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REÎS — Zaptı sabık hulâsası okunacak 

Doksan Birinci İçtima 

1 Nisan 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 
Ali Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zab

tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. 

Bilâhara varidat bütçesi müzakere edilerek dört 
faslın müzakeresi tadilen ve füsulu mütebakiyenin 
müzakeresi aynen kâfi görüldü. 

Muvazenei Umumiye Kanununun müzakeresinin 
perşembe gününe taliki Maliye Vekilinin teklifi üze
rine kabul olundu. 

Badehu, Seyrisefain idaresi bütçesinin müzakere
sine biliptidar heyeti umumiyesi hakkında bir müd-

Sayfa 
da evkaf bütçe kanununa bir madde ilâvesine 
dair takriri. (3/274) 51:57 

Rey İstihsali 34 
1. — Seyrisefain idaresinin 1341 senesi Büt

çesinin tayini esami ile reye vaz'ı. 34 
2. — Seyri Sefain müdürüyeti umumiyesinin 

sureti idaresine dair Kanunun tayini esami ile 
reye vaz'ı. 34 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 34 
1. — Evkaf Müdürüyeti Umumiyesinin 1341 

i senesi bütçesi hakkında (1/573) numaralı kanun 
i 

! lâyihası ve Muvazenei Maliye encümeni mazba
tası. 34:49 

det müzakere cereyan ettikten sonra varidat bütçesinin 
fasıllarına geçilerek bilcümle fasılların aynen müza
keresi kâfi görüldü. Masarif bütçesinin 3 ncü faslı 
tadilen ve diğer fasılları aynen kabul ve seyrisefain 
idaresi bütçe kanunu lâyihasının neticei müzakere
sinde ikinci maddesi tadilen ve diğer maddeleri ay
nen kabul edildi. 

Müteakiben, seyrisefain müdüriyeti umumiyesinin 
sureti idaresine dair kanun lâyihası müzakere edilerek 
üçüncü maddesi tadilen ve diğer mevadı aynen ka
bul olundu ve mezkûr kanunla Seyrisefain bütçesi
nin heyeti umumiyesinin ertesi içtimada reye vaz edi
leceği Makamı Riyasetten bittebliğ perşembe günü 
içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri). O halde zaptı sabık 
hulâsası aynen kabul edildi. 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Mttzakerat; Saat: 2,20 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 32 — 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/ . — Susurluk havzasında bulunan ovaların su

lanması ve bataklıkların kurutulması için tahsisat ita
sı hakkında Başvekâletten mevrut kanun lâyihası. 
(1/684) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Teklifler 
/ . — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; Reji 

mahkûm ve maznunlarının affı hakkında teklifi ka
nunisi. (2/465) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Münhal olan Divanı Muhasebat Reisisani-

liklerine intihap olunan azadan Âlim ve Abidin Bey
lerden inhilâl eden azalıklara münasiplerinin intihabı 
hakkında Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut 
(3/406) numaralı tezkere ve Muvazenei Maliye, Ka
vanini Maliye ve Divanı Muhasebat encümenleri 
müşterek mazbatası. 

REÎS — Bugünkü ruznameye alıyoruz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Reis Paşa Azayi kiram 
muvafık görürse esasen istihsal olunacak iki tayini 
esami vardır; bunu da onlarla beraber yaparız. Her 
üçü birden ikmal edilmiş olur. 

RElS — Efendim; bu, azayi kiramın reyine ta
bidir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim bendenizin tek
lifini reye koyunuz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Reis Paşa; 
esasen bugün tevzi edilmiştir. Cumartesiye tehir edilir
se daha iyi olur. Bu hususta hiç bir kimse tetkikat 
yapmamıştır. Çünkü namzetlerin listesini şimdi aldık 
bir gün sonra olsun ne olur? 

REİS — Efendim; henüz intihap mevzuubahis de
ğildir. Yalnız bugün tevzi edilmiş olduğu için usulen 
yirmi dört saat sonra müzakere edilebilir. Mamafih 
Heyeti Celile arzu ederse bugün de yapabiliriz. (Re
ye koyunuz sesleri). 

Efendim; bugün bu intihabın yapılmasını arzu 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Efendim kabul edilmemiştir. Yani cumartesi gü
nü intihap yapılacak demektir. 

2. — Efradı ailesinin bir kısmını bilâhare celbe
den memurine muahhar en celbettikleri efradı ailele

ri için harcirah itası iktiza edip etmediğinin tefsiri 
hakkında Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut 
(3/320) numaralı tezkere ve İzmir Mebusu Ahmet 
Münir Beyin takriri ile Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz efendim. 
3. — Gümrük tarifei umumiyesine mütedair 10 

Mart 1332 tarihli kanuna merbut tarifei umumiyenin. 
365 nci numarasının tefsiri hakkında Başvekâletten 
mevrut (3/353) numaralı tezkere ve Kavanini Mali
ye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Sıhhiye Vekâletine veçhe tayini hakkında 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye encümeninin 19 Kâ
nunusani 1338 tarih ve (2/27) numaralı teklifi ve ta
yini muameleye mahal olmadığına dair Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Sıhhiye Vekâletine veçhe tayinine dair Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye encümeninin 19 Kânunusani 
1338 tarihli teklifi encümenimizce mütalâa ve tetkik 
edildi. 20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu ile kabul edilmiş olan kabine usulü vekâletlere 
veçhe tayinini esasından halletmiş ve binaenaleyh bu 
babta ayrıca muameleye lüzum kalmadığına Encü
menimizce müttefikan karar verilmiş olmakla Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Sıhhiye ve Muvaneti 
İçtimaiye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Çorum 
Mustafa 

Kâtip 
Kayseri 
ılit Mazhar 

Aza 
Canik 
Cavit 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Aza 
İçel 

Tevfik 

Aza 
Denizli 
Kâzım 

REİS — Efendim; Encümen mazbatasını reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kabul edilmiştir. 
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5. — Zonguldak Mebusu Halil Bey ve doksan se
kiz refikinin; Kayseri - Aziziye - Gürün - Darende -
Malatya şosesinin imâlatı sinaiyesine senede yüz bin 
lira sarfedilmek üzere Nafia Vekâleti şoseler tahsi
satından üç yüz bin lira ifrazına dair (2/463) numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Nafıa ve Muvazenei Maliye. 

Takrirler 
/. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Bey ve rü-

f e kasının; 1341 bütçesinde teşkili kabul olunan ikti
sat müdürlüklerinden birisinin Kayseri'de ihdası te-
menniyatına dair takriri. (4/193) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

Rey İstihsali 
/. — Seyrisefain idaresi 1341 senesi Bütçesinin 

tayini esami ile reye vaz'ı. 

2. — Seyri Sefain Müdüriyeti Umumiyesinin sure
ti idaresine dair kanunun tayini esami ile reye vaz'ı. 

RElS — Efendim; bu kanunla bütçeyi tayini esa
mi ile reye vaz edeceğim. Kabul edenler beyaz, ka
bul etmeyenler.kırmızı rey vereceklerdir. I 

(Van dairei intihabiyesinden rey istihsaline baş- ' 
landı). ] 

1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 sene
si bütçesi hakkında Başvekâletten mevrut (1/573) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. (1) 

RElS — Efendim; Evkaf Bütçesi vardır. Müza
keresine başlıyoruz. Evvelâ Evkafı sonra Demiryolla
rını müzakere edeceğiz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Ev
kaf Bütçesini henüz elimize almadık (Dağılalı çok ol
du sesleri). 

REŞİT AĞA (Malatya) — Evrak kaleminde var
dır. Evrak kalemine gitsin alsınlar. 

REİS — 15 gün evvel tab ve tevzi edilmiştir. Aza-
yi Kiramın ellerinde yoksa getirtirler efendim. Ev
kaf bütçesinin Heyeti Umumiyesi hakkında söz iste
yenler? Ahmet Hamdi Bey (Bozok). 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; Ev
kaf Müdüriyetinin Bütçesi münasebetiyle müdüriye-

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

Efendim; henüz reylerini istimal etmeyen rüfeka 
lütfen reylerini versinler. 

Efendim; ruznamemizde mevcut Muvazenei Umu
miye kanununun müzakeresine başlanmazdan evvel 
Maliye Vekili Beyin sözü vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Muvazenei Umumiye kanununun müzake
resine başlamak için halledilmesi lâzım gelen nokat, 
henüz halledilemedi. Darülfünun bütçesi de intaç edi
lip Heyeti Celilenize sevk edilememiştir. Onun için 
Hükümet namına Muvazenei Umumiye bütçesinin 
cumartesi ruznamesine tehirini teklif ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa dün ka
rar verdik bugün için. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Mülhak bütçeler vardır. Onları müzakere 
edelim Reis Paşa Hazretleri. 

REİS — Efendim; Hükümet Muvazenei Umumi
ye Kanununun müzakeresini cumartesiye teklif edi
yorlar. (Muvafık sesleri). Binaenaleyh Hükümetin 
teklifini reye arz ediyorum. Kabul edenler ellerini 

i kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka-
I bul edilmiştir. Muvazenei Umumiye Kanununu cu-
i martesi gününe tehir ettiğimize nazaran elde mülhak 
1 bütçeler vardır onun müzakeresine başlanacak. 

tin muamelesi hakkında bir kaç söz söyleyeceğim. İs
tanbul'da eskiden bir Evkaf Nazareti vardı. Bu Ev
kaf Nazareti, İstanbul ahvaline dair okuduğumuz hi
kayelerdeki batakhanelerin bir aynı idi. Devairi Tes
miyenin batakhanesi idi. Şimdi elhamdülillah bizim 
Evkaf Müdüriyeti o batakhane değildir. Fakat vur
dum duymazlık marazından da kurtulmuş değildir 
(Handeler). Geçen sene devrei tatiliye esnasında, ben
deniz tatil olup da dairei intihabiyeme giderken Ev
kaf müdüriyeti umumiyesi tarafından şurada yapılan 
otelin, üç dört ay sonra geldiğimde tamamen ikmal 
edilmiş olacağı ve Ankara'nın mesken buhranını teh-
vin edeceği ümidi ile gelmiştim. Geldiğimde hiç bir 
şey yapılamadığını gördüm. Bunun sebebini sual et
tim. «Üst katın merdiven yerini bulamamışlar, arı-
yorlarmış» dediler (Handeler). Üç dört gün sonra bu 
binayı Almanlara vermişler, inşaatını ikmal edecek
lermiş, diye işittim ve gördüm. Hakikaten bazı ecne
biler çalışıyordu. Sonra işittim ki onlardan da geri 
almışlar, yine kendileri yapıyorlarmış, nasıl veriliyor, 
nasıl geri alınıyor? Bu şeyler münakaşa ile yapılır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

- 8 4 — 
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Sonra Evkaf Müdüriyetinin bir fen memuru ol
mak lâzım gelir. Halbuki işittim ki bir mimarları var
mış, Kudüs'te çalışıyormuş. Ankara'ya geçen sene bir 
gün gelmiş veyahut iki gün oturmuş gitmiş, fakat bu, 
Kudüs'te çalışırmış, bura müdüriyetinden maaş alır-
mış. Sonra Fethi Beyefendi Başvekâleti zamanında 
bunu görmüş ve bunun maaşını kesmiş, fakat bilmem 
kaç seneler maaş almıştır. Orada İngiliz'in işini gö
rürken buradan maaş alıyormuş. 

Sonra efendim; otelin arka tarafında «evkaf ma
hallesi» diye bir tesisat görünüyordu. Geçen sene ora
da bir faaliyet, bir kaynaşma vardı. Ümit ediyordum 
ki, evkaf burada büyük bir şey yapacak, halbuki hiç 
bir şey yaptumıyacak imiş. Sonra işittiyoruz ki bu 
mahalleyi elden satmak istiyormuş veyahut satmak 
üzere imiş, elden pazarlık ediyormuş. Sonra efendim, 
bir şey işittim - ki ben bunun vaki olup olmadığını 
bilmiyorum ve Müdür Beyden soruyorum - geçen 
sene Evkaf Müdüriyeti, Avrupa'dan inşaat fabrikası 
celp için istanbul'dan bir zat göndermiş ve bu zata 
on yedi bin lira verilmiş, halbuki bu zat geri gelmiş, 
fabrika filân hiç bir şey alıp getirmemiş ve parayı 
da hâlâ kendisinden istememişler ve almamışlardır. 
Bilmiyorum sahih midir? Eğer sahih ise şayanı hay
rettir. 

Evkaf Vekâletinin, memleketin her tarafından 
memleketimizin sıhhatma da taallûk eden birçok va-
zaifi vardır. Meselâ bir takım sular, çeşmeler var
dır. Dairei intibabiyemde, merkez vilâyette (cevheri) 
suyu diye bir su vardır. Bu su vakıftır ve birçok 
varidatı vardır. Bu su şehrin iki bin hanesini İska 
eder. Fakat membaı bozulmuştur. Mecrasına, av-
gunlara, bir takım fenalıklar karışmıştır. Vakfın 
varidatı alınır, fakat nereye sarf olunur, kimse bil
mez. Öbür taraftan su, arz ettiğim şekilde, kasabaya 
gelir ve halkın kısmı küllisinin sıhhatini ihlâl eder. 
Bu tamir ettirilmiyor. Mahalli müdüriyetinden bura 
müdüriyetine bir takım işaratı vakıa olduğu halde 
tamirine müsaade olunmuyor mu ne oluyor bilmi
yorum. 

Sonra burada Elmadağı suyu varmış, bu vakıf 
imiş, mütevellisi varmış, nakdi mevkufu varmış. Fa
kat zannederim, Elmadağı suyu hiç bir çeşmeye akma-
maktadır. Buna neden bakılmıyor? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Asla bir tarafta akmı
yor. 

AHMET HAMDI BEY (Devamla) — Bunun 
parasını kim almış, kimin zimmetinde kalmış? Ev
kaf Müdüriyeti ne için buna bakmıyor? Bilmiyorum. 

Sonra memleketin her tarafında, her şehir ve kasa
basında, eski medreseler vardır. Bu medreseler, için
de oturulamıyacak derecede basık, dar, havasız ve 
rutubetli yerlerdir. Bunların birçokları harap olmuş
tur. Enkazım şu, bu götürmektedir. Bir kısmıda harap 
olmak üzere. Bunlardan bir kısmı şehir ve kasabanın en 
şerefli yerindedir. Akar olabilir. Bir kısmının da 
arsasından, enkazından istifade edilebilir. Zannede
rim bunlar Maarif Vekâletine ait değildir. Bu eski 
medrese binaları Evkaf Müdüriyetine aittir ve ait 
olmalıdır. Bunların mahalline göre akara tahvili 
ile, enkaz ve arsasından istifade suretiyle binlerce 
lira varidat temin edilebilir. Fakat hiç bakılmıyor, 
harap olup gidiyor (Maarif baksın sesleri). Maarifin 
baktığı yoktur zannederim. 

Sonra efendim; istanbul'da bir (Adile Sultan) 
vakfı vardır. İsmi (Adile Sultan) olmakla vakıf şey 
değildir. Bu milletin malıdır. Bunun Kayri Bey is
minde bir kaymakamı varmış, buranın nakdi mev
kufu, iradı filân birçok şeyi varmış, bunun hesabı 
görülmüyormuş, iradın da ne kadar olduğunu bilmi
yorum, mühim bir vakıf imiş. Evkaf Müdüriyetinin 
nazarı dikkatini celbederim. Bu Adile Sultan vak
fının kaymakamından sorsun. Sonra efendim Evkaf 
Müdüriyetinin tabiî malûmatı vardır. İstanbul'da 
vakıf akarat ne kadardır, senede ne kadar irat ala
bilirler? Bu bahta da biraz izahat vermesini te
menni ederim. 

Bütçe hakkında fasılları gelince mütalâamı der-
meyan ederim. 

FERÎDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İki sual 
sormak isterim, birincisi : Üsküdar - Kısıklı hattı 
ne olmuştur, ona ait malzeme harap olmuş mudur? 
Bu inşaat bihakkın ikmal edilmemiştir. Hulâsa Kı
sıklı hattı hakkında tenvirimizi rica ediyorum. 

îk incisi : Ankara'da bir türlü ikmali müyesser 
olamıyan bu otelin bu suretle inşaatının bati gitme-
sindeki esbap nedir? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Üsküdar - Kısıklı hattı, 1329 senesinde Hay-
ri Efendi merhumun başlatmış olduğu bir hattır. Bu 
4,5 kilometreye kadar gitmiştir. Halbuki Üsküdar -
Kısıklı, Kısıklı - Alemdağı hattı doğrudan doğruya 
evkafa, Üsküdar - Kadıköy - Haydarpaşa ve Ana
dolu Fenerine kadar olan hat da şehir emaneti ile 
müştereken evkafa verilmişti. Harp dolayısiyle ta
biî inşaat durdu ve üst tarafı yapılamadı. 

İkinci meselede mademki şehir emaneti ile müş
terekiz, bu hattı Kadıköyüne kadar temdit ettiğimiz 
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surette bu hattın işliyeceği veya böyle 4,5 kilomet
relik hattın işlemiyeceği taayyün edince Şehir Ema
netine müracaat edildi. Şehir Emanetinin de bu 
hattı yapamıyacağı anlaşılınca bu Kadıköy - Anadolu 
Feneri hattını yapabilecek şirketler aranıldı. Fakat 
şirketler de bulunmadı. Neticede şehir emaneti «Ev
kaf bu imtiyazı bana ferağ ederse Evkafın masrafını 
veririm» dedi. Biz de bugünkü mevcudunu tespit 
ettik ve tarafeynin teşkil etmiş olduğu fen memur
ları vasıtasiyle 492 970 lira üzerinde anlaştık, bir 
mukavelei iptidaiye yaptık ve bu mukavelei iptidai-
yeyi kabul ettikten sonra bir devir ve teslim muame
lesi yapacağız ve paramızı alacağız. Zaten Evkafın 
malûmu âliniz her işe girmesinde fayda yoktur. Bu
gün Üsküdar - Kısıklı hattı gibi şehire müteallik bir 
meseleyi biz deruhte edersek diğerlerini de yapa
madığımız surette bu hattan istifade olunmaz. Bina
enaleyh asıl işin sahibi olan Şehir Emanetine bu işi, 
imtiyazı devir ve tevdi ediyoruz. 

İkinci sual : İnşaat neden bati gidiyor? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Malzeme 
ne haldedir? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY (Devamla) — Malzeme, fabrikasından çıkmış 
bir haldedir. Bugün otuz bin lira sarf edilecek olur
sa bu hat işliyecektir. 

Buradaki inşaata gelince : Muhterem Mebus Ah
met Hamdi Bey de ilk sual olarak onu dermeyan 
ettiler. Malumu âliniz bu otel, buradaki inşaat, esa
sen evkafın başlamış olduğu bir inşaat değildi. Yani 
evkafın değildi. 1339 senesinin teşrinisanisinin üçün
cü günü bu oteli aldık ve bu oteli aldığımız zaman 
esasen mimarının elinde bulunması lâzım gelen pro
jede mevcut değildi veyahut bize verilmedi. Mima
rına dedik ki siz bunu bize verirseniz size bin lira 
verelim. (Hayır dediler bina yapıldıkça verilir) de
diler. Hakikaten sonra anladık ki bina yapıldıkça 
(detay) da yapılıyormuş yalnız elimize bir plân geç
ti. 
".' ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ne plânı geçti efen

dim? 

MÜDÜRÜ UMUMİ ŞEMSETTİN BEY (De
vamla) — Efendim; yalnız temel plânı ve üst katın 
da bir plânı, yoksa binanın bütün plânı ve detayları 
yoktu. Taksimatın filân ayrı plânları yoktu, tafsi
lâtı inşaiye plânlan yoktu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ezbere, ezbere. 

MÜDÜRÜ UMUMİ ŞEMSETTİN Bİ5Y (De
vamla) •— Şimdi bu elimize geçince tuttuk, bir yan
dan çatısının atıp binayı muhafaza edebilmek için 
çalışmaya başladık. İnşaata bir ay kadar devam et
tik. Fakat kış bastırdı, inşaat kaldı. Bu esnada 
plânları, projelerini hazırladık ve bunları hazırladı
ğımız sırada Heyeti Celilenizin kabul etmiş olduğu 
muvazenei umumiye kanununun 16 ncı maddesine 
tevfikan bunu 3 ay münakaşaya koymak lâzım gel
di. Zaten bütçemizde Nisan nihayetinde çıkmıştı. 
Mezuniyet verilmedikçe sarfiyat yok. Sarfiyat olma
yınca da inşaat yok. Binaenaleyh üç ay münakaşa
dan sonra böyle noksan bir şeyi kimse üzerine al
madı, talip çıkmadı. 

1340 senesi Ağustosunun on üçüncü günü işe baş
ladık ve bu inşaat teşrinisaniye kadar devam etti. 
Demekki, inşaatı bu hale getirmek için beş ay ça
lışmış bulunduk. Sonra kış geldi. İnşaat yine durdu, 
yapamadık. Bugün elimize verilen para yüz elli bin 
lira idi. Tekmil mevadı mühimme ve mevadı müs
tacele için bugüne kadar sarfiyatımız o paradandır. 
O kabul olunan 150 bin lira avanstan ayırabildiği
mizi sarf ettik. Bir yandan İstanbul'dan ustalar cel-
bettik, diğer taraftan malzeme celbettik, kalorifer ve
saire için para verdik. Heyeti Fenniyemizin rapo
runa nazaran Ağustos nihayetinde bu inşaat bitecek
tir. 

Yine muhterem Mebus Ahmet Hamdi Bey ev
lerden bahsettiler. Evlere geçen sene Temmuzun 
12 nci günü birçok merasimi kanuniyeye tabi olarak 
başladık. Fakat projelerde bazı tadilât icra edildi. 
O tadilât neticesi olarak işi tehir etmek lüzumu anla
şıldı, bugün onların ustaları da gelmek üzere. Niha
yet bu sene Ağustos nihayetine kadar bu iş de bite
cektir. Heyeti Fenniye deruhte etmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — İnşallah bunların plân
ları vardır. 

MÜDÜRÜ UMUMİ ŞEMSETTİN BEY (De
vamla) — Efendim; zaten evkafın değil, umum deva-
ırin yaptıkları münakaşa ilânında bir şartname vardır. 
O şartnamelerde esnayi inşaatta icabında tadilât ic
ra edilir. Noksan görülürse itmam edilir. Fazla 
olursa teziîat yapılır. Bu, bir usul olarak ittihaz edil
miştir. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Hiç bir 
şey de katiyet yoktur. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Beyefen
di; İstanbul'da Hayri Efendi zamanında (talebe yur
du) diye bir bina inşasına başlanılmıştı. Zannediyo-
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rum ki Harbi Umumî ortaya girmeden altın para 
olarak bunun için 20 : 30 bin lira kadar da bir para 
sarf edilmiştir. Ondan sonra onun inşaatını deruhte 
eden mültezim ile müdüriyeti umumiye arasında ih
tilâf çıkmış, filan olmuş. Fakat bina yine haliyle 
bırakılmıştır. Gittikçe harap olmaktadır ve yine si
zin istanbul'daki müdüriyetten aldığım malûmata 
göre bugün, kâğıt para olarak 1 5 : 20 bin lira ile 
ikmal ve istifade kabil imiş. Hal böyle iken niçin, 
bu bina harabiye bırakılıyor? Hele talebe yurdu itti
haz edileceği için, büyük mekteplerde' okuyan tale
benin ekserisi hayatlarını şurada, burada rahatsız ge
çirmekte bulundukları için, bu emri hayrın bir an 
evvel ikmaline imkân yok mudur? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim; bu otelin 
iki köşesinde iki tane ehramı sütunla, ortasında ar-
mudî bir kubbe var. Bunlara kaç bin lira sarf edil
miştir ve bunlar niçin yapılmıştır? (Handeler). 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY (De
vamla) — Muhterem Haindi Beyefendinin sualleri 
msyanında bir mimarımızın Filistin'de bulunduğun
dan bahsedilerek bunun en nihayet Fethi Beyefen
dinin zamanında memuriyetine nihayet verildiğini 
söylediler. Malumu âliniz bu zat Mimar Kemalet
tin Beydir ki, memleketin en münevver bir genci ve 
inşaatta göstermiş olduğu eserleriyle temayüz etmiş 
bir şahıstı. 1339 senesi Bütçesinin tanzimi sırasında 
Heyeti Celileniz tarafından Kemalettin Bey kabul 
ettiği surette altıbin kuruş maaşla tayini temsil edil
di. Tabiî Encümeni âlinizin bu kararına ittibaen 
Kemalettin Beye teklif edildi. Mescidi Aksanın 
Türk mimarları tarafından tamiri arzu edilmiş ve 
kendisine 400 İngiliz lirası maaş yani ücreti şehriye 
tayin edilmiş ve bu evvelce Hükümetçe de kabul 
edilmiş olduğundan Kemalettin Bey Kudüs'e izam 
edilmişti. Başlamış olduğu işi * bitirmek ve icabında 
buraya gelmek suretiyle kendisinin 1340 senesi ipti
dalarında Evkaftaki vazifesine nihayet verildi ve hat
ta bu suretle tayininden sonra İstanbul'da 2 : 3 ay 
kaldı. Ondan sonra gitti. Bir lüzum üzerine yine 
çağırdık «bu inşaatı burada deruhte ettim, tehlike
li bir anındayım, şimdilik gelemiyeceğim» dedi. 
Esasen kendisine otel plânlarını, inşaat plânlarım 
daima gönderiyorduk. Vermiş olduğumuz altı bin 
kuruşla bizim bir fen müşavirimiz mahiyetinde idi. 
Binaenaleyh gelemiyeceği anlaşıldı ve Fethi Bey za
manında memuriyetine nihayet verildi. 

Bir inşaat fabrikasından bahsolundu. Bu inşaat 
fabrikası Vekâlet zamanında çimentodan blok yap

mak üzere Vekâletin arzusunca bu işten anlayan 
bir zat intihap edilerek Avrupa'ya gönderildi. Fil
hakika o malzemeyi aldı geldi. O malzemenin bede
li alarak 17 bin lira verildi. Buraya geldikten sonra, 
İmar Vekâleti bu işi ben alacağım, ben yapacağım 
dedi. Beraber yaparız dedi ve Manisa'da bulunan 
yanmış, yakılmış yerler için makineyi oraya kur
dular ve bizim paramız olan 17 bin hr-ayı da sahi
bi verecektir, dediler. Zaman geçti, İmar Vekâleti 
Müdüriyeti Umumiyeye tahvil edilince biz böyle 
şeyi alamıyacağız, dediler. Biz kendisine müracaat 
ettik. Kendisi üç senede üç taksitte ve beher sene 
beş bin küsur lira vereceğini söyledi. Biz buna. da 
kanaat etmedik, mahalline adam gönderdik. Fab
rikasına adam gönderdik. Bugün paramızı istih
sal etmek üzereyiz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Nasıl Ev
kaf Müdüriyeti namına makine alınır da orada ka
lır? 

MÜDÜRÜ UMUMİ $EMSETTİN BEY (De
vamla) — Evkaf Müdüriyeti namına alınmamıştır. 
Bir zat makine almak üzere gitmiştir ve bu adam 
da ortak olmak üzere idi, buna imkân olmadığı 
için yapılmadı, kaldı (paralar ne oldu? Sesleri), 
(Gürültüye gitti sesleri). Fabrikayı haez etmek üze
reyiz. Vermiş olduğu taahhüt senedi üzerine para
yı vermedi, onun üzerine ikamei dava ettik. Fab
rikayı hacz etmek üzereyiz, fabrika Manisa'da ya
pılmıştır, işliyor. Oraya bir memur gönderdik, tah
kikat icra etti, geldi. 

Yozgat'taki Cevherli Ah Efendi vakfına gelince, 
Cevherli Ali Efendi vakfı hakikaten en mühim bir 
vakıftır. Bunun esas iradı Sungurlu'dadır. Halbuki 
Sungurlu'da meımururnuz bulunmadığı için, beledi
ye idaresi oradaki akarın varidatını keyfimayeşa 
tahsil etmiş. Fakat, buyurduğunuz gibi binlerce 
lira değildir, oraya memur gönderdik. 1 200 lira 
varidat elde edebildik. Binaenaleyh tabiî su yolla
rının tamirine teşebbüs edeceğiz. 

Elmadağı suyuna gelince; Ankara'da iki nevi su 
vardır. Birisi Elmadağı, diğeri Hanımpınarı, Rir 
de Şahnapınarı namiyle bir su vardır ki bu şehre 
isale edilmiyor. Hanımpınarı da, Elmadağı da va
kıftır. Hanımpmarı vaktiyle belediyeye terk edil
miş, belediye ondan evlere su satmak suretiyle • ida
resini ele almış. Elmadağı suyu da bu şehrin müf
tü efendisinin tevliyeti dahilindedir. Evkaf ile hiç 
alâkası yoktur. İnşaatı o yapar. Yalnız sene besene 
yerdiği hesabatı tetkik ederiz. Aldığı parayı göste
rir. Masrafı gösterir. 
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AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Akıtılmazsa 
müdüriyet bir şey yapmaz mı? 

ŞEMSETTİN BEY (Devamla) — Onu da tah
kik ettik. Elmadağının tamiri için ikiyüzbin lira lâ
zımdır diyorlar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tamir için ikiyüz
bin lira, bu yanlıştır. 

ŞEMSETTİN BEY (Devamla) — Bize öyle ha
ber verdiler efendim. 

Medreselere gelince: Efendim; medreselerin men
faati fevt oldu. Bunlar müstağnii anha addolunan 
kısımlardandır ki geçen sene bunlar için bir maddei 
kanuniye teklif ve kabul edildi. Geçen senenin 
Muvazenei Umumiye Kanununun beşinci maddesin
de (müstağnii anha olduğu usulen tahakkuk eden 
evkafın nakit ile istibdalinden hâsıl olacak mebaliğ 
bir tarafa sarf olunmıyarak evkaf namına tenmiye 
edilecektir). Deniliyor ki bundan dolayı Şubata ka
dar tehir edilmiş ve kanun da geçen sene Nisanında 
çıkmış. Binaenaleyh nukudu mevkufe de tenmiye 
edilmektedir. Bu sene bunu daha ziyade tevsi et
tik ve Heyeti Âliyenize arz ettik ki lâyihai kanu-
niyenin müzakeresi esnasında görülecektir. Bunla
rın tamamı satılacak olursa parasının tenmiye edil
mesi veyahut akar inşası için müsaade istiyoruz. 
Eğer bunlar verilecek olursa peyderpey yapılacak
tır. 

Adile Sultan vakfı hakında sual irat buyuruîdu. 
Adile Sultan vakfı - vakfiyesi münasebetiyle - mü
tevellisi tarafından kaymakamı intihap olunur. Bu 
zat geçen sene tayin olunmuştur. Daha senesi ol
mamıştır ki kendisinden hesap alınsın, sene beşe-
ne hesap görülür. 

İstanbul'daki vakfı akaratm iradı senevisi 180 bin 
liradır ve bu bin parçaya yakındır. Taıbiî tama
mına haber veremem. Bunlardan Dördüncü Vakıf
han Haziran nihayetinde bitmek üzeredir. Bunun 
kirası da yüzbin lira tutacaktır. Çünkü esham bor
sası oraya gelecektir. Ziraat Bankası filân da ora
sı için müracaat etti. Bunu da her halde ikmal et
mek üzereyiz. 

Mecmuu varidatın yekûnunun dörtte üçünü İs
tanbul teşkil eder. Yani ikibuçuk milyon liranın 
teirbuçuk milyon lirasından fazlasını İstanbul verir. 

Sonra talebe yurdu meselesi; efendim! Hakkı 
âliniz vardır. Fakat hanbin gelmesiyle beraber eli
mizde birçok natamam vakıflar kaldı. Bunlardan 
bir tanesi Dördüncü Vakıfhan, ikincisi talebe yur
du, üçüncüsü hastanedir. Biz bunların hepsini yap

mak imkânını bulamadık. Fakat bunlardan yalnız 
Dördüncü Vakıfhan esham borsası olacağından ve 
borsanın da birçok menfaati ve ticareti bulunmasın
dan dolayı onun ikmalini tercih ettik. Bunun üzerine 
yüzellibin lira sarf ettik. Bundan sonra da mem
leketin hayatına, sıhhatına yardım edecek olan has
tane vardır ki; bunun için yüzbin lira altun para 
sarf edilmiştir. Bu hastane şehir eminindedir. Dört-
yüz yataklıdır ve bugün arzu ediyoruz ki, tamamen 
değil, kısmen ikmal edelim de memlekette bir has
tane olsun dedik. Zaten bir pavyon bitmiştir. İki 
daha ilâvesiyle üç pavyon olmak üzere bitiyor. 

Talebe yurdu meselesine gelince : Hakikaten bu
yurduğunuz gibi tekmil pürüzü temizlenmiştir. Fa
kat öyle söylendiği gibi onbin, yirmibin lira ile 
olacak gibi değildir. Buna elliıbin lira lâzımdır. Şim
dilik o Hayri efendilerin başlayıp bitiremedikleri, 
muvaffak olamadıkları şeyleri bitirmek ve onun ese
rini takip etmek müdüriyeti umumiyenin gayesin-
dendir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — De
mek ki bunun yapılması sırada vardır. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY (Devamla) — Evet efendim; sıradadır. Hattâ 
ondan maada burada Hıfzıssihha müessesesi olarak 
bir bina yaptıracağız. Elde ettiğimiz menabi ile 
memleketin imarına, iktisadiyatına ve üçüncü ola
rak da içtimaiyatına hizmet etmekteyiz, bu gayeyi 
hedef ittihaz etmişsiz, bu gaye üzerinde yürüyoruz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim; talebe yurdu, talebenin sıihıhat ve hayatı
na yardımı olacağı için hastaneden sonra bunun der
hal yapılmasını istirham ediyorum. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY (De
vamla) — Peki efendim. 

Oteldeki sütunlara (gelince: Tabiî inşaatın pro
jesi yapıldığı zaman bir de onun keşfi yapılır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bunlar için kaç 
bin lira sarf edilmiştir? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY — 
Efendim; Heyeti umumiye meyamnda yapılan sar
fiyattan olduğu için müfredatı meyamnda arz ede
rim. Şimdilik bilmiyorum, müsaade ederseniz tah
kik edeyim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Orada hergün bir
çok ustalar çalışıyor. O ehramlar için sarf edilen 
paranın miktarını ne kadar tahmin edersiniz? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY (De
vamla) — Dör - beş bin lira zannederim. 
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RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bunlar neye ya
rar? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY (De
vamla) — Efendim onu heyeti fenniye bilir, bende-

. niz bilmiyorum. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; Anka
ra'da birtakım inşaat yapıldığını görüyoruz. Tabiî 
bu inşaatın şehrin imarına yardımı oluyor. Fakat 
bendeniz zatı âlinizden soruyorum. Bilhassa istilâ 
gören yerlerde camiler birçok tahribata uğramıştır. 
Bu sene diğer vilâyetlerde belli başlı ne yapılmış
tır? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY (De
vamla) — Efendim; harbin yani düşmanın memle
ketten ihracından sonra Evkaf Müdüriyeti Umu-
miyesi, istilâ gören mahallere gönderdiği fen me
murları vasıtasiyle veyahut mahallindeki erbabı ih
tisas marifetiyle yaptırdığı keşif neticesinde ziyanı
mızın takriben yirmi'beş milyon lira olduğuna mut
tali olmuştur. 1339'da bütçemizin yekûnu ise bir 
buçuk milyon lira idi. 1340'da iki milyona irtika 
etti. 1341 'de ikiıbuçuk milyon lira alarak teklif edi
yoruz. Biribuçuk sene zarfında bir milyon lira te-
zayüt etti. Bunun sebebi akarata ehemmiyet ver
mek, menfaat temin edilen yerlerde binalar vücuda 
getirmektir. Sonra efendim; 1339 senesinde bütçe
mizde inşaat faslımız (320) bin lira idi. Bu sene 
yediyüzlbin lira olarak teklif ediyoruz. Tabiî bu ye-
diyüzbin lira yalnız buraya sarf edilecek değildir. 
Bundan (96) bin lirası Sıhhiye Vekâletince sarf edil
miştir. Ondan sonra sarf edilen 80 bin lira da (96) 
bin lira da dahildir. (80 bin lira da dahil sesleri). 
Evet seksen bin lira da dahildir. Yani sekiz bin lira 
daha sarf etmiştir. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Kalorifer tertiba
tı yapılmış mıdır? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY (De
vamla) — F,fendim; kalorifer tertibatı için geçen 
gün buraya gelenlerle görüşüldü. İstanbul'dan fi
yat bildirecekler, onu da yakında bitireceğiz. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Kaç ay sonra 
vaz olunacak? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY (De-
vamîa> — Üç ay sonra vaz olunabilir. Şunu da 
ai5» edeyim ki kazandan madası vaz olunacaktır. 
Kazanı da ancak Teşrinievvele kadar konulabilir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Müspet olarak an
lamak istiyorum. Şimdiye- kadar hariçte ne yapıl-
mıştar? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY (Devamla) — Müfredatını da ayrıca takdim 
ederim efendim. Yalnız hayrat tamiri olarak 600 
parça hayrat tamir edilmiştir. Bir yandan da tamir 
için lâzım gelen havale verilmektedir. Çünkü mer
kez masrafı ayrıldıktan sonra tahsisat tekmil taşraya 
veriliyor. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Taşraya bir şey 
verildiği yok. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY (De
vamla) — Efendim; dairei intihabiyeniz için bu se
ne buradan vermiş olduğumuz... 

REİS — Efendim; sualler âdeta muhavere şek
line girmiştir. Onun için söz alanlar bekliyorlar. 

VASIF BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaşlar; 
malûmuâlileridir ki geçen senenin Martında mem
leketin zarurî ihtiyaçlarına istinat ederek Meclisi 
Âli, inkilâbı temin eden kanunları neşr ve ilân eder
ken, evkaf meselesini de sureti umumiyede ve ke
mali dikkatle nazarı itibara almıştı. Bunun sene
lerden beri, çocukluğumuzdan beri müzmin bir 
dert olduğunu biliriz, işitiriz. 

! Efendiler; kemalî sarahat ve katiyetle ifade ede
rim ki Türkiye'de bir vatandaş yoktur ki evkaf na
mı altında bu memlekette bir maraz olduğunu, bir 
dert olduğunu, bu maraz ve derdin esaslı ve seri 
bir surette ıslahı lâzım olduğunu tasdik ve iddia 
etmemiş olsun. Şüphesiz bu umumî telâkki ve bu 
umumî kanaat birtakım hakayik ve delâile istinat 
etmektedir. Bütün Türklerin aklı selimi o kadar 
noksan değildir ki ortada hakiki bir sebep olmadan 
bunu izale ve tedavisi lâzım olan bir dert olarak 

j telâkki etmesin. O halde gözümüzün önünde bir 
netice tebarüz ediyor. Tüfkiye'de esaslı bir tarzda 

; halledilmesi icap eden müesseselerden biri evkaftır. 
Nitekim hatırı âlinizdedir ki geçen seneki içtimada 
bu, ehemmiyetle nazarı dikkate alınmıştır. Tev
hidi Tedrisat Kanunu, Hilâfetin İlgası Kanunu neş-
rediîdiği zaman evkaf meselesinin halledilmesi de 
dteçpis edilmiştir. Fakat o zaman Başvekil İsmet 
Paşa Hazretleri bu meselenin ehemmiyetine binaen 
bir kere tetkik edilmesini, tetkik mahsulü olarak 
vücuda getirilecek olan bir teklifi kanuniyi Heyeti 
Celilenize sevk ederek bu meseleyi kökünden hallet
meyi tercih buyurdular ve Meclisi Âli de bunu ka
bul etti. Zannediyorum ki İsmet Paşa Hazretleri İs
tanbul'dan birtakım mütehassıslar celbettiler, bir 
komisyon toplandı. Bu komisyon esaslı bir tetki-
kafc yaptı- ve mospe* netayice vardı. E&kaf mese-
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leşini hakiki- bir neticeye rapt etmek için projeler 
ihzar etti. Bu projelerin ne dereceye kadar muvaf-
fık olduğunu bilmiyorum. Yalnız umumî bir nıok-
tai nazar olarak söylüyorum. Yoksa salâhiyetim 
dahilinde bir mesele değildir. Fakat bu projeler, 
bu kanunlar ihzar edildiği halde 8 - 9 aydır Meclise 
gelmemiştir. Şimdi görüyoruz ki bu derde bir çarei 
esasi olmadığı halde karşımıza milyonlardan ibaret 
bir bütçe gelmiştir. 

Müdürü Umumi Bey burada vaki olan bazı su
allere cevap vermiştir. Fakat samimiyetle söylüyo
rum ki Türkiye'de evkafın hiçbir hareketini göre
miyorum. Ya gözlerim görmüyor veya dimağım an
lamıyor. Evkaf İdaresi müsmir ve memlekete nafi 
bir iş yapmış değildir. Bu kadar umumî işler için
de evkaftan beklediğimiz bir iki bina yapmak değil
dir ve bu, beklediğimiz netice ile kabili kıyas değil
dir. Yapılan binalar da senelerden beri uğraşıldı
ğı halde hâlâ bitmemiştir. Bu da birkaç evdir. Üç 
dört ev ve bir de şayanı hicap bir derecede gayet ga
rip bir şekilde bir otel yapmakla memlekette bir Ev
kaf İdaresi vardır, bir Evkaf Müdüriyeti Umumiye
si vardır ve bir Evkaf Bütçesi vardır diye iddia eder
sek, kendimizi aldatmış oluruz. Bu sözlerimden 
Evkaf İdaresi çalışmaz mânası anlaşılmasın. Ne tef
tiş ettim, ne de gördüm. Ne bana-ait, ne de Mec-
.lisi Âliye ait bir dairedir. Fakat ortadaki asar nok
tai nazarından istidlal ediyorum ki Evkaf Müdüri
yeti Umumiyesi, Evkaf Dairesi iyi bir şekilde de
ğildir. 

. Sonra arkadaşlar! Birçok azayi kiram, memle
ketlerinde evkafa ait birçok binaların hergün harap 
olmakta olduğunu görürler. Meselâ Müdürü Umu
mî Beyin söyledikleri birçok medreseler, vakıflar 
vardır t i her gün için harap, heder olmaktadır. Mec
lisi Âliye şayanı hayret bir şey arz edeyim 6 - 7 se
ne evvel Evkaf Nâzın bulunan Hayri Bey Merhum. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Medresele
ri imar mı edelim? 

VASIF BEY (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz; Hayri Bey Merhum bir kanun neşretmiştir. 
Kanunda müstağnii anha olan medreselerin satıla
rak idarei mahalliyeye devredilip mektepler yapıl
masını kabul etmiştir. Bilhassa bu noktai nazara, 
nazarı dikkatinizi celbederim. İdarei Umumiyeye dair 
söylemiyorum. Doğrudan doğruya evkafın muhtası 
-lehi mefkud olan medreselerin yerine mektep bina
ları yapılmasını Hayri Beyefendi kabul etmiştir. 
Bunun için kanun vardır. Arzu ederseniz okuyayım 
ve göstereyim. Halbuki geçen sene Evkaf Müdüri

yeti Umumiyesi Bütçe Kanunu lâyihasına bu kanun 
düşünülmeden ve nazarı itibara alınmadan bir mad
de ilâve edilmiş ve bu maddede evkafa ait binaların 
ve medreselerin satılmasından hasıl olacak paranın 
Evkaf namına tenmiyesi kabul edilmiştir. Arkadaş
lar; ne medrese binaları satılmakta ne bunun için 
para alınmakta ve ne de tenmiye edilmektedir. Bu, 
lâftır ve kanunda münderiç bir lâfzı bimana olarak 
kalmıştır. Bu gibi binalar hergün harabî karşısın-
dadır ve harap olmaktadır. Günahtır. Efendiler; 
bunlar, memleketin serveti miüiyesidir. 

Sonra; Türkiye'nin her tarafından en esaslı bir 
dert olarak tedrisatı iptidaiyeden bahsediyoruz. Bu
gün idarei mahalliye bütçeleri çok azdır. Biliyorsu
nuz ki âşârın ilgasından dolayı hissei menafi çok 
azalacaktır. Tedrisatı İptidaiye Vergisi memleketin 
heyeti umumiyesinde ruyu kabul görmüş bir vergi 
değildir. Tedrisatı İptidaiye Vergisinin tahsilatı 
yüzde altmıştan fazlayı geçmiyor. Bu suretle tedri
satı iptidaiyemiz perişan bir haldedir. Diğer taraf
tan da birçok kıymetli binalar, arsalar fenaya doğ
ru gitmektedir. (Çok doğru sesleri). Ve biz de bu
na imazı ayn ediyoruz. Bu hüsnü kabul edilecek 
bir noktai hareket değildir. Binaenaleyh bilmiyo
rum, Hükümet namına suallerime kim cevap vere
cek? Heyeti Celileden ve Hükümetten rica ediyo
rum, bizi tenvir etsinler. 

REİS — Ali Cenani Bey cevap verecek! 

VASIF BEY (Devamla) — Evkaf meselesinin 
halli hakkında geçen sene yapılan proje ve kanun-
!a>- ne; için Meclise getirilmemiştir? Bu proje ve ka
nanlar esaslı ve faideli değilse yeniden ihzarı müm
kündür. Binaenaleyh o kanun meselesini esaslı bir 
tarzda halletmezden evvel, Evkaf derdini esaslı bir 
tarzda halletmeden evvel bütçeyi Meclisi Âli nasıl 
kabul edebilir? Evvelâ bu suallerime Hükümet na
mına cevap verilmesini rica ediyorum. Ondan son
ra kanunun dördüncü maddesi hakkında tekrar söy
leyeceğim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Ga
ziantep) — Efendiler;'Evkaf meselesi, bizim için 
oidden büyük bir derttir. Bunu hepimiz görüyor 
vs hissediyoruz. Görmemek, hissetmemek imkânı 
yoktur. Memleketin her hangi bir parçasına gider
seniz yıkılmış bir harabe, diğer tarafta bir mezbe-
legâh yahut metruk bina görürsünüz. Sorarsanız 
<-jEvkafa aittir» derler. Bunu görmemek imkânı 
yoktur. İsmet Paşa Hazretlerinin evvelki kabinesin
de Evkaf meselesinin halli için yedi tane lâyihai ka-
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miniye yapılmıştır. Birisi galiba Heyeti Umumiye-
den geçti. Diğerleri kaldı. Fethi Bey Kabinesini 
teşkil ettiği zaman Evkafla alâkadar olmayı tabiî 
vazifesinden addeti ve Heyeti Vekileden üç ve Mec
lisi Âli arkadaşlarımızdan iki olmak üzere beş kişi
den mürekkep bir Encümen teşkil buyurdular. Bu 
Encümen azalarından birisi de bendenizdim. Eski 
lâyihaları okuduk. Evkaf meselesini halletmek için 
yapılan lâyihaların gayrî kâfi olduğunu gördük. İki 
ay içinde zannedersem altı - yedi defa içtima ede
rek ve yeni bir lâyihai kanuniye hazırladık. Kabine 
tebeddül etti. O lâyiha müsvette halinde kaldı. 
Ondan sonra geçen vakayii tabiî Heyeti Celileniz bi
lir. Hükümet Evkaftan daha mühim mesail ile meş
gul olduğu için evvelki projelerle yeni yapılan lâ
yihai kanuniyeyi bir araya getirerek hangisini tercih 
edeceğini veyahut her ikisinden bir lâyiha tertip ede
rek getirilmesi hususunda müzakere etmeyi derpiş et
ti. Fakat vakit müsait olmadı. 

Ta'biî efendiler! Hükümet evkaf meselesini ciddî 
olarak derpiş ve halletmek fikrindedir ve vazifesi
dir. Fakat bu bütçeyi o lâyihai kanuniyelerin bu
raya gelmesine, encümende durudıraz müzakere 
edilmesine talik etmeye zannederim ki zaman müsait 
değildir. Bütçeyi tasdik eder, Evkaf Müdüriyeti 
Umumiyesinin eline veririz. O tatbik eder. Evka
fın. hal ve intacı, atiyen Heyeti Celilenizce uzun 
uzadiye ye zannederim ki gayet kıymettar ve uzun 
vaktinizi almaya değer bir meseledir, O zaman mü
zakere eder ve hallederiz. Zaten bunun halledilme
si memleket için büyük bir faidedir ve memleket 
için hayırlı olur. Yalnız bütçeyi talik etmek doğru 
olamaz. 

REİS — Muhtar Bey, buyurun: 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Vaz geçtim efen

dim. 
REİS — İsmet Bey uyurun! 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; bendeniz de 
Evkafın ıslâhı hakkında birkaç kelime arz edecek
tim. Vasıf Bey bu hususta izahatta bulundukları 
gibi Hükümet namına da Ali Cenani Beyefendi Hü
kümetin bu baptaki tetkikat ve teşebbüsatını izah et
tiler. Evkafın hakikaten muhtacı ıslâh olduğu her
kesçe müsellemdir. Evkaf Müdüriyeti Umumîyesi-
ni'n elimizde bulunan bütçesi tetkik edildiği zaman 
bu müdüriyetin ıslâhı gayelerine doğru gittiği iddia 
olunsa dahi gidemediği görülmektedir. (3 400 000) 
Küsur masarifi vardır. Evkafın vazaifi esasiyesi 
iki şubeye inkisam eder. Birisi, mesaühi ammeye 
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mahsus olan mebanii hayriye vazaifinin ifası için 
vakfedlen akarat vesairedir. Şimdi evkaf; vazifesi
nin birisini yani, mazbut olan kısmını Diyanet İş
lerine tevdi etmiş ve buraya da tahsisat koymuştur. 
Evkafın yalnız akaratın imar ve ihyasına dair va
zifesi kalmıştır. Fakat bunu da yapamamış, evkafı 
mazbuta vazaifini buraya devretmekle beraber evka
fı mülhaka vazaifini deruhte etmiştir. Bütçenin 
«masarifi müştereke» faslının ikinci maddesinde gö
rülecektir ki «mütevellilere sarfiyat ve bikudret ev
kafa muavenet karşılığı» diye birçok paralar var
dır. Demek oluyor ki Evkaf ne hakiki surette ıs
lâh edilmiş ve ne de gayesine doğru yürümekte bu
lunmuştur. Hâlâ Meşrutiyeti Osmaniyeden beri ya
pılan ilk Evkaf Bütçesinin çerçevesi dahilinde yürü
mektedir. Ve o çerçeve içerisinde meibanii hayri-
yeye ait olan bazı vazaif Diyanet İşleri Riyasetine 
geçmiş ve şimdi tahsis edilen bu iki milyon masraf
tan 400 küsur bin lirası mebanii hayriyeye tahsis 
edilince diğer 600 küsur bin lira da akarata tahsis 
edilmiştir. 

Binaenaleyh bu bir milyon üçyüzbin küsur lira 
kadar kısmen vakfın vazaif ine kısmen de hayratının 
ve akaratının imar ve inşasına, bir de faideli ola
rak Gurebayı Müslimin Hastanesine muavenet' gö
rürsünüz. Demek ki diğer bir milyon yi* T; küsur 
bin lira işte burada gördüğünüz bu füsul ve rrievat 
içinde bulunan teşkilâta sarf edilmektedir. Şu hal
de Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi, içtimaî, umranî 
menafii ammeye doğru yürüyor, iddiası burada va
rit olamaz. 

ALİ RİZA EFENDİ (Amasya) — Hangi vekâ
letin masrafı bundan azdır acaba? 

İSMET BEY (Devamla) — Vekâletlerin idare 
masraflarını mukayese etmiyoruz. Rica ederim efen
di hazretleri! 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Anlıyoruz, 
fakat burada... 

İSMET BEY (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim; hakkı kelam bana aittir. Zatıâliniz de 
gelir burada söyle' siniz. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Hay hay. 
İSMET BEY (Devamla) — Demin Müdürü Umu

mî Bey Evkafa ait izahatı esnasında Yozgat'taki 
(Cevheri) Vakfına ait bir suale cevap verdiler. Bu 
vakfın akaratının mühim aksamı Sungurlu'dadır. 
Yozgat'ta dahi hayratı vardır. Bu vakfın idareten 
zabt edilmesinden maksat, mütevellilerin vakfiye-
te ait olan vazifeyi ifa etmediklerinden dolayı Ev-
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kaf Müdüriyeti şartı vakıfı ifa etmek üzere vakfı 
muvakkaten idare etmesi demektir. Halbuki ida-
reten zabt olunacak bu vakfın, Yozgat'ta oturan 
Bvkaf Müdürü gelir, Sungurlu'daki akaratını der
hal müzayede eder ve harabiyetine bakmıyarak neye 
verirse verir, parasını getirir, Yozgat • idaresinin 
tahsisat açığına kaydeder. Halbuki Sungurlu'da aka-
rat büyük bir harabi içindedir. Tamir edilmemiş
tir. Bu suretle gayrı kabili istimal bir hale gelmiş
tir. Zannediyorsam ki Yozgat'taki hayrata da bu 
suretle bakılamamaktadır. Buradan alınan paralar 
Bvkaf İdaresine sarf edilecek olursa ve tahsisat açı
ğına sarf edilmekte devam edilirse bu hayrat tabia-
tiyle bitecektir. Bu bir misaldir. 

Binaenaleyh Bvkaf Müdüriyeti Umumiyesi ken
disini tasfiye etmeden şu veya bu vakfa vazıyet et
mekten feragat etsin. Bvkaf Müdüriyeti akar ve
saire gibi umranî bazı makasit takip etmektedir. Fa
kat yalnız bu suretle vakfın hikmeti vazına vesairesi-
ne doğru vaziyet almış addedilmez. Her halde vak
fın milletin hakiki menafiine muvafık surette halli 
lâzımdır, zaruridir. Binaenaleyh Hükümet bu bap
ta yeni hazırlamış olduğu lâyihaları biran evvel He
yeti Celiieye getirmelidir. Bu misali arz ederken 
böyle idareten mazbut vakıfların hakikaten hayra
tını imar etmek suretiyle maksadı vakfı Bvkaf Müdü
riyeti Umumiyesi temin edemiyecekse ve sureti ha-
kikiyede ıslâhım yapamıyacaksa, bunu Evkaf Mü
düriyeti Umumiyesi mahallerine bıraksın, bunu 
mahalleri yapsınlar (doğru sesleri). Yoksa kendisinin 
iştigalâtına dahil olacak vazaiften de değildir, ya
pamamaktadır. Bir kere hayratın mühim kısımları
nı Diyanet İşleri Riyasetine tevdi, ettikten sonra bu 
hayratın diğer aksamını, meselâ su yolları vesaire 
gibi mesaili dahi kendisi yapacak bir halde değil
dir. Bir taraftan akar yapar, parası yetişmez, diğer 
taraftan hayratın bu gibi menabii yani menafii 
ammeye rnubasses olan su yolları vesaire harap ol
maktadır. Bvkaf Müdüriyeti Umumiyesi bu vaza-
ifi her halde kendi çerçevesi dahilinde olsun tasfi
ye etmesi lâzımdır. Bu, esaslı bir tedbir olmamak
la beraber belki lâyihaların Meclise, Heyeti Celile-
nize arz ve kesbi kanuniyet etmesi uzun sürer. Eğer 
bunları uhdesinde tutacaksa bu hayratın vebalinden, 
azabından, kurtulmak için bilhassa vazifesini ifa 
etsin. İdareten mazbut olan Evkafın hayratının 
imarına dahi ehemmiyet atfetsin. Bunu rica ediyo
rum (Müzakere kâfi sesleri). 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bendeniz fazla 
söyleyip' zatı afilerinizin sabrını tüketecek değilim. 

Yalnız bir madde vardır. Bu madde üzerinde Heye
ti Celilenizin nazarı dikkatini celb edeceğim ve te
nevvür edeceğim. Acaba hakikat mi, değil mi? 
Bunu Müdürü Umumî Beyden işitmek istiyorum. 

Efendim; malumu âliniz vaktiyle Abdülhamit, 
Bvkaf üzerinde bazı tasarruflarda bulunmuştur. 
Devii istibdatta bendegânından bazılarına, bazı aka-
ratı vakfiyeyi bahsetmişti. Meşrutiyetin ilânından 
sonra Hayri Efendi Merhum Evkaf Nâzın iken bu 
kabil evkafın istirdadı için maihakime müracaat et
ti. Bu müracaat yüzünden birçok vakıflar istirdat 
edildi ve bunlar için mahakimden ilâm alındı. Bu 
hükümler kesbi katiyet etti, derecattan geçti. Bu 
cümleden olarak merkez kumandanı esbakı Sadet
tin Paşaya da verilmiş bazı vakıflar vardır. Bunun 
hakkında da Hayri Efendi Merhum zamanında mah
kemeye müracaat edilerek hüküm alındı ve o hü
küm kesbi katiyet etti ve o vakit bu ilâm kesbi kati
yet ettikten sonra icraya verildi ve Evkaf bu akaratı 
onun elinden veya onun veresesinin yedinden aldı. 
Evkaf bu akarata vazıülyet iken buradaki Hükü
metimiz teessüs ve teşekkül etti. Zaferden sonra 
Ankara - İstanbul yolu açılınca o zaman Anka-
ra'daki Seriye ve Evkaf Vekâletinde bu kuyudat, 
yani mehakimden geçen hükümler ve derecattan ge
çen ilâmat kayıtları, burada yoktur, zanniyle Sa-
detin Paşanın veresesi buraya geliyor, Seriye ve 
Evkaf Vekâletine müracaat ediyor. Diyor ki: «Bi
zini bazı akaratımızı fuzulî olarak vaktiyle Evkaf 
Vekâleti zabt etmişti. Bunları iade ediniz» verilen 
istida Evkaf Müdüriyeti Umumiyesine, o vakit Şûra
yı Evkaf vardı, Şûrayi Evkafa tevdi edilir. Şûrayi 
Evkaf ilâmın kayıtlarını bulur ve ilâmı kesbi kati
yet ettiğini görür. Bunlara cevabı kati, cevabı red 
verir. Ve «Bu husustaki ilâmat şudur. Sizin esasen 
bunlar üzerinde hakkı tasarrufunuz yoktur. Abdül
hamit bunlara sizi fuzulî olarak tasarruf ettirmiştir 
ve ilâmın tarihi de şudur der, istidalarına meşru
hat verir. Kendileri de bırakır giderler. Bir müd
det sonra aynı vereseden birisi İstanbul Bvkaf Mü
düriyetine müracaat eder. İstanbul Evkaf Müdü
riyeti de - nazarı dikkatinizi bilhassa celbederim -
müphem bir meşruhat veriyor «bunlarla gerçi ara
mızda bir da#a varsa da halli menutu reyi vekâlet 
penahileridir» diyor. Bu istida ile Vekâlete geliyor
lar. Vekâlet Evkaf Müdüriyeti Umumîyeaini ve Şû
rayi Evkafı haberdar etmeden güya arada hallolma-
m«ş, mahkemede kesbi katiyet etmemiş münâzaun 
fih bir mesele varmış gibi, İstanbul'da, zannede
rim Bahçekapı'da, mühim icar getiren bu iki aka-
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rın Sadettin Paşa veresesine sulhan teslimine razı ol
duğunu yazıyor. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Ki
min zamanında oluyor? 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Seriye Vekâleti
nin ilgasından az müddet evvel, zannederim Musta
fa Fevzi Efendinin zamanında oluyor. Kendileri bu
rada ise veyahut Müdürü Umumi Bey biliyorlarsa 
bizi tenvir etsinler. Bu suretle iki mühim akar bigay-
rı hakkın Sadettin Paşanın veresesine teslim ediliyor. 
Tabiî Evkaf şuna, buna devir ve teslim edilir orta
ya konmuş bir mal değildir. Kimse ona tasarruf ede
mez. Ortada kesbi katiyet etmiş bir ilâm var ki na
sıl oluyor böyle iki mühim akarı bir taraftan mües-
sesatı hayriyemiz varidatsızlık yüzünden kimisi ha-
rabiye mahkûm ve müstahdimini de muhtacı muave
net ve sefaletle vakit geçirirken laalettayin bir şahsa 
veriliyor. Bu muvafıkı muadelet değildir. Bu husus
ta bizi tenvir buyursunlar (çok doğru sesleri.) 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSET
TİN BEY — Efendim; bir kere Abdül-
hamit devrinde bilâ bedel veya cüzi be
del ile verilen akarın miktarı hatırımda kaldı
ğına göre 1 287'dir. Hakikaten Hayri Efendi Mer
hum bunları gasp mahiyetinde gördüğü için gelip 
müracaat edenleri sulhan halletti. Müracaat etme
yenler hakkında ikamei dava olundu. O esnada Sa
dettin Paşaya da verilen birçok emlâk vardı. Sadet
tin Paşanın almış olduğu emlâk muhtelif yerlerde
dir dedikleri gibi iki tanesi yeni yapılan dördüncü 
vakıf hanın karşısındaki mağazalardır. Bir kısmı da 
senem köyündeki evlerdir. Feri köyünde de vardır. 
Ondan maada Sadettin Paşaya verilmiş da
ha birçok yerlerde emlâk vardır. Bunlar 
cüzi bedel ile verilmiştir. Cüzi bedel ile veri
lenlerin o zamanki kıymete iblâğı ile kendilerine tef
vizi Şûrayı Devlet mukarreratı iktizasından idi. An
cak veresenin içerisinde sağir bulunması ve işin sul
han tesviyesi Hayri Efendi Merhum zamanında ta
karrür ettirilerek 3W altun lira alınarak (sinem kö
yündeki evlerin vesairenin onlara terk edilmesi sure
tiyle böyle bir sureti hal bulunmuş ve mahkemeye 
gidilmiş ve mahkeme de bunu teshil etmişti. Hakika
ten dedikleri gibi cumhuriyetin Hânından sonra va-
reseden bir hanım buraya müracaat etti ve dedikle
ri gibi de cevap aldı, gitti ve mesele bitmiştir, dendi. 
Sonra sağir meselesini ortaya koyarak bu sulhun doğ
ru olmadığı iddia edildi. O zaman vekâlet tarafından 
yeniden tasfiyei hesap yapıldı, 146 hra bir para da

ha alınarak, bize terk olunanlarla meczedilerek bu 
iki dükkân kendilerine tevdi edildi, Hakikat bu mer
kezdedir. 

HULUSİ BEY (Karesi) — Emlâk kimin elindedir 
efendim? Anlamak istiyorum. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ' ŞEMSETTİN 
BEY — İki tanesi onlara bırakılmıştır. Üst tarafa 
evkafa kalmıştır. 

REİS — Şükrü Bey! 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İsmet Bey söylediler, 

başka söyleyecek sözüm kalmadı. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri.) 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Reis Paşa Hazret
leri söz istiyorum. 

REİS — Sual mi soracaksınız? 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Hayıf söz söyleye

ceğim. 
RAGIP BEY (Zonguldak) — Kâfi kâfi, fasıllar

da söylerler efendim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Müdürü Umumi 
Bey buyurdular ki «hakikaten kendileri buraya mü
racaat ettiler. Birinci müracaatları redde uğradı ve 
şurayi evkaf aynı red kararını vermişti» şu halde ay
nı mesele için Vekâletin ve şurayi evkafın meşruha
tı istidalarında var iken ikinci istidaları üzerine, ikin
ci bir sulha gitmek doğru mudur? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Sağir dolayısiyle... 

RASİH .EFENDİ (Antalya) — Sağir meselesi 
uydurmadır. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Efendim şurayi evkafın vermiş olduğu ka
rarlar nizamnamenin sarahatına göre istişari mahi
yettedir. Vekâlet isterse kabul eder, istemezse etmez. 
Bundan dolayı mesuliyet deruhte eden bir vekâlet 
vardır (Doğru sesleri), (netice ne olacak sesleri.) 
Tetkikat icra edelim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Kesbi katiyet et
miş ilâm karşısında ne diyor müdüriyeti umumiye? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Yeniden tetkikat icra ederim, heyet arzu 
ederse... 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Bunun hak
kında bir kanaatiniz yok mu? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Esasen m^üriyeti umumiyeye taallûk etmi
yor. 
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İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bu ilâma mu
gayir midir? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — İlâma mugayirdir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — İlâma muga
yir olan bir şeyi nasıl takip etmiyorsunuz? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bu şurayi evkaf 
kararı değildir. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Bendeniz bundan mesul değilim. 

REİS— Efendim; bu mesele hakkında müdüri
yet yeniden tetkikat ifa edeceğini söylediler, şimdi 
kifayet takrirleri vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere^ kâfidir, fasılları geçilmesini teklif ede

rim. 
Çorum 

İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
Evkaf bütçesi heyeti umumiyesinin müzakeresi

nin kifayetiyle fasıllara geçilmesini teklif ederim. 
Gaziantep 

Şahin 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetiyle fasıl
lara geçilmesi teklif .olunuyor. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Rasih Efendi! Vereceğiniz takrir birinci fasla ait 
midir? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Hayır heyeti umu-
miyeye aittir. Şimdi verilmesi zarurî değildir. Sonra 
da verebilirim efendim. 

REİS — Öyle ise fasıllarda verirsiniz. 

Efendim; evkaf müdüriyeti umumiyesinin bütçe 
kanunu lâyihasının birinci maddesi varidattır. İkin
cisi maddesi masarifattır. Şimdi varidat bütçesini mü
zakere edeceğiz, 

(A) Cetveli 
Fasıl Lira 

1 Harçlar 270 000 

REİS — Efendim; birinci fasıl hakkında söz isti-
yen yoktur. İkinci fasla geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

2 İcarat 1 263 500 
REİS — Efendim; ikinci fasıl hakkında söz iste

yen yoktur. Üçüncü fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal-

I dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

3 Hasılatı müteferrika 898 000 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim; 3 ncü faslın altıncı maddesinde müşahede edil
diği veçhiyle 1340 senesinden müdevver mevcut; 
120 000 lira olarak gösterilmişti. Sene nihayetinde 
tahakkuk eden nakdi mevcut 200 000 liraya baliğ ol-

I duğu için bu fasla 80 000 lira ilâvesi lâzım gelecek
tir. Bunun tashihini rica ederim. 

I REİS — Efendim; Encümen tarafından bu fasla 
(80 000) lira ilâvesiyle faslın yekûnu (978 000) lira 

j olarak tespit edilmiştir. Fasıl hakkında başka söz is
teyen yoktur. Diğer fasla geçilmesini kabul eden
ler... 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim; başka 
fasıl yoktur. 

I REİS — Evet varidat bütçesi hitam buldu. Üçün
cü faslın altıncı maddesine 80 000 lira ilâve ettiler. 
80 000 lira ile yekûn 2 511 500 liradır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Reis Paşa Hazretleri; 
I muvazene kanununun beşinci maddesi mucibince Ev

kaf muvazene kanununa otuz bin lira kadar bir vari
datın ilâve edilmesi zaruridir. Onun için kanunun bi-

j rinci maddesinin tehirini rica ederim. 

I REİS — Muvazenei Umumiye Kanununun beşin
ci maddesindeki sarahattan dolayı varidat bütçesine 

I bir miktar zam olması muhtemel bulunduğundan 
I maddenin tehirinin reye konulmasını encümen teklif 

ediyor. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi

antep) — Paşa Hazretleri eğer muvazene kanununun 
beşinci maddesiyle varidat tezayüt edecekse evkaf 
bunu almam demez. Binaenaleyh bunun tezayüdü 
bütçenin çıkmasını men edemez. 

REİS — O halde Hükümetle Encümen anlaşma
lıdır. Encümenin teklif ettiğini reye koymaya mec-

J burum. 
SAKİR BEY (Çatalca) — Paşa Hazretleri arz 

ettiğim varidat fevkalâde bir varidat nevindendir. 
I Adi neviden değildir. 
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REİS — Efendim; Encümen, bir miktar zam ol
ması ihtimali bulunduğundan dolayı maddenin tehi
rinin reye konulmasını teklif ediyor. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim; fevkalâde varidat addedilerek ona göre bir fas
lı mahsus olarak girecektir. Bu noktai nazardan bu
nun tehirini teklif ettik. 

REÎS — Encümen namına kanunun birinci mad
desinin reye konulmasının tehirini rica ediyorsunuz 
değil mi efendim? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evet efendim. Onu ri
ca ediyorum. 

REİS — Fakat Hükümet bu fikirde değildir. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 

bu tezyidini tahmin ettikleri varidat hangi faslın han
gi maddesindedir? Bu esasen muhammendir. Bilâha
re tahminden fazla çıkarsa o tabiîdir. Bütün varidat
lar böyledir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; bu hususta 
ufak bir izahatım var. Mazbata Muharriri Beyin 
beyan ettiği veçhile beşinci maddede vakıf, akar ve 
arsa ve araziye ait istibdal bedelleri var. Onun için 
bu madde oraya varidat olarak faslı mahsus şeklinde 
ilâve edilecektir. Birinci maddenin tehiri muvafıktır. 
Beşinci maddenin kabulüne mütevekkiftir. 

REİS — Efendim; Encümen tarafından birinci 
maddenin tehiri teklif olunuyor. Birinci maddeyi te
hir edersek ikinci madeye geçeceğiz. Birinci madde
nin tehirini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Te
hirini kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın. Bi
rinci maddenin tehiri kabul edilmiştir. 

(B) Cetveli 
Fasıl Lira 

1 İdarei merkeziye maaşatı 48 150 
EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 

BEY — Efendim; idarei merkeziye maaşatının yekû
nu 48 150 liradır. Halbuki son teftişimde akaratın 
idaresi tevessü etti; bunlara arazii vakfiye vesaire 
gibi birçok işler tevdi olundu. Bunun için nukudu 
mevkuf e müdüriyeti bir, arazii vakfiye müdüriyeti 
iki akaratı vakfiye müdüriyeti üç, arazii vakfiye fen 
müfettişi dört ki bunlara şehri beşer lira zam istiyo
rum. (Kabul sesleri) Binaenaleyh ceman yekûn 240 
lira zammı ile faslın yekûnu 48 390 oluyor. Bunu rica 
ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Aslını kurtar, zammını bırak. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Müdürlerin maaşı otuzar liradır. 

REİS — Encümen ne buyuruyor, zam teklifini 
kabul ediyor mu? 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMİ
NA MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Ça
talca) — Kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Efendim; Hükümetin yaptığı zam tekli
fi encümence de tasvip edilmiştir. Zammı yapılması
nı kabul edenler.:. (Ret sesleri, anlaşılmadı sesleri.) 

Efendim; Evkaf Müdürü Umumisi Bey, yapılan 
bazı teşkilât dolayısıyle dört müdüre beşer lira zam 
teklif etti. Encümene sordum. Encümen de «kabul 
ediyoruz» dedi. Binaenaleyh bu zammı reyi âlinize 
arz ediyorum. Zammı kabul edenler lütfen el -kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. O halde faslın yekûnu 48 390 lira olu
yor. Faslı bu suretle kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Fasıl bu 
suretle kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

2 Masarifi idare 40 665 

REİS — Efendim; faslın yekûnunu reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

3 Ankara vilâyetiyle vilâyatı sa- 133 458 
ire EVkaf idareleri memurin 
maaşat vesairesi 

REİS — Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

4 Vilâyat masarifi idaresi 114 025 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Efendim; dördüncü faslın üçüncü maddesin
de mahrukat, kırtasiye idare müteferrikası ve mefru
şat masrafı vardır. Buna hiçbir zam istemiyoruz. Yal
nız buradaki (25) bin liranın içinde dört bin küsur 
lira firaşlar için vardır. Müfredatta konmamış, unu
tulmuş. Bunun müfredata geçmesini rica ediyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Serlevhaya ilâve ediniz. 
Bunlar ücret midir? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Evet, ücreti maktuadır. 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; zapta 
geçmesi kâfidir. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY — 
Sonra efendim; yine bu faslın dördüncü mad
desinde «muhtacin, tevliyet, evlâdiyet ve âmâ
lar vesaire maaşatı» vardır. Bu da 12 bin lira
dır. Halbuki tevliyet ve evlâdiyetten evlâdı vakfa tah
sis edilmiş maşlar vardır ki onlara şartı vâkıf üze
rine maaş veriliyor, bu para azdır. Buna beşyüz lira 
ilâvesiyle maddenin (12 500) lira olmasını istifham 
ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mutacin için 
mi? 

MÜDÜRÎ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY — Muh
tacin ayrıdır efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Babası
nın parasını evlâdına veriyoruz. 

REİS — Encümen ne diyor efendim? 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Ça
talca) — Kabul ediyoruz efendim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim: Müdürü 
Umumî Beyin teklifine ait bir izah arz edeceğim: 
Buradaki tevliyet, evlâdiyet ibaresi, akarı zaptedil-
miş de kendilerine maktuan tahsis edilmiş olan tev
liyet ve evlâdiyet midir? Bu ciheti izah etsinler. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY — 
Efendim; malumu âliniz Evkaf Müdüriyeti Umu-
miyesi marifetiyle idare olunan evkaf, evkafı maz
buta ve evkafı mülhakadır. Bunun üçüncü bir ci
heti vardır ki tevliyete tevcih edildiği halde idaresi 
mazbuten evkafa aittir, istediğimiz budur. 

İSMET BEY (Çorum) — Akaratı evkaf elinde 
midir? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY — 
Akaratı ve tekmil iradi evkaf dindedir. 

İSMET BEY (Çorum) — Öyle ise niçin tezyidi
ni teklif ediyorsunuz? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY — 
Çünkü bir taraftan iradı aünıyor ve buna mukabil 
evlâdı idare ediliyor. 

ÎSMET BEY (Çorum) — O halde niçin zam is
tiyorsunuz? 

TEVFlK FİKRET BEY (Konya) — Bu fasılda 
evkaf matbaası için ( 4 500) lira zam var sebebi ne
dir? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY — 
Efendim; evkaf matbaası yalnız dahil yani kendimiz 
için çalışmıyor. Tüccar gibi harice de iş yapar. Bu

nun elindeki sermaye, sermayei mütedaviledir. Fa
kat sermaye diye vermiyoruz, tahsisat diye veriyo
ruz. Bu sene 4 825 lira hasılatı safiye yapmıştır. Me
murini saire çıktıktan sonra bunun masrafını ne ka
dar artırırsak hariçte o miktarda ziyade iş yapı
yor. 

TAHlR BEY (Giresun) — Varidatta öyle bir 
şey yoktur. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; Müdürü 
Umumî Beyin izah ettikleri veçhile tevliyet, evlâdi
yet idareleri mazbut, akarları alınmış olan müteveli-
lere verilecektir. Bu maktuan tahsis edilen miktarı 
tezyit etmek mi istiyorlar? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY — 
Hayır efendim. Yeniden idareye alınacak kısım için. 

REtS — Müdürü Umumî Bey faslın yekûnuna 
(500) lira zam teklif ediyor, Encümen de kabul edi
yor. Bu beşyüz lira zammı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Fasıl hakkında başka söz isteyen yok
tur. Bir takrir var, okunacaktır: 

Riyaset© 
Gurebayı müslimin hastanesinin vazaif ve masa

rifi mukabili olan tahsisatın maktuan maliyeye ve
rilmesi ve vazaifinin Sıhhiye Vekâletine devrini arz 
ve teklif eylerim. 

Erzurum 
Rüştü 

REİS — Efendim; Gurebayi Müslimin Hastane
si beşinci fasıldadır, o fasla taallûk ediyor. O fasıl
da reye arz edeceğim. 

Efendim; dördüncü faslın yekûnu olan (114 525) 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

5 Hastane ve imarat maaşat ve ma- 97 068 
sarifi 

RElS — Efendim! Rüştü Paşanın bu fasla ait bir 
takriri vardır. Demin okuduk. Şimdi bir daha okun
sun! (Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın takriri tekrar 
okundu.) 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSETTİN BEY — Efen
dim; Rüştü Paşa Hazretlerinin teklif ettikleri mesele 
esasen halledilmiştir. Ciheti fenniye ve sıhhiyesi ta
mamen Sıhhiye Vekâletinin emrindedir. Biz yalnız 
tahsisatını veriyoruz. Maliyeye devren değil, doğru
dan doğruya veriyoruz. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müdürü 
Umumî Beyin izahı üzerine mesele kalmamıştır o hal
de... 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Takririmi geri alı
yorum efendim. 

RElS — Efendim; Rüştü Paşa takririni geri almış
tır. Faslın yekûnunu reyinize arz ediyorum. Bu fasıl
da bir zam yoktur. Faslı aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

6 Merkez ve vilâyat masarifi müştere-
kesi 1 397 500 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
bu faslın müzakeresi münasebetiyle bazı maruzatta 
bulunmak istiyorum. Müdürü Umumî Bey bilirler ki 
Yozgat'a birbuçuk saat mesafede (Köse Yusuflu) ka-
riyesinde (Abdullah Ağa Evkafı) diye bir evkaf var
dır. Bu vakfın tevliyeti âcizane bendenize teveccüh 
ettiği halde mütevelliliğin ne kadar bir vebali azim 
olduğunu düşündüğümden dolayı kabulde tereddüt 
ediyorum. Vakıf, bir camii şerif ve kırk hücreden 
mürekkep bir medresedir. Bu vakfın senede - zanne
derim - ikibin liraya yakın iradı vardır. Akarı han, 
değirmen, dükkan vesairedir. Bu vakıf 1330 senesin
den beri Evkafın idaresindedir. Buranın hâsılatı, 
iradı kamilen Evkaf idarelerine, Evkaf memurlarına 
mekeldir. Diyebilirim ki, • Harbi Umumî senelerinde 
bu Evkaf olmamış olsaydı; Yozgat'ta Evkaf memur
ları hemen hemen maaşsız ve aç kalacaklardı. Med
rese harap olup gidiyor. Şimdi Evkaf Müdürü Umu
mîsi Bey bunu tamir ettireceğiz demiş olsa ve tamir 
ettirseler bile istifade edemiyecektir. Çünkü medre
seler artık Maarife intikal etmiştir. Vâkıf evlâdına da
hi bu hâsılattan hiçbir şey brıakmıyarak hepsini Ev
kafa hasr ve tahsis etmiştir. Müdürü Umumî Beyden 
rica ediyorum. Kırk hücreden mürekkep ve fakat 
harap olan o muhteşem medresenin enkazı bir da
rülfünun binası yapacak kadar vasidir. Hiç olmazsa 
o köyde o medresenin enkazı ile bir imam ve hatip 
mektebi veyahut leyli bir iptidai mektebi vücuda ge
tirirse - enkazı ile bina yapılmakla beraber - Evka
fının hâsılatından mektebin masrafını tamamen te
min eder. 

Buna ben de bütün mevcudiyetimle taraftarım. 
Bu hususta Müdürü Umumî Beyin mütalâasını anla
mak isterim. Sonra Yozgat'ta demirli yolda bir 
medrese vardır. Bu medrese vakfa aittik. Bunu akara 

tahvil için evvelce bir proje yapılmış, tasdiki için 
müdüriyete gönderilmiş, fakat henüz tasdik edilip gön
derilmemiştir. Şimdiye kadar tasdik edilip gönderil
miş olsaydı bu olacaktı. Bunun esbabı tehirini lüt
fen izah etsin. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim; bu inşaat ve 
tamirat münasebetiyle bendeniz de maruzatta buluna
cağım. Taşralarda Yunanlılar tarafından yakılmış yı
kılmış birçok köylerin minareleri maili inhidam hal
dedir. Bu minareler ekseriya köyün ortasındadır. Köy
lüler bu yıkık, harap minarelerin etrafında yeniden 
ev inşa etmekte, mektep yapmaktadırlar. Bu minare
lerin içinde tehlikeli bulunanlar pek çoktur. Mazallah 
yıkılacak olursa birçok haşarata ve zayiata sebebiyet 
verecektir. Binaenaleyh, Müdüriyeti Umumiyenin na
zarı dikkatini celbediyorum. Bilmiyorum bunların 
keşfi yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Yapılmamış
sa keşiflerini yaptırsınlar ve bunlardan maili inhidam 
olanları vasaiti fenniye ile, köylüye zarar vermiyecek 
surette yıktırsınlar. Keza ciheti askeriyenin muavene
ti de buna inzimam eder. Bu meseleye Müdürü Umu
mî Beyin nazarı dikkatini celbediyorum. Ya kendisi 
yapsın veyahut Hükümetin nazarı dikkatini celbede-
rek bir çare düşünsün. 

REİS — Rasih Efendi, söz mü istiyorsunuz? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Hayır; takririmi
zin reye vazıııı rica ediyoruz. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Efendim; Evkafın Muvazenei Umumîye Ka
nunu, Heyeti Celilenize takdim olunduğu zaman bir
çok tadilâtla takdim edilmiştir. Süleyman Sırrı Be
yin buyurdukları veçhile yerine irat yapma kiçin bir 
müddeti tabiiye ile vermek veyahut satıp tenmiye et
mek, nukudu mevcudeyi canlandırmak için orada ba
zı mevad münderiçtir. Bu şimdiye kadar Müdüriye
ti Umumiyenin salâhiyeti dahilinde değildi ki bunu 
yapsın! Eğer buna müsaade ederseniz dediklerini yap
mayı şimdiden vadederim. 

Sonra Eskişehir Mebusu Muhteremi Arif Beyefen
dinin buyurdukları nokta, hakikaten şayanı nazardır. 
Fakat demin de arz etmiş olduğum gibi zararı yirmi-
beş milyona varan ve buna nispetle senevi % 10 de
recesinde bir bütçesi bulunan bir dairenin dedikleri 
gibi bunların hemen hepsini birden yapması imkânı 
yoktur. Bu sene Eskişehir civarında Kayık köy camii 
şorifni yapacağız; Eskişehir'in hâsılatı buna yetişmez. 
N:tekim Eskişehir içinde başlamış olduğunuz camie 
de dokuzbin lira sarfettik. 
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ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim; ben yapın de
miyorum. Keşfini yaptırın. Maili inhidam olanları 
yıktırın diyorum. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Efendim; fen adamlarından bu sene bütçemi
ze koymuş olduğunuz dört tane seyyar mühendis ve 
mimar vardır. Bunlar, icabet eden yerlerde seyyar 
bir halde gezecekler ve keşiflerini yapacaklardır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Ciheti askeriye size 
yardım eder. İstihkâm zabitleri ile keşiflerini yaptırır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Beyefendi 
kanunda madde var, müsaade edilirse bu mebani sa
tılacak, irat kaydedilecektir buyuruyorsunuz. Bunu 
kimse almaz. Mahvolup gidiyor. Biliyorsunuz ki 
bunun müterakim birçok parası vardır. Bunun enka
zından, müterakim parası ile bir heyeti fenniye gön
derilecek olursa güzel bir mektep olur ve Maarif Ve
kâletine devredilirse hasılatı da temin edilir. Mükem
mel bir mektep olur. Vâkıfın arzusu da yerini bul
muş olur efendim. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Tabiî iyi olur efendim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim; Kü
tahya'da Germeyanzade Yakup Çelebinin vakfından 
bir hastane yaptırılmak için onbeşbin lira teraküm et
tirilmişti. Bu ne oldu, şimdiye kadar niçin yaptırıl
madı? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Efendim; Germeyanzade Vakfı esasen, ma
lumu âliniz, evkafı mülhakadandır. Hayri Efendi 
merhum zamanında ve zatı âlinizin de mutasarrıf bu
lunduğunuz bir sırada buna teşebbüs edildi. Başlandı. 
Fakat bundan sonra Harbi Umumî zuhur etti ve na
tamam kaldı. Zannederim bankada birkaç yüz lirası 
mevcuttur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Onbeşbin al
tın lira, bendeniz orada iken, teraküm ettirdim. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Bir kısmı sarf olundu. Mütevelli Germeyan
zade bu parayı vermedi. Geçenlerde vilâyet, orada bir 
emrazı zühreviye hastanesi yapılmasını teklif ediyor
du. Derdesti tetkiktir. Çünkü: Aşar bedeli kesildi
ğinden dolayı bittabi vakfın oraya faydası yoktur. 
Biz de imkân müsait olduğu takdirde muavenet ede
riz. Zaten demin arz ettim ki Evkaf Müdüriyeti Urau-
mîyesinin maksat ve gayesi, memleketin imarına, in
kişafına ve içtimaiyatına hizmet etmektir. Bu da 
üçüncü kısımdandır. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; bu faslın ikin
ci maddesinde ufak bir tashihe ihtiyaç vardır. Müte
vellilere sarfiyat, denilmiştir. Halbuki mütevellilere 
sarfiyat yoktur. Yani tevliyet masarifi maliyeden kat 
edilmiştir. Burada evkafı mülhaka hayratı hademesi 
vazaifi için mütevellilere sarfiyat olacaktır. Yani bu 
para vazaife mahsustur. Tevliyet hakkı yoktur. Bu
nun için bu serlevhanın tashihi lâzımdır. «Evkafı mül
haka vazaifi için mütevellilere sarfiyat» şekilde tas
hih etmek icap eder. 

REİS — Öyle mi Müdür Bey? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Doğrudur. «Evkafı mülhaka hademesi ve 
hayratı masarifine sarf edilmek üzere» doğrudur efen
dim. 

İSMET BEY (Çorum) — Evet efendim, 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun! 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim; Müdürü 
Umumî Bey, yapılan iamiratın çoğunun hariçte ol
duklarını ifade ettiler. Halbuki, bendeniz dairei inti-
habiyeme gittiğim zaman evkaf işlerini tetkik ettim. 
Su yolları kamilen harap olmuştur. Sular kaybolmuş
tur. Asarı milliye ve tarihiyeden Çifte Minareler, Ya-
kutiye ve buna mümasil birçok âsâr vardır. Bunların 
minarelerinin tepesine bir teneke olsun çakmadıkları 
için kar suları, yağmur suları bunları harap etmek
tedir. Bu âsâr çok kıymettardır. Müteaddit defalar 
vilâyetteki Evkaf Müdürünün nazarı dikkatini celbet-
tik. Nazarı dikkate almadılar. Bunların etrafı, mez
belelik olmuştur. Memlekete gelen her yabancı bun
ların .fotoğrafını almadan gidemez. Evkaf İdaresi, 
memleketin ortasında duran bu âsâra hiç bakmaz ve 
söylenen sözleri hiç nazarı dikkate almaz. Memlekete 
giren, etrafına bakan, yekten burada evkaftan eser 
olmadığına kanaat getirir. Vasıf Bey pek doğru söy
lediler. Hakikaten memlekette evkaf işi ıslah edilme
lidir. Evkaf, bilhassa bu merkeziyetten ayrılmalıdır. 
Her mahallin varidatı belediyelerine bırakılmalıdır. 
(Çok doğru sesleri.) Her mahallin su işleri, su yolla
rı, belediyelerine, şehir emanetine, umuru hayriyeye 
ait olan işleri, Diyanet İşlerine tefrik edilmelidir ve 
her memleketin varidatı kendi mahallinde sarfedil-
melidir. Hatta hâtıra olarak söyleyebilirim ki müta
rekenin ilk devirlerinde Erzurum Evkaf Müdürü, ka
sabada bulunan birçok parayı cebine koyunca İstan
bul'a geldi ve İstanbul Hükümetine teslim etti. Hü
kümetten de rica ederim. Bunları nazarı dikkate alsın! 
Tfe mahru! :n evkaf vnndaU, mahallinde sarf edilsin. 
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Her taraftan toplayacağız burada sarf edeceğiz ve bir 
otel yaptıracağız. Oda alelâcaip bk şekil arz etmek
tedir. İki tarafında birer sütun, orta yerde bk ar
mut, gelen giden güler. Evkaf Müdürü diyor ki «Bu 
mimara aittir» yahu! Bunun için münara lüzum yok
tur. Herkes bunu anlar. Anlayan yoksa söylesin. İki 
tane sipsivri sütun. Ortasına da armudî bir şey ol
muş. Hiçbir şeye benzemez. İçerisine de bir adam 
girerse kendisini kaybeder. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ankara armudu
na da benzemiyor. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz isteyen yok
tur. Elli imzalı bir takrir vardır. Abidin Bey sualini
zi sorunuz. 

ABİDÎN BEY (Saruhan) — İstanbul mıntıka 
müdüriyetinde bir fabrika malzemesi vardır. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSÎ ŞEMSETTİN 
BEY — Kibrit fabrikasından mı bahsediyorsunuz? 
O bize değil, eytama, aittir efendim. Bu faslın üçüncü 
maddesinde (inşaat ve tamirat ve mubayaa oluna
cak akaret bedeli) diye bir para vardır. Bu (330) bin 
liradır. Mezkûr meblâğın (350) bin liraya iblağını 
teklif ediyoruz. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Bunu kabul 
ederiz ya! On senedir tamir görmeyen camilerimiz 
ne olacaktır? Burdur camii on senedir duruyor. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY (Devamla) — Bir de dördüncü fasılda tamirat 
maddesinde (hayratı şerife ve tamirat ve inşaat kar
şılığı) vardır. Bunu da (300) bin lira tespit etmiştik. 
(50) bin lira daha zamla (350) bin liraya iblağını ri-

- ca ediyoruz. 
ARİF BEY (Eskişehir) — (400/ bine razıyız. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY (Devamla) — Bu faslın beşinci maddesinde 
(memurin ikramiyesi) vardır. Müsaade buyurursa
nız arz edeyim. Bizim maaşat kadrolarını tetkik 
ederseniz gayet cüzidir. (512) bin lirayı idare eden 
nukudu mevkufe müdüriyeti vardır ki, maaşı (3) bin 
kuruştur. Hiç bir dairede bu kadar maaşla bir mü
dür yoktur. Binaenaleyh bu gibi zevata sene nihaye
tinde gösterecekleri gayret ve faaliyete göre bu 
(4 500) liradan ikramiye verilecektir. Bu ikramiye 
maddesi merhum Hayri Efendi zamanında (6) bin 
lira altın para idi, böyle idare olunuyordu. Bu mad
de bu sene (4 500) lira olarak tespit edilmiştir. 

Biliyorsunuz ki, memlekette fen memurları azdır 
ve kadromuz da müsait değildir. (25 - 30 - 40 - 60) 
liraya mühendis, mimar bulamıyoruz. Binaenaleyh 

bunlar mütehassıs olarak geliyorlar. Bunlara vermek 
için mevcut (4 '500) liranın (8 000) liraya iblağını rica 
ediyorum. Ön birinci maddede «tahrir komisyonla
rınca tetkik edilecek memurini vakfiye ücuratı» var
dır. 

Efendiler; tahriri müsakkafat olur, tahdit olur. 
Kanunen bizim bir memurumuz o tahrir ve tahdit 
komisyonunda aza olarak bulunmak lâzımgelir. Hal
buki İstanbul'da ve daha sair mahallerde tapu ida
resi tahrire mübaşeret edeceğinden memur istihdam 
edeceğiz, bunlara tabiî ücret verilecektir. Bunun 
için (5) bin liranın on bin liraya iblağını teklif edi
yoruz. Yirmi bir yerde tahrir olacaktır. (Fasıl ne ka
dar oluyor sesleri) Faslın yekûnu (78 500) lira olu
yor. Yekûnu umumî (1 476 000) liradır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Müsaade buyurunuz 
bir takrir daha vardı. 

REİS — Teklif ettiği zamlar hakkında mı? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Takrirlerin hepsi zam 

teklifini havidir. Hepsinin encümene gelmesini rica 
edeceğim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Bu takrirde 
okunsun, bu da zamma dairdir. Elli imzalıdır. 

2. — Antalya Mebusu Rasih Efendi ve elli refi
kinin, Hafızı Kur an yetiştirmek üzere evkaf masa
rif bütçesinin akıncı faslına altı bin lira vazına dair 
takriri (3 [275) 

Hafızı Kur'an yetiştirmek üzere evkaf masarif 
bütçesinin altıncı faslına (Huffaz yetiştiren zevat 
ücüratı) namıyle açılacak on üçüncü maddeye beheri 
eîli lira ücretli on huffaz yetiştiren zevat ücreti olan 
senelik altı bin liranın vaz ve kabulünü arz ve teklif 
eyleriz. 2 Nisan 1341 

- Antalya 
Rasih 

Denizli 
Kâzım 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Amasya 

Rıza 
Urfa 
Fuat 
Bursa 

Mustafa Fehmi 
Malatya 

Reşit 
Malatya 

Hacı Bedir 

Ankara 
İhsan 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Malatya 
Mahmut Nedim 

İçel 
Mehmet Emin 

İçel 
tevfik 
Rize 
Esat 

Siverek 
Mahmut 

Biga 
Mehmet 

— 49 — 
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Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Kozan 
Ali Sadi 
Konya 

Naim Hazım 
Elâziz 

Muhittin 
Bolu 

Şükrü 
Kastamonu 

Mahir 
Kângın 

Talat 
Aksaray 

Besim Atalay 
Kângın 

Mehmet Rifat 
Çorum 

İsmail Kemal 
Ordu 

Hamdi 
Ergani 
İhsan 

Erzurum 
Raif 

Çorum 
Münir 
Elâziz 

Süleyman. 
Elâziz 

Hüseyin 
Niğdo 
Ata 

Maraş 
Hacı Mehmet, 

Mersin 
Besim 
Konya 

Eyüp Sabri 
Konya 

Hacı Bekir 
Gaziantep 

Şahin 
Canik 
Cavit 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Kocaeli 
İbrahim 
Kângın 

Ziya 
Mardin 

Abdürrezak 
Ordu 
İı.mail 

rızurum 
< azım 
Elâzi?: 
Naci 

Amasya 
Esat 
Van 

Hakkı 
Antalya 

Hasan Sıdkı 
Niğde 

Halit 

REİS — Encümenin mütlâası var mı? 
ŞAKIR BEY (Çatalca) — Hepsini encümene 

gönderiniz efendim. 
REİS — Encümenin bu teklif hkkındaki müta

lâası nedir? 
ŞAKIR BEY (Çatalca) — Şimdilik bir mütalâa 

arzına imkân yoktur Paşa Hazretleri, zammın ye
kûnu (84) bin liraya baliğ oluyor. Bunu, mecmuu 
üzerinden tetkike mecburdur. Onun için Encümene 
havale buyurursanız, tetkik ederiz. 

REİS — Efendim; takrir elli imzalıdır. Encüme
nin kendi teklifi değildir ki geri alabilsin. Binaena
leyh . bunu nazarı dikkate alınmak kaydıyle reye ko
yarım. Nazarı dikkate alınırsa Encümene gönde
ririm. Başka çare yoktur. Alınmazsa kalır. 
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j Efendim; bu elli imzalı takrirdeki zam teklifi (6) 
bin liradır bunu nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmıştır. O halde Encümene tevdi ediyoruz. 
(Hacet yok sesleri). 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendim; Encümene gitmeye hacet yoktur. 

REİS — Hacet vardır efendim. Encümen İsrar 
edebilir. Bunun hakkında kararı kati sonradır. Ben
deniz nazarı dikkate alınmak kaydiyle reye korum. 
Şimdi diğer zamlar vardır. Hükümetin teklif ettiği 
zammiyat üzerine Encümen şimdi derhal bir fikir 
dermeyan edemiyor. Binaenaleyh fash Encümene 
tevdi ediyoruz. Esasen Encümen de talep ediyor. 
Nazarı dikkate alınan takrirde Hükümetin tekiifatı 
ile beraber gider, Encümen bir şey tespit eder, ge
tirir. O halde altıncı faslı nazarı dikkate alman tak
rirlerle beraber Encümene tevdi ediyoruz. 
Fasıl Lira 

7 Diyanet İşleri Riyasetine ve Maarif 600 000 
Vekâletine devredilen hayratı şerife ve 
müessesatı ilmiye maaş, vazaif ve 
masarifi sairesi mukabili olarak mak-
tuan Maliyeye verilecek olan 

REİS — Fasıl hakkında söz isteyen yok. Aynen 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, Esbak 
Merkez Kumandam Sadettin Paşa veresesine Mülga 
Evkaf Vekâletince kesbikatiyet etmiş ilân hilâfına 
teslim olunan emvali mevkuf enin istirdadı hakkında 
takriri (4/195) 

REİS — Efendim; bir takrir vardır okuyacağız. 
Riyaseti Celileye 

Merkez Kumandanı esbakı Sadettin Paşa verese
sine Mülga Evkaf Vekâletince kesbikatiyet etmiş 
ilâm hilafında teslim olunan emvali mevkufenin is
tirdadı esbabının istikmali zımnında takririmin 
Başvekâleti Celileye tevdiini arz ve teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih 

(Hay hay sesleri) 
REİS — Efendim; bu bir temenni takriridir. 

Başvekâlete havale ediyoruz (Tasviben sesleri). 
İSMET BEY (Çorum) — İlâm hakkında tasvip 

olur mu? 
REİS — Tasviben gönderirsek reye koymak lâ

zımdır. Halbuki arkadaşlar bunun hakkında kâfi 
derecede tenvir edilmemiştir. 

50 — 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; on yedi 
bin liralık âlât ve edevatı yerine verdiler. Şimdi geri 
alamıyorlar. Diğer taraftan evkafın bir malı kay
boluyor. Onun için hiç olmazsa takriri tasviben 
gönderelim. Çünkü bu gibi evkafa ait mesaile Mec
lis çok ehemmiyet veriyor. Bundan dolayı Başve
kâletin de buna çok ehemmiyet vermesi için tasviben 
diyoruz. 

REİS — Müsaade buyurun arz edeyim. Takrir 
katiyet arz ediyor. Olabilir ki Hükümet bunu mah
keme ve hüküm muvacehesinde alamaz. O halde 
Meclisin kararı nereye gider? Şu halde tasvip ola
maz. Başka mealde bir takrir yazarsanız tasviben 
gider. Onun için müsaade ederseniz bu bir temenni 
takriridir. Meclisi Âlice bu işe verilen ehemmiyet de 
bu müzakerat dolayısiyle tavazzuh etmiştir. Bu su
retle Başvekâlete havale ederiz. Kâfi gelmezse arka
daşlarım her biri ayrı ayrı muhtelif tarikle takip 
edebilirler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tasvipten mak
sadımız şudur. Anlaşılsın ki evkaf herkesin baba
sının tarlası değildir. 

REİS — Efendim; Evkaf Müdüriyeti Umumiye-
sinin bütçe kanununu müzakere edeceğiz. Fakat 
birinci ve ikinci maddedeki rakamlarda bazı tadilat 
olacaktır. İhtimal ki birinci ve ikinci madde, yani 
varidat ve masarife taallûk eden bu iki madde sureti 
katiyede tespit edilmeksizin diğer maddelerin müza
keresine de geçemeyiz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Paşam diğer 
maddelerin bunlarla münasebeti yoktur. Devam 
edebiliriz. 

. REÎS — Encümen bu hususta ne fikirdedir, efen
dim? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Devam edilebilir. 

REİS — O halde üçüncü maddeye geçiyoruz. Bi
rinci ve ikinci maddelerin de müzakeresi Encümene 
giden faslın gelmesine kadar tehir edilmiştir. 

Madde 3. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
varidat gayesini teşkil eden ve işbu kanuna merbut bu
lunan (C) cetvelinde gösterilen kâffei varidatı vakfiye
nin 1341 senei maliyesi zarfında da tahsiline devam 
edilecektir. 

KEMAL BEY (Saruhan) — Efendim; malumu 
âlinizdir ki, evkafın bir nukudu mevkufesi vardır. 
Bunun şekli idaresi bir esası salime rapt edilmedikçe 
lâyık olduğu kadar istifade edilemeyecektir. Vakıa 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi bunların ıslahı için 
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lâzım gelen teşebbüsatta bulunacaksa' da bendeniz 
diyorum ki, bugün bu nukudu mevkufe için bir şek
li salim bulmak imkânı mevcuttur. Nitekim Maliye 
Encümeni mütalâasında diyor ki, (Nukudu mevku-
fenin gerek evkafın ve gerek memleketin ihtiyacına 
daha nafi bir şekilde istifadei ammeye arzı için mü
düriyeti umumiyece sarfı mesai edilmekte olduğu 
görülmüşse de mesaii vakıanın tamamiyle semerebahş 
olabilmesi için emsali bazı müessesatı maliye hak
kındaki müsaadatın nukudu mezkûre ikrazatına da 
teşmili Encümenimizce şayanı temennidir.) Bendeniz 
zannediyorum ki, müessesatı maliyeden meselâ: Em
niyet sandığı hakkında tatbik edilen usul ve mera
sim, nukudu mevkufe hakkında da tatbik edilecek 
olursa, zannederim, bir şekli salim bulmuş oluruz. 
Bunun için bir teklifi kanunî takdim ediyoruz. Ten
sip buyrulduğu takdirde bunun sureti icrası müm
kündür. Malumu âliniz evkaftan olan bugünkü şek
li ikraz birtakım şekil ve kuyuda tabidir. Bir defa 
menkul mücevherat üzerine bir ikraz muamelesi 
yoktur. Çünkü evkafın muhamminleri yoktur. Gayri
menkul üzerinde yapılan ikrazat da birçok muame
lât ve merasime tabi olduğu için bunun da imkânı 
yoktur. Çünkü icra edilen tahkikata nazaran şimdiye 
kadar müracaat eden 300 - 400 kişiye karşı ancak 
15 - 20 kadarının muamelesi ikmal edilebilmiş. Son
ra emvali gayrımenkulenin satışı da birtakım mera
sime tabidir. O merasimde hayli zaman geçiyor, sa
tıldıktan sonra kırk beş gün müzayede, tekrar on beş 
gün müzayede, kıymeti kâfi değildir diye tekrar mü
zayede, m'aliyeye gider ve oradan da tekrar evkafa 
gelir. Binaenaleyh bu gibi külfetlere mahal kalmamak 
için diyorum ki: Emniyet sandığının şekli ikrazatı 
bugünkü nukudu mevkufe hakkındadır. Kabili tat
bik ve icradır. Emniyet sandığında şekli usul ikraz 
ve merhunatının sureti füruhtu hakkındaki ahkâm 
ne ise bunda da aynı ahkâm usul tatbik edilsin. Tek
lifi kanunimi veriyorum. 

Takrirler 
4. — Karesi Mebusu Vehbi ve Saruhan Mebusu 

Kemal Beylerin nukudu mevkuf enin usulü ikraz ve 
merhunatının sureti füruhtu hakkında evkaf bütçe 
kanununa bir madde ilâvesine dair takriri (3/274) 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Evkafın bütçe kanununa maddei atiyenin ilâvesi

ni teklif eyleriz: 
Madde — Nukudu mevkufenin usulü ikraz ve 

merhunatının sureti füruhtu emniyet sandığı nizam-
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namesinin üçüncü, dördüncü fasıllarında münderiç 
ahkâma ve bunlara müteallik usule tabidir. 

v Sandık komisyonunun işbu ahkâma taallûk eden 
vazaifi Evkaf Encümeni tarafından ifa olunur. 

Karesi Saruhan 
Vehbi Kemal 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Nukudu mevkufe meşrutiyetin ilânını müte
akip aksamı idaresinden alındı ve mevcudu da kabili 
tahsil olmak üzere (84) bin lira olarak tespit edil
mişti. Hayri Efencu merhum belli başlı bir nukudu 
mevkufe idaresi teşkil etti. Bundan da maksat nuku
du mevkufeyi burada tenmiye ederek ve birtakım 
müstağnii anha olan yerleri de koyarak neticede 
bir banka yapmak tasavvurunda bulundu ve banka
nın esasını kurmak için kanununu da istihsal etti. 
Evkaf bankası kanunu vardır. Geçen seneye kadar 
bu para (378) bin liraya baliğ oldu. Geçen sene kabul 
buyurduğunuz bir maddede müstağnii anha emval 
satılarak hâsılatı bir yere sarf olunmayıp tenmiye 
edilsin denildi. Bugün elimizde (512) bin lira vardır. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Dördüncü 
madde okunacaktır : 

Madde 4. — Aynından intifa edilmeyen ve müs
tağnii anha oldukları usulen tahakkuk eden bilcüm
le vakf mebani ve arsaların ve metruk kabristanla
rın akar olarak istimaline veyahut 19 Mayıs 1327 
tarihli kanun mucibince nakit ile istibdaline ve hasıl 
olacak mebaliğin bir tarafa sarfolunmayarak tenmiye-
sine ve kezalik hayratı kısmen veya tamamen mahv 
ve münderis olan veya müstağnii anha mahiyetini ik
tisap eden vakıfların bu kısma ait masarifinin muşa-
sebelerine ithaliyle nukudu mevkufe idaresine itasiyle 
evkaf namına tenmiyesine Evkaf Müdüriyeti Umu-
miyesi mezuaduı. 

Binaenaleyh banka olmak istidadını gösteren bu ida
reye bu suretle vaki olan tekliften dolayı teşekkür 
ederim ve kabulünü rica ederim. Çünkü muamelât
ta gerek mukriz gerek müstakriz birçok külfete ma
ruz kalıyor. Yanıbaşmda bulunan diğer bir millî 
müessese, emniyet sandığı birçok şeye maliktir. Bu 
teklifin kabul edilmesini istirham ediyorum. 

REİS — Efendim; takriri nazarı dikkate alınmak 
kaydıyle reye koyacağım. Nazarı dikkate alınırsa 
madde halinde getirmek üzere Encümene vereceğim. 
Binaenaleyh takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. Encümene 
tevdi ediyoruz. Ayrıca bir madde olduğu için encü
men bir madde olarak getirir. Bu üçüncü maddenin 
tehiri müzakeresini icabettirmez. Binaenaleyh üçün
cü maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. On dakika teneffüs 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 4.37 

• • «mm s— ı ı 

İKİNCİ CELSE 

Bedl Müzakerat: Saat 5,15 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİP : Kâzım Bey (Giresun) 

CELSE 

rat: Saat 5,15 

İzim Paşa 

n Bey (Giresun) 

j VASIF BEY (Saruhan) — Efendim; Heyeti Umu-
I miye müzakeresinde kısmen arz etmiştim. Tevhidi 
i Tedrisat Kanunu mucibince seddedilen medreseler 
i arsa ve binaları bugün gayrı kabili intifa bir halde 
I harap olmaktadır ve bundan hiç istifade edilememek

tedir. Her ne kadar evkafın nukudu mevkufeyi nema-
landırmak gibi bir faslı varsa da Meclisi Âliniz dik
kat buyurmuş ve görmüştür ki bu, ancak senede on 
bin liradan ibaret bir şeydir. Bunlar yalnız medrese 
binalarından ve arsalarından ibaret değildir. Alelıtlak 
bütün müstağnii anha olup, aynından istifade edilme
yip satılan arsaların, akaratın, emlâkin neticesidir. 
Bunun yanıbaşında memleketin en kuvvetli bir ihtiyacı 
vardır. Hepimiz yalçından temas etmekteyiz. İdarei 
mahaUiyelere tevdi edilen tedrisatı iptidaiyemiz çok 
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feci bir şekilde devam etmektedir. Umumî bir misal 
olarak şunu arz edeyim : Arkadaşlar; Türkiye'de kırk 
altı bin köyümüz vardır. Buna mukabil ancak üç bin 
köy, kaza ve kasabada mektep vardır. Bu mikyası göz-
önüae getirdiğimiz zaman Türkiye'deki tedrisatı ipti-
daiyenin ne kadar perişan bir halde olduğunu görü
rüz. Başka bir şey söylemeye hacet yoktur. Bunun 
karşılığı olan tedrisatı iptidaiye vergisi kâfi gelme
mektedir ve size az, çok Maarifte çalışmış bir arkadaş 
sıfatiyle kemali katiyetle ve bütün imanımla arz ede
yim ki bu şekilde bir varidat, bir karşılık gösterilme
dikçe Maarifin temeli olan ilk tedrisatın inkişaf et
mesine imkân yoktur. Ne kadar uğraşsak, ne kadar 
didinsek beyhudedir. Bu medreselerin arsaları ve 
binaları böyle harap olup gitmekten ise şüphesiz bun
lardan istifade etmek daha lâzımdır. Bunlar memle
kette ayamdan istifade edilmeyen emlâk ve akar sıra
sına geçmiştir ve bunları tamamen harap bir halde bı
rakmak da hiç şüphesiz serveti mili iyenin harabisi 
noktai nazarından kabili tecviz değildir. Zaten daha 
evvel de arz etmiştim ki Merhum Hayri Bey zama
nında neşredilmiş böyle bir kanun vardır. Maddesini 
aynen okuyayım, hatıranda değildir. Fakat esas şu
dur : Böyle müstağnii anha olan ve ayrımdan istifade 
edilmeyen bilumum arsa, emlâk ve akaratm evvelâ 
mesacidi şerifeye, saniyen mekâtibe, salisen hastane
lere tahsisi hakkındadır. Evkaf bütçesi yapıldığı za
man madde konmuştur ve orada, şimdilik satılarak 
Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi emrinde nemalartdınl-
ması esası tespit edilmiştir. Bunun nemalandırrmıa-
sından bir şey çıkmaz ve hiç intifa edilmemektedir. 
Halbuki kendisinden istifade mümkün olan yerler 
doğrudan doğruya mektep olarak kullanılır ve istifa
de mümkün olmayan aksam satılır, enkaz satılır, arsa
lar satılır. Bugün cidden kıymetli arsalar, kıymetli yer
ler vardır. Bunlar satılır ve bunlara mukabil köyleri
mizde, kazalarımızda ve vilâyetlerimizde iptidai mek
tepleri yapılır. Zannediyorum ki bandan daha muva
fık bir düşünce olamaz. Bunun içindir ki elli dört 
arkadaşımla beraber bir takrir veriyorum. Bu takrirde 
dördüncü maddenin sonuna : (Ancak masdut ve met
ruk medrese binaları ve arsaları ilk tedrisat karşılığı 
olmak üzere idarei hususiyelere devrofenur.) Kaydı
nın ilâvesini arz ediyorum. Heyeti Celileden kabulünü 
ricat ederim. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Medrese
nin evkafını da istemeliyiz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim; idarei 
hususiyeîerin mekâtip masarifatmı teminde kendileri

ne ayrıfan varidatın azhğj dolayısıyle çektikleri müş
külât hususunda Vasıf Bey biraderimizin söyledikle
ri doğrudur. Fakat gerek Diyaaet İşleri Bütçesinde, 
gerek Evkaf Bütçesinde birçok arkadaşların temas 
ettikleri bir mühim mesele vardır ki o da; müessese-
satı diniyemiz ve onun müstahdeminin bugünkü va
ziyeti elimesidir. Onu da nazarı dikkate almak lâzım
dır. Geçen gün Evkaf Müdürü Umumisi Beyle bu 
hususta görüşürken bize hakikaten düşünülmeye lâ
yık bir madde söylemiştir. Fatih Camiinin bugün tah
tı idaremizde kalan arazi dahilinde vakıf kalmamış
tır. Bu gibi müessesatı mühimmemiz, ihya ve tamir 
noktasından birçok varidata mütevekkiftir. Sonra, bu 
müessesatın müstahdemini bugüne kadar Allah'lık kul
lanılıyordu. Bugünden sonra kimse Allah'lık hizmet 
etmez. Onlara da bir insan gibi, maişetlerini temin ede
cek derecede bu bütçeden bir tahsisat vermek mecbu
riyetindeyiz. Bunu ne ile vereceğiz? Bugünkü evkafın 
akarı bunu temin edemiyor. Bundan sonra Evkaf, 
mevcut olan ve Vasıf Bey biraderimizin bahis buyur
dukları bu kabil müstağnii anha kalmış arsalar ve me-
bani akar yapılmak suretiyle ve arz ettiğim Fatih 
Camii gibi, bugün tamiri iktiza edecek olursa karşılı
ğında tek bir varidatı olmayan, pek mühim müessese
lerin tamir masrafına, idaresi masrafına ve müstahde
mini maaşat ve masarifatına karşılık bulmak zaru
retindedir. Onun için Meclisi Âli müstağnii anha kal
mış olan Evkafı, bugün memleketin muhtaç olduğu 
müessesatın gerek tamirat, gerek müstahdeminin idare 
masrafım temin etmek için, muhafaza, imar ve ihya 
zarureti karşrsmdadır. Gerçi tedrisatı iptidaiye masra
fını temin cihetinden idarei mahaiKyeler müşkülât 
çekiyor. Fakat Vasıf Bey biraderimizin bahis buyur
duğu cihet gerek arsadan ve gerek mebaniden müstağ
ni kalmamıştır ki oraya devredelim. Her iki taraf da 
muhtacı himmettir. Onun için, belki Evkaf şimdiye 
gelinceye kadar bu arsaları imar ve ihya etmek ve
ya kabili imar olmayan kısımlarını satıp bedeli ile 
akar yapmak hususunda ihmal ediyordu. O cihet hak
kındaki noksanı. temine çalışairm. Fakat ortada iki 
ihtiyaç vardır. Bir taraftan memleketin Maarifinin ih
tiyacı, diğer tarafta memleketteki müessesatı dmiye-
nin hüsnü muhafazası ve onlarm müstahdemini vazi
felere devam edebilecek şekil ve derecede olsun ter
fih esasını temin etmek ihtiyacı. Bu noktadan Evka
fın üzerine düşen vazife akaratı tezyit etmek ve mev
cut akaratı hüsnü idame etmektir. Yalnız bu da kâfi 
değildir, arsa halinde olup istifade temin etmeyen yer
leri satıp yeniden akar yapmak, - demin de arz etti-

j Tf.n gibi - kendisinin tamiratına ve masarifi daimesi-
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ne karşılık olacak hiçbir vakfı kalmayan mühim mü
esseselerimizin mevcudiyetini ve varidatını temin et
mek esası Meclisi Âlinin şiarıdır. (Doğru sesleri.) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; Va
sıf Bey arkadaşımızın teklifi medrese binalarının 
mektep haline inkilâbını temin eder bir tekliftir. Ben
deniz Rasih Efendinin fikirlerine iştirak edemiyorum. 
Esasen bu medreseler bir maksat üzerine bina edil
mişti. O maksat da talim ve terbiyedir. Bugün eğer 
binası harap olmuşsa, arsa halinde kalmışsa, bunu 
tekrar mektep olarak ihya etmekten başka uhdemize 
düşen bir vazife yoktur. Bu medrese binalarını veya 
arsalarını mektepten başka bir maksat uğrunda isti
mal etmek için zannediyorum ki salâhiyetimiz ola
maz. O, ne maksatla tesis edilmişse onu yine aynı mak
sat uğrunda istimal etmek lâzımdır. Bendenizin kana
atim budur. Diğer müessesatı diniye için paraya ihti
yaç varsa, bunu başka yoldan temin ve tedarik et
mek mümkündür. Binaenaleyh, bendeniz Vasıf Beyin 
fikrine iştirak ediyorum. Bu medrese binalarının ve
yahut arsalarının mektep haline ifrağı için ne yapmak 
mümkün ise onu yapmak lâzım geldiğine kani olu
yorum. Maksadı esasi nedir? Talim ve terbiyeden 
başka bir şey midir? O halde aynı maksat için vücu
da gelimş olan müessesatı yine aynı maksat için idame 
etmek lâzımdır. Bunu kabul etmenizi rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz Hoca Ra
sih Efendi arkadaşımla Vasıf Bey arkadaşımızın fi
kirleri arasında bir fark görüyorum. Rasih Efendi di
yor ki, müessesatı diniyemizle abidatımızın tamir ve 
idamesi lâzımdır. Bunların vakfına dokunulamaz. Va
sıf Bey bunu istememiştir. Bu, akaratı vakfiyenin ida-
rei hususiyeye devri meselesi değildir. Esasen ders 
okunmuyor, yani ders okunmak için yapılmış olan 
medreselerin yine okunmak ihtiyacına tahsisi mevzu
bahistir. Eskiden medrese şeklinde idi, şimdi mektep 
haline gelecektir. Harap olmuş ve hatta mestut bulu
nup gayrı kabili istimal bir hale gelmiş olan bu med
reseleri elbette akarat şekline koyup da diğer abidatı 
tamir etmek şartı vakıfa da muhalif olur. Zaten ora
sı ders okunmak için yapılmıştı. Bugün ne diyoruz? 
Onu yeni mektep şekline koyalım ve evlâdı vatan 
orada okutturalım. Akaratı vakfiyeye dokunulmasını 
bendeniz de istemiyorum. Çünkü onlar zaten meş
rutu lehine sarfolunur, diğer abidatın tamiri ve idame
si içindir. 

Lâkin bu medreseler akar olarak yapılmamıştır. 
Bilâkis onun ayrıca akarı vardır. O akar bunları ida
me ediyor. Vasıf Dey akarı ile beraber isteyebilir

di, onu istemedi. Yalnız harap olan medresenin ye
rini satacak veyahut yerine bir mektep yapacak veya
hut başka bir yerde mektep inşa edecektir. Bu fikre 
bendeniz de taraftarım. Çünkü doğrudur. Zaten bun
lar evlâdı vatanın okuması için yapılmış olan mües
seselerdir. Bugün yine evlâdı vatanın tahsiline tahsis 
olunması en doğru ve en hakiki bir sureti hal olur. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Muh
tar Bey, Vasıf Bey böyle söylemediler. 

VASIF BEY (Saruhan) — Efendim; Muhtar Bey, 
Hakkı Tarık Bey, bu hususta cevap verdiler. Bende-
niz sözümden vaz geçiyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; her iki tek^ 
lifin vazıhan anlaşılması için müessesatı diniye ve 
mebanii hayriyenin bugünkü vaziyetini kısaca müta
lâa etmek lâzımdır. Müessesatı diniye ve mebanii hay
riye evvelce Evkaf Nezareti ve muahharen Evkaf Mü
diriyeti Umumiyesi tarafından idare edilirdi. Mües
sesatı diniyenin ve mebanii hayriyenin vazaifine ait 
kısım, Diyanet işleri Riyasetine devredilmiş, mebanii 
hayriye ve müessesatı diniyenin inşaat ve tamiratı ya
ni mamuriyeti esası da Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi 
uhdesinde kalmıştır. Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi, va-
zaifi murakabesini, teftişini Diyanet Riyasetine ter-
kettiği mebanii hayriyenin tamirat ve inşaat vazaifi-
ni ifa etmektedir. Böyle müşevveş bir taksimi amelî 
yani bu suretle müessesatı diniye ve mebanii hayriye
nin idamesini ve mamuriyetini mütalâa etmek tama
men doğru bir şey olamaz. Müessesatı diniye ve me
banii hayriyenin vazaifi Diyanet işlerine devredilmiş-
se, o mebanii hayriyenin mamuriyeti esastır. Mamu-
riyet esası dahi o vazaif meyanına ithal edilmek lâ
zımdır. Bir taraftan Evkafın ıslâhına doğru müttehit 
fikirle meşbu bulunduğumuz halde, diğer taraftan Ev
kaf Müdiriyetine mütemadi bir vazife tahmil ediyo
ruz. Evkaf meselesi menafii hakikiyei millete muva
fık surette halledilecek olursa Evkafın elinde cesim 
bir membaı servet kalacaktır. Bu membaı servet en 
iyi bir surette idare edildiği takdirde, mebanii hayri
ye ve müessesatı diniyeyi bugünkü vaziyetinden daha 
mükemmel, daha mamur bir hale koymak için çok 
kâfidir. Görüyorsunuz ki, bütçede bir milyon beş yüz 
bin lira memurin maaşatı vesaire için istihlâk edil
mektedir. Eğer bu bir milyon lira mebanii hayriye ve 
müessesatı diniyeye verilecek olursa, arzu edilen ma-
muriyet ve mükemmeliyet husul bulacaktır. Binaen
aleyh mevzubahis olan medrese vesaire meselesi büt
çede mevcut olan nakit vesaire meselesi değildir. Yer
lerinde harap olan, çürüyen servet esaslarıdır. Bende-
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niz Vasıf Beyin tekliflerini nakıs buluyorum. Dör
düncü maddede metruk kabristanların da Evkaf tara
fından istibdal edilmesi veyahut akar yapılması mev
zubahistir. Binaenaleyh Maarif meselesi, milletin ha
kiki ihtiyacıdır. İhtiyacı hakikii. hayatıdır. Eğer bu
nu nazarı dikkate alacaksak metruk kabristanları met
ruk medreselerle beraber mahalli idarelerine terket-
mek lâzımdır. Evkafın ıslâhı mevzubahis olduğu za
man yani evvelce bir komisyon teşekkül ettiğinde bu, 
söylenmişti. Ben de o komisyonda bulundum. Yapılan 
kanun lâyihalarından birisi de menfaati fevt olan, müs
tağni anh bulunan mebani ve arsaların ve kabristan
ların seri bir surette istibdaline ve akara kalbine ait
tir. Bunda iki esas vardır. Evkaf malûmu âliniz iki
dir. Birisi Evkafı mazbutadır. Bu Evkafı mazbuta hay
ratının vazaifi Muvazenei Umumiyeden muhasses va
ridatla idare edildiği için âdeta emlâki milliye haline 
gelmiştir. Evkafı mazbutadır, fakat emlâki milliye ha
line gelmiştir. Çünkü hayratının vazaifini, tamiratını 
vesairesini yapmaktadır. O yalnız varidat membaı ola
rak emlâki mazbutai milliye halinde durmaktadır. 
Bugün Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi bu akarı, Evka
fın akarı olarak tenmiye etmekte yani imar eylemek
tedir. İcarını alarak şu bütçe ile vazifeyi tedvir et
mektedir. Evkafı mazbuta kısmındaki menfaat fevt ve 
müstağnii anha olan vakıfları Evkaf Müdiriyetinin, 
yani ileride Evkaf Müdiriyetinin alacağı şekle göre bu 

membaı servet o şekle ifrağ olunacaktır. Binaenaleyh 
bir çok medaris vardır ki Evkafı mülhakadandır. Ya
ni Evkafı mazbutadan olan Evkaf İstanbul'dadır. Bu 
gibi evkaftan olan medaris ancak İstanbul'da ve belki 
İstanbul'a civar olan vilâyatta da vardır. Diğer vilâ-
yattaki medaris ve kabristanların mânası yoktur. Mül-
hakiyeti vesairesi yoktur. Kabristanlar esas itibariyle 
vakıf addedilmektedir. Binaenaleyh vakfiyetin nispeti 
ancak mahallîdir. Yani memleketlerdeki kabristanlar 
mahallerinin kendilerine mahsus bir şeydir. Bunun 
için mazbutiyet, mahalliyet meselesi mevzubahis de
ğildir. Evkafı Mülhakadan olan medaris, Evkaf Mü
diriyetinin havzai tasarrufuna dahil- olan akarat ve 
emlâkten değildir. Bunlar müstağnii anha oldukların
dan, menfaatleri fevt olduklarından, bu âyânı mev-
kufe olduğu gibi kalmıştır. Bundan memleketin ma
arifini istifade ettirmek, bu membaı serveti memle
ket maarifine karşılık koymak kadar dürüst bir teklif 
olamaz. Bunun için Vasıf Bey biraderimizle Rasih 
Efendi Hazretlerinin noktai nazarları telif edilecektir. 
Evkafı mazbuta kısmından olan medarise ilişik etme
mek, aynı zamanda Evkafı mülhakadan olan medaris 
ile metruk kabristanları tamamen mahallî idarelerine 

yani idarei hususiyelere terketmek muvafık olur. 
Bunda katiyen bir mahzur yoktur. 

REİS — Efendim; dört tane kifayet takriri var
dır. (Müzakere kâfi sesleri.) 

EYÜP SABRt EFENDİ (Konya) — Paşa Hazret-
leri; kifayet aleyhinde söyleyeceğim. Efendim; bir 
takrirle mutlak olarak medarisin idarei hususiyelere 
terki teklif ediliyor. Halbuki medaris muhteliftir. Bun
ların evkafı olmasına nazaran bunlardan evkafı maz
buta ve mülhaka vardır. Sonra mülk olan medaris" 
vardır. Birçok medaris biliyorum ki, bazı zevatın ba 
tapu tahtı tasarrufundadır. Fakat onlar kendileri iste
diği zaman başka suretle de istimal etmek üzere bir 
müddeti muvakkate için medrese yaptırmış, tedrisata 
tahsis etmiştir. Bu yıkılırsa veyahut yaptıran olursa 
evlâdı beynelverese taksim edecek, başka suretle isti
mal ve tasarruf edecektir. Bu teklif mutlak olduğun
dan tabiî bunlara da şâmil olması lâzım gelir. Aynı 
zamanda evkafı mülhakada birtakım kuyut ve suru-
tu vâkıf vardır. Bunların usulü idaresinde, vakfiyesi! 
mucibince birtakım usulü mevzua olabilir. Bunları 
böyle bir ibarei kanuniye ile ceffelkalem muvazenei 
hususiyelere terketmek doğru değildir. Bu baptaki mü
zakere devam ederek mesele iyice tavazzuh etmelidir. 
Müzakere gayrı kâfidir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Teklifin ne lehinde, ne de aleyhinde söz söy
leyecek değilim. Yalnız dördüncü maddenin meali za
ten müşevveştir. Bazı tadilât teklif etmek istiyorum. 
Böyle bir teklif de gelmiştir. Bunların ikisini Encüme
ne gönderelim. Encümenden çıkan neticeye göre hal
lederiz. (Hayır sesleri.) 

VASIF BEY (Saruhan) — Efendim; bu esaslı bir 
tekliftir. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Maddeye taal
lûk eder bir meseledir, Encümen bunu madde ile meç-
zetsin. 

, NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Bu teklif 
ahkâmı evkafın ilgası demektir. Evkaf hakkında esas
lı ve katî bir karar ittihaz edilmedikçe böyle ani karar
lar vermek çok hatalı olur. Bir defa Encümende tet
kik edilmelidir. 

İSMET BEY (Çorum) — Hakkı istibdali mahallî 
idarelere ve maarife vermektir. Başka bir şey değil
dir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Efendim; mevcut medreselerin Maarife ve
rilmesine muhalif değilim. Yalnız müsaade buyurur
sanız bir ciheti arz edeyim. Bazı mebanii milliye var-
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dır ki, abidattandır. Bunların etrafında medaris var
dır. Bunların vilâyete mi verilmesi lâzımdır, yoksa 
abidata mı verilmesi lâzımdır? Bu cihetlerin etraflıca 
tetkiki lâzımdır. Esas itibariyle muvafıkım, fakat ve
riniz Encümene, bir kere orada tetkik edilsin. Arz 
ettiğim gibi bazı yerler olur ki etrafı evkafın elinde 
kalacak, bina duvarla muhat olarak idarei mahalliye-
nin elinde kalacak, muvafık değildir. Encümen buna 
bir şekil bulur ve tespit eder, getirir ve arzunuza mu
halif kalmaz. 

REİS — Efendim; müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Tâdil teklifi var ve bir de takrir var, her iki tak
rir de okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi Bütçe Kanun lâyiha

sının dördüncü maddesine atideki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Ancak meskut ve metruk medrese binaları ve 
arsaları ilk tedrisat masarifi karşılığı olmak üzere 
idarei hususiyelere devrolunur.» 

2 . . 4 . 1925 
Urfa 
Refet 

Muş 
Osman Kadri 

Çorum 
Mustafa 

Aydın 
Mazhar 

izmir 
Ahmet Münir 

Konya 
Refik 

Karahisarı Sahip 
Ruşen Eşref 

izmit 
İbrahim Süreyya 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Maraş 
Mithat 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

Bolu 
Emin Cemal 

Aydın 
Mithat 

Saruhan 
Vasıf 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi 

Niğde 
Halk 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Rize 
Ekrem 
İzmir 
Kâmil 

Kayseri 
Halit 

Aksaray 
Besim Atalay 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Şarki Karahisar 
Mehmet Emin 

tçel 
Dr. Tevfik 

Bolu 
Şükrü 
Bozok 
Salih 

istanbul 
Ahmet Hamdi 

Diyarbekir 
Cavit 

Siverek 
Halil Fahri 

istanbul 
Ali Rıza 
Ankara 
İhsan 

Malatya 
Reşit 

Malatya 
Hilmi 

Malatya 
Hacı Bedir 

Rize 
Esat 

Aksaray 
Vehbi 
Van 

Hakkı 
Karesi 
Hulusi 

(Kabul sesleri.) 

içel 
Emin 

Cebelibereket 
Avni 
Siirt 

Mahmut 
Sivas 

Muammer 
Edirne 

Faik 
Saruhan 

Reşat 
Saruhan 
Abidin 

Aksaray 
Neşet 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Kırşehir 

Lûtfu Müfit 
Maraş 

Mehmet 

Riyaseti Celileye 
Sıhhati Umumiyeyi alâkadar etmesi hasebiyle her 

memleketin hayatı ve sıhhî bir meselesi olan ve ev
kaf tarafından idare edilen sular idarei mezkûrenin 
bakımsızlığı ve lâkaydisi yüzünden istifade edilemez 
bir hale gelmiş ve birçok hastalıklar tevlidine sebep 
olmakta bulunmuştur. Binaenaleyh halkın sulardan 
temini istifadeleri için meşrut ve mevkuf irat ve aka-
ratiyle beraber belediyelere devri hususunun tahtı ka
rara alınmasını Heyeti Celileden istirham eyleriz. 

2 . 4 . 1341' 

Bolu 
Şükrü 

Saruhan 
Etem 

Saruhan 
Kemal 

REİS — Efendim; takrir sahibi izah etsin. 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — izaha hacet yok,. 

anlaşıldı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu ikinci takrir 
su götürür bir meseledir. Zaten kendisi de suya ait
tir. Onun için müzakere edelim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazi
antep) — Efendim; bunun hakkında Heyeti Vekile-
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den gelmiş bir lâyihai kanuniye vardır. Sıhhiye En-
cümenindedir. Bu takrire hacet yoktur. Esasen bun
lar verilecektir. Onun için Sıhhiye Encümeninde bu
lunan kanunu biran evvel çıkarırsak mesele halledil
miş olur. Kanun Encümendedir. 

REİS — O halde takrir bu maddeye taallûk et
miyor. Bir takrir daha geldi. 

Riyaseti Celileye 
Teklif edilen fıkrai kanuniye çok mühimdir. Hu

kuku vâkfın siyaneti için mezkûr teklifin evkaf en
cümenine havalesini teklif ederiz. 

2 . 4 . 1341 
Konya Konya 

Eyüp Sabri Naim Hazım 

REİS — Efendim; iki teklif vardır. Vasıf Bey 
ve 53 refikinin takriri birisi de maddenin o takrir
lerle beraber encümene havalesine dair Eyüp Sabri 
Efendinin takriridir. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Usule dair söz is
tiyorum. Zannediyorum ki bütçe müzakere ediyoruz. 
Tabiidir ki bütçede tadilât rakamlara ait olacak bir 
şeydir. Şimdi bu, aynen bir kanun teklifidir. Bina
enaleyh kanun teklifinde evvelâ, lâyiha Encümenine 
gidecek ondan sonra ait olduğu encümenlerden ge
çerek Muvazenei Maliyeye gelecektir. Bunun doğru
dan doğruya bütçeye ilâvesi usule muvafık değildir. 

REİS — Efendim; kanunun maddelerini müzake
re ediyoruz. Bu, bir maddenin tadiline aittir. Şu ka
dar ki para ilâve olunsun şeklinde değildir. Bu mad
de birtakım ahkâmı ihtiva ediyor. Bu teklif de ona 
ilâvedir. Binaenaleyh tadil teklifidir. Reye konabilir. 

NAlM HAZIM EFENDİ (Konya) — Kavaidi 
umumiye ve ahkâmı evkafa taallûk eden bir kanun

dur Paşam. Rica ederim encümene gitsin. Evkafın 
varidatına dokunacak bir tekliftir. 

REİS — O halde hiçbir tadil teklifini reye koya
mayız demektir. Bir tadil teklif nazarı dikkate alın
mak suretiyle konulur. Kabul veya ret suretiyle de
ğil, nazarı dikkate alınmak kaydiyle reye konulur.* 
Nazarı dikkate alınacak olursa madde ile beraber 
Encümene verilir. Encümen buna göre tespit eder. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Ekseriyet yoktur. 
(Var, yok sesleri.) 

HAFIZ ŞAHIN EFENDİ (Gaziantep) — Bunun 
hakkında sual soracağız, kime soracağız. 

REİS — Efendim; madde hakkında müzakere 
kâfi görüldü, hükümet ve encümen de buradalar. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Ekseriyet yoktur, 
Yoklama teklif ediyoruz. (Var sesleri.) 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
REFİK BEY (Konya) — Efendim; esasen de

vam ediyoruz, yoklamaya lüzum yoktur. 

REİS — Efendim; azadan birisi ekseriyet olma
dığını iddia ederse yoklama yapmak mecburidir. 
Onun için yoklama yapacağız, başka çare yoktur.. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Paşam saat beşbu-
çuk ramazandır, artık müzakereye devam edemeyiz. 

REİS — Efendim; seyirsefain kanununa rey ver
meyenler lütfen reylerini versinler. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — İşte ondan ekseriyet olup 
olmadığı anlaşılır. 

REİS — İstihsali ârâ hitam bulmuştur. Cumarte
si günü içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5,50 
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MÜLHAK BÜTÇELER 

Münderecat 

1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 





— 3 

Evkaf Müdüriyeti Umumiy esinin 1341 senesi Bütçesi hakkında (1/573) numaralı kanun lâyihası ve Muva-
zenei Maliye Encümeni Mazbatası. 

31 . 12 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi 

Bütçesi hakkında tanzim olunup tera Vekilleri He
yetinin 23 . 12 . 1340 tarihli içtimaında ledettetkik 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibe ve müfredat cetvelleri leffen takdim 
kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaadei riyaset 
penahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

1341 senesi Evkaf Bütçesinin Esbabı Mucibe Lâyi
hası Mutalâatı Umumiye 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi 
Bütçe lâyihası tanzim ve takdim kılındı. Mütalâasın
dan anlaşılacağı üzere Müdüriyeti Umumiyenin se-
nei mezkûrede tahsil edeceği varidat (2 411 500) lira 
tahmin edilmiş ve senei mezkûre hidematı umumiyei 
vakfiyesi için (2 411 380) lira tahsisi talep olunmuş
tur. 

Tahmin olunan varidata nazaran arz ve teklif 
edilen tahsisat (120) lira noksan olup bu itibarla se
nini mütekaddimede olduğu veçhile bütçede açık 
yoktur. 

Geçen sene bütçesine fevkalâde olarak ithal edi
len (450 000) liradan sarfınazar olunduğu takdirde 
1340 senesine nispetle varidatta (195 000) ve masrafa 
ta (196 551) lira fazlalık vardır. 

Varidattaki fazlalıktan (100 000) lirası peyderpey 
yapılmakta olan akarat kiralarından ve maadası vari
datı salireden mütevellittir. 

Masrafta görülen farka gelince : Bu fark ne kad
rolarda ehemmiyetli bir tadilât veya ilâvat icra edil
mesinden, ne de masarifi idarenin tezyidinden ileri 
gelmeyip geçen sene bütçesine iki kalemde mevzu 
(320 000) liraya mukabil 1341 Bütçesine inşaat ve 
tamirat için (630 000) lira vazıından ileri gelmiştir. 

Tahsisat talebinde yalnız ihtiyacı hakiki nazarı 
itibare alındığı gibi varidatın tahmininde de imkân 
derecesinde hakikata takarrübe çalışılmıştır. Bütçe
nin varidat ve masraf kısımları hakkında fasıl itiba
riyle de icabeden izahat berveçhizir ayrıca arz olu
nur. 

Varidat 
Fasıl : 1 

Sabıkından ancak beş bin lira fazla olup izaha 
değer bir ciheti yoktur. 

Fasfl : 2 
Bu fasıl sabıkından (150 000) lira fazladır. Bu

nun (50 000) lirası icarei müecceleden ve (100 000) 
lirası icarei vahidedendir. Müeccelattaki • fazlalık ta-
hakkukata müstenit olduğu gibi icarei vahidedeki 
fazlalık da peyderpey yapılmakta olan akarat kira-
larındandır. 

Fasıl : 3 
Bazı maddelerin fazla ve bazılarının noksan ol

masına rağmen yekûn itibariyle bu fasıl sabıkından 
ancak (10 000) lira noksandır. 

Masraf 
Mutalâai umumiye sırasında da arz edildiği üzere 

masraf bütçesinin masarifi idare kısmında şayanı 
ehemmiyet bir zam olmamakla beraber fasıl itiba
riyle bunlar hakkında da berveçhizir arzı izahata ip-
tidar olunur. 

Müdüriyeti umumiye maaşı da dahil olduğu hal
de sabıkına nispetle bu fasılda (4 500) lira fazlalık 
vardır. Müdüriyeti umumiye maaşının emsali derece
sine iblağı lüzumu geçen sene bütçesinin müzakeresi 
esnasında esasen Meclisi Âlice de takdir buyurulmuş 
olduğu gibi zemaimi sairenin kısmı mühimmi de 
merkezin pek dar olan kadrolarının bir miktar tevzi 
ve maaşatın kısmen birer miktar tezyidinden müte
vellittir. Şehri ancak üç yüz küsur liradan ibaret olan 
farkı mezkûrun kabul buyrulacağına intizar olunur. 

Fasıl : 2 
Bu fasıl sabıkından (50 000) lira noksandır. Nok

sanı mezkûr bir kısım masarifin Diyanet İşlerine 
devredilen hidemat cümlesinden olması hasebiyle 
tayyından bir kısmının füsulu saireye naklinden veya 
tasarrufundan mütevellittir. 

Fasıl : 3 
Sinini sabıka bütçelerinde vilâyat memurini ile 

İstanbul'daki Gureba Hastanesi Heyeti Tıbbiye ida
resi maaşatını ve vakfı orman ve zeytinlikler memu
rini maaşat ücüratını ve masarifini ihtiva eden bu 
fasıldan hastane memurin ve heyeti tıbbiyesi maaşatı 
ihraç ve hastanenin diğer masarifi ile bir fasılda top
lanılmak üzere beşinci fasla nakledilmiş ve bu iti
barla fasıl yekûnu sabıkından biraz noksan olması 



lâzım gelmişse de seyyar bir halde ifayı hizmet et
mek üzere vilâyat için müceddeden bir heyeti fenni
ye teşkil ve memurin kadrosu biraz tadil ve İstan
bul'daki kabristan bekçileri ile bahçıvanlar muhas
sesatı dördüncü faslın sekizinci maddesinden bura
ya nakledilmiş olduğu cihetle sabıkından (700) küsur 
lira fazla bulunmuştur. Bu münasebetle bir nokta 
hakkında biraz maruzatta bulunmak muvafık olur. 

İtiraf olunmalıdır ki, sınıfı memurin arasında ev
kaf memurları henüz kâfi derecede maaş alamayan 
yegâne memurlardır. Bu da evkafın ancak kendi va
ridatı ile idare olunur bir müessese olması ve bu iti
barla bütçesinin mütevazin bulunması ve memurla
rın terfih ve ektarından ve teşkilâtın tevsi ve tebdi
linde bilhassa varidatın esas ittihaz olunması zarure 
tinden mütevellittir. 

Geçen sene Meclisi Âlice verilen tahsisat bu esas 
dairesinde yani bilhassa varidat esas ittihaz oluna
rak istimal edilmiş ve bu sene arz ve teklif edilen 
tahsisatın da kabul edildiği takdirde aynı esas daire
sinde ve peyderpey gerek teftiş sureti ve gerek süveri 
saire ile tahakkuk edecek ihtiyaca göre istimali tabiî 
bulunmuştur. 

Fasıl : 4 
Bu faslın bazı maddeleri alâka ve münasebetleri 

dolayısıyle fusulu saireye nakledildiğinden faslın ye
niden ve yedi maddeye kasrı suretiyle arz ve teklifi
ne zaruret hâsıl olmuş ve bu suretle tespit edilen 
muhassesatı sabıkına nazaran (75 505) lira noksan 
bulunmuştur. 

Fasıl : 5 
Hastane memurin ve heyeti tıbbiyesi maaşatiyle 

hademe ve müstahdimini sairesi ucuratının ve keza-
lik İstanbul'daki iki imaratın müstahdimini muhasse-
satının bu fasılda cem ve telfiki münasip görülerek 
fasıl o suretle tadilen arz ve teklif kılınmış ve bun
dan dolayı sabıkından (12 910) lira fazla bulunmuş
tur. İşbu fazlalık fasıllardan mütevellit olmakla had
dizatında fazla demek olmadığından bu babta iza
hat itasına mahal görülememiştir. 

Fasıl : 6 
Merkez ve vilâyat masarifi müşterekesini ihtiva 

eden bu fasıl sabıkından (774 176) lira fazladır. Bir 
kısım vakıfların varidatlarını teşkil eden aşar bede-
lâtmın iki senedir Maliye bütçesinden çıkarılması 
hasebiyle bundan başka varidatı olmayan hayratın 
inşidadına mahal kalmamak üzere bunlar imkân de
recesinde muavenet icrası maksadiyle birinci madde 
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1 sabıkından (60 000) lira fazlasıyle arz ve teklif edil
diği gibi bu maddeye mevzu tahsisatın istimalinden 
Divanı Muhasebatla vakit vakit zuhur eden ihtilâfa-
tın esasından halli maksadiyle de maddenin unvanı 
«evkafı mülhaka namına vukubulacak sarfiyat ve 
bikudret evkafa icra edilecek muavenet karşılığı» su
retinde tadil edilmiştir. Fasılda yekûn itibariyle gö-

I rülen fazlalığın (460 000) lirası inşaat ve tamirat 
masrafından (100 000) lirası ikinci fashn beşinci ve 
dördüncü faslın üçüncü ve onuncu maddelerinden 
nakledilen tahsisattan ve madası görülen lüzuma 
mebni mevadı saire tahsissatının tezyidinden müte
vellittir. 

Münhalâta tercihan memurini mazule tayin edil
mekte olduğu cihetle buna ait tahsisat sabıkından 
(2 000) lira noksandır. 

Fasıl : 7 
Diyanet İşleri Riyasetine devredilen hayratı seri-

i fe ve Maarif Vekâletine devredilen müessesatı ilmi
yenin vazaif, maaş, ücret ve tahsisatı fevkalâdeleriy-
le hayratı şerifenin mefruşat, muayyenat ve mütefer-

j rikası ve bazı hidemat ve masarif için senelik olarak 
itası mutat olan mebaliğ ve tekâya taamiyelerini ve 
talebeyi ulum iaşe masrafını ihtiva eden bu faslın 
âşâr bedelâtının katî dolayısıyle varidatsız kalan va
kıfların masarifi mübremlerinin evkafça deruhde 
edilmesine mukabil Maliye Vekâleti ile şifahen bil-
müzakere maktuan (600 000) lira olarak tespit edil
miş olmasına mebni fasıl o suretle ve muhassesat ve 
masarifi mezkûre mukabili olarak maktuan «600 000» 
lira arz ve teklif kılınmıştır. 

Mevadı Kanuniye hakkında izahat 
Bütçenin varidat ve masraf kısımları hakkında 

berveçhibalâ arzı izahattan sonra mevadı kanuniye 
| hakkında da berveçhizir izahatın itasına iptidar olu

nur. Kanunun (1, 2, 3, 13, 14) ncü maddeleri ale
lûsul vaz edilmiş olmakla muhtacı izah değildir. Dör-

j düncü madde 19 Mayıs 1327 tarihli kanunun emri 
tatbikinde son zamanlarda hadîs olan bazı ihtilâf atı 
esasından hal maksadiyle ve senei sabıka bütçesinde
ki beşinci maddei kanuniyenin teyit ve tevsii sure
tiyle arz ve teklif kılınmıştır. Bu maddei kanuniye 
ile arz ve teklif edilen şekil kabul buyrulduğu tak-

I dirde hiçbir tarafa bar olmaksızın nukudu mevkufe 
idaresi sermayesi az zamanda hayli tezayüt ederek 
evkaf bankasının biran evvel teşekkülü imkânı hâsıl 
olacaktır. 

Vakıfların kısmı mühimmi evkafı sıhhiyeden 
j müteşekkil olduğu halde bir taraftan mütevellilerin 
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suiistimalatı, diğer taraftan yangın, zelzele, seylap 
vesaire gibi afat dolayısıyle mahv ve harab veya 
icaretine tahvil olunmuştur. Bu suretle mahv ve ha
rab olan vakfı mebani arsalarıyle diğer arsalardan 
bugün elde o kadar, kıymetli ve ehemmiyetli yerler 
mevcuttur ki, bunlar bu suretle kabili istifade hale 
getirilmek mümkün olsa hem memleketin en şerefli 
mevkileri harabe halinde kalmaktan kurtulacak hem 
de bir yığın enkaz halinde tesellüm ettiğimiz abidat 
ve müessesatı diniye ve milliyemizin birkaç sene zar
fında husulü mamuriyeti mümkün olacaktır. Bugün 
elde ettiği varidatla ancak masarifi ruzumerresini te
min edebilen müdüriyeti umumiyenin varidatı ha-
zırasıyle bunu yapmaya imkân olmadığı gibi atiyen 
de olamayacağı, olsa bile pek uzun zamanlar geç
mesine intizar lâzım geleceği müstağnii izahtır. Bu
nun için bir çare mevcuttur ki, o da bu gibi arsaların 
uzun müddetle ve bu müddetin hitamında vücuda 
getirilecek mebaninin vakfa terki kayıt ve şartıyle 
icar etmektir, tşte bu maksatla beşinci madde arz ve 
teklif kılınmıştır ki, kabul buyrulduğu takdirde az za
manda pek çok asar vücuda getirmek mümkün ola
caktır. 

Evkaf nizamnamesinin (20, 21, 22) nci maddeleri 
mucibince mütevelliler doğrudan doğruya ancak beş 
yüz kuruşa kadar ve evkaf müdürleri iki bin beş yüz 
kuruşa kadar inşaat ve tamirat icrasına mezun olup 
bundan fazlası için müdüriyeti umumiyeden istizan 
mecburiyetindedirler. 1289 tarihli bir nizamname ile 
vaz edilen bu esasın yarım asrı mütecaviz bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen el'an muhafazasına çalış
mak hayrat ve akaratın harabisini kabul ve idameden 
başka bir şey olmadığı meydandadır. Kezalik para
nın kıymeti iştirakiyesine nazaran beş yüz kuruşla 
değil, iki bin kuruşla bile bugün alelade bir kiremit 
aktarılması dahi mümkün değildir, işte buna binaen-
dir ki, gerek mütevelliler ve gerek evkaf idareleri ta
rafından yapılacak inşaat ve tamirattan yirmi beş 
liraya kadar olan kısımları için keşfi evvel ve sani 
aranılmaması ve beş yüz liraya kadar inşaat ve ta
miratta mahalli mecalis idaresinin kararı ile bilisti-
zan yapılması husulü memuriyet noktasından zaruri 
görülerek altıncı madde arz ve teklif kılınmıştır. 

Memurin ve hademei evkafa tahsisatı fevkalâde 
itası hakkındaki kararnamenin yedinci maddesinin 
kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı görülerek geçen sene 
bütçesiyle tadil edilmişse de tadilâtı vakıanın icrası
na kadar bazı mahallerce yanlış içtihadat yüzünden 
bir miktar tediyat yapıldığı anlaşılmıştır. Hilafı ka

nun demek olan işbu tediyat gerçi ahz ve sariflerinin 
namına zimmet kaydedilmek tabiî olup bu suretle 
de icabı ifa kılınmakta ise de bir taraftan maddei ka
nuni yenin esasen kabiliyeti tatbikiyesi olmadığından 
tadil edilmiş olması, diğer taraftan işbu tediyatın bir 
maksadı mahsusa müstenit olmayıp yanlış içtihat ne
ticesi bulunması ve nihayet ahizlerin şehri ancak yüz, 
yüz elli kuruş gibi muhassesat alan hademei evkaf
tan bulunmaları dolayısıyle bu kabil mebaliğin zim
met kayt ve istirdadından ise bundan sarfınazar edil
mesi muvafıkı muadelet görülmüş ve yedinci madde 
bu maksatla arz ve teklif kılınmıştır. 

Sekizinci Madde — Memurini evkafa da sair me
murin gibi pahalılık zammı itası maksadıyle teklif 
edilmiş olup muvazenei umumiye kanunundaki mad
denin kabulü ile mukayyettir. Mevadı kanuniyeden 
dokuzuncu madde sinini mütekaddime bütçeleri me
vadı kanuniyesinden 1341 senesinde de meri olma
ları muktazi mevadı kanuniyenin esasa taallûk etme
yen bazı tadilatla meriyetini mutazammm olduğun
dan muhtacı izah görülememiştir. 

Muhtacin, tevliyet ve evlâdiyet maaşı namı al
tındaki tertip meyanında vaktiyle tahsis olunup de
vamı tediyesi halen de zaruri görülen maaşatın emri 
tediyesinden uğranılan müşkülât dolayısıyle 1328 se
nesinden beri meri olan 1328 Muvazenei Vakfiyesi
nin üçüncü ve kezalik 1338 senesi Avans Kanununun 
dördüncü ve beşinci maddeleri mucibince İstanbul' 
da teşkili kabul edilen encümeni idarenin tadilen teş
kili ve vazaifinin tayini zarureti hâsıl olmakla mez
kûr iki maddenin esaslı bir surette tadillerine lüzum 
görülmüş ve (10, 11) nci maddeler kaleme alınmış
tır. 

11 Kânunusani 1339 tarihli kanunla vergi kıymet
leri üç ve altı misli yükseldiği halde mahza mükelle
fine bir kolaylık olmak üzere 1340 bütçesinde müec-
celât ve mukataatı vakfiyede iki ve üç esası kabul 
edilmiş ve işbu müsaadenin 1341 senesinde de deva
mı muvafık olacağı teemmül edilerek on ikinci mad
de bu maksatla arz ve teklif kılınmıştır. 

Başvekil Evkaf Müdürü Umumisi 
Ali Fethi Şemsettin 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi 

Bütçesi tetkik edildi. Senei mezkûre zarfında tahsili 
tahmin edilen varidat (2 431 500) liradan ibaret olup 
bu miktar geçen sene tahakkukatma nazaran (215 000) 
lira fazladır. Senelerden beri mühmel ve münşi bir 
daire olarak telâkki edilen evkaf müdüriyeti umu-



miyesinin feyzi cumhuriyetten nasibedar olarak mua
melâtını tanzimle ibraz eylediği say ve gayreti bu 
sene varidatında görülen tezayüdün âmillerinden bi
rincisini teşkil etmektedir. Evkafın vüsat ve şümulü
ne nazaran huzuru âlilerine arz ve takdim edilen büt
çenin irat ve masrafı itibariyle kâfi derecede olma
dığı bedihidir. Çünkü iki evli bir köye varıncaya ka
dar memleketin her köşe ve bucağında mevcut ve fa
kat ekserisi en ufak bir varidattan bile mahrum bu
lunan müessesat ve abidatı milliyenin imar ve ihya
sı uhdesine tevdi edilmiş olan bir daire bugünkü büt
çesinin bir mislini tamirata sarf etse bile asırlardan 
beri ihmal edilen imar ve ihyayi temine kâfil olamaz. 

Hükümetçe arz ve teklif edilip Encümenimizce 
de aynen kabul edilen mevadı kanuniyeden dördün
cü, beşinci ve altıncı maddelerin ref etmekte olduk
ları kuyut mevcut oldukça menabi ne kadar mühim 
olursa olsun tezyidi varidat hususunda daha fazla 
bir muvaffakiyete intizarın pek de muvafık olmaya
cağını teslim etmek icabeder. İşte buna binaendir ki, 
Encümenimiz, salifülarz mevadı kanuniyenin hüsnü 
tatbik ve bunlarla verilecek salâhiyetin hakkıyle isti
mali halinde pek büyük netayiç istihsal edileceğine 
kail olmaktadır. Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
şimdiye kadar cem ve telfik ettiği malumata nazaran 
yalnız evkafı mazbutaya ait almak üzere (2 667 000) 
lira vergi kıymetinde (11 412) parça irat getirir akar 
ve arazi mevcut olduğu gibi peyderpey yapılan taki
bat sayesinde bunun bir miktar daha tezayüt edeceği 
de memuldur. Ancak kısmı küllisi masraflarını bile 
koruyamayan bu emvalin daha ziyade istifade bahş 
bir şekilde istimal edilebilmeleri için talep edilen sa
lâhiyetin itası muvafıkı mütalâa kılınmaktadır. 

Kezalik şimdiye kadar tespit edilen nukudu mev-
kufe miktarı (279 443) lirası İstanbul ve (151 026) li
rası vilâyatı sairede olmak üzere (430 046) lira dere
cesindedir. Nukudu mezkûrcnın gerek evkafın ve ge
rek memleketin ihtiyacına daha nafi bir şekilde isti-
fadei ammeye arzı için müdüriyeti umumiyece sarfı 
mesai edilmekte olduğu görülmüşse de mesaii vakı
anın tamamiyle semerebah^ olabilmesi için emsali 
bazı müessesatı maliye hakkındaki müsadatın nuku
du mezkûre ikrazatına da teşmili encümenimizce şa
yanı temennidir. Heyeti Umumiyesi itibariyle deni
lebilir ki, evkaf müdüriyeti umumiyesi de memleke
tin kendisine arz etmekte olduğu ihtiyacatı anlamış 
ve bu yolda sarfı mesaiye koyulmuştur. 

Masrafa gelince : Encümenimizce (2 430 866) lira 
olarak tespit edilmiştir ki, müfredatı berveçhizir arz 
ve izah olunur. 
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Fasıl : 1 

Vazaifin hakkıyle ifasını kâfil olabilecek bir su
rette tanzim ve (48 150) lira olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl : 2 
Merkez ile merkeze merbuten İstanbul'da ifayı 

vazife eden devairin müstah dimini müteferrikası ile 
mefruşat, tenvir ve teshin, kırtasiye ve masarifi muh-
telifesini teşkil eden bu fasıl bazı masarifin tay ve 
bazılarının füsulu saireye nakli dolayısıyle sabıkın
dan (43 800) lira noksanı ile (40 665) lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Fasıl : 3 
Taşra memurini vakfiyesiyle vakıf orman ve zey

tinliklerin ve arazinin memurin maaşat, üeürat ve 
masarifini teşkil eden bu fasıldan hastane heyeti tıb
biye ve idaresi maaşatının beşinci fasla nakledilme
sine rağmen bu fasıl dahi sabıkından (8 584) lira 
fazla ise de bu fazladan (10 000) lirası orman ve 
zeytinlikler maddesine yapılan ilâveden ve madası 
taşra memurini vakfiyesine bir miktar zâmaim icra
sından mütevellittir. İcra edilen tetkikattan anlaşıldı
ğına göre son zamanlarda Aydın ve havalisinde ev
kafa ait olmak üzere (100 000) e karip ağacı havi in
cirlik ve zeytinlik meydana çıkarılmış ise de bakım
sızlık yüzünden harap bir halde oldukları cihetle 
usul ve fen dairesinde imar ve ihyalarına tevessül 
edilmiştir. Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Ayvacık 
kazalarındaki vakıf zeytinliklerin de ancak bu miktar 
ağacı muhtevi oldukları halde fenni bir surette imar 
ve timar edilmelerinden bu sene (125 094) lira nakit 
ve (51 150) kıyye miktarında aynen yağ temin et
tikleri de görülmüştür. Bu cihet nazarı dikkate alı
narak Aydın ve İzmir zeytinliklerinin de ıslahı için 
teklif edilen tahsisat istiksar edilmemiştir. 

Fasıl : 4 
İstanbul'da kâin Gurebayı Müslimin Hastanesi 

tahsisatının bir fasılda cem ve tevhidi muvafık görü
lerek senei sabıka bütçesinde bu fasıl dahilinde bu
lunan hastane hademesi ücüratının beşinci fasla ve 
masarifi muhakeme karşılığının faslı müştereke nak
linden ve bir kısım masarifin de tayyından sonra bu 
fasıl (114 025) lira olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl : 5 
1340 Bütçesinin üçüncü faslının birinci ve dör

düncü faslının altıncı ve sekizinci maddelerinin na
kil ve tevhidi ile (87 068) lira olarak teklif edilen 
6u fasıl hastanenin ilbas ve iaşe ve eczayi tıbbiye 
muhassesatı ile masarifi muhtelif esine (10 000) lira 
ilâvesiyle (97 068) lira olarak tespit edilmiştir. 
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Merkez ve taşra beyninde müşterek masarifi ih
tiva eden bu fasıl sabıkından (699 176) lira fazladır. 
Bu fazlalığın (40 000) lirası düyunu müdevvereden 
ve (50 000) lirası reddiyat maddelerindendir. Evka
fın mahsubu umumî kanununa tabi olmayıp düyu
nunu peyderpey tesviye etmekte olmasına mebni va
ridatının ancak yüzde altısına bile baliğ olmayan tek
lifi mezkûr aynen kabul edildiği gibi kurayi mevku- I 
fe aşarına mukabil tevliyet bedelâtı namiyle Maliye
ce masraf bütçesine vaz olunarak evkafa verilmekte 
olan ve evkafça da mütevelli ve alâkadarlarına tes
viye edilen mebaliğ maliye bütçesinden çıkarılmış ve 
bunun evkafça deruhde edilmesine mukabil maliye
ce de hayratı şerife vazaif ve masarifi ve müessesatı 
ilmiye muhassesatı olarak geçen senenin evkaf büt
çesine yedinci fasıl olarak ithal edilen muhassesatın 
maktuan (600 000) Ura olarak, tesbiti her iki dairece 
takarrür etmiş olmasına mebni alâkadarana bu sene 
lazimuttesviye mebaüğin de karşılığı olmak üzere 
ikinci maddenin sabıkına göre olan fazlası da kabul 
olunmuştur. înşaat ve tamirat tahsisatı şimdiye ka
dar hayrat ve akar için toptan vaz edilmekte iken 
Hükümetçe bunun tefriki ve bir müddet için aka-
ratın tamir ve inşasına geımi verilmesi hakkındaki 
noktai nazar Encümenimizce de muvafık görülmüş
tür. Kadroların sabit ve muayyen olmasındaki lüzum 
ve vücup müstağnii tezkâr olmakla bu faslın beşinci I 
maddesi yalnız (memurin ikramiyesi) şeklinde ola
rak tashih ve kabul edilmiş ve mevadı sairedeki fark- I 
lar şayanı ehemmiyet derecede olmadıkları ve ihti
yacı hakikiye müstenit bulundukları anlaşılmakla ay
nen kabul edildiği gibi tapu müdüriyeti umumiyesin-
ce gelecek sene tahrir ve tahrit muamelâtının vasi bir I 
surette tatbiki mutasavver olduğu ve lüzum görülecek 
yerlerde bu komisyonlara evkafça da memur terfik 
edileceği tahrir ve tahdit kanunu icabından bulun
duğu cihetle bu gibi memurin ücuraıtına karşılık olmak 
üzere bu fasla (500 000) liranın ilâvesi hakkında ahi
ren hükümetçe, vaki olan teklif Encümence de muva- I 
fık görülmüştür. Tahsisatı fevkalâde maddesi de he- j 
sap edilerek bu fasıl (1 397 500) lira olmak üzere I 
tespit edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye takdim 
edilir. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Namına 

Mazbata Muharriri 
, Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip j 

MEVADI KANUNİYE 
Bütçe mevadı kanuniyesinin birden yedinciye ka

dar olan maddeleri Hükümetçe verilen izahat üzerine 
encümenimizce de muvafık görülmüştür. Memurine 
pahalılık zammına mukabil itası tasavvur edilen tah
sisattan esasen sarfınazar edilmiş olduğuna göre se
kizinci maddeye lüzum görülmemiştir. Sekizinci mad
denin bu suretle tayyından ('olayı onuncu madde se
kizinci ve on birinci madde dokuzuncu olarak teklif 
olunmuştur. Dokuzuncu maddenin daha şümullü ol
mak üzere tadilen onuncu madde olarak teklifi ve 
bu maddenin aldığı şekle ve esasen 340 Muvazenei 
vakfiyesinin dördüncü maddesinin de ahkâmı tadil 
ve ilga edilmeyen mevat m ey anında bulunmasına gö
re on ikinci maddeye de lüzum görülmeyerek kezalik 
tayyedilmiştir. On dördüncü olarak teklif edilen mad
denin iki maddeye bittefrik arz ve teklifi münasip gö
rülmüştür. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi büt
çe kanunu lâyihası. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 senei maliyesi varidatı umumiyesi merbut (A) 
cetvelinde muharrer olduğu üzere (2 411 500) lira 
tahmin olunmuştur. 

Madde 2. — 1341 senei maliyesi evkaf hidematı 
umumiyesi için merbut (B) cetvelinde muharrer ol
duğu üzere (2 411 380) lira tahsis olunmuştur. 

Madde 3. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
varidatı adiyesini teşkil eden ve işbu kanuna merbut 
bulunan (C) cetvelinde gösterilen kâffei varidatı vak
fiyenin 1341 senei maliyesi zarfında da tahsiline de
vam edilecektir. 

Madde 4. — Aynından intifa edilmeyen ve müs
tağni anha oldukları usulen tahakkuk eden bilcümle 
vakfı mebani ve arsaların ve metruk kabristanların 
akar olarak istimaline veyahut 19 Mayıs 1327 tarihli 
kanun mucibince nakit ile istibdahne ve hâsıl olacak 
mebaliğin bir tarafa sarf olunmayarak tenmiyesine 
ve kezalik hayratı kısmen veya tamamen mahv ve 
münderis olan veya müstağni anha mahiyetini iktisap 
eden vakıfların bu kısma ait masarifinin muhasebe
lerine ithaüyle nukudu mevkufe idaresine itası ile 
evkaf namma tenmiyesine evkaf müdüriyeti umumi
yesi memurdur. 

Madde 5. — Vakfı akar ve arsa ve arazinin me-
nafii evkaf gözetilerek kısmen veya tamamen nakit 
ile bilistibdal yeniden ve daha nafi bir surette akar 
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vücuda getirilmesine ,yahut bu kabil mahallerin üzer
lerine bina yapmak ve hitanu. müddette vakfa terk 
edilmek şartiyle uzun müddetle icarına Evkaf Mü
düriyeti Umumiyesi mezundur. 

Madde 6. — Yirmi beş liraya kadar olan inşaat 
ve tamirat için ashabı istihkak senedinden mada keş
fi evvel ve sahi gibi evrak aranılmaz ve bundan faz
lası için beş yüz liraya kadar hususatta keşfi evvel 
ve saniye ve mahalli meclis idaresi kararına istinat 
edilmek şartiyle bilistizan inşaat ve tamirat yapılır. 
Beş yüz liradan fazla miktar için ahkâmı umumiye-
ye teb'iyet edilir. 

Madde 7. — Memurin ve hademei evkafa tah
sisatı fevkalâdesi hakkındaki 25 Kânunuevvel 1335 
tarihli kararnamenin 1340 bütçesiyle tadil edilen ye
dinci maddesi hilâfına olarak esbab ve suveri muh
telife ile mukaddema verilmiş olan tahsisatı fevkalâ
delerin gayrıez istirdat bakiyeleri aranılmayacaktır. 

Madde 8. — Memurin ve müstahdimini vakfiye
nin tahsisatı fevkalâdeleri de memurini saire misüllü 
1341 senesi Muvazenei Umumiye kanunu ile icra edi
len tadilat dairesinde hesap ve ita olunur. 

Madde 10. — 1328 Muvazenei vakfiyesinin üçün
cü maddesi berveçhizir tadil edilmiştir. 

Tevliyet ve evlâdiyet ve kaydı hayatla muhasses 
veya 1327 muvazenei vakfiyesi müfredatına dahil ve 
üçyüz kuruş fevkindeki maaşat müstesna olmak üze
re muhtacin tertibinden verilen maaşatı zatiye şehri 
üçyüz kuruştan fazla olmayacak ve her ne suretle 
olursa olsun sahibinin veya zevcinin üçyüz kuruş ve
ya daha ziyade irat veya maaşı olduğu surette muh
tacin maaşı kat olunacaktır. 

Madde 11. — 1338 senesi evkaf ikinci Avans Ka
nununun dördüncü ve beşinci maddeleri berveçhizir 
tadil ve tevhit edilmiştir : 

İstanbul'da hukuk müşavirinin veya muavininin 
riyaseti altında müdüriyeti umumiyeye merbut şua-
bat müdürlerinden mürekkep bir encümeni idare 
teşkil olunmuştur. Encümeni idare tevliyet, kitabet, 
cibayet cihetleriyle bu mahiyette bulunan cihatın tev
cih ve refine müteallik evrakı tevcihi cihat nizamna
mesine tevfikan tetkik ve tastik ve İstanbul Müdüri
yeti ile orada müdüriyeti umûmiye şuabatından bu
lunan devairin muhtacı müzakere gördüğü veya mü
düriyeti umumiyenin resen hayale ettiği hususatı tet
kik, mahlulâtı tevfiz ve müzayede ve münakaselere 
müteallik ihalatı icra ve emaneten yapılacak inşaat ve 
tamirat ve mubayiat hakkında ittihazı mukarrerat 
eyler. Encümeni idarenin İstanbul Müdüriyetince ten-

fiz edilecek mukarreratı müdüriyeti umumiyece bir 
talimatname ile tayin edilir. 

Madde 9. — 1328, 1340 seneleri evkaf muvazene
lerinin işbu kanun ve kavanini mahsusa ile fesh ve 
ilga edilmeyen mevadı ahkâmı 1341 senesinde de ta
dilâtı vakıa veçhile caridir. 

Madde 12. — 1340 Muvazenei Vakfiyesinin dör
düncü maddesi 1341 senesi muvazenesi için dahi ca
ridir. 
, Madde 13. — Evkaf bütçesinin müddeti icraiyesi 
bir senei maliyeye inhisar eder. 

Madde 14. — 1341 senesi Martı iptidasından mu
teber olan işbu Kanunun icrasına Başvekil memur
dur. 

ENCÜMENİN TEKLİFİ 

Madde 1. — 
2 341 500 
Madde 2. — 
2 430 866 
Madde 3. ->- Aynen 
Madde 4. — Aynen 
Madde 5. — Aynen 
Madde 6. — Aynen 
Madde 7. — Aynen 
Madde — Tayyedilmiştir. 
Madde 8. — Aynen 
Madde 9. — 1338 senesi evkaf ikinci Avans Ka

nununun dördüncü ve beşinci maddeleri berveçhizir 
tadil ve tevhit edilmiştir. 

İstanbul'da hukuk müşavirlerinin veya muavini
nin riyaseti altında müteşekkil Encümeni idareye 
müdüriyeti umumiyeye merbut şuabat müdürleri de 
dahil olacaklardır. Bu encümen şimdiye kadar me
mur olduğu vazaiften maada tevlit, kitabet, cibayet 
cihetleriyle bu mahiyetteki cihatın tevcihi cihat ni
zamnamesine tevfikan tevcih ve refine müteallik ev
rakı tetkik ve tastik vazifesi ile de mükelleftir. En
cümenin müdüriyeti umumiyenin tastikine arz edile
cektir mukarreratı müdüriyeti umumiyece bir tali
matname ile tayin olunacaktır. 

Madde 10. — 1328, 1340 seneleri evrak muvaze
ne kanunlarının işbu Kanunla fesh ve tadil edilme
yen ahkâmı 1341 senesinde dahi mer'idir. 

Tayyedilmiştir. 
Madde 11. — Aynen 
Madde 12. — İşbu Kanun 1341 senesi Martı ip

tidasından muteberdir. 
Madde 13. — İşbu Kanun icrasına Başvekil me

murdur. 



Fasıl 

1 

2 
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«A» CETVELİ 

Harçlar 

îcarat 

Müteferrik hâsılat 

Varidat yekûnu umumisi 

«B- CETVELİ 

Lira 

270 000 

1 263 500 

898 000 

2 431 500 

Birinci kısım - İdarei merkeziye 
1 Maaşat 48 390 

2 Masarifi idare 40 665 

İkinci kısım - Vilâyat 
3 Vilâyat orman ve zeytinlikler me

murin maaşat ve masarifi 133 458 

4 Vilâyat masarifi idaresi 114 525 

5 Hastane ve imaretler maaşat ve 

masarifi 97 068 

Üçüncü kısım - Masarifi müştereke 

6 Merkez ve vilâyat masarifi müş-
terekesî 1 397 500 
Dördüncü kısım - Muhassesatı maktua 

7 Diyanet İşleri Riyasetine devre
dilen hayratı şerife muhassesatı 600 000 

Masarif yekûnu umumisi 2 430 866 



Esamii varidat 

(T) CETVELİ 

Tarihi nizamat ve mukarrer at 

Ferağ ve intikâl hâsılatı vakfiyesi 19 Cemazilahır 280 ve rebiülevvel î 
289 ve 23 rebiülevvel 293 d 

b 
d 
y 
fa 
â 
n 
n 

Harcı cihat ve berat ve harcı muhasebe ve müret- 2 Ramazan 299 ve Temmuz 299 ve K 
tebatı hazine 19 cemazilahır 280 

îcarei müeccele ve tevsii intikalât icaresi 

Mukataat 

27 Rebiülevvel 331 Ve 21 Şubat 328 

2 Ramazan 306 ve 20 Nisan 305 

İcarei vahide 19 Cemazilahır 280 



Müselsel 
numarası F. M. Esamii varidat 

4 Müddeti mahlule kirası 

7 3 1 Mahlül muaccelâtı 

8 2 Orman ve arazii vakfiye ve maadin hâsılatı 

3 Rüsum ve varidatı mütenevvia Evkaf a mülhaka ica-
rat ve mukatatiyle varidatı sairenin masarifi tahsi-
liyesi, memurin ve kıstelyevmleri, mali sıra, köhne-
eşya ve enkaz bedeli, resmî âdi, dellaliye, harcı is-
tiyfa, akça tebdilinden mütevellit farklar, memu
rin ve eşhas zimemi istirdadatı, masarifi muhake
me istirdadatı, mahkûmubih hazine matlubu faiz
leri, Evkaf müzesi ve matbaası hâsılatı, hissesi mah-
lulei cihat, usulü muhasebei umumiye Kanunu mu
cibince müruru zamana uğrayan mebaKğden irat 
kaydı lâzım gelen meblâğ, mazuliyet tevkifatı vesair 
hâsılatı müteferrika, 

Tarihi nizamat ve mukarrerat 

19 Cemazilâhır 280 

B 
fa 
n 
h 
c 
m 
İ 
m 

9 Cemazilâhır 280 ve 11 Şevval 286 î 
ve 1 Kânunusani 285 ve 7 Ramazan a 
274 k 

r 
m 
tu 
a 
ş 

6 Ramazan 323 26 Temmuz 330 19 T 
Cemazilâhır 280 

Cinsi nizamat ve mukarrerat 



Müselsel 
numarası F. M. Esamii varidat 

10 Nukudu mevkufe neması 

11 Müdevver mevcut 

12 Malî maktu 

13 Sinini sabıka bakayasından tahsilat. 

Tarihi nizamat ve mukarrerat 



F. M. 

1 
1 
2 

2 
1 
2 
3 
4 

-VARİDAT BÜTÇESİ 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
Nev'i varidat olunan lira 

Harçlar 
Ferağ ve intikali hasılat vakfiyesi (1) 
Muhasebe harçları 

Birinci faslın yekûnu 

tcarat 
İcarei müeccele ve tevsii intikal icaresi 
Mukataat 
İcarei vahide 
Müddeti mahlûle kirası 

İkinci faslın yekûnu 

250 000 
20 000 

270 000 

500 000 
60 000 

550 000 
3 500 

1 113 500 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

250 000 
25 000 

275 000 

550 000 
60 000 

650000 
3 500 

1 263 500 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

250 000 
20 000 

270 000 

550 000 
60 000 

650 000 
3 500 

1 263 500 

Hasılatı müteferrika 
1 Marüsum vesaire mahlül müeccelâtı 
2 Ormanlar ve zeytinliklerle arazi ve maadin 

hasılatı 
3 Rüsum ve varidatı mütenevvia 
4 Tereke hasılatı 
5 Nukutu mevkuf e neması 
6 1340 senesinden müdevver mevcut 
7 Malî maktu 
8 Hissesi mahlulei cihet (2) 
9 Sinini sabıka bakayası 

Üçüncü faslın yekûnu 

Varidat yekûnu umumisi 

130 000 55 000 60 000 

230 000 
65 000 
10 000 
10 000 
70 000 

3 000 
10 000 

305 000 

833 000 

2 216 500 

200 000 
90 000 

— 
10 000 

100 000 
3 000 

10 000 
405 000 

873 000 

2 411 500 

200 000 
100 000 

— 
10 000 

120 000 
3 000 

— 
405 000 

898 000 

2 431 000 

(1) «I» cetvelinin bir numarasında muharrer müstenidatı kanuniyeye tevfikan tapu hasılatından maliyece 
tefrik ve ita olunur. 

(2) Varidatı mütenevviaya zammedil mistir. 
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MASARİF BÜTÇESİ 

M. Nev'i muhassasat 

BÎRÎNCÎ KISIM 
tdarei Merkeziye 

Maaşat 
Müdürü umumî ve muavin 
Aklam ve devair memurin ve müstah-
mini 

Birinci faslın yekûnu 

Masarifi idare 
Odacılar, santral memuru ve gece bek
çileri ücuratı 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Masarifi muhtelife ve müstahdimini 
müteferrika 
Odacılar ve müstahdimini saire elbise 
bedeli 

İkinci faslın yekûnu 

İKİNCİ KISIM 
Vilâyat 

Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire evkaf 
idareleri maaşat memurin vesairesi: 
Müdüran, memurin, tahsildar ve müs
tahdimini saire maaşatı (1) 
Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfiye 
muhassesatiyle memurin maaşatı ve ücuratı 

1341 senesi için 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

Muvazene 
Hükümetçe Encümenince 

teklif olunan kabul olunan 
lira lira 

74 874 

50 000 

960 

42 282 

43 242 

7 920 
1 500 
3 000 
1 500 

70 000 

485 

84 405 

1 200 

46 542 

47 742 

7 920 
1 500 
3 000 
1 500 

20 000 

485 

34 405 

1 920 

46.230 

48 150 

9 18t 
1 500 
3 000 
1 500 

25 000 

485 

40 665 

65 640 

60 000 

73 458 

60 000 

Üçüncü faslın yekûnu 124 874 125 640 133 458 

(1) Vilâyat evkaf memurini hademe vazaifinin tahakkukatmda müftülere muavvenet edecektir. 
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F. 

4 

M. Nev'i muhassasat 

Vilâyat masarifi idaresi 
1 Odacılar ücuratı 
2 Odacılar elbise bedeli 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

20 760 
1 770 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

26 760 
2 265 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

26 760 
2 265 

Akaratı Vakfiye Vergisi ve rüsumu ten-
viriye (1) 
Mahrukat, kırtasiye, idare müteferrikası 
ve mefruşat 
Muhtacin, tevliyet, evlâdiyet ve âmâlar 
vesaire maşatı 
Gurebayı müslimin hastanesi hademe ve-
vasire üsuratı (2) 
Tahsildar ve evkaf memur vekilleri aidatı 
masarifi muhtelife (3) 
Evkaf memur vekilleri ücuratı 
Masarifi muhakeme (4) 
Evkaf matbaası 

Dördüncü faslın yekûnu 

Hastane ve imarat maaşat ve masarifi 
Gurebayı müslimin hastanesi heyeti tıb
biye ve idaresi maaşatı (5) 
Gurebayı müslimin hastanesinin ilbas ve 
iaşe ve eczayı tıbbiye muhassesatıyle bi
lumum masarifi muhtelifesi 
Gurebayı müslimin hastanesinin hademe 
vesairesi ücuratı (6) 
Lâleli ve Üsküdar imaretleri erzak ve le
vazım esmanı ile masarifi sairesi 

20 000 

12 000 

30 000 
18 000 
5 000 

13 500 

121 030 

25 000 

12 000 

75 000 
— 

50 000 

18 000 

114 025 

25 000 

12 000 

25 000 
— 

5 000 

18 000 

114 025 

10 764 10 764 

71 158 

19 500 

3 000 

50 000 

19 500 

3 000 

60 000 

19 500 

3 000 

(1) Altıncı faslın sekizinci maddesine, tevhiden nakledilmiştir. 
(2) Beşinci faslın üçüncü maddesine tevhiden nakledilmiştir. 
(3) Kısmen tay ve kısmen mevadı saire ile birleştirilmiştir. 
(4) Altıncı faslın dokuzuncu maddesine tevhiden nakledilmiştir. 
(5) 1340 bütçesinde üçüncü faslın birinci maddesini teşkil eden «74 874» lira meyanındadır. 
(6) Dördüncü faslın altıncı maddesinden nakledilmiştir, 



1$ _ 

F. M. 

9 
10 
11 

12 

Nev'i muhassasat 

5 Üsküdar ve Lâleli imaretleri müstahdi-
mini ücuratı (1) 

Beşinci faslın yekûnu 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Masarifi müştereke 

Merkez ve taşra beyninde müşterek ma
sarif 
Haliyeye intiklâp eden düyun 
Evkafı mülhaka hademe vazaifi için mü
tevellilere sarfiyat ve bikudret evkafa 
muavenet karşılığı 
inşaat ve tamirat ve mubayaa olunacak 
akarat bedeli 
Hayratı şerife tamirat ve inşaat karşılığı 
Memurin ikramiyesi 
Harcirah ve yevmiye 
Tabiye, teclidiye, kırtasiye. 
Akaratı Vakfiye Vergisi ve rüsumu ten-
viriye vesairiye (2) 
Masarifi muhakeme (3) 
Memurini mazule maaşatı karşılığı 
Tahrir komisyonlarına terfik edilecek me
murini vakfiye ücuratı 
Merkez ve vilâyat memurin ve müstah-
himini ile memurini mazule ve maaşatı 
zatiye tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Altıncı faslın yekûnu 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

1341 t 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

senesi için 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

93 658 

100 000 

70 000 

316 824 

748 324 

3 804 

87 068 

140 000 

120 000 

360 000 

1 402 500 

3 804 

97 068 

140 000 

120 000 

— 
170 000 

4 500 
20 000 
7 000 

35 000 
15 000 
10 000 

330 000 
300 000 

4 500 
30 000 
10 000 

70 000 
30 000 
8 000 

330 000 
300 000 

4 500 
15 000 
15 000 

80 000 
35 000 
8 000 

5 000 

330 000 

1 397 500 

(7) 1340 bütçesinin dördüncü faslının sekizinci masarifi muhtelife maddesinden tenzilen nakledilmiştir. 
(2) 1340 bütçesinde 40 000 lirası ikinci faslın beşinci maddesini teşkil eden 70 000 lira meyanında idi. 
(3) 1340 bütçesinde 10 000 lirası ikinci faslın beşinci maddesini teşkil eden 70 000 lira meyanında idi. 
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Nev'i muhassasat 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Muhassesatı maktua 
Diyanet İşleri Riyasetine ve Maarif Vekâ
letine devredilen hayratı şerife ve müesse-
satı ilmiye maaş, vazaif ve masarifi sairesi 
mukabili olarak maktuan maliyeye veri
lecek olan 

Yedinci faslın yekûnu 

Faslı mahsus 
Memaliki müstahlesadeki abidatı diniye-
nin tamir ve ihyası ve dördüncü vakıfhanı 
ikmali inşaatı karşılığında 1340 senesine 
devrolunan 

Faslı mahsus yekûnu 

Masarifi adiye yekûnu 

Fevkalâde imarat ve inşaat karşılığı 

Masarif yekûnu umumisi 

1341 senesi için 

1340 senesi Muvazene 
Heyeti Umumi- Hükümetçe Encümenince 

yece kabul teklif olunan kabul olunan 
olunan lira lira lira 

849 296 600 000 600 000 

849 296 600 000 600 000 

150 000 

150 000 

2 214 829 2 411 380 2 430 866 

450 000 

2 664 829 2 411 380 2 430 866 



F. M. Unvanı memuriyeti 

1 1 Müdürü umumî 
Müdür muavini 

1 2 Muhasebatı umumiye müdüriyeti: 
Müdür 
Muavin 
Mümeyyiz 
BÜTÇE VE HAVALAT KALEMÎ 

Mümeyyiz 
Vize memuru 
Vize memuru refiki 
Tahsisatı kâtibi 
Tahsisatı kâtibi refiki 
Mübeyyiz 

HESABAT KALEMİ 
Mümeyyiz 
Tetkiki hesabat memuru 
Defterikebiri umumî kâtibi 
Kâtip 

MUAMELAT KALEMİ 
Mümeyyiz 
Müsevit 
Müsevit 
Kâtip 
Evrak memuru 
Evrak kâtibi 
Levazım ve daire memuru 

VEZNE 
Masraf mümeyyizi ve muhasibi mesul 
Yevmiye kâtibi 
Kâtip 
Veznedar 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

1 

— 
— 

1 

Beheri 
Lira 

80 

50 
40 
30 

15 
12 

15 
12 

15 
17,5 
15 
12 

25 
15 
15 
12 
15 
10 
15 

— 
— 
15 

1341 'de Hükümetin 
teklifi 

Beheri 
Aded Lira 

1 100 

1 50 
1 40 
1 35 

1 20 
1 17,5 
1 15 

1 17,5 
1 15 
1 12 

1 30 
1 20 
1 17,5 
1 15 

1 30 
1 17,5 
1 15 
2 12 
1 17,5 
1 10 
1 15 

1 20 
1 15 
1 12 
1 20 



NUKUDU MEVKUFE MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mümeyyiz 
Muhasebe memuru 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Tereke seyyar memuru 
Tereke kâtibi 
Tereke kâtibi refiki 
Nükudu mevkuf e veznedarı 
Tahsildar 
Muhammin 

İSTANBUL LEVAZIM KALEMİ 
Memur 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Anbar memuru 
Lâleli imaret memuru 
Üsküdar imaret memuru 

İSTANBUL VEZNE KALEMİ 
Muhasebe mümeyyizi (*) 
Veznedar (*) 
Kâtip (*) 
Kâtip (*) 
Kâtip (*) 

MEMURİN VE TAHRİRAT MÜDÜRİYETİ 
Müdür 

TAHRİRAT KALEMİ 
Mümeyyiz 
Kâtip 

(*) İstanbul müdiriyetine nakledilmiştir. 



F. M. Unvanı memuriyeti 

Kâtip 
Kâtip 

SİCİL VE MEMURİN KALEMİ 
Mümeyyiz 
Sicü masası memuru 
TesGİlât kâtibi 
Kefalet ve dosya memuru 
Vukuat kâtibi 
Mübeyyiz 
Mübeyyiz 
Encümen kâtibi 

EVRAK KALEMİ 
Mümeyyiz 
Dosya memuru 
Dosya memuru refiki 
Kâtip 
Kâtip 
Müvezzi 

HEYETİ TEFTİŞİYE 
Reis 
Tetkik memuru 
Tetkik memuru 
Kâtip 
Müfettiş 
Müfettiş 
Muavin 
Muavin 

1340 senes 
kadrosu 

ı 

Beheri 
Aded Lira 

1 
1 

1 
— 

1 
— 

1 
1 

— 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2. 
2 

12 
10 

25 
' '— 

İ5: 

— 
12 
12 

— 

20 
n;5 
12 

12 
10 

5 

50 
25 
20 
12 

40 
30 
25 

1341'de Hükümetin 

Aded 

1 
— 

i; 
3 
3 

teklifi 
Beheri 
Lira 

12 
- ^ 

25 
20 
15 
15 
15; 
12 
12 
15 

25 
20 
12 
15 ' 
12 

7 

60 
30 
20 
15 

45 
30 
25 



KUYÜDÜ VAKFİYE MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Muavin (*) 
Mümeyyiz 
Arabî mütercimi 
Başkâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
Müşavir 
Muavin ve davavekili (*) 
Muavin 

Davavekilleri 

Mümeyyiz 
İcra memuru 
Kâtip,.... ... ,.V|, 
Kâtip "" 
Kâtip 
Kâtip 
Dosya memuru ve kâtip . 
Kâtip 

ORMAN VE ARAZİİ VAKFİYE 
MÜDÜRİYETİ 

Müdüf : 

FJeri müfett işi 
Fen müfettişi 
Fen memuru . r - - • 's::/ ••'^' ^ •• •'•••'• 

Vilâyet merkez muamelâtı itibariyle 
(*) Ankara istihdam edilecektir. 

40 
30 
25 
25 
17,5 
12 
10 
8 

45 
— 
35 

35 
20 
17,5 
15 
25. 
20 
15 
12 
10 
8 
— 
— 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 

1 
1 
1 

2 
2 
— 
4 
1 
1 

' 1 
1 
3 
2 
1 
1 

40 
30 
25 
25 
17,5 
15 
10 
S 

50 
40 
35 

25 
20 
— 
15 
25 
20 
15 
12 
10 
8 
15 
12 

40 
30 
22,5 
17,5 

1 ." 
1 
1 

•••,,..;•.-2 

40 
30 
25 
17,5 



M. Unvanı memuriyeti 

Fen memuru refiki 
Muhasebe kâtibi 
Kâtip ve tetkik memuru 
Kâtip 
Bahçeler ve kabristanlar garsiyat memuru 

EVKAF MÜZESİ 
Müdür 
Kâtip 
Kâtip 
AKARATI VAKFİYE MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mümeyyiz 
Başkâtip 
Kâtip 

Davavekili 
Tahsil memuru 
Mimar 
Mutemet 
Tahsildar 

MAHLULÂT MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mümeyyiz 
Başkâtip 
Kâtip 

Muhammin 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

2 

3 

5 
— 

1 

— 
5 

1 
1 
1 
3 
5 
2 
1 

Beheri 
Lira 

12 
15 
10 
8 

10 

30 
15 
12 

40 
15 
15 
14 
12 
12 
10 
8 

— 
22,5 

— 
5 

30 
20 
15 
12 
10 
7 

25 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

2 

' — 

5 

3 
5 
2 
1 

Beheri 
Lira 

12 
15 
10 
8 

10 

30 
15 
12 

40 
20 
15 
15 
12 
12 
10 
8 

17,5 

25 
15 
5 

30 
20 
15 
12 
10 
8 

25 



EVKAFI MÜLHAKA MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mümeyyiz 
Muhasebe memuru 
Muhasebe memuru 
Ferağ ve intikal harçları memuru 
Ferağ ve intikal harçları kâtibi 
Varidat ve masraf kâtibi 
Varidat ve masraf kâtibi, refiki 
Kaymakamlık vakıflar memuru 
Kaymakamlık vakıflar memuru kâtibi 
Muhasebe memuru refiki ve mübeyyiz 
Muhasebe memuru refiki ve mübeyyiz 
Evrak memuru 
Dosya memuru 
Tahkik memuru 

İNŞAAT VE TAMİRAT MÜDÜRİYETİ 
Müdür (*) 
Muavin (**) 
Mimar veya mühendis (**) 
Mimar veya mühendis (**) 
Mimar veya mühendis (**) 
Başkâtip (**). 
Kâtip (**) 
Dosya memuru (**) 
Muhasebe memuru (*) 
Mutemet (*) 
Mutemet (*) 
Anbar memuru (*) 

(*) Ankara'da bulunacak 
(**) İstanbul'da 
(***) Ankara'da 



F. M. Unvanı memuriyeti 

Elektrik mühendisi (*) 
Mimar (**) 
Mimar veya mühendis (**) 
Taşra evrakı keşfiyesi tetkikine memur mimar 
veya mühendis (**) 
Mutemet (**) 
Mutemet (**) 
Muhasebe memuru ve başkâtip (**) 
Kâtip (**) 
Kâtip (**) 
Anbar memuru (**) 

İSTANBUL SU İDARESI 
Meyahı vakfiye müdürü (***) 
Muamelat memuru.(***) 
Su sermüfettişi (***) 
Mutemet (***) 
Bent muhafızı (***) 
Bent muhafızı (***) 
Muhafız müfettişi (***) 
Serkoruyucu (***) 
Süvari Koruyucusu (***) 
Piyade koruyucusu (***) 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

1 

2* 
•4 

1 
—-

2 
1 

— • 

1 
i 

1 
1 
1 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

Beheri 
Lira 

30 

30 

25 
— 
15 
15 
— 
10 
12 

30 
15 
15 

8 
6 
8 

10 
8 
6 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

1 
1 
2 

l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
—' 

Beheri 
Lira 

30 
40 
30 

25 
20 
15 
20 
15 
12 
15 

_ 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

(*) Ankara'da bulunacak 
(**) İstanbul'da 
(***) Ankara'da 
(***) $ehiramanetine devredilmekle 1341 senesi için tahsisat eteklif edilmemiştir. 



3 ı EVKAF MÜDÜRLERI 

Mimar veya Mühendis (*) 
Mimar veya Mühendis (*) 
inşaat kâtibi (**) 
inşaat kâtibi (**) 

EVKAF MEMURLARİ 

2 
2 
4 

10 
30 

10 
35 
42 

Edremit memuriyeti 1 
Başkâtip 1er 2 

2 
2 
2 

10 
30 

KÂTİBİSANİLER 4 
6 

ESAS KÂTİPLERİ 1, 
2 
3 

VARİDAT VE MASRAF KÂTİPLERİ 3 
5 
9 

(*) Heyiti fenniyeye merbuten seyyar olarak hizmet edeceklerdir 
(**) Lüzum görülecek mahallerde istihdam olunmak üzere, 

— 
40 
30 
30 
25 
20 
— 
— 
— 
— 
— 
15 
12 
!0 
8 
— 
20 
20 
15 
15 
15 
12 
10 
10 
8 
— 
12 
10 
8 
12 
10 
8 

— 
2 
2 
5 
4 
18 
15 
2 
2 
5 
5 
6 
12 
30 
35 
15 
1 
2 
2 
2 
5 
10 
10 
2 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
4 
8 

— 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
40 
30 
15 
12 
15 
12 
10 
8 
6 
20 
25 
20 
17,5 
15 
12 
10 
15 
10 
8 
15 
12 
10 
12 
10 
8 



F. M. tlnvanı memuriyeti 

Tetkiki hesap memurları 

Tahakkuk ve tahsil memuru 
Evrak memurları 

Veznedarlar 

Makitabet veznedarlar 

Kâtipler 

Nukudu mevkufe memuru 
Nukudu mevkufe kâtipleri 

Imarat memurları 

Tahsildarlar 

istanbul Evkaf Müdüriyeti 
Müdür 
Muavin 
Muhasebeci 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

. 1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
8 

19 
— 

2 
3 

20 
23 

2 
15 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

70 

1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

12 
12 
10 
12 
8 • 
8 

12 
12 
10 
8 

— 
2 . 

, 3 
20 
23 

2 
15 
5 

10 
7 
7 
7 
3 
7 
5 

60 
30 
40 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
6 

13 
6 
4 
9 

20 
20 

2 
15 
5 
1 

2 
1 
1 

10 
70 

1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

15 
12 
10 
15 
10 
8 

15 
12 
10 
8 
6 

10 
8 
6 
7 

10 
8 
6 

10 

7 
7 
3 
7 
5 

60 
30 
40 



MUHASEBE KALEMİ 
Muhasebe mümeyyizi 
Muhasebe mümeyyizi 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar refiki 

VARİDAT KISMI 

TAHAKKUKAT — VUKUAT 
Memur 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

TAHSİLAT KALEMİ 
Tahsilat mümeyyizi v 
Tahsilat başkâtibi 
Tahsilat kâtibi 
Tahsilat kâtibi 
Tahsilat Müfettişi 
Tahsildar 
icra memuru 
icra memuru 
Tapu vakıf memuru 

— EVKAFI ISLÂMİYE MATBAASI 
Müdür 
Muhasebe ve vezne memuru 
Musahhih 
Anbar memuru 
Mukayyit ve muhasebe kâtibi 



M. Unvanı memuriyeti 

EVRAK KALEMİ 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Mahzen memuru 
Dosya memuru 

BEYOĞLU ŞÜBEÎ VAKFİYESİ 
Memur 
Başkâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Veznedar 
Tahsildar 

ÜSKÜDAR ŞÜBEİ VAKFİYESİ 
Memur 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Veznedar 
Tahsildar 

ENCÜMENİ İDARE KALEMİ 
Başkâtip 
Kâtip 
Kâtip 

MÂKRİKÖY EVKAF MEMURU 
Memur 
Kâtip ve sandık emini 
Tahsildar 
ŞİLE VE KARTAL MEMURLUKLARI 
Memur 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

1 
2 

i 
1 

1 
1 
4 
2 
2 
1 

12 

1 
2 
3 
2 
1 
7 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 

Beheri 
Lira 

20 
1 0 

12 
12 

22,5 
15 
10 
8 
6 

10 
5 

17,5 
12 
}.o 

8 
10 
5 

17,5 
15 
12 

15 
8 
5 

8 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

1 
2 
1 
1 

1 
1 
4 
2 
2 
1 

12 

1 
2 
3 
2 
1 
7 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 

Beheri 
Lira 

20 
1(> 
12 
12 

22,5 
15 
10 
8 
6 

10 
5 

17,5 
12 
10 
8 

10 
5 

15 
12 
12 

15 
8 
5 

8 



3 2 ORMAN VE ZEYTİNLİKLER 
Alemdağı muamelet memuru 1 
Istranca muamelet memuru 1 

Saray muamelat memuru 1 
: Şile, Kırık, Terkos muamelat memurları 3 

.Alemdağı, Istranca, Saray cibayet memurları 3 
Avcı koru, Çerkezköy, Kabakçı cibayet » 3 
Karacaköy Cibayet memuru 1 
Hasanağa geçidi cibayet memuru 1 
Ömerli - Şile cibayet memuru 1 
Mudurlu cibayet memuru 1 
Aydın, İzmir, İncir" ve zeytinlikler memuru —-
Istranca, Saray bekçileri 2 
Şile serbekçisî 1 
Muhafız memurları 25 
Muhafız memurları 30 
Zeytinlikler sermühafızı 1 
Zeytinlikler süvari muhafaza memuru 1 

Zeytinlikler suvan muhafaza memurları 5 
Havran fabrikası bekçisi (*) 1 
Ayvacık zeytinlikleri muhafaza memuru (*) 1 
İzmir zeytinlikleri muhafaza memuru (*) 1 
Kâracabeyde Arap Çiftliği bekçisi (*) 1 
Edremitte tiflı paşa ormanları bekçisi (*) 2 
Bergama ve dikili zeytinlikler bekçisi (*) 2 

KABRİSTAN BEKÇİLERİ l 
13 

12 
13 
12 
10 
8 
7 
6 
5 
8 
6 

-~ 
8 
-7 
7 
6 
10 
8 
8 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
30 
20 . 

1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
l 
î 
1 
2 
1 
25 
30 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
13 

12 
13 
12 
10 
8 
7 
6 
5 
8 
6 
12 
8 
7 
7 
6 
10 
8 
8 
25 
30 
25 
25 
25 

• 25 

30 
20 



F. M. Unvanı memuriyeti. 

BAHÇIVANLAR 

2 MASARİFİ İDARE 
1 ODACILAR ÜCÜRETİ: 

Odacı başı (**) 
Odacı (**) 
Odacı (*'*) 
Santral memuru (**) 
Gece bekçisi (**) 
Odacı baş (***) 
Odacı (***) 
Odacı (***) 

2 5 MASARİFİ MUHTELİFE 
Evkafı Islâmiye müzesi müstahdimini mute-
lifesiyle müteferrikası 
Müze mücellidi (****) 
Serhademe (****) 
Hademe (****) 
Hademe (****) 
Gece bekçisi (****) 
Fotoğraf memuru (****) 
Müze müteferrikası (senevi) (****) 

Ücreti maktua 
Ankardda 
İstanbul'da müdiriyeti umumiye şuebatı. 
Şehri makinası 

(**) 

1340 senesi 
kadrosu 

Beheri 
Aded Lira 

4 25 
2 20 

1 35 
4 30 
5 25 
1 40 
1 20 
1 30 
7 20 
6 25 , 

1 30 
1 30 
4 25 
5 15 
1 20 
1 25 

— 1000 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

4 
2 

1 
4 
5 
1 
1 

. 1 
6 
7 

1 
1 
4 
6 
1 
1 

— 

Beheri 
Lira 

25 
20 

35 
30 
25 
40 
20 
30 
25 
20 

35 
35 
30 
20 
25 
30 

1120 



MÜCELLtT, SANTRAL MEMURU 
VESAİRE ÜCÜRATİ 

Yük otomobili şoförü (1) 1 
Mücellit(l) 1 
Apartman kapıcıları (1) 2 
Santral memuru (1) 1 
Telefon memuru (1) 1 
Hammal ve defteri (1) 2 

MÜSTAHDİMİNÎ MÜTEFERRİKA 
VESAİRE ÜCÜRATİ 

Tespiti evkaf komisyonu azası (2) 
Tespiti evkaf komisyonu azası (3) 
Tespiti evkaf komisyonu kâtibi (4) 
Kuyudu umumiye de kayıt ihracına memur (5) 
Kâtip (5) 
Kuyudu umumiye de kayıt ihracına merour (5) 
Kâtip (5) 
Gece bekçisi (İstanbul'da) (5) 
Mahlulât ihbariyelerinin tebliğ memuru (5) 
Ankara'da tesis edilecek fidanlık bahçıvanı / 

ücreti (5) 
Divanı Muhasebat evrak şevkine memur ha
deme müteferrikası (6) 
Saati mesai haricinde istihdam kılınacak me
murin ücürati (7) 

(1) Mqktuan şehri 
(2) Yevmiye 3 lira hesabıyla 
(3) Yevmiye 2,5 lira hesabıyla 
(4) Yevmiye birer lira hesabıyla 
(5) Şehri maktuan 
(6) Biri Istanbulda diyeri Ankarada 
(7) Senevi 

30 
30 
15 
20 
45 
30 

— 
1 
2 
1 
1 
3 

— 
30 
15 
30 
45 
30 

2 
1 
3 

90 
75 
45 

45 

2 
2 
1 

1 

2 

30 
20 
30 

45 

10 

2500 



M. 

4 1 

5 1 

Unvanı memuriyeti 

VİLÂYAT MASARİFİ İDARESİ 
ODACILAR ÜCÜRATI 
Odacı başı (9) 
Odacı (9) 
Odacı (9) 
Odacı (10) 
Odacı (10) 
Odacı (10) 
Odacı (10) 
Odacı (10) 
Odacı (10) 

GUREBAYÎ MÜSLlMÎN HASTANESİ 
Sertabip 
Operatör 
Kulak, burun, boğaz emrazı cildiye ve efren-
ciye turuku bevliye, göz, etfal, röntgen lavora-
tuvar şefi 
Emrazı mütenevviai dahiliye (11) 
Emrazı mütenevviai Hariciye (11) 
Asistan (ücreti maktuadır) (11) 
Eczacı başı 
Eczacı 
Eczacı kalfası 
İdare memuru 

1340 

Aded 

1 
5 
7 
5 
5 

15 
20 
20 
40 

1 
1 

7 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 

senesi 
kadrosu 

Beheri 
Lira L 

30 
25 
20 
25 
20 
18 
15 
12 
10 

60 
45 

30 
40 
40 
30 
20 
15 
7 

20 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

1 
5 
7 
8 

10 
20 
25 
25 
50 

1 
1 

7 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

30 
25 
20 
25 
20 
18 
15 
12 
10 

60 
45 

30 
40 
40 
30 
20 
15 

7 • 

30 

(9) tstanbulda 
(10) Vilâyatta 
(11) İki hariciye,, iki dahiliye,, iki röntgen, iki göz ve ikisi kulak şubelerine 



Depo anbar memuru 1 
îaşe ve mubayaa memuru 1 
Kâtip 2 
Makinist 1 
Baş hemşire 1 
Hemşire 8 

GUREBAYİ MÜSLlMİN 
HASTANESİNİN HADEME 
VESAİRE ÜCÜRATI 
Hasta bakıcı 25 
Müstahdimini müteferrika 15 
Hademe 25 

ÜSKÜDAR VE LÂLELİ İMARETLERİ 
MÜSTAHDİMİN ÜCÜRATI MAKTUASI 
Üsküdar imareti serhademesi 
Üsküdar imareti aşçı basısı 
Üsküdar İmareti Hademeleri 
Lâleli imareti memur muavini 
İmaret sevk memuru 
Lâleli imareti aşçı basısı 
Lâleli imareti hademeleri 
Lâleli imareti aşçı muavini 
Lâleli imareti odun yarıcı ve hammal 
Üsküdar imareti arabacısı 

12 
10 
10 
12 
12 
8 

1 
1 
2 
1 
1 
8 

12 
10 
10 
12 
12 ' 
8 

30 
25 
20 

25 
15 
25 

30 
25 
20 

20 
20 
18 
30 
35 
20 
18 
18 
18 
20 

5 

20 
20 
18 
30 
45 
20 
18 
18 
18 
2p 



— 34 — 

KADRO HÜLÂSASI 

Maaşı 
Lira 

1 920 
6 000 
2 208 
1 176 
2 508 
1 104 
4 860 
3 336 
5 124 
2 076 
684 

3 306 
2 424 
2 904 
8 520 

48 150 
73 458 
15 768 
10 764 

Adet 

. 2 
23 
11 
7 
10 
6 
12 
15 
22 
9 
3 
22 
14 
16 
29 

201 
580 
117 
39 

Müdürü umumî ve muavini 
Muhasebat müdüriyeti 
Nukudu mevkufe müdüriyeti 
Levazım 
Memurin ve tahrirat müdüriyeti 
Evrak kalemi 
Heyeti teftişiye 
Kuyudu vakfiye müdüriyeti 
Hukuk müşavirliği 
Orman ve arazii vakfiye müdüriyeti 
Evkaf müzesi müdüriyeti 
Akaratv vakfiye müdüriyeti 
Mahlulât müdüriyeti 
Evkafı mülhaka müdüriyeti 
fnşaat ve tamirat müdüriyeti 

Vilâyat 
Orman ve zeytinlikler memurin ve müstahdiminı 
Gurebayı müslimin hastanesi heyeti sıhhiye ve idaresi 

148 140 937 


