir kısmı tasarrufla kapatılmış ise de malî senenin sonu olmak 
münasebetile sözü geçen asistanların vekâlet maaşlarının verilmesine imkân bulunamadığı» bil
dirilmiştir. 

Şu vaziyete göre istihkak sahihlerinin daha fazla beklemesine meydan verilmemek üzere yu
karıda arzedüen esbaba istinaden vekâlet maaşlarının verilmesi zarurî görülmüş ve kanım layi
hası bu esasa göre tanzim edilmiştir. 

Maarif vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde bazı değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Maarif vekâleti 1939 malî yılı bütçesinin 678 nci faslından 393 lira tenzil 
edilerek bütçenin sonunda " 1937 malî yılı karşılıksız borçları " namile yeniden açılan 697 nci fasla 
fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşiri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Mf.T. 
Yücel 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

Ti. W. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 

İk. V. 
H. Çakır 

Da. V. 
Fayık öztrak 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

15 - IV - 1940 
Ha. V. Mal. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
G. İ .V. Zr.V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
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•Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası (1/388) 

T. C. 
Başvekâlet 25 -IV -1940 

Kararlar müdürlüğü 
8ay%: 6/1830 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Ma-
liye vekilliğince yeniden hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15-IV-1940 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1037, 1938 malî yılı zarfında muhtelif suretlerle tekaüd edilmiş subay ve askerî memurlardan 
bağlı listede isimleri yazılı 6 subay ve askerî memurun muameleleri . malî sene sonuna tesadüf 
eylemesine ve senesi bütçesinde tahsisat bakiyesi bulunmamasına mebni 1683 sayılı kanunun 
(58) nci maddesi hükmüne tevfikan hak kazandıkları ikramiyeleri henüz verilememiştir. 

1939 Muvazenei umumiye kanununda 1938 yılı tahsisatsız borçlarının ne suretle tediye olu
nacağına dair bir hüküm görülememiştir. 

Yabancı memleketlere staj ve tahsil için gönderilmiş olan subay ve askerî talebenin siyasî 
hâdiseler sebebile memlekete celbedilmiş olmalarına mebni bunların tahsisatlarile diğer zarurî 
masrafları için 1939 bütçesinin 958 nci (Staj ve tahsil masrafları) faslına mevzu tahsisattan 
102 299 lira bir tasarruf icrası imkânı hesaben anlaşılmıştır. 

30 seneden fazla bir zaman hizmet etmek suretile vücudlarını yıpratmış olan bu subayların 
kanunî hakları olan listede mikdarı yazılı 13 656 liranın verilmemesi ve kendilerinin zaruret ve in
tizar içinde bırakılmaları caiz olmayacağı tabii bulunmuştur. 

Binaenaleyh, işbu 13 656 liranın tediyesini teğminen Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) büt
çesinin 958 nci (Staj ve tahsil masrafları) faslından 13 656 liranın tenzili ile mezkûr bütçeden 
(1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları) namı altında yeniden açılacak bir fasla konulması 
zarurî görülerek bu babda tanzim olunan kanun lâyihası iliştirilmiştir. 

1939 malı yılı Millî müdafaa vekâleti kara kısmı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Millî müdafaa vekâleti (kara kısmı) bütçesinin 958 nci (staj ve tah
sil masrafları) faslından 13 656 lira tenzil edilerek bütçenin sonunda (1937 ve 1938 malî yılları karşı
lıksız borçlan) adile açılan 976 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir: 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam. 
Mİ V. 
iücel A. 

Mü.V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Na. V. 
F. Cehesoy 

Ti. 

M. M. V. 
S. Arıkan 

tk. V. 
H. Çakır 

V. 
N. Topcoğlu 

Da. V. 
Fayık öztrak 

S. I. M. V. . 
Dr. H. Alataş 

l , ) - I V -194( 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
G. î . V. 

R. Karadeniz 

J 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Zr. V. 

MıûıHs Erkmen 
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Millî Müdafaa vekâleti Hava kısmı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka

nun lâyihası < 1/389) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayış : 6/1845 

25 - IV - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

• 1939 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti Hava kısmı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 17 - IV - 1940 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
: . , Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Diyarbakır tayyare alayından şehiden ölen pilot gedikli çavuş Hüseyinin ailesine verilecek 
2 500-.liratazminat ile Devlet Demiryolları idaresince şevkleri yapılan malzemenin nakil ücreti 
olan ;2-200 liranın ve Eskişehir Tayyare fabrikasının telefon mükâleme bedeli olan 50 liranın 
ödenebilmesi için ilişik kanun lâyihasının teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

i : .1939 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti (Hava) kısmı bütçesinde değişiklik yapılması 
;•:••:.•• hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti (Hava kimsi) bütçesinin 986 ncı (1107 nu
maralı kanun mucibince gedikli erbaş aile zammı) faslından 4750 lira tenzil edilerek bütçesinin 
sonunda (1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları) adile açılan 1017 nci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 -~ Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

17 - IV - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan Fayık Öztrak 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. I. M. V. 
Yücel A. F. Cehesoy H. Çakır Dr. H. Alataş 
Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya N. Topcoğlu. 

Ha. V. Mal. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

G. t. V. Zr. V. 
R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/390) 

T. a. ' , 
Îİaşvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1837 

25 - IV -1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti deniz bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Ma-
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liye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 15-IV-1940 tarihli toplantısında Yük? 
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmınca 1937 malî yılında 2518 sayılı kanun hükmüne muhalif 
olarak yapılmış bir taahhüdden mütevellid olmayıp sırf katği zaruret ve icablar dolayısile ihti
yar edilmiş ve fakat tahsisatının kifayetsizliği hasebile karşılığı ödenmemiş 13 000 liralık borç 
vardır. 

1939 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 15 nci maddesi, ancak 1936 malî yılı nihaye
tine kadarki zamana aid karşılıksız borçların ödenmesine cevaz vermekte ve halbuki salifülârz 
mebaliğin alâkadarları bunun biran evvel ödenmesini taleb etmekte bulunduklarından 1939 malî 
yılı mezkûr kısım bütçesinin (geri getirilen Roma ve Berlin ataşelerinin) temsil tahsisatı terti
binden artacak olan 10 000 ve (memleketlerine giden Alman mutahassıslarının) masrafı tertibin
den de 3 000 liranın tenzili suretile adı geçen kısmın 1939 bütçesi sonunda (1937 malî yılı kar
şılıksız borçları) namile açılacak fasla konulacak fevkalâde tahsisatla ödenmesini teğminen mer
but kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

1939 malı yılı Milli Müdafaa vekâleti (Beniz) bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) bütçesinin ilişik cedvelde yazılı 
tertiblerinden (13 001) lira tenzil edilerek bütçenin sonunda (1937 malî yılı karşılıksız borçları) adile 
açılan 1058 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

15 - IV -1940 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Mf. V. 
Yücel 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

Ti. V. 
İV. Topcoğlu 

F. 

M. M. V. Da. V. 
S. Arikan Fayık öztrak 

Ik. V. S. t M. V. 
H. Çakır Dr. H. Alataş 

Cedvel 

Muhassasatm neyi 

1023 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1048 Ecnebi mutahassıslar 

Ha. V. 
S. Saraçoğlu 
' G. î. V. 

R. Karadeniz 

Lira 

' 10 000 
3 001 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Yekûn 13 001 
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Nafia vekâleti 1934 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/391) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1834 

25-IV-1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Nafia vekâleti bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 - IV - 1940 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yeşilköy meteoroloji istasyon binasının inşaatı dolayısile tahakkuk eden borçların ve 1937 sene
sinde açıkta kalan nafia memurlarının bütçede tahsisatı olmaması yüzünden tediye edilemeyen 
açık maaşlarının tediyesi için ilişik kanun lâyihasının teklifine lüzum hâsıl olmuştur. 

1939 malî yılı Nafia vekâleti bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanan lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Nafia vekâleti bütçesinin ilişik cedvelde yazılı terfihlerinden 8529 
lira tenzil edilerek bütçenin sonunda (1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları) adile açılan 751 
nci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

15 - IV -1940 
Bs. V. 

Dr. R. Saydam 
M İ V. 
Yücel 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 

îk. V. 
H. Çakır 

Da. V. 
Fayîk Öztrak 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alatas 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Zr. V. 
Muhlis Erkmcn 

Fasıl M. 

735 
750 

Cedvel 

Muhassasatın nevi 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Ankara şehri kanalizasyon işlerinin etüd, aplikasyon masraflarile bu iş
lerde istihdam edilecek mutahassıs, mühendis, fen memuru, ressam, 
sürveyyanlarm ücret, yevmiye ve harcırahlarile usta ve amele yevmiye
leri, alınacak alât, edevat ve malzeme bedellerile nakliyeleri, kırtasiye, 
matbu evrak ve tabiye ve bilûmum masraflar. 

Yekûn 

Lira 

1 164 

7 365 

8 529 
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Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası (1/392)^ 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1832 

25 -IV - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 - IV -1940 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ankara Numune hastanesinin 1937 malî yılında su, elektrik ve havagazı sarfiyatı bedeli olarak ta
hakkuk eden 4404 liranın ödenmesi için ilişik kanun lâyihasının teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

1939 malî yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesinin 582 nci faslının 2 nci 
(Numune hastaneleri) maddesinden 4404 lira tenzil edilerek bütçenin sonunda (1937 malî yılı karşılık
sız borçları) adile açılan 590/A faslına fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

15 - IV-1940 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Mf. V. 
Yücel 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 

İk. V. 
/ / . Çakır 

Da. V. 
Fayık Öztrak 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ziraat vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/395) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1833 

25 - IV - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 - IV - 1940 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
" Dr. R. Saydam 
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Esbabı mucibe lâyihası 

İzmir Veteriner müdürü iken vefat eden Adil Yergükün 80 seneden fazla hizmeti mesbuk ol
masına binaen varislerine verilmesi lâzım gelen tekaüd ikramiyesi, vefat hâdisesinin, 1937 senesi 
bütçesine konulmuş olan ikramiye tahsisatının bitmiş olduğu bir zamana tesadüf eylemesi yü
zünden verilmemiştir. Bu sebeble karşılksız borç olarak tahakkuk eden 2 004 liranın istihkak sa
hihlerine tesviyesi için tahsisat teğmini zarurî görülmüştür. 

1939malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde değişildik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinin 900 neü faslının 2 nci (kurslar) madde
sinden 2004 lira tenzil edilerek bütçenin sonunda (1937 malî yılı karşılıksız borçları) adile açılan 
921 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

15 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
M İ V. 
Yücel 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arîkan 

îk. V. 
H. Çakır 

Da. V. 
Fayık Öztrak 
S. î . M. V. 

Dr. H. Alatas 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

G. î . V. 
R. Karadeniz 

IV-1940 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 72 

Esas No. 1/375,377,382,383,386, 
387,388,389,390,391,392,395 ' 

6-V-1940 

Yüksek Reisliğe 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
na bağlı bazı vekâletlerin bütçelerinde deği
şiklik yapılması hakkında Başvekâletten yazı
lan 25 - IV -1940 tarih ve 6/1830, 1831, 1832, 
1833, 1834, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841 ve 
1845 sayılı tezkerelerle Büyük Meclise sunu
lan 12 aded kanun lâyihası encümenimize tev
di edilmekle Maliye vekâleti namına Bütçe 
ve malî kontrol umum müdürü ile alâkalı ve
kâletler tarafından gönderilen müdürler hazır 
oldukları halde her biri ayrı ayrı tedkik ve 
müzakere olundu: 

Lâyihaların her biri hakkında alınan izah
lara göre 1937 ve 1938 malî yılları bütçelerinde 
tahsisat bulunmamasından dolayı bu yıllarda 
Sarfı iktiza eden masrafların karşılıksız bulun

maları hasebile ödenmesi zarurî olan bu masa
rifin karşılıklarının teğmini ile 1939 malî yılı 
içinde ödenmesi için bu yıl bütçesinde karşı
lıksız borçlar namı altında alâkalı her daire 
bütçelerinde birer fasıl açılarak fevkalâde tah
sisat konması maksadile lâyihaların hazırlandı
ğı anlaşılmıştır. 

Geçmiş senelerde karşılık tahsisatı olmadı
ğı halde ödenmesi muktazi borçlar için 1939 
senesi muvazenei umumiye kanununun 15 nci 
maddesine konan hüküm ile 1928 - 1936 malî 
yıllarına aid karşılıksız borçların aid olduğu 
dairelerce mezkûr 1939 malî yılı bütçeleri umu
mî tasarruflarından teğmin edilecek paraların 
her daire bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla 
tahsisat kaydedilerek ödenmesi için Maliye ve-
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kiline salâhiyet verilmek suretile hak sahihlerinin 
alacaklarının ifası teğmin edilmiş olduğu halde 
1937 ve 1938 seneleri içinde de ödenmesi za
rurî karşılıksız bir takım borçların tahakkuk et
tiği teklif edilen 12 lâyiha mündericatından an
laşılmaktadır. 

2518 sayılı kanun muhasebei umumiye kanu
nunun bazı maddeleri hükümlerine göre istisııai-
yetleri zarurî olan vaziyetler haricinde bütçele
rinde hiç tahsisat olmadığı veya kâfi mikdarda 
tahsisat bulunmadığı takdirde keyfiyet tedkik 
olunmıyarak bir taahhüde girişilemiyeceğini ve 
aksi halin mesuliyeti mucib olacağını âmir bu
lunmasına rağmen cari sene muvazenei umumiye 
kanununun yukarıda bahsedilen ve tasfiye mahi
yetinde bulunan 15 nci maddesindeki 1928 den 
1936 senelerine kadar olan bu kabîl borçların 
ödenmesi de teğmin olunduğu halde 1937 ve 
1938. senelerinde karşılık tahsisatı olmıyan bir 
takım borçların meydana çıkması hakkında en
cümenin alâkadar vekâletlerden yaptığı istiza
ha karşı bu borçların bir çoklarının ölüm vu
kuu ile bir takım memurların ailelerine verilme
si lâzımgelen ikramiyeler gibi bütçenin tanzimi 
sırasında tahmini mümkün olamıyan borçlar 
olduğu ve bir kısmının da su, havagazı ve elek
trik sarfiyatı ve telefon muhaveresi gibi fatura
ları malî yılın son günlerinde ve bazı zaman 
sene geçtikten' sonra gönderilmesinden tevel-
lüd ettiği ve bu meyanda jandarma subayları
nın telef olan hayvanlarının bedellerinin taz
minini ve erlerin terhis ve celb suretile yol pa
ralarının muhtelif yerlerden Devlet demiryolla-
nnca tahakkuk ettirilerek malî yıl sonunda 
gönderilmesi suretile ödenmesi lâzımgelen borç

ların tahakkuk ettiği cevaben bildirilmiştir. 
Encümence yapılan müzakerede verilen iza

ha göre tahakkuk eden bu borçların bir çoğunun 
evvelden tahmini mümkün olmadığı anlaşılmak
la beraber hazırlarının da 2518 sayılı kanunun 
tatbikini icab edecek haller olması muhtemel 
bulunmaktadır. Ancak, ferdlerin şahsî hakları
nın ödenmesi zarureti karşısında zikri geçen 12 
lâyihanın kabulüne encümence karar verilmiş 
ve bu lâyihalar birleştirilerek bağlı iki kıta ced-
vel ile bu malî yıl bütçesinden tenzil edilen pa
ralarla alâkalı dairelerin her biri ayrı ayrı gös
terilmek ve açılacak fasıl numaraları da işaret 
edilmek suretile bir lâyiha kaleme alınmıştır. 

2518 sayılı kanuna göre mesul tutulmaları 
lâzım gelenler olduğu takdirde kanun hükmü
nün tatbikmda bir gûna tereddüde mahal kal
mamak için mezkûr kanunun hükmü mahfuz ol
duğu da lâyihada sarih olarak işaret olunmuştur. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 

B. Denker T. Coşkan Salâh Yargı 
Kâtilb 

istanbul Bursa Elâzığ 
F. Öymen Nevzad Ayaş F. Altay 

Giresun İsparta İsparta 
M. Akkaya Mükerrem Unsal R. Ünlü 

Kayseri Maraş Mardin 
S. Serim M. Bozdoğan R. Erten 

Muğla Seyhan Sivas 
II. Kitabet Gl. Naci Eldeniz Remzi Çiner 

Trabzon Urfa 
Sırrı Day Sami î§bay 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1939 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) 
sayılı cedvelde yazılı tertiblerinden 82 314 lira 
tenzil edilerek ilişik (2) sayılı cedvelde gös
terilen ve yeniden açılan fasıllara fevkalâde 
tahsisat olarak konmuştur. 

(2) sayılı cedveldeki tahsisat 2518 »ayılı ka

nun hükümleri mahfuz tutulmak suretile sarfo-
lunur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 
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F . M. 

CEDVEL [1] 

Muhassasatm nevi 

BAŞVEKÂLET 

68 Müteferrika 

Lira 

257 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

340 Geçen yıl borçları 

359 1 Mubayaa bedeli 

362 3 iaşe, tenvir, teshin ve mahrukat masrafları 

315 

9 859 

2 486 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

376 1 Memurlar maaşı 3 360 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

482 Nakliyat 16 527 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

585 2 Numune hastaneleri 4 404 

MAARİF VEKÂLETİ 

678 Kamp masrafı 393 

ı NAFİA VEKÂLETİ 

735 1 Devlet Meteoroloji işleri U. M. 

750 Ankara şehri kanalizasyon işlerinin etüt, aplikasyon masraflarile bu iş
lerde istihdam edilecek mütehassıs, mühendis, fen memuru, ressam, sürve-
yanlaruı ücret, yevmiye ve harcırahlarile usta ve amele yevmiyeleri, alı
nacak alât, edevat ve malzeme bedelleri ile nakliyeleri, kırtasiye, matbu 
evrak ve tabiye ve bilûmum masrafları 

1 164 

7 365 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

900 2 Kurslar 2 004 
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F. M. 
— 15 — 

Muhassasatm nevi 

958 

MİLLÎ MÜDAFAA V. (KARA KISMI) 

Staj ve tahsil masrafları ' . \RM 

Lira 

13 656 

986 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

1107 numaralı kanun mucibince gedikli erbaş aile zammı 4 750 

1023 

1048 

1115 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

Temsil tahsisatı ve akça farkı 

Ecnebi mutahassıslar 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Ecnebi memleketlere gönderilecek su baylar harcırahı ve staj ve tahsil için 
gidecek subaylar ile talebenin tahsisat ve mekteb masrafları 

YEKÛN 

10 000 

3 001 

2 773 

82 314 

CEDVEL (2) 

BAŞVEKÂLET 

83 1937 malî yılı karşılıksız borçları 257 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

341 a 1937 malî yılı karşılıksız borçları 

369 1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları 

315 

12 345 

DAHİLÎYE VEKÂLET 

410 1937 malî yılı karşılıksız borçları 3 360 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

495 1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçlan 16 527 
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F. M. Muhassasatm nevi Lira 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

590 a 1937 malî yıll karşılıksız borçları 4 404 

MAARİF VEKÂLETİ 

697 1937 malî yılı karşılıksız borçları 393 

NAFÎA VEKÂLETİ 

751 1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları 8 529 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

921 1937 malî yılı karşılıksız borçları 2 004 

MİLLÎ MÜDAFÂA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

976 1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları 13 656 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

1017 1937 ve 1938 malî yılları karşılıksız borçları . 4 750 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

1058 1937 malî yılı karşılıksız borçları 13 001 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1117 1938 malî yılı karşılıksız borçları 2 773 

YEKÛN 82 314 

»G<i 
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S. sayısı: 121 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1937 malı yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Hudud 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1937 yılı hesabı katğisi 

hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/245,157) 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/245) 

T. G. 
Divanı Muhasebat 

V. 164382 
H. 1081 

19-IV-1940 

Sayı: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin bağlı olarak sunulduğu en derin saygılarımla arzolunur. 

D. M. Reisi 
S. Oran 

Beyanname 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1937 senesi katği hesabı Sıhhat ve İçtimaî mua
venet vekâletinden Divana gönderilmiş olmakla muhasibin Divanı muhasebatça tedkik ve muha
kemesi icra edilmiş olan idare hesabı ile karşılaştırılarak görülen fark ve sebebleri cedvelde arz 

ve izah olunmuştur. 
Bağlı cedvelde yazılı meşruhatın nazarı itibar o alınmak şartile katği hesabda yazılı rakamların 

kabule şayan bulunduğunu arz eyleriz. , / / 1940 

Birinci Reis 
Seyfi Oran 

Aza 
(\ Dine er 

Aza 
E. R. Ayla 

D. : 1. Reisi D. : 2. Reisi 
Faik Eke A. Yurdakul 

Aza Aza 
M. Menemencioğhı R. Bakuy 

Aza Aza 
F. özbudun Z. A. Orbay 

D. : 3. Reisi 
Â. özgen 

Aza 
1. Erenli 

Aza 
M. A. Apak 

D. : 4. Reisi 
F. Erinç 

Aza 
H. D emir soy 

Müddeiumumi 
E, Arkun 

Aza 
Y. Z. Aslan 

Aza 
N. Başak 
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Hudud ve sahiller sıhhat umum m ü d ü r l ü ğ ü 1037 malî yılı hesabı ka tğ is i 

hakkında kanun lâyihası (1/57) 

T. C. 
Başvekâlet > ' " 12 - XI -1938 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü ' 
Sayı: (i/4598 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

H u d u d ve sahiller sıhhat umum m ü d ü r l ü ğ ü n ü n .1937 mali senesi hesabı katğisi hakk ında Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekilliğince hazjr lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15 - X -1938 tar ih inde 
Yüksek Meclise arzı karar laş t ı r ı lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birl ikte sunulmuştur . 

.Başvekil 
ı ; ' : J. . O, Bay ar . ,; 

Esbabı mucibe lâyihası "'""' '' ' 

1 — Mülhak bütçe ile idare olunan H u d u d ve sahiller sıhhat umum müdür lüğünün 1937 mali 
yıl ı on iki aylık hesabı katğisiııi a lâkadar eden cedveller ile kanun lâyihası bu takr i r ile sunulmuş
tu r . 

Var ida t kısmı 
^ 2 — (Fazla tahsi la ta a id izahat) 

A. - 1937 malî yılı içinde (50) tona k a d a r olan küçük nakil vası talarının gecen seneye na
za ran seferlerini fazlalaşt ırmış o lmalar ından dolajı. birinci faslın ikinci (Mücelled. pa ten ta ) mad
desinden muhammena ta naza ran (532) l i ra fazla tahsil edilmiştir. 

B. - Vapu r kap tan la r ın ın 1937 malî yılı içinde rüsumu sıhhiye k a n u n u n a muhalif hareket
leri çoğaldığından dolayı ikinci faslın birinci (nakdî ceza hasılatı) maddesinden muhammenata 
nazaran (865) l ira fazla tahsilat yapılmıştır . 

C. - 1937 malî yılı içinde fare öldürme, işinin çoğalmasından dolayı ikinci faslın ikinci (Bula
şık hasılatı) maddesinden muhammenata nazaran (644) lira (50) kuruş fazla tahsilat vukubul-' 
muştur . 

(J. - 1937 malî yılı içinde banka hesabı carisindeki mevduatın bankada Fazla kalmasından dolayı 
ikinci faslın üçüncü (Tevdiat faizleri) maddesinden muhammenala nazaran (13S6) lira (42) kuruş 
fazla temettü almmışt iv. 

1). - İkinci faslın dördüncü (Satılacak emval, bedeli) maddesine tahmini olarak konulan (1000) 
liraya mukabil esas iiibarile (353) lira (cS9) kuruş noksan lahsilât yapılmış ise de Çanakkale •Sahil 
sihhiye binası (30 000) lira mukabilinde Millî Müdafaa vekâletine satılmasından dolayı bu sebeb-
den (29 (İ46) lira (1.1) kuruşluk bir fazlalık husule gelmişi ir. 

E. - İkinci faslın beşinci (Hasılatı muhtelife) maddesinden muhammenata nazaran (41 31*)' 
lira (63) kuruş fazla tahsilat vukubulmuştur . Bu fazlalığın (30 fi()S) lira (29) kuruşu mültm Ka
ran t ina idaresi tasfiye komisyonundan 1926 malî yılı içinde istihkak sahihlerine verilmek üzere 
Tünüm müdürlüğümüze tevdi olunan mebaliğ için on senelik müddet .içinde bir müracaat vukubul-
mamasından dolayı Maliye vekâletile yapılan muhabere neticesinde bir örneği ilişik yazı üzerine 
emanet hesabında mukayyed bulunan yukarıda yazılı (30 0OS) lira (29) kuruş tenzil edilerek hası
latı muhtelifeye irad kaydedilmiştir. (2 000) lirası ise Trabzon jdarei hususiyesiıuleıı satın alı
nan Sahil sıhhiye merkez binasının bilâhara mübadillere aidiyeti anlaşıldığından Maliyeye ayrıca 
para verilmek su ret ile mezkûr bina yeniden satın alınmış olması dolayisile evvelce Hususî idareye 
verilen (2 000) lira geri alınarak hasılatı muhtelifeye irad kayid edilnıişlir. (3 000) lirası da 
Mülga Karant ina idaresinden l 'mum müdürlüğümüze devroluııan ve elyevm İstanbul Osmanlı ban
kas ında mahfuz bulunan esham ve tahvilâtımızın kuponlarının veya kura isabeti dolayisile sal ıl-

( S., Sayısı : .121 ) 
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malarından mütevellid alınan paralardır. Mütebaki (6 000) küsur lirası .da Merkez. IIıf&ıssıJı'La 
rnücssesesince siUHJmr serum ve aşı bedellerinden ve müstahzar tahlil ücretlerinden .alman para
lardır. [;{) vvu i'-[: . • ;: ; 

N o k s a n t a h s i l a t 
3 - ISılıhiye ireşjill': IK500) sayılı kamına evt'ikan ecnebiden limanımıza gelen ve limanlarımız ara

sında sefer yapan, w boğazlarımızdan transit oku ak geçen nakil vasıtalarından alınmaktadır. Va
ridat 'd)üiçemiziiı : tonilato maddesindeki lalısilâtm kısmı azamı transit gecen vapurlardan alman 
sıhhiye resimlerini teşkil •etmekte, ise. de. 31 - VII - l£|3%gün(;şe 43058) sayılı kanun mucibince tran
sit vapurlarından alınan resim mıikdarınm yüzde elli nisbetinde tenakus etmesinden ve esasen 1937 
malî yılı içinde eski senelere nisbelem fazla nakil vasıtası da gelmemesinden dolayı varidat bütçe
mizin birinci faslının birinci maddesini teşkil eden {Tonilato rüsumu) ınuhammenata nazaran (6.483) 
lira (75) kuruş bir noksanlık meydana getirmiştir. 

4 - Varidatın tahsil olunduğu ınahallerle. varidatın nerelerde ne nisbette toplandığını gösteren 
ve derece ifibarile hazırlanmış olan bir kıta cedvel ilişiktir. 

En çok hareket ve muvasalat yerleri sırasile Hopa, Rize, Zonguldak, Ereğli, Boğazlar, İz
mir ve M-ersin ohıb variadtın en çoğu bu vericiden toplanmakta ve diğer, yerler daha ziyade; 
sıhhî ve gemilerin tâbi olduğu malı murakabe ile uğraşmaktadırlar. •• 

5 - Umum müdürlüğün deruhde ettiği teşebbüsat için daimî tahsisatın muvazenesi:. •-•.-..••' 

Fasıl 

1 
2 
3 
4 
5 
ti 

7 
8 ' 
9 

10 
11 
12- • 

Bütçe ile alı
nan tahsisat 

139 332 
123 880 

4 128 
3 500 

11 -000 
18 000 

299 840. 

L0 000 
20 000 
12 000 

1000 
4 000 
3 000 

50 000 

yapılan 
tediyat 

127 941, 09 
108 319,19 

4 018,20 
679,26 

3 240,11 -
17 401/74 

261 599, mı : 

7 1.73,76 v -
14 044,25 
10-087,44 

311,50 
2 235, 04 
2 824,79 

• !'i illi). 7S 

Vuku bulan 
tasarrufat 

11 390,91 
15 560^81 

109.80 
2 820,74 
7 7 5 9 , 8 9 ' 

598,26 

< 38 240,41 

••'--' 2 826,24 
• • -5 955775 

1 912,56 
688,50 

1 764,96 
175,21 

13 323.22 

Memurin ve müstahdemin için maaş ve ücretlerden (38 240) lira (41) kuruş ve Umum mü
dürlüğün deruhde ettiği teşebbüsata aid daimî tahsisattan (13 323) lira (22) kuruş ye diğer mü

teferrik işlere aid tahsisattan da (130 740) lira (98; kuruş ki, ceman (182 304) lira (61) ku
ruş tasarruf yapılmıştır. 

Alacaklı hesablar : 
Depozito ve sair emanet parası 6 989,30 
Bütçe emaneti 4 725, 46 

11 714,76 
İhtiyat akCöftî 229 961,24 

( S; • Kavisi; ;-121.) 



Verecekli hesablar : 
Ankara iş bankasında 611 numaralı hesabda 141 676,00 

» » » 20041 » » 100 000,00 

241 676, 00 

24-ES-1938 
Muhasebe müdürü Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekili 

/ / . Sömer Dr. ff. Alataş 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 7 - V -1940 

Esas No. 1/57, 3/245 
Karar No. 35 

Yüksek Reisliğe 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
nün 1937 malî yılı hesabı katğisi hakkında Baş
vekilliğin 12 teşrinisani 1938 tarihli ve 6/4598 
numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası 
Divanı muhasebatın mutabakat beyannamesile 
birlikte tedkik ve müzakere olundu. 

Mutabakat beyannamesile hesabı katği ara
sında muhassasat ve tahsilatta fark olmadığı ve 
sarfiyatta yekûn itibarile fark yok ise de fasıl
lar arasında 12 lira 70 kuruş fazla ve noksanlık 
bulunduğu ve bunun da hesabı katğiye sehven 
fazla ve noksan dercedildiği Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletinden bildirildiği anlaşılmış ve 
tanzim kılınan cedvellerde mutabakat beyanna
mesi esas tutulmuştur. 

Yukarıda arzolunan mübayenet kanun lâyi

hasını alâkalandırmadığından Hükümetçe teklif 
olunan kanun lâyihası bazı kelimeleri değişti
rilmek suretile aynen kabul edilmiş ve tanzim 
kılman kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek 
tasvibine arzedilmek üzere sunulmuştur. 

Di. M. E. Reisi N. 
Çanakkale 
R. Bulaytrlı 
Afyon K. 

Cemal Akçın 
Bolu 

Cemil özçağlar 
Erzurum 

Nafiz Dumlu 

M. M. 
Çanakkale 

R. Bulaytrlı 
Balıkesir 

II. Şeremetli 
Burdur 
M. Sanlı 

Kastamonu 
Nuri T amaç 

Sivas 
M. Gürleyük 

Kâtib 
Kastamonu 
H. Dicle 

Bitlis 
T. Temelli 
Burdur 

/. N. Dilem re 
Ordu 

A. ihsan Tokgöz 

( S. Sayısı : 121 ) 
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HÜKÜMETİN TBKLtFl 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller Sıhhat 
umum müdürlüğünün 1937 malî senesi umumî 
masarifatı, bağlı (A) işaretli cedvelde gösteril
diği üzere (903 664) lira (39) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 
ayni sene umum varidatı (B) işaretli cedvelde 
gösterildiği üzere (1 054 208) lira (91) kuruş
tur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1937 malî sene 
içinde sarfolunmayan ve (A) işaretli cedvelde 
ayrı bir sütunda gösterilen (182 304) lira (61) 
kuruş iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Sıhhat 
ve içtimaî muavenet ve Maliye vekilleri me
murdur. 

15 - X - 1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. ' . Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya 8. Kesebir 
S. î. M. V. G. 1. V. ve Ma. V. V. Zr. V. 

Dr. II. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünün 1937 malî yılı masarifi 
bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 903 664 
lira 39 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde göste
rildiği üzere 1 054 208 lira 91 kuruştur. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1936 malî yılı 
içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelin
de ayrı bir sütunda gösterilen 182 304 lira 61 
kuruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri memurdur. 

(S. Sayısı .- 121 ) 



i 1 . 

1 
.,) 

3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
Kİ 
17 
18. 
19 
20 
21 

M. 

Muhassasat ın nevi 

Memur]ar maaşı 
Ücretler 
Muvakka t tazminat 
788 numaral ı kanunun tatbiki 
Mütekaidin , eytam ve eramil 
(lece pra t ik a s,ı ücre t i 
Demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Müfett iş ler harcırahı 
Daimî memuriyet harc ı rah ı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
Mütenevvi 
Muhtelif masraf lar 
Nakil vas ı t a !an masrafı 
Reddiya t 
Geçen sene borcu 
Pos ta ücre t i 
1715 numaraİT kanunun 8 nci ir 
cibince Cumhuriyet Merkez ba 
rilecek itfa karşı l ığı 
Fas ı l mahsus 

- 6 — 

A - CEDVELÎ 

masrafı 

masrafı 

ıaddesi mu-
nkasma ve-

YEKÜN 1 

Muhassasai 
Lira K. 

Kî!) 332 
123 880 

4 128 
3 500 

11 000 
18 000 
10 000 
20 000 
12 000 

1 000 
4 000 
3 000 
2 400 

500 
23 800 
57 100 
41.000 

1 000 
2 500 
3 019 

4 810 
600 000 

085 969 

Sarf iyat 
Li ra 

127 941 
108 319 

4 018 
679 

3 240 
17 401 

7 173 
14 044 
10 087 

311 
2 247 
2 812 
.1 391 

45 
18 033, 
38 211 
33 038 

127 
1 463 
2 234 

4 810 
506 032 

903 664 

K. 

09 
19 
20 
26 
11 
74 
76 
25 
44 
50 
74 
09 
84 
76 
54 
55 
84 
13 
02 

34 

39 

İpta l oluna 
muhassasai 

Li ra 

11 390 
15 560 

109 
2 820 
7 759 

598 
2 826. 
5 955 
1 912 

688 
1 752 

187 
1 008 

454 
5 766 

18 888 
7 961 

872 
1 036 

785 

0 
93 967 

182 304 

LU 

t 
K. 

91 
81 
80 
74 
89 
26 
24 
75 
56 
50 
26 
91 
16 
24 
46 
45 
Ki 
87 
98 

66 

61 

B - CEDVELÎ 

M. Varidat m nevi 

Adi varidat 
Tonilâto rüsumu 
Mücelled patente 
Fevkalâde varidat 
Nakdî ceza hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Hasılatı müteferrika 
Maliyeden yardım 

Yekûn 

Muhammenat 
Lira K. 

450 000 
5 000 

2 000 
10 000 

300 
1 000 

18 000 
500 000 

986 300 

Tahshat 
Lira 

443 516 
5 532 

2 865 
10 644 

1 686 
30 646 
59 318 

500 000 

1 054 208 

K. 

25 

50 
42 
11 
63 

91 
»&<{ 
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S. Sayısı: 122 
Evkaf umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat Riyaseti tezkeresile Vakıflar umum müdürlüğü 

1936 malî yılı katği hesabı hakkında kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/207,1/353) 

Evkaf umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/207) 

T. C. 
Divanı muhasebat 

oam S TJ. 161064 
bmjl \ H. 483 

4 -II - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reihliğine 

Evkaf umum müdürlüğünün 1'936 malî yılı hesabı katğisine aid umumî 
meşinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

mutabakat beyanna-

D. M. Reisi 
S. Oran 

Beyanname 

1 — Teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunları hükümlerine tevfikan tanzim edilib bir 
nüshası Başvekâlet makamından Divanı muhasebata tevdi kılınmış olan Vakıflar umum müdürlüğü
nün 1936 malî yılı hesabı katğisi muhasiblerin Divanca tedkik ve muhakemeleri icra edilmiş olan 
idare hesabları ile karşılaştırılarak görülen farklar ve sebebleri aid oldukları cedvellerde arz ve izah 
olunmuştur. 

2 — 2514 sayılı kanunun 55 nci maddesinde (... Divan ilâmlarının icrasını takibden memurun 
bağlı bulunduğu daire mesuldür. İlâmların infazı derecesini gösteren bir cedvel alâkalı daire tara
fından her sene hesabı katğilerine bağlanır...) diye yazılı bulunduğu halde Vakıflar umum müdürlü
ğünce 1935 senesinde bu yolda bir cedvelin hesabı katğiye raptolunmadıgı anlaşıldığından mezkûr 
kanun hükmünün tatbiki lüzumu umum müdürlüğe tebliğ edilmekle beraber keyfiyet o sene muta
bakat beyannamesi ile arzedilmiş idi. 

1936 hesabı katğisine de böyle bir cedvelin bağlanmadığı anlaşılmış ise de bu cedvelin 1937 hesabı 
katğisine raptedileceği Muhasebe müdürlüğünce ifade kılınmıştır. 

Cedvellerde yazılı meşruhat nazarı dikkate alınmak şartile hesabı katğide münderiç rakamların 
kabule şayan bulunduğunu arzeyleriz. 
Birinci Reis 

S. Oran 
-Aza 

Y. Z. Aslan 
Aza 

N. Başak 

D. : 1 Reisi 
F. Eke 

Aza 
C. Dincer 

Aza 
E. R. Ayla 

D. : .2 Reisi 
A. Yurdakul 

Aza 
M. Menemencioğlu 

Aza 
F. özhudun 

D. : 3 Reisi 
Â. Özgen 

Aza 
R. Bakuy 

Aza 
Z. A. Orbay 

D. : 4 Reisi Aza 
F. Erinç B. Esen 

Aza Aza 
î. Erenli H. Demirsoy 

Aza Aza 
M. Ali Apak 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 
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Vakıflar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı katği hesabı hakkında kanun lâyihası (1/353) 

» 
T.G. 

Başvekâlet 27 - IV - 1938 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 6/1751 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katğisi hakkında Vakiflar umum müdür
lüğünce hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 14 - IV - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

î z a h n a m e 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katğisi yapılarak takdim olunmuştur. 

Umumî mizan 
Bütçe dahil ve haricinde tahsil ve tediye olunan paraların umumî mizanını ihtiva eden birinci 

tabloda, Vakıflar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı içindeki bütçe varidat ve sarfiyatı ile bütçe 
haricinde tedvir edilen evkafı mülhaka varidat ve sarfiyatı ve kanunu mahsuslarına tevfikan hakla
rında fevkalâde bütçe ahkâmı tatbik edilen akar ve toprak satış bedelâtı ile hayrat vakıflar satış 
bedelâtı ve bunların sarfiyatı ve vakıflar idareleri arasında vuku bulan irsalât ve mevrudat ile bu 
idarelerin hesabı cari ve vezne harekâtı ve devreden hesab bakiyeleri gösterilmiştir. 

Bütçe tahsilatı 
Bu hesabı katğinin tedkikinden anlaşılacağı üzere Vakıflar umum müdürlüğünün bütçe varida

tından 1936 malî yılı içinde (2 678 643) lira (65) kuruş tahsilat yapılmıştır. Bu tahsilattan : 
Lira K. 

1936 malî yılı bütçesine aid varidattan, 
Eski senelerden devredilen bakayadan, 
Maliyeden, 
Muhtelif kanunlar uyarınca faslı mahsus olarak irad kaydedilen varidattan 
ibarettir. 

2 678 643 65 Yekûn 
Bu varidattan faslı mahsus olarak irad kaydedilen (76 086) lira (77) kuruş çıkarıldıkta 1936 malî 

yılı bütçesinin asıl varidat yekûnu (2 602 556) lira (88) kuruş kalırsa da Maliyeden alınan 93 000 lira 
da çıkarıldıkta (2 509 556) lira (88) kuruşa inmiş olur. 

2 602 556 lira varidat bütçesinin (2 469 300) lira muhammenatma nazaran (133 256) lira faz
ladır. Varidattaki bu fazlalık 2762 numaralı vakıflr kanunu mucibince icareteynli ve mukataalı ma
hallerin son bir senelik icar e ve mukataalarının yirmi misli bir taviz mukabilinde mutasarrıfları 
namına mülikyete geçirilmekte olmasına mebni tasfiyeleri dolayısile müeccele ve mukataa varidatı 
üzerinde gösterdiği tesirden ve bir de vakfa aid zeytinlikler mahsulâtının emaneten idare edilerek 
yağa çevrilib satılmasından ve buna inzimam eden yağ fiatlarmın da yükselmesinden ve mülhak va
kıflar gibi akalliyet vakıflarının dahi murakabeye t âbi tutulub rüyet edilen muhasebelerinden kon
trol hakkı alınmağa başlanmasından ileri gelmiştir. 

Devredilen (2 265 681) lira (29) kuruş bakayadan (637 841) lira (36) kuruş tahsil kılınmış ve 

1 871 715 
637 841 
93 000 
76 086 

52 
36 
00 
77 
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geri kalan (1 627 839) lira (84) kuruş 1937 malî senesine devredilmiştir. Evvelki seneler hesabı kat-
ğilerine nazaran çok azalmış olan bakayanın mühim bir kısmı eski senelere aiddir. Murakabe ve 
tedkikat usullerinin tam bir halde teessüs etmemiş zamanlarda ve bazan da örf ve âdeti beldeye 
göre karşılıksız ve teminatsız olarak kiraya ve iltizama verilmiş mahaller varidatı, araya giren umu
mî harb ve buhran dolayısile tahsil edilemeyerek kalmış ve şimdi de bu varidatın bir kısmının 
mümteniüttahsil bir hal kesbederek tasfiyeleri lâzımgelmiştir. Ve bununla beraber bir taraftan da 
tahsil kabiliyeti olanların mahkeme, icra ve vesaiti saireye müracaat edilmek suretile peyderpey tah
silleri cihetine de gidilmekte olduğu cihetle bakayanın seneden seneye hissolunur derecede düştüğü 
görülmektedir. 

Bütçe sarfiyatı 
1936 malî senesi zarfında Vakıflar umum müdürlüğünce yapılan hizmetler için (2 485 344) lira 

91 kuruş masraf kayid ve tahakkuk etmiştir. Bu masraftan : 
Lira K. 

2 396 480 78 Bütçeye dahil muhassasatla görülen ihtiyaç ve lüzumlarına binaen alınan mun
zam tahsisatlara, 

88 864 13 Muhtelif kanunlar uyarınca faslı mahsusa aiddir. 

2 485 344 91 Yekûn 

Bütçe muhassasatına aid (2 396 480) lira (78) kuruş masraftan (2 270 068) lira (78) kuruşu 
nakden tediye olunmuş ve (126 412) lira 936 malî senesi mayıs aynım sonunda bütçe emanatı he
sabına alınmıştır. 

(2 396 480) lira (78) kuruş masrafla (2 602 556) lira (88) kuruş varidat arasında 206 076 lira 
10 kuruş bir fark hâsıl olmaktadır. Bu farkm bir kısmı 1935 senesinden devredilen bütçe ema
natı düyunatı ile emaneten idare edilen mülhak vakıflar borçlarının ve * her aym hitamını mü-
teakib ertesi ayda verilmesi lâzımgelen hayrat hademesile müstahdemlerin son aylıklarının tesvi
yesine karşılık tutulmuş ve bütçe emanatma aid (126 412) lira düyunatm da karşılığı kasa mev-
cudları meyanmda 1937 malî senesine devrolunmuş ve binnetice 1936 malî senesi hesabî katğisi 
varidat ımıhammenatmdan fazlasile ve yukarıda arzedilen rakamlarla kapatılmıştır. 

Fevkalâde varidat ve masarifat 
Kanunu mahsusları uyarınca birer faslı mahsus şeklinde fevkalâde tahsisat kaydedilmek üzere 

idare edilen akar ve toprak satış bedelâtından : 
Lira K. 

1936 malî yılı içindeki tahsilata, 
1935 malî yılından devredilen bakiyeye aiddir. 

Yekûn 

Hayrat vakıflar satış bedelâtrndan : 
1936 malî yılı içindeki tahsilata, 
1935 malî yılından devredilen bakiyeye aiddir. 

Yekûn 

264 638 
1 243 938 

1 508 577 

210 415 
78 474 

288 890 

49 
90 

39 

37 
84 

21 
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83 802 40 
208 270 97 

1 424 774 99 
80 619 24 

Bunlardan : 
lira akar ve toprak satışından, 
lira hayrat vakıflar satış bedelâtından sarfolunmııştur. 

292 073 37 Yekûn 

Bakiye olarak da : 
lira akar ve toprak satış bedelâtından, 
lira da hayrat vakıflar satış bedelâtından 1937 malî senesine devrolunmuştur. 

1 505 394 23 Yekûn 

Fevkalâde bütçe ahkâmına tâbi olan bu paralar bütçenin muhammenat ve muhassasatma dahil 
edilmeyerek ötedenberi olduğu gibi bu hesabı katğide de ayrı ayrı gösterilmişlerdir. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. 1/353, 3/207 
Karar No. 34 

7 - V - 1940 

Yüksek ile isi iğe 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1936 malî 
yılı hesabı katğisi hakkında Başvekilliğin 
27 nisan 1938 tarihli ve 6/1751 numaralı tezkc-
resile teklif olunan kanun lâyihası Divanı mu
hasebatın mutabakat beyannamesi 1c birlikte tcd-
kik ve müzakere olundu. 

Muhassasat 
Bütçe ile verilen: 
1936 malî yılı bütçesi ile 2 469 242 lira mu

hassasat verildiği ve hesabı katği ile mutaba
kat beyannamesi arasında fark olmadığı görül
müştür. 

Munzam ve fevkalâde tahsisat: 
Muhtelif kanunlara müsteniden tahsisat ola

rak ilâve ve tediyat mikdarları tahsisat addo
lunan mebaliğ hesabı katğide 155 850 lira 30 ku
ruş gösterilmesine mukabil mutabakat beyeıma-
mesinde bunun 1 804 lira 92 kuruş noksanite 
154 545 lira 92 kuruş yazılı olduğu görülmüş ve 
aradaki farkın Muhasebei umumiye kanununun 
48 nci maddesi mucibince 17 nci mukannen 
masraflar faslına bütçeye mevzu tahsisat ile sar
fiyat arasındaki farkın muhassasat olarak ilâ
vesi icab ederken bidayeten tahminî bir surette 
sarfına mezuniyet alman mikdardan sarf olun

mayan kısmının da hesabı katğiye idhal edil
miş olmasından ileri geldiği anlaşıldığından* be
yannamede yazılı mikdann kabulü muvafık ÖÖ_ 
rülmüştiir. 

Sarfiyat 
Mutabakat beyannamesinde yazılı sarfiyat 

mikdarmâ göre hesabı katğide murakkam sar
fiyatın 192 lira 80 kuruş fazla olduğu ve bunun 
da 431 lira 18 kuruş fazla ve 238 lira 38 kuruş 
noksanın tefadulu neticesi bulunduğu görül
müştür. 

Fazlalığın; Amasya nmhasibliğince bir me
mura fuzulen tediye olunan maaş sarfiyattan 
çıkarılmış olan ve Eskişehir, Samsun, Maraş ve 
Trabzon muhasibiiklerince tahakkuk evrakı ara-
nılmaksızm bütçeye masraf; kaydi suretile ema
net hesabına alınmış olan paraların hesabı kat
ğiye idhal edilmiş olmasından, 

Noksanlığın; Balıkesir muhasibiiğince yapı
lan sarfiyata aid bir kısım tahakkuk evrakında 
görülen noksandan dolayı dairesince bidayeten 
hesab harici bırakılmış olan mebaliğe aid ilişik 
izale ve dairesince mahsuba raptedildiği halde 
hesabı katğiye idhal edilmemiş ve Tokad nmha
sibliğince bir harcırahtan tevkif olunan 28 kuru-
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şun irad v masraf kay di İcab ederken dairesince 
bu muamelenin yapılmamış olmasından, 

îleri geldiği anlaşılmış ve mutabakat beyan
namesinde yazılı 2 485 152 lira 11 kuruş sarfiyat 
olarak kabul edilmiştir. 

Varidat 
Mutabakat beyannamesinde murakkam tah

silata nazaran hesabı katğide yazılı tahsilat nıik-
darının 2 864 lira 52 kuruş fazla olduğu ve bu
nun da 3 299 lira 7 kuruş fazla ve 434 lira 55 
kuruş noksanın tefadulu bulunduğu; fazlalığın 
Konya muhasibliğince banka hesabı carisine zim
met kaydi icab eden 9 lira 13 kuruşun irada alın
masından ve Kocaeli muhasibliğince takasa tâbi 
olan 3 289 lira 94 kuruşun hesablardan çıkarıl
ması icab ederken kezalik irada alınmasından 
ve noksanlığın; Bolu muhasibliğince irad kaydi 
icab eden 331 lira 65 kuruşun irsalât kaydedil
miş olmasından ve Mardin muhasibliğince irad 
kaydolunan 102 lira 90 kuruşun dairesince seh
ven hesabı katğiye alınmamış olmasından ileri 
geldiği anlaşılmış ve mutabakat beyannamesinde 
yazılı 2 675 779 lira 13 kuruş tahsilat olarak ka
bul edilmiştir. 
Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve toprak 
satış bedeli ile hayrat vakıflara aid satış hasılatı 

ve bu satış bedellerinden yapılan sarfiyat 
Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve top

rak satış bedelinin mutabakat beyannamesinde 
yazılı mikdara göre hesabı katğide 2 609 lira 40 
kuruş noksan gösterildiği ve bunun da 3 729 lira 
40 kuruş noksan ve 1 120 lira fazlanın tefadulu 
olduğu; noksanlığın istanbul muhasibliğince 1935 
malî yılında bütçeye masraf kaydı icabeden 
3 729 lira 40 kuruşun mazbut ve mülhak vakıf
lara aid akar ve toprak satış bedelinden vuku 
bulan sarfiyat meyanma kaydedilmiş olmasından 
dolayı varidat devrinin bu mikdar noksan yapıl
mış ve muamelenin düzeltilmemiş olmasından ve 
fazlalığın izmir muhasibliğince muamelâtı nak
diye hesablarına teallûk eden 1120 liranın sehven 
bu hesaba kaydedilmiş olmasından ileri geldiği; 

Hayrat vakıflara aid satış hâsılatının muta
bakat beyannamesinde yazılı mikdara göre he
sabı katğide 30 lira fazla gösterildiği ve bunun 
da Çorum muhasibliği hesabında dairesince seh
ven fazla kaydedilmiş ve bu suretle hesabı kat

ğiye idhal edilmiş olmasından tehaddüs ettiği; 
Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve toprak 

satış bedelinden vuku bulan sarfiyatın mutabakat 
beyannamesine nazaran hesabı katğide 585 lira 
fazla gösterildiği ve bunun da 2762 numaralı 
kanunla cemaat tarafından idaresi kabul edilen 
vakıflara aid bir masrafın bu hesaba teallûk etti
rilmesinden neşet ettiği ve hayrat vakıflara aid 
satış hasılatından vuku bulan sarfiyatta mutaba
kat beyannam esile hesabı katği arasında fark ol
madığı, anlaşılmış ve mutabakat baynnamesinde 
yazılı rakamların kabulü muvafık görülmüştür. 

Mutabakat beyannamesinde : 2514 numaralı 
kanunun 55 nci maddesi mucibince Divan ilâm
larının icrasını takibden memurun bağlı olduğu 
dairenin mesul tutulması ve ilâmların infazı de
recesini gösteren bir cedvelin alâkalı dairelerin 
her sene hesabı katğilerine bağlanması lâzımgel-
diği ve 1935 hesabı katğisiude böyle bir cedvelin 
bağlanmamış olması hasebile kanun hükmünün 
yerine getirilmesi umum müdürlüğe tebliğ edil
mekle beraber keyfiyetin o sene mutabakat be-
yannamesile arzedildiği halde 1936 malî yılı he
sabı katğisine de böyle bir cedvelin bağlanmadığı 
ve 1937 hesabı katğisine rabtedilöceğinin muha
sebe müdürlüğünce ifade edildiği yazılıdır. 

Kanun hükmünün yerine getirilmesi ve bu 
hususta Hükümetin nazarı dikkatinin celbi En-
cümenimizee de temenniye şayan görülmüştür. 

Yukarıda arzolunduğu veçhile mutabakat be
yannamesi esas tutularak kanun lâyihasının 1-6 
nci maddeleri tadilen ve 7, 8 nci maddeleri ay
nen kabul edilmek suretile tanzim kılman kanun 
lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine arze-
dilmek üzere sunulmuştur. 

D. M. E. R. N. M. M. Kâtib 
Çanakkale Çanakkale Kastamonu 

R. Bulayırh R. Bulayırh II. Dicle 
Afyon K. Balıkesir Bitlis 

Cemal Akçın H. Şeremetli T. Temelli 
Bolu Burdur Burdur 

Cemil özçağlar M. Sanlı t. N. Bilmen 
Erzurum Kastamonu Ordu 

Nafiz Bumlu Nuri Tamaç Ahmed İhsan Tokgöz 
Sivas 

M. Gürleyük 
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HÜKÜMETİN TUKlJFİ 

Vakıflar umum müdürlüğü 1986 malî a ılı hesabı 
katği kanun lâyiha*) 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü
nün 1936 malî yılı masarifatı umumiyesi ilişik 
hesabı katğinin (4) numaralı cedvelinde göste
rildiği üzere (2 485 344) lira (91) kuruştur. 

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğü
nün 1936 malî yılı varidatı umumiyesi ilişik 
hesabı katğinin (2) numaralı cedvelinde yazıl
dığı üzere (2 678 643) lira (65) kuruştur. 

MADDE 3 — Vakıflar umum müdürlüğü
nün 1936 malî yılı içinde sarf ve istimal edilmi-
yerek bakiye kalan (139 747) lira (39) kuruş 
imha edilmiştir. 

MADDE 4 — Akar ve toprak satış bedelleri 
geçen seneden devrile birlikte ilişik hesabı kat
ğinin (2) numaralı cedvelinde gösterildiği üze
re (1 508 577) lira (39) kuruş ve hayrat va
kıflar satış bedelleri geçen seneden devrile bir
likte (288 890) lira (21) kuruştur. 

MADDE 5 — Akar ve toprak satış bedelâ-
tınm sarfiyatı ilişik hesabı katğinin (2) nu
maralı cedvelinde yazılı olduğu üzere (83 802) 
lira (40) kuruş ve Imyrat satış bedelâtınm sar
fiyatı (208 270) lira (97) kuruştur. 

MADDE 6 — 1936 malî yılı içinde sarfolun
mayan ve ilişik hesabı katğinin (2) numaralı 
cedvelinde gösterilen akar ve toprak satış be-
delâtından (1 424 774) lira (99) kuruş ve hay
rat vakıflar satış bedelâtmdan (80 619) lira 
(24) kuruş tahsisat ve varidat bakiyesi gelecek 
yıla devrolunmuştur. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

e -
I DJ VANI MUHASEI \AT ENCÜMEN I.NİN 

DEĞİŞTİEİŞİ 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1936 malî yüı 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1936 malî yılı bütçe masarifi bitişik (A) cedve-

I linde gösterildiği üzere 2 485 152 lira 11 kuruş
tur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
I ayni yıl bütçe varidatı bitişik (B) cedvelinde 

gösterildiği üzere 2 675 779 lira 13 kuruştur. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1936 malî yılı 
I içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 

ayrı bir sütunda gösterilen 138 635 lira 27 kuruş 
tahsisat bakiyesi ibtal olunmuştur. 

MADDE 4 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
' aid akar ve toprak satış bedellerinin 1936 malî 

yılı hasılatı geçen seneden devrile birlikte biti
şik (C) cedvelinde gösterildiği üzere 1 511 186 
lira 79 kuruş ve hayrat vakıflara aid satış hası
latı geçen seneden devrile birlikte 288 860 lira 21 
kuruştur. 

MADDE 5 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinden 1936 ma
lî yılında vuku bulan sarfiyat bitişik (D) cedve
linde gösterildiği üzere 83 217 lira 40 kuruş ve 
hayrat vakıflara aid satış hasılatından ayni yıl 
içinde vuku bulan sarfiyat 208 270 lira 97 kuruş
tur. 

MADDE 6 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinden 1936 malî 
yılı içinde sarfolunmayan ve bitişik ( C ve 
D ) cedvellerinde ayrı sütunlarda gösterilen 
1 427 969 lira 39 kuruş ve hayrat vakıflara aid 
satış hasılatından ayni yıl içinde sarfolunmayan 
8,0 589 lira 24 kuruş varidat ve tahsisat bakiyesi 
1937 malî yılma devrolunmuştur. 

I MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
I teberdir. 
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MADDE 8 

memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. I. M. V. 

Dr. TL Alatas 

Bu kanunun icrasına Başvekil 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 

14 - IV - 1938 
M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralt 
îk. V. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Rana Tarkan F. Kurdoğhc 

MADDE 8 
memurdur. 

Bu kanunun icrasına Başvekil 

A - OEDVELİ 

Muhassasatın nevi 

1 Memurlar maaşı 
2 Merkez müstahdemleri ücreti 
3 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
4 Muvakkat tazminat 
5 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
6 Merkez levazımı 
7 Merkez müteferrikası 
8 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
9 Vilâyetler levazımı 

10 Vilâyetler müteferrikası 
11 Mütenevvi masraflar 
12 Daimî memuriyetler harcırahı 
13 Muvakkat memuriyetler harcırahı 
14 Müfettişler harcırahı 
15 Resmî telefon masrafı 
16 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
17 Mukannen masraflar 
18 Vakıf akarlar masrafı 
19 Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi ile 

taşdelen suyu masrafı 
20 Müzayede ve ihale heyetlerinin gayrimu-

vazzaf azaları huzur ücreti 
21 Tamirat 
22 Muavenet 
23' Hükmedilmiş borç karşılığı 
24 Tedkik, tercüme, tabı ve eski eserler sa

tın alma masrafı 
25 Ouraba hastanesi masrafları 
26 imaretler masrafı 

Mulıassasat 
Lira K. 

446 076 
7 020 

163 612 
19 992 
4 000 
1 400 
2 500 
1 800 
7 700 
20 050 
42 306 
6 000 
17 500 
4 000 
550 
300 

157 981 
245 000 

68 700 

2 
90 
20 
6 

4 
112 
5 

200 
544 
600 
000 

000 
129 
000 

85 

İptal olunan 
Sarfiyat mulıassasat 
Lira K. Lira K. 

420 857 
6 694 

153 818 
18 100 
3 857 
1 191 
2 071 
1 701 
7 340 
18 600 
39 427 
5 409 
15 139 
2 915 
533 
143 

157 981 
220 337 

59 
99 
17 

10 
08 
71 
07 
02 
28 
64 
67 
83 
91 
63 
31 
85 
21 

66 705 07 

1 578 75 
78 198 08 
19 780 
5 978 49 

25 218 
325 

9 793 
1 892 
142 
208 
428 
98 

. 359 
449 
878 
590 
360 
084 
16 
156 

41 
01 
83 

90 
92 
29 
93 
98 
72 
36 
33 
17 
09 
37 
69 

40 
3 080 

108 358 
4 

60 
27 
40 

24 662 79 

1 994 93 

621 25 
12 345 92 

820 
21 51 

919 40 
3 771 13 

11 60 
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F. 

27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 
34 
35 

36 
F.M. 

» 

» 
» 

F. 

1 

2 

F.M. 
» 
» 

Muhassasatın nevi 

Mütekaid, dul ve yetim maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeleri 
Zatî maaşlar 
Diyanet işlerinden devredilen umuru hay-
riye ile yine zaptedilen vakıflar hayratı
nın maaş, vazife ve masarifi 
Masarifi gayrimelhuza 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
Geçen sene borçları 
Eski seneler borçları 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi 
mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına 
verilecek itfa karşılığı 
Maktu posta ücreti 
2578 numaralı kanun mucibince 
2037 ve 3036 numaralı kanunlar muci
bince 
2250 numaralı kanun mucibince 
1936 malî yılı bütçe kanununun 7 nci 
maddesi mucibince 

YEKÛN 

Muhassasat 
Lira 

145 000 
38 000 

830 320 
2 000 

7 900 
10 800 
8 000 
4 950 

24 448 
6 544 

52 392 

6 684 
17 009 

12 777 

2 623 787 

B - CEDVELÎ 

M. Varidatın nevi 

tcareler 
1 Icarei vahide 
2 » müeccele 
3 Mukataa 

Müteferrik hasılat 
1 Evkafı mülhaka varidatından alınacak 
2 Mahlûl müeccelâtı 

kontrol hakkı 

3 Orman ve zeytinlikler ile arazi ve muadin hasılatı 
4 Mütenevvi varidat 
5 Vakıf paralar faizi 
6 Maliyeden evkafa muavenet 

2578 numaralı kanun mucibince 
2037 » » » 
2252 » » » 

YEKÛN 
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K. 

85 

23 
69 

36 

38 

Sarfiyat 
Lira 

142 071 
30 857 

798 694 
1 930 

7 836 
6 445 
7 986 
4 686 

24 448 
6 544 

52 392 

6 684 
17 009 

12 777 

2 485 152 

K. 

27 
09 

73 

38 
63 
16 

85 

23 
69 

36 

11 

Muhammen at 
Lira 

975 000 
635 000 

65 000 

34 000 
50 000 

375 000 
375 300 

60 000 
100 000 

0 
0 
0 

2 469 300 

K. 

— 

îptal olunan 
muhassasat 

Lira 

2 928 
7 142 

31 625 
70 

64 
4 354 

13 
263 

138 635 

Tahsilat 
Lira 

944 238 
681 611 
112 835 

45 018 
47 264 

241 734 
365 266 

68 723 
93 000 
52 392 

6 684 
17 009 

2 675 779 

K. 

73 
91 

27 

62 
37 
84 

27 

K. 

62 
42 
70 

12 
61 
13 
69 
07 

85 
23 
69 

13 
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C - CEDVELÎ 

Varidatın nevi 

Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve toprak satış 
bedeli 
Hayrat vakıflara aid satış bedeli 

YEKÛN 

Sarfolunmayan 
ve ati seneye 

devrolunan 
Tahsilat varidat 
Lira K. Lira K. 

1 511 186 79 1 427 969 39 
288 860 21 80 589 24 

1 800 047 00 1 508 558 62 

D - CEDVELI 

Muhassasatın nevi 

Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve 
toprak satış bedtli masrafı 
Hayrat vakıflara aid satış bedeli masrafı 

Mııhassasat 
Lira K. 

1 511 186 79 
288 860 21 

Sarfiyat 
Lira K. 

Ati seneye 
devrolunan 

mııhassasat 
Lira K. 

83 217 40 1 427 969 39 
208 270 97 80 589 24 

YEKÛN 1 800 047 00 291 488 37 1 508 558 63 
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