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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Jandarma umum kumandanlığı 1934 malî yılı büt

çesinin bir faslında yapılacak değişikliğe dair kanun 
lâyihası kabul edildi, 

Ve perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil 

Lâyihalar 
1 — Ankarada tarih - coğrafya fakültesi kurulma- I 

sına dair kanun lâyihası (1/86) (Maarif ve Bütçe en- ı 
cümenlerine) | 

2 — Buğdayı koruma karşılığı kanununun 2643 sa- I 
yılı kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin B fıkra- | 
sına ek kanun lâyihası (1/87) (îktısad, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) ı 

3 — Çiftçiler hakkmda kredi kooperatifleri teşki
line dair kanun lâyihası (1/90) (tktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

4 — Gezici tapu sicil memurları ihdası hakkmda 
kanun lâyihası (1/91) (Maliye ve Bütçe encümenle- i 
rine) ı 

5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1934 yılı I 
bütçesinde 15 800 liralık münakale yapılmasına dair j 
kanun lâyhası (1/88) (Bütçe encümenine) i 

6 — Yüksek ziraat enstitüsü 1933 yılı katî hesabı 
hakkmda kanun lâyihası (1/89) (Divanı muhasebat 
encümenine) 

Tezkereler 
7 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 23 ncü I 

maddesinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi (3/73) 
(Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — 1932 yılı muvazenei umumiye kanunun 21 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (3/74) I 
(Ziraat ve Bütçe encümenlerine) I 

9 — 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin Ma
liye vekâletine aid kısmının değiştirilmesi ve bir ki- \ 
sim vazifelerin sureti ifası hakkındaki kanunun 15 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (3/75) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

10 — 1331 sayılı kanunun 7 nci maddesile 146 
sayılı tefsir hükmünün icra ve iflâs kanununun 33 ncü ; 
maddesi hükmü ile mülga olub olmadığına ve Devlet j 
şûrasının mütegayyib şahıslar mallarının aynen iadesi
ne karar verib veremeyeceğine dair Başvekâlet tez- j 
keresi (3/76) (Maliye v Adliye encümenlerine) ! 

11 — Cumhuriyet merkez bankası kanununun 92 nci j 
maddesinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi \ 
(3/77) (Îktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) | 

12 — Cumhuriyet merkez bankası kanununun 
96 nci maddesinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezke- i 
resi (3/87) (tktısad, Maliye ve Bütçe enümenlerine) j 

13 — Devlet şûrası deavi dairesi kararları hakkm
da Büyük Millet Meclisi kararından evvel cereyan et- j 
mş olan bazı muamelâta Meclis kararmm ne şekilde 
tatbik edileceğinin tayini hakkmda Başvekâlet tezke- ; 
resi (3/78) (Adliye, Dahiliye ve Teşkilâtı esasiye en- j 

olundu. 
Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Nuri Conker Balıkesir Çoruh 

Sabiha Gökçül Ali Zırh 

I cümenlerine) 
14 — Esbajbı mücbire ve zaruriye dolayısile takib 

i ve tahsiline imkân görülemyen borçların terkini hak-
j kında Başvekâlet tezkeresi (3/79) (Teşkilâtı esasiye 
I ve Bütçe encümenlerine) 
I 15 — Harcırah kararnamesinin 13 ncü maddesinin 
I tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/80) (Mali-
I ye ve Bütçe encümenlerine) 
| 16 — Hâkimler kanununun muvakkat maddesinin 

3 sayılı bendinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/72) (Adliye encümenine) 

j 17 — İktisadî buhran vergisi kanununun 6 nci mad
desile muvazene vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 

I 2 nci fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/81) (tktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

18 — Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve 
j intacı hakkındaki kanunun 2 nci ve 9 ncu maddeleri 

arasındaki mübayenet ile 1866 sayılı müzeyyel kanu
nun metninde münderiç zıd ahkâmın tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi (3/82) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

I 19 — Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki kanunun 4 ncü ve mezkûr kanuna 
müzeyyel kanunun 1 nci maddelerinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/83) (Dahiliye, Maliye ve Büt-

' çe encümenlerine) 
I 20 — Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye 
, kanunlarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 

gayrimenkul malların tapuya raptma dair olan kanu
nun 6 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/84) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

I 21 — Münhal memuriyetlerde kullanılacak vekil
lere verilecek vekâlet aylıklarının ne suretle ve hangi 

; tarihden itibaren hesab edileceğinin tayini hakkmda 
I Başvekâlet tezkeresi (3/85) (Maliye ve Bütçe encü

menlerine) 
22 — Orman nizamnamesinin 16 nci maddesi mu-

! cibince alınacak yaylakiye resminin ilgasına dair olan 
: kanunun tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi (3/86) 
' (Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
| 23 — Vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tev-

hid ve nisbetlerinin tadiline dair olan 1454 sayılı ka-
i nunun 6 nci maddesinin tefsiri hakkmda Başvekâlet 
j tezkeresi (3/88) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
j 24 — Ankara şehri tmar müdürlüğü 1935 senesi 

bütçesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
: mazbatası (1/1) (Ruznameye) 
| 25 — Af kanununun 3 ncü maddesinin tefsirine 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazba
tası (3/8) (Ruznameye) 

26 — İstanbul Üniversitesi elektromekanik şubesi 
ne, aid alât, edevat ve kitabların Yüksek mühendis 
mektebine parasız devri hakkında kanun lâyihası ve 

Maarif, Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/20) (Ruznameye) 

27 —> Tahlisiye umum müdürlüğünün 1935 senesi 
bütçesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/11) (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Hasan Saka 
KÂTÎBLER — Naşid Uluğ (Kütahya), Celâl Güven (tçel) 

m*m 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı birinci ve 
ikinci teşrin aylan hesabı hakkında Meclis hesab-
lannın tetkiki encümeni mazbatası (5/7) [1] 

BAŞKAN — Malûmat hâsıl olması için 
okunmuştur. Ruznameye geçiyoruz. 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı büt
çesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe, encümeni 
mazbatası (1/5) [2] 

BAŞKAN — Bu bütçe lâyihası üzerinde 
umumî müzakere açılmıştır. Söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) O halde maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Evkaf umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe 
kanunu 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 
malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 2 446 999 lira tahsisat 
verilmiştir. 

P. 
1 

A-CEDVELÎ 

Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
476 292 

6 500 

177 190 

18 324 

[1] İT numaralı basmayazı zaptın sonundad/ir. 
[2] 10 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 

F. 
5 
6 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 

19 
20 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Harcırah 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vakıf akarlar masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Orman ve zeytinlikler ve vakıf 
arazi masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müzayede ve ihale heyetlerinin 
gayrimuvazzaf azası huzur ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamirat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muavenet 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

500 

900 

3 500 

2 000 

8 000 

10 000 

36 500 

24 480 
550 

1 000 

47 500 

217 000 

34 500 

2 500 

108 000 

24 000 
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T. Lira 

4 000 21 Hükmedilmiş borç karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Hayrattaki kıymettar eşyanın tet
kik ve tefrik masrafı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Guraba hastanesi umumî masraf
ları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 İmaretler masrafı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Mütekaid, dul ve yetim maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Zatî maaşlar 38 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Diyanet işlerinden devredilen umu
ru hayriye maaş, vazife ve masa
rifi ' 928 336 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Masarifi gayrimelhuza 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Geçen sene borçları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Eski seneler borçları 4 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 1715 numaralı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 24 227 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan cet

vellerle beraber kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 
malî yılı masraflarına karşılık olan varidat bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
2 447 000 lira tahmin edilmiştir. 

B - Cedveli 
P. Lira 
1 İcareler 1 720 000 
2 Müteferrik hasılat 727 000 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi reye koyuyo

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

MADDE 3 — Evkaf umum müdürlüğü ta
rafından 1935 malî senesi zarfında tahsil edile
cek varidat nevilerinden her birinin müstenid 

olduğu kanunlar ve nizamlar merbut (C) cet
velinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli birer birer okumağa lü
zum yoktur. Kanunların tadadından ibarettir. 
Mütalea var mı? (Yok sesleri) Üçüncü maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
malî senesi bütçe kanununun 7 nci maddesi mu
cibince 1933 malî senesi zarfında Hudud ve sa
hiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesine mua
venet olmak üzere verilmesi lâzîmgelen 75 000 
lira 1936 malî senesine tecil edilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 —1930 -1934 malî seneleri Evkaf 
bütçe kanunları maddelerinden hükümleri 1935 
malî senesinde dahi devam edecek olanlar mer
but (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Burada 1930 - 1934 malî senesi, deni
yor. 1330 - 1934 malî senesi, olacaktır. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi bu şekilde ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Evkaf umum müdürlüğü me
murları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkın
daki kanunun mevzuu haricinde kalanlarla üc
retli müstahdemleri kadrosu merbut (D) işa
retli cedvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ko
yuyorum. Kutular gezdirilsin. 

3 --••- Van gölü gemi İşletme idaresi 1935 yılı 
bütçesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/13) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? 

TAHSİN SAN (Aydın) — Lâyiha okunsun, 
ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, söz sizindir. 
TAHSİN SAN (Aydm) — Arkadaşlar, bu 

bütçenin mahiyetine ve vaziyetine bendeniz akıl 
erdiremedim (İşitmiyoruz sesleri). 

1] 14 numaralı basmayazı zabtın sonundadır. 
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BAŞKAN — Lütfen biraz daha sesli söyle

yiniz. 
TAHSÎN SAN (Devamla) — Burada bir mü

dür 250 lira, bir mühendis 200 lira, bir başkâ-
tib 80 lira, doktor 150 lira, muhasebeci 90 lira, 
muhasebeci refiki 50 lira, bir kaptan, başkaptan, 
kalafatacı ustası, bir çok memur ve bir de bah-
çivan var. Bu teşekkülün bu gölde yapmakta 
olduğu yolcu ve yük nakliyatından geliri 2 000, 
tamirat ve satış geliri olarak bin lira, icar geliri 
olarak 100 lira, müteferrika hasılatı ola
rak 100 lira, hulâsa heyeti umumiyesi 23 bin 
230 liradan ibarettir. Masarifi ise 73 230 lira, 
bunu kapatmak için Hazine 50 bin lira para 
veriyor. Buna mukabil 20 bin liralık iş görülü
yor. Bu ne demektir, anlamak istiyorum bura
da kaç vapur işliyor işleyen vapurlar ahşab 
mı dır, demir midir? Eğer ahşabsa perçinci, 
kalafatçı gibi lüzum olmayan bir takrnı memur
lar vardır. Bunlara hiç lüzum yoktur. Tornacı, 
modleci, tesviyeci gibi bir takım adamlar oldu
ğuna göre, burada acaba senede kaç vapur ya
pılıyor. Anlaşılryor ki bunlar bir bahçe yap
mışlar, mükemmel sefa sürüyorlar. Devletten 
de senede 50 bin lira alıyorlar. Eğer her işimiz 
böyle ise halimiz dumandır. Bay bakanm bu 
hususta izahat vermesini isterim. 

KÜKERREM UNSAL (İsparta) — Dahiliye 
bakanı zannedersem, burada yoktur. Müzakere
den bir netice çıkar mı? 

BAŞKAN — Maliye bakanı buradadır. 
MALÎYE BAKANI PUAD AĞRALI (Elâ-

ziz) — Bu kanun doğrudan doğruya Dahiliye 
bakanlığını alâkadar eder. 

A. ÎHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Benim sora
cağım sual Bütçe encümenine taallûk eder. Büt
çe encümeninin mazbatasının sonunda şu fıkra 
vardır: (Gölde halkın gelib gitmesini kolaylaş
tıran ve bundan ziyade askerî nakliyata yara
yan bu idarenin devamlı hizmetinin hangi ve
kâlete bağlanacağının ve hükmî şahsiyet ve sa
lâhiyet ve mesuliyetlerinin ayrı bir kanun mev
zuu olarak Hükümetçe tetkik ve bu baptaki 
lâyihanın biran evvel kanun haline getirilmesi 
encümenimizce lüzumlu görülmektedir). 

Bu sözlere rağmen her sene bu bütçeye bağ
lanan bu basma kalıb kanun gene geliyor. Büt
çe encümeninden bunun hakkında izahat istiyo
rum. 

Burada bir kanun yapüsm, hangi vekâlete 
bağlanacağı gösterilsin, deniyor. Sonra da bu 
idarenin gerek Dahiliye vekâletine bağlanması
na ve gerek hükmî şahsiyeti haiz olduğuna dair 
hükümler, bütçe kanununa konmuş olmasın
dan dolayı, her yıl bütçesinde bu hükmü yeni
lemeğe ihtiyaç hâsıl oluyor. Böyle olursa bütçe 
encümeninin arzusu yerine gelmeyecektir. Ben
denizin anlayamadığım bir nokta da böyle va
pur işleten bir idarenin Dahiliye bakanlığına 
bağlı olmasıdır. Vapurlarımız îktısad vekâleti

ne, şimendiferlerimiz Nafıa bakanlığına bağlıdır. 
Bundan dolayı tenevvür etmek istiyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENÎ REÎSVEKÎLÎI MÜ-
KERREM UNSAL (İsparta) — Biliyorsunuz, bu 
idare vaktile Nafıa bakanlığına bağlı idi. 1934 
bütçe kanunu ile bu idarenin, idarei hususiye-
ye dolayısile Dahiliye vekâletine bağlı olarak 

| yürütülmesi münasib görüldü. Fakat vakit dar 
! olduğu için ayrıca Hükümetten bir kanun gelme-
| sine intizar edilmedi. Bütçe kanununa, Nafıa 

vekâletinden Dahiliye vekâletine geçirilmesi yo
lunda bir iki madde konuldu. Hükümet o za-
mandanberi buna dair müstakil bir kanun tek
lif etmedi ve biz de bütçe kanununun hükmü da
imî olmamak itibarile, o maddeleri burada tek
rar etmeğe mecbur olduk. O münasebetle dedik 
ki: bu işletme işlerini Dahiliye vekâleti yürü
tür. Eğer siyasî bir mahzur yoksa iktisada mı 
bağlanacak, Nafıaya mı bağlanacaktır, bu etüd 
edilsin, Hükümet hangisinde karar kılarsa, büt
çe kanunlarından ayrı bir kanunla, Meclisi Âli
ye takdim etsin. Bütçe kanununun hükümleri 
seneliktir. Halbuki bunun şahsiyeti ve idaresi 
hakkmdaki hükümler daimidir. Bütçe kanu
nunda yeri olmayan hükümlerdir. Hükümet tet
kik etsin. Denizyolları gibi, Akay gibi müesse
selerimizin bağlı olduğu îktısad vekâleti tara
fından mı bunun işletilmesi lâzım, yoksa yine es
kisi gibi Nafıaya mı verelim, veyahud şahsiyeti 
hükmiye olarak mı kalması lâzım, bunlar tedkik 
edilsin dedik. Maksad budur. 

TAHSİN SAN (Aydm) — Bu sözleriniz Bay 
Ahmed Ihsanm suallerine cavabtır. Bendeniz 
burada 23 000 liralık varidata mukabil 73 000 
liralık bir masraf yapıldığını, bu suretle Hazi
neden bu açığı kapatmak için 50 000 liralık fe
dakârlık yapıldığını söyledim. Buradaki idare 
bir vapur idaresi değil, Vanda bir tenbelhane 
açılmış, orada bir takım adamlar yeyib içiyor
lar, bahçe safası yapıyorlar. Çünkü kadroda 
bahçıvan da Bütçe encümeninin bunu tetkik 
ederken, 23 000 liralık bir varidata mukabil 
73 000 lira sarfedilmesinin sebebleri elbette na
zarı dikkatine çarpması lâzımdı. Bunun mahi
yetine intikal etmek için tetkikat yapılamaz mı? 
Bundan dolayı tenevvür etmek istedim. Malûmu 
âliniz bu idarenin vapurları vardır, seı^nayesi 
vardır. Biz amortisinden de, temettüünden de 
vazgeçtik. Bunun mevcudiyetini idame ettir

mek için, askerî nakliyatı da koyuyorlar ki, la
zımmış densin. Eğer bu idareye behemehal bir 
lüzum varsa bunu hiç olmasa bir şirkete verelim, 
size bu vapurları meccanen veriyoruz, siz de 
buna mukabil hangi günlerde posta işliyorsa bu
nu temin edin diye söyleyelim. Bu suretle her 
sene bu 50 000 lira açık vermekten kurtulmuş 
oluruz. Bu para ile dörd tane ortamekteb idare 
edilir. Bu gün millet mektebsizlikten kırılıyor. 

Böyle havai şeylere, 30, 40 kişinin tembel 
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tembel oturmasına yardım ediyoruz. Doğru iş 
değil. Eğer behemehal lâzım ise bunu müteşeb
bis adamlara bırakalım. Amorti istemiyoruz fi
lân istemiyoruz, yalnız iş yapsınlar (Uzun oldu 
sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Bay Tahsinin sözleri bir sual
den ziyade açıklı bir bütçenin Bütçe encümeni 
tarafından niçin kabul edildiğine dair bir müta-
leadır. Buna hem Bütçe encümeninin ve hem de 
Hükümetin cevab vermesi lâzımdır. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Tahsin B. arkadaşımızın sözlerinden 
bendeniz şunu anladım: Bu müessese bir kâr 
müessesesi olsaydı buyurdukları veçhile, bir 
mukayese yapmak doğru olabilirdi. Fakat maz
batamızda da izah ettiğimiz veçhile bu hat ik
tisadî gayeden başka gayeler de takib etmek
tedir ve Hükümetin encümene verdiği izahatta 
bu yoldadır. Eğer Hükümet ben bu açığı muva-
zenei umumiyeden kapamaya lüzum görmüyo
rum, bu idareyi lâğvedelim mütaleasmda bulu
nursa o başka. Fakat bizim aldığımız intiba bu 
delildir. 6u hat Hükümetin yardımı ile dahi ol
sa işlemekte devam edecektir. Bunda memle
ketin yüksek menfaati bulundug-u yolundadır. 
Eo-er daha fazla izahat arzu ederlerse Dahiliye 
vekili arkadaşımızı bekleyelim (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Dahilive vekili arkadaşımızın 
cevab vermesi lâzımgeldi «inden bu bütçeyi ken
dilerinin gelmelerine talik ediyorum. 

îkinci defa müzakere edilecek maddelere ge
çiyoruz. 

4 — Muvazene vere/isi kanununun 10 ucu 
maddesinde yazılı müddetin tir sene daha, uzatıl
masına dair kanun lâı/ilıası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/50) [1] 

BAŞKAN — Bu kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere aciforum. Bu hususta veril
miş bir takrir de vardır, onu okutacağım: 

Yüksek Riyasete 
Bütçe Meclisi Âliye verilmiş ve encümende 

tetkik edilmekte bulunmuştur. Henüz masarifat 
miktarı taayyün etmeksizin memurlara esasen 
bir bar olan muvazene vergisinin temdidine aid 
bu kanunun münferiden müzakeresi doğru ol
maz. Bütçenin neticei tetkikatma göre bu ver
ginin temdidi mi, yoksa diğer cihetten alınması 
mı veyahud hafifleştirilmesi mi lâzımdır, ona. 
göre muamele icra edilmek üzere tekrar encü
mene iadesini teklif ederim. 

Ankara 
Y. G. Kargı 

BAŞKAN — Takriri izah edecek misiniz? 
YAHYA GALÎB KARGI (Ankara) — Hayır. 
BAŞKAN — Bütçeye müteallik bir kanun-

[1] 18 numaralı hasmayazı zabtın sonundadır. 

t dur, bütçe ile birlikte müzakere edilmesi icab 
eder diyor ve tehirini istiyorlar. 

MALİYE VEKÎLÎÎ FUAD AĞRALI (Elâ-
ziz) — Muvazene vergisi kanununun temdidinin 
bütçenin müzakeresi neticesine taliki taleb olu
nuyor. 

Hükümetin mütaleası şudur ki; bu günkü 
Devlet ihtiyacatı bu verginin önümüzdeki sene
de dahi temdidini icab ettirmektedir. Bundan 
sarfı nazar edilmesini gayrimümkün görmekte
yiz. Verginin miktarı aşağı yukarı 14 milyonu 
mütecavizdir. Bundan sarfı nazar edilmesi ve
yahud dedikleri gibi masarif kısmından tasarruf 
suretile bunu başka bir tarafa hasretmenin im
kânını göremiyoruz. Bu itibarla tehirine bende
niz taraftar olamayacağım. Takdir Heyeti Ce-
lilenindir. 

YAHYA GALÎB KARGI (Ankara) — Bay 
başkan ! şimdi söz istiyorum 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
YAHYA GALÎB KARGI (Ankara) — Geçen 

devrede bu kanun teklif edildiği zaman varidat 
bununla tutunabilecek dendi. Halbuki bu sene 
185 küsur milyon bütçenin varidatını, tahsilat 
beleğanmabelâğ geçmiştir. 

Maliye vekili muhteremi, geçen seneki vazi
yet bu gün de mevcuttur buyuruyorlar. Eğer 
hakikaten geçen seneki vaziyet mevcud olsaydı, 
bu tahsilat bu dereceyi bulmazdı. 185 küsur 
milyonluk bütçenin tahsilatı zannediyorum M, 
200 milyonu da mütecavizdir. Demek ki, şu va
ziyete nazaran tahsilat bu gün de mevcuttur. 

Sonra bu vergi memurlardan alınıyor. 15 
milyon liradır dediler. 15 milyon umumiyet iti-
barile alınandır. Müessesat memurlarından alı
nan para da bunda dahildir. 

Bütçeden maaş alan memurların verdiği para 
zannetmem ki, 15 milyon olsun. Belki 7 - 8 mil
yona çıkar. Mutlaka bu parayı almak lâzım 
geliyorsa her suretle eşyanın ve sairenin ucuzla-
madığı, daha zam gördüğü bir sırada memur
lar geçinmekten âciz iken, aldıkları paraya da 
maaş denilirken, bir taraftan bir tüccar muame
lesine tâbi tutularaktan kazanç vergisi almıyor, 
fazla olarak da muvazene vergisi almryor. Belki 
maaşları yüksek olanlar kendilerini idare edebi
lirler. Fakat bu öyle bir kanun ki, beş yüz ku
ruş maaş alan da mutlaka % 10 vermekle mükel
leftir. Meclisi Âlinize bundan evvel bir barem 
kanunu getirilmişti. Bu ayın son çarşambası gi
bi kimine yaramış, kimine yaramamıştır (Gülüş
meler). Memurların kısmı küllisi aczi mutlak 
içerisindedir. Bu mevcud iken muvazene vergi
sini memurlara tahmil edeceğim demesini be Ma
liye vekilinden beklemezdim. Çünkü Maliye ve
kili birdenbire Maliye vekili olmuş bir şahsiyet 
değildir. Ufak memuriyetlerden yükselerek bu 
mevkii ihraz etmiş bir adamdır. Ufak derece
deki memurların çektikleri belâyı düşünmesi lâ-
zmıgelirdi. 

— 10 — 
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Bütçeye taallûk eden bu 7 - 8 milyon ura mas

raftan tenzil edilebilir. 1 500 lira kırtasiye mas-. 
rafı konandan 150 lirasmm tenzili ona tesir et
mez. Memurlar güya bir tüccarmış, kazancı var
mış gibi onlardan kazanç, buhran, bu da noksan-
mış gibi muvazene vergisi alınryor. 

Ben bunu adaletle mutabık görmüyorum. Eş
yalardan hangi şey ucuzlamıştrr. Geçenlerde buğ
day koruma kanunu çıkmıştı, bu kanunun icaba-
tı olarak ekmeğe de zammedildi. Sonra hepiniz 
biliyorsunuz ki, mikyasatı tecdid etmek lâzım-
geldi. Çünkü kendimizi hakikî medeniyete uy
durmak lâzımdı. Bundan, yine esnaf istifade 
etti. Eşaynm kilosunu okka fiatma satıyorlar. 
Bilmem, ben öyle görüyorum. 

Ben böyle düşünüyorum: Memur olubda vü
cudunu memleket ve millet işine hasretmiş bir 
adamdan bu paranm kesilmesi muvafık değildir. 
Maamafih takdir, Heyeti Oelilenizindir. Kesil
mesini çok görmezseniz, Maliye vekili ile beraber 
olursunuz, karar verirsiniz, kesersiniz, isterse
niz benimle beraber olursunuz, memurları bu 
beliyeden kurtarırsınız. Heyeti Umumiyenize 
arzı tazimat eylerim (Alkışlar). 

MALÎYE VEKÎLÎ PUAD AĞRALI — Buh
ran ve muvazene vergisinin ihdasını icab ettiren 
müzayakanın zail olduğunu hiç birimiz iddia ede
meyiz. Hatta geçen sene bu vaziyeti göz önüne 
alarak 10, 15 milyon liralık bir vergi tahsis bu
yurdunuz. Yoksa bendeniz memurlar müref-
fehdir, bu vergi kalsm demedim. Bunu bilhassa 
arzediyorum. 

Diğer taraftan varidattaki tezayüdün mikta
rını henüz tamamile belli olmuş değildir. Elimiz
deki rakamlara göre bir mikyas kabul etmek lâ-
zımgeürse, bu tezayüd ancak 2-3 milyondur. 
13, 14 milyon değildir. Sonra eşya fiatlerinde 
tezayüd mü, yoksa tedenni mi vardır? Bunu 
Heyeti Umumiyenin takdirine arzetmekle bera
ber şunu da ilâve ederim ki, bütün eşya fiatle
rinde tedenni olduğu muhakkaktır. Bundan 
maksadım, memurların mutlaka müreffeh olduk
larını söylemek değildir. Bu sene Devlet ihti
yacı bunun kesilmesini icab ettirmektedir. Mas
rafların tenzil edilmesine imkân olmadığı kanaa
tindeyim. Hükümet, memurların sıkmtılarmı 
da nazarı dikkate almıştır. Bilhassa ev icarla
rında fazla sıkmtı çektikleri görülüyor. Bunun 
için de Heyeti Umumiyeye ayrı bir kanun teklif 
edilecektir. 

Kezalik maaşlar noktasından bir sıkıntı mev-
cudsa; hepimiz birlikte olarak kabul ediyoruz 
ki, gelecek sene imkân görürsek nazarı dikkate 
alacağız. Takrir sahibinin buyurduğu noktaya, 
Bütçe encümeni imkân görür ve muvafakat 
ederse, Hükümet dahi iştirak eder. Buyursunlar, 
söylesinler. 

BAŞKAN — Bu hususta Bütçe encümeninin 
mtitaleası var mıdır? 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKANI M. ŞEREF 
ÖZKAN (Burdur) — Buna Bütçe encümeni de 
iştirak eder. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Denizli) — Bay 
Yahya Galibin takririnde verginin kalkmasın
dan başka bazı talebler vardır. Burada denili
yor ki; bu vergiye ihtiyaç olub olmadığını an
cak bütçe geldiği zaman anlayacağız. Anladığı
ma göre maksad, bütçenin gelmesine kadar bu
nun tehiridir. Bu verginin ilgası mı, ibkası mı 
lâzımdır. Bu başka bir meseledir. 

Muhterem vekil buyurdular ki, muvazene 
vergisinin vazmı icab eden esbab elyevm baki
dir. 

Ben de bir mebus sıfatile diyorum ki; mu
vazene vergisinin vazmı icabeden sebeblerin hâ
lâ mevcud olub olmadığını bir mebus ancak, 
bütçe geldiği zaman anlayabilir. Binaenaleyh 
bu hususta karar vermek için bütçe, Heyeti 
umumiyeye gelmelidir. 

Hakikaten vekili muhteremin buyurduğu gi
bi, bu verginin bakasmı icabeden esbab varsa, 
eski masraflar da olduğu gibi bırakılmak icab-
eder demektir. Yoksa bu günkü masraflar yine 
eski masraflardır. Binaenaleyh bunu kabul 
edin, demek bilmem ne dereceye kadar doğru
dur. Bendeniz yine iddia ediyorum ki, masraf
ların eskisi gibi olub olmadığını biz ancak büt
çeyi elimize aldığımız zaman anlayacağız. Ben
deniz kanun ilga edilsin, edilmesin diye söyle
miyorum, bütçeyi görelim, ondan sonra hüküm 
verelim diyorum. 

MALİYE VEKİLİ PUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Bütçe müzakeresi için bir kaç senedenberi 
tutulan usul, evvel beevvel varidatın, ondan son
ra masrafm kabulüdür. Binaenaleyh, Bütçe 
encümeni varidattan evvel masraf bütçesi tet
kik edilsin diye muvafakat ediyorsa, biz de ka
nunu sonraya tehir edebiliriz. Diğer varidat 
kanunları henüz kendisine gelmediğinden dolayı 
Bütçe encümeni bütçeyi müzakereden imtina 
etti. 

BÜTÇE En. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 
ÖZKAN (Burdur) — Filhakika muvazene ver^ 
gisi muvakkattir ve bir sene için konmuştur. 
Ancak tevdi edilen bütçenin bu günkü vaziye
tine nazaran mübrim masrafların yekûnuna gö
re 15 milyonluk bir vergiyi kaldırmak imkânı 
olmadığını bendeniz şahsan bütçeyi okuyarak 
gördüm. Henüz bütçeyi müzakereye başlama
dık. Çünkü Bay bakanm bu kürsüde söylediği 
gibi müzakere edebilmek için evvelemirde vari
datın ne tuttuğunu bilmekligimiz lâzmıgelir. 
Bunu anlamadan encümen, bütçenin müzakere
sine geçerse elbette o kanunların istinad ettiği 
varidatı tahminde müşkülât çeker. Bunun için
dir ki Bütçe encümeni bu sene mevcud olan mas
rafları veya zamları müzakere edebilmek için 
varidat kanunlarmm temin edeceği varidatı 
anlamak lâzımdır. Arzettiğim varidat kanunları 
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diğer encümenlerden geçib Bütçe encümenine 
gelmediği için bütçenin müzakeresine henüz ge
çemedik. Onun için bu kanun kabul edilmelidir. 
Encümen varidatın ne olduğunu anlasın, ona gö -
re masraf bütçesini yapsm. Bütçenin müzake
resi hitam bulub da 15 miyonluk bir yekûnun 
indirilmesine mütehammil olursa o zaman Muh
terem Heyetiniz bunu daima indirebilir ve bu 
masrafı indirirken elbette evveleâ muvazene ver
gisini nazarı itibare alır. Müsaade buyurulursa 
bu kanunu kabul ediniz. Varidatı yaşayan bir 
kanunla biz bütçeyi müzakere edelim. Bütçe mü-
zakeratı esnasında yeniden görüşülür, o vakit 
hakikaten söyledikleri gibi bir imkân hâsıl olur
sa tenzil yoluna gidilir. Böyle olmadığı takdir
de Bütçe encümeni bu varidat üzerinde hiç bir 
şey yapamayacak demektir. 

TAHSİN SAN (Aydm) — Arkadaşlar, ben
deniz Bay Yahya Galib arkadaşımızın reyine iş
tirak edemeyeceğim. Buyuruluyor ki, evvelâ 
masrafımız neden ibaret olduğu anlaşılsın, ona 
göre varidat bütçesinde müzakere edeİim. Ben
deniz zannediyorum ki, bu memleketin ihtiyacı 
ne 180 milyon liralık, ne de 500 milyon liralık bir 
ihtiyaçtır. Bu memleketin 500 milyon lira ver
meğe iktidarı olsa ve bu halk buna mütehammil 
bulunsa bilaperva bu 500 milyon lirayı istihsal 
edecek kanunları kabul etmeğe hazırım. Eğer 
etrafımızdaki memleketlere bakacak olursak, va
ziyeti haziranın onlara ne kadar büyük feda
kârlıklar yüklediğini görürüz. Biz de o cereyan
dan kendimizi azade zannedecek bir vaziyette de
ğiliz. Eğer Hükümet, bu gün 180 milyonluk 
bir bütçe yapıyorsa, memleketin ancak bunu 
vermeğe mütehammil olduğunu nazarı dikkate 
aldığı içindir. Tabiî bu bütçe hakikî ihtiyaçla
ra cevab verecek bir bütçe değildir. Her şeyi
miz eksiktir. Fakat buna mecbur olduğumuz 
için Hükümet bu bütçeyi teklif ediyor. Şimdi 
Hükümet bize diyor ki, evvelâ bu varidat kanun
larını kabul ediniz; bana yorganımın ölçüsünü 
veriniz, ayağımı ona göre uzatayım. Bu, mü
nakaşa edilecek bir mesele değildir. Kabul edil
mesi lâzımdır. Vatanın ihtiyacatı da bunu 
âmirdir. 

BAŞKAN — Takririn meali muvazene ver
gisi kanununun müzakeresini bütçe müzakeratı-
na kadar tehir etmektir. Takrir sahibi teklifini 
müdafaa etti. Reye koymak mecburiyetindeyim. 

Mevzubahs olan muvazene vergisi kanunu
nun müzakeresinin bütçe zamanma tehirini ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Takrir kabul 
edilmemiştir. Kanun lâyihası müzakere edile-

. çektir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Muvazene vergisi kanununu değiştiren 2417 nu
maralı ve 26 - IV -1934 tarihli kanunun birinci 

maddesinin tadiline dair kanun 
MADDE 1 — 1980 numaralı ve 26 - V -1932 

tarihli muvazene vergisi kanununun onuncu 
maddesine yazılı müddet 1 haziran 1935 tari
hinden itibaren bir sene daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye koyuyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 - VI -1935 tarihin
den muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler .. . Etmeyen
ler *. . .Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresi müddeti zarfmda yapıla
caktır. 

5 __ Türk parası kıuvıelini horuma kanununa 
ek kanun lâyihası ve îkfısaâ. Maliye, ve Bütçe, 
encümenleri mazbataları (î/27) \1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha üzerinde söz isteyen? 
Söz alan yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türk parası kıymetini koruma kanununa 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Türk parası kıymetini koru
ma hakkmda neşrolunan 1567 numaralı kanu
nun altıncı maddesinde yazılı olub 2100 numa
ralı kanun ile iki sene temdid edilmiş olan 
müddet hitamı tarihinden itibaren daha üç se
ne müddetle temdid edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz var IÎIT? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Müddeti zarfında ikinci kıraati yapılacaktır. 
Rey vermeyenler varsa lütfen versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Neticeyi arzediyorum: 

Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi 
hakkındaki kanuna (277) rey verilmiştir. Ka
nun (277) reyle kabul edilmiştir. 

fi] 19 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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Rııznamemizde müzakere edecek başka bir 

şey yoktur. Cumartesi günü saat 15 de toplan
mak üzere celse kapanmıştır. 

Kapanma saati; 3,50 

MvKaf ıııııııııı nıii<Uirlü<j«i 10îJî> mal i yılı lıiU<;e k a n u n u n a v m l o ı ı r ey l e r in no l l r r s i 
( Kanım kabul edilmişi ir ) 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 277 

Kabul edenler : 277 
Rcdddedenler : (J 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 120 

Münhal ler : 2 

[ Kabul edenler ] 

Afyon Karuhisar 
Bere Türker 
( 'emal Akçm 
İzzet. Akosman 
İzzet 'Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç. 

Amasya 
Ksad l : ras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Akim 

Ankara 
Ahmed Fİ us 
Eşref Demirci 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ay aslı 
Jvasini Aktar 
Ivifat Araz 

Şak ir Kınacı 
Yalıya Galib Kargı 

Antalya, 
Celâl Mengilibörü 
Dv. Cemal Tunca 
Numaıı Ak soy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidiıı Özmen 
Adnan Krfekiıı 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
Talisin San 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Soııı-
yürek 
Enver Adakan 
l l ae im Kezer 
Hayre t t in Karan 
İsmail Hakkı Fzunear-
ŞLİ.I 

Menıed Cavid Deınir 
Osman Niyazi 15ıırcu 
Kalımi Selçuk 
Sahilıa Gükçiil 

Bayazıd 
Hal id Bayrak 
Ilışan Tav 

Bilecik 
Dr. (il. Besim (")mer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Canibe! 
İsmail Hakkı l 'zmay 
Milat Denli 
Mifad Kuzay 

/> urdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
A saf Duras 
Atıf Ak«üç 
])v. (ialib Kahraman 
Katin Güvendiren 
Mustafa Kekini Gere eker 

Kefet Caıııtez 
Sadet t in Feri d Ta kıy 
Şekibe İnse! 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi E r d e n d i 
Şükrü Yaşın. 

Çankırı 
Mustafa Ahdüllıalik 
Kenda. 
.Mustafa, Öıısay 
Ki fa t Ünür 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif A Uy üz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fı ıad Bulca 
Hasan Cav id 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza Özene 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyııb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Naibi Kıza Yıldırım 

Denizli 
])\\ Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
H a v d a r Küstü Öktem 

Mazhar Müi'id Katısu 
Necib Ali Kiiçüka 

Diyarbekir 
General. Kâzım Sevdik
teki n 
Hur iye (')niz 
Küstü Bek i t 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edime 
Dr. Katma Meni i k 
Faik Kaltakkırau 
Meedi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Olıkay 
Fııad Ağral ı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Kırat 
Aziz Sam ih t İter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikr i T üzer 
F u a d Sirnıen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dııınlu 
Nakiye El«ıin 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed Özdeni ir 
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Emin Sazak 
1 s t cm a t Özdam ar 

Gazi Antcb 
Nuri Conker 
Alemcd Şahin 

Giresun 
İsmail Sabumeu 
Sadi'i Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Günıüşane 
Dura-k Sakarya 
Edil) Servet TÖL-
Şevket Krdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Fç r id Celâl Oüvcn 
F ik r i mut lu 
Hakkı Saydam 
J lamdi Ongun 

istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Ol. Hakkı Şinasi 
Ere l 
Dr. Neşet Ömer i rdelp 
Fakihe Övmen 
(leneral Refet Bele 
General Şükrü Oökberk 
Haindi Gürsoy 
İTayi'uHah Ergin 
Sade t t in Rıza Uraz 
Yaşar Yazıer 
Ziya K a ram ursa 1 

îznıir 
Benal Nevzad İs lar 
General Kâzım İnanç 
J lal il Menteşe, 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkıırd 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü »Saraçoğlu 

İsparta. 
Hüsnü Özdam ar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha. Tali Öngören 
Esad Özoğuz 
General Muhit t in Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küı ı tay 

Kastamonu 
Nuri Tamae 
Sıtkı Şerif Kken 
Şerif İ lden 
Tahsin Coşkun 
Veled izbûdak 

Kayseri 
Alımed Hilmi Arga 
F e r n ı h Güpgüp 
Hasan Fer id Perker 
Nah id Kerven 
Resi d Özsoy 
Salih Turgay 
Süleyman Dem i rezen 

Kırklareli 
Şevket Ödül 
Ziilıtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Ksen 
Hazım Börekçi 
Eûtfi Müfid Özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemal ettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Kont/a 
Alımed Ham d i Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Beli ire Bediz 
O m a ] Tekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Ok ay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Kken 
Mustafa 11 usan 
Ressam Şevket Dağ 
Terfik Fikret Sday 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi K ı rda r 

İbrahim Dalkılıç 
Naşid l l luğ 
Ömer Davud Dine 

Malatı/a 
Abdülmutta l ib Öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrul lah Barkan 
General Osman Kopta-
ffel 
M i liri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Cin ay 

Ma)ris<t 
Dr. Saim ITzel 
Hikmet, Bay ur 
Kâzım Nami D u r u 
Tali ir Hiti t 
Yaşar Özey 

M araş 
Kemal Kusun 
Nur i Ur al 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Di'. Rıza Levent 
Edib E rg in 
Hilmi Ooruk 
Osman Dinçer 
Rıza 10 r ten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Ki t aba 
Nur i Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şevki Oiloğhı 

Niğde 
Alımed Yefik lT]uçay 
Cavid İhsan Ora I 
Dr. Rasim Fer id Talay 
Faik Soylu 
Hal id Mengi 
Kâmil .İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tok güz 
Haindi Yalman 
İsmail Oamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim S i m Tarcaıı 

Samsun 
Ali Tunal ı 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Memed ( J! ün eşdoğd u 
Klişeni Barkın 
Züh tü Durukan 

Sei) lı a ıı 
Damar Arıkoğlu 
Esma Naymau 
İbrahim Mete 
Ömer Resul Biçer 
Tevfik Tannan 

S Ur d 
Şevki Süsoy 

Sin oh . 
( •evdet Kerim İncedayi 
Dr. Galib Üstün 
Hulus i Orucoğlu 
Hüsamett in Okan 

Yusuf Kemal Teııgîrşenk 
Sır as 

Hüsrev (jerede 
İsmail Memed l 'ğur 
M i ta t Şükrü P.leda 
Rasim Basara 
Remzi Çiııer 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Balım i Apak 
Şakir Kesebir 

T ok ad 
O alil) Pekel 
Hür rem Krgün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Dan iş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztrpe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Dav 
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l/rfa 
Behçet Günay 
F u a d Gökbudak 
General Alımed Yazgan 
Muhi t t in Dinesoy 
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Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Bova 

Yozyad, 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 
Süleyman Sırr ı İeöz 

ZonyuUieık 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Eifal. Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Cetinkaya (Bakan) 
H a y d a r (Jerçci 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezim) 
Ur. Tap tas (Mezun) 
Fal ih Rıfkı At ay 
Hat i Çırpan 
Kamili Ata türk (R. C.) 

Antalya 
Hasılı Kaplan 
Tevi'ik Arıcan (Mezun) 
Türkan Baştuğ 

Aydın 
Dr. Mazhar Görmen 

Balıkesir 
Cemal Esener 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Örge Evren 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
( Vvad Abbas (Kiner 
Şii ki 'ü (Kil ez 

Burdur 
l l a l id Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Refik Güran (Me
zun) 
Di-. Sadi Konuk 
Esad Sağa}-

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
(Mezun) 

Ziya. Gevher Et i l i 
Çankırı 

Sami Oölgecen 

/ Re ye isti vah 

Çoruh 
Asım Us 
Memed Ali Okar ( ida
re âmiri) 

Denizli 
Dr. Haindi Berkmau 
General Şefik 
Yusuf Başkaya 

Diyarbckir 
Tevfik Bilge 
Zekâ i Apaydın 

Elâziz 
Fazıl Alımed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık 
Saffet Arikaıı 

Erzurum 
N'afi Atııf Kansu 
Necib Asım Yazıksız 
Tahsin ['zer 

Eskişehir 
Osman İşin 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Antcb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Görer 
Reşid Ağar (Mezun) 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakla Tarık Ds 
Muzaffer Kılıç, 
Münir Akkaya 

Gi'onüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Haindi Denizıncıı 
(Mezun) 

etmeyenler] 

Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Et em Eklem 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
(VIAI Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Haindi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
\)y. Tevfik Aslan 
lb rah im K a r a n t a y 
Sami Krkmon 

Kayseri 
AVİ i Yaşın (Mezun) 

Kırklareli 
Dr. F u a d Umay 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
(Mezun) 
Hasan l layri Tan 

Koni/a 
Ali .Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad (V-
besoy 
Naim Hazini Onat 

Külah ya 
Besini At alay 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Poker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Kâui Akekeıı 
Konan Örer 
Osman Erc in 
Refik İnce (Mezun) 
Sabri Toprak 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Rcşid Tankud 
Memed Er ten 
M it ad Alam 

Mardin 
İ r fan Fer id Alpaya (t. 
A.) " 

Muylu 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 
Şükrü Ataman 

Niyde 
Dr. Abravaya (Mezun i 

Ovdu 
Ali Ganib Yönten 
Dr. Ziya Naki Y a l l ın ın 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Sür d 
Hulki Aydın (Mezun) 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud 

S ir a s 
Necmettin Sadık 

Tekirdeıçı 
Cemil Uybadın 
Fa ik Öztrak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Haindi Ülkümen 
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Hasan Saka (Orımtak) 
Süleyman Srrn ({edik 

Vrfa 
Ali Suıb Ursavaş (Me
zun) 

Menıed lOnıiıı Yurdakul 
Yozyad 

A vıı i Doğan 
Ekrem Peke! 

Zo)i</ııl<l(il: 

Celâl Salıii' 10rozan (Me 
•/Anı) 

Dr. Milat Allıok 

Esad (.'akıuakkayn 
J.îa^ıl) Üzdeıniro^lıı 
Iveceb Zii'lıtü Soyak (Mı 
zun) 

>••-< 

T. B. M. M. Matlaas\ 



S. Sayısı: 17 
Büyük Millet Meclisi 1934 yılı birinci ve ikinci teşrin ayları 

hesabı hakkında Meclis hasablarının tetkiki encümeni 
mazbatası (5/7) 

Büyük Millet Meclisi 1934 yılı birinci ve ikinci teşrin aylan hesabı hakkında encümen raporu 

31-111-1935 
T. B. , 

M. ti. T. 
Karar jfc 

M, M. 
Encümeni 
3 

Esas j|£ 5/7 

Lira 

374 039 
451 356 
825 395 

| 525 914 
299 4,81 

K. 
64 
26 
90 
20 
70 

Yüksek Reisliğe 

Eylülün son günündeki para 
birinci ve ikinci teşrin aylarında alınan para 
Hepsi 
birinci ve ikinci teşrin aylarında sarfiyat 
ikinci teşrin sonunda mevcud 

Büyük Millet Meclîsi Muhasebesinin 1934 yılı birinci ve ikinci teşrin ayları hesabı tetkik 
olunarak alınıp verilen ve ikinci teşrin ayının son gününde Ziraat bankasında kalan paraların 
miktarı yukarıda gösterilmiş ve alınıp verilen paralara aid evrak muhasebe kaydine uygun 
görülmüştür. 

Umumî Heyete bildirilmek üzere sunuldu. 
M. H. T. En. Reisi M. M. ' Murakıb Kâtib Üye 

Bursa Van Denizli Ankara Balıkesir 
tsad Sağay ti. Ungan M. Miifid Kansu Rifat Araz M. Demir 

Üye 
Muş 

ti. Kılıcoğlu 
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S. Sayısı: 10 

1935 
• • • • • • v • • 

EVKAF UMUM MUDURLUGU 
BÜTÇESİ 





Evkaf umum müdürlüğü 1935 senesi bütçesi hakkında 1/5 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

hararlar müdürlüğü 28 - II - 1935 
Sayı: 6/413 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünün 1935 bütçesine aid olub îcra Vekilleri Heyetince 
26 - I I -1935 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil -
1. İnönü 

1935 malî yılı bütçesi esbabı mucibesi 

Evkaf umum müdürlüğünün 1935 yılı muvazene kanunu yapılarak takdim < 
olundu. Fasıl ve maddelerin izahına girmezden evvel umumî vaziyet hakkında 
bir az maruzatta bulunmak uygun olur. 1930 senesinden geçen 1933 nihayetine ka
dar tahsilatımız yekûn itibarile hemen de ayni vaziyeti muhafaza etti denilebilir. 
Filhakika 1930 senesinde tahsilâtm umumî yekûnu (2 249 694) lira idi. 1931, 1932 
ve 1933 senelerinde de yine böyle gibidir. Fakat içinde bulunduğumuz senenin bu 
güne kadar olan tahsilatının seyrine göre geçen senelerin iradının tutulamayaca
ğı görülmektedir. Bunun başlıca sebebi kiralardaki büyük düşkünlüktür. Filhaki
ka Umum müdürlüğün en büyük gelir kaynağı kiralardır. Kiralar ise ökonomik 
genel darlığın en çok kendini gösterdiği yerdir. O derecede ki 1931 den beri çok 
yerlerde kiralar % 50 den fazla düşmüştür. Böyle olduğu halde gelirlerimizde 
1933 senesi nihayetine kadar 1930 senesi yekûnunun tutulabilmesi bakaya tahsilâ
tına verilen ehemmiyet ve bazı geçici karşılıklar bulunmakla mümkün olmuş
tur. Bunun en açık bir misali kirala rm 1930 senesinden itibaren tahakkukatı 
sırasile (1221393), (1153 831), (1084 201) ve (949 159) lira olduğu halde tahsilatın 
yine sırasile (1 213 086), (1 117 420), (1 089 278), (999 942) Ura olmasıdır. Bura
da açıkça görüldüğü üzere tahsilat haliye tahakkukatından fazladır. Yüzde yüz tah
silat yapmak mutasavver olmamakla beraber esasen tahakkukun fevkinde olan 
bu tahsilat, kısmen de bakayaya aiddir. Ancak buna rağmen tahsilâtm yine ted
ricî, fakat katî bir surette düştüğü de görülür ki bu da artık kabili tahsil bakaya-

v nm bitmek üzere olduğunu ve binaenaleyh bu günkü varidatm yarm için de temini 
mümkün bulunmadığını gösterir. Bunun bütçede mühim bir boşluk yapacağı ve 
yapmakta olduğu meydandadır. 

(S, Sayısı: 10) 
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Elde pek çok irad kaynakları olduğuna göre genel darlığın düzelmesi nis-

betinde bu boşluk doldurulabilir. Fakat bunun için her şeyden evvel irad kay
naklarının mamur bir halde bulundurulmaları gerektir. Halbuki bugünkü bütçe 
bile buna müsaid olmadığından yapılamaz iken yukarıda arzedüen sebeblerle 
bütçe biraz daha daralınca hiç bir şey yapılamamak neticesine varılacaktır ki 
bunu şimdiden söylemek, sebeblerini ve çaresini aramak lâzım ve zaruridir. Bu
nun başlıca sebebi, aldığımız- iradın esasen yukarıda arzedüen sebeblerden dolayı 
bir düziye düştüğü ve bu itibarla ancak en mübrem masraflarımızı karşüama-
ğa bile yetişmediği halde hayrat umurunun Diyanet işleri reisliğinden alınarak 
tekrar Evkafa verildiği zaman her sene Evkafa verilmesi kararlaştmlan 
(200 000) liranın verümeyerk bu darlık zamanda onun da Evkafa yükletilmiş 
olması ve Evkafın her şeye tercihan bu paraları ödemeğe çalışarak diğer işle
rini hatta irad kaynaklarının en mübrem tamirlerine varıncaya kadar ihmal et
mek zaruretinde kalmasıdır. Halbuki yardım telâkki edüerek verilmek istenü-
meyen bu paranın mahiyeti hiç te böyle değildir. Bunu izah etmiş olmak için 
bu paranın tarihçesi hakkında biraz maruzatta bulunmak faydalı olur. 

Hayrat umuru Diyanet işleri riyasetine ve muhassasatı Maliye vekâletine 
devredilirken yekûnu (849 000) lira derecesinde idi. Buna mukabil Evkafın Ma
liyeye maktuan (600 000) lira vermesi kabul edümişti. Bunlarm sebebleri şunlardır: 

1340 senesinde Diyanet işlerine ve Maliyeye devredilen hayrat meyanında 
esasen varidatları vaktileMaliyece zaptedilerek tabiatüe masrafları da oraca te
min olunagelmekte iken 1326 senesinde muayyen ve gayrimuayyen bütün mas
rafları karşılığı toptan ve maktuan verilmek suretile ve (Tahsisatı hayriye) na-
mile Evkafa devredilmiş olan hayrat ile meşrutiyetin ilânında Hazinei hassadan 
Maliyeye devredilen emlâk ve arazi ve çiftlikler varidatından idare edilen ve 
bunlarla birlikte maliyeye devrolunub maliyece idare edilmekte iken birinci fıkra
daki hayrat ile ve ayni esaslar dairesinde Ve ( Emlâki müdevvere hayratı) namile 
evkafa devredilmiş olan hayrat muhassasatmın da dahil olması ile bunların ve 
aşar bedelâtımn kesilmesile büsbütün varidatsız kalan, fakat yaşatılmaları lâzım ge
len hayratın tamirlerinin evkafça yapılması esasının nazarı dikkate alınması idi. 
Evkafın maliyeden bedel olarak aldığı veya kendi cibayet eylediği aşardan ve mu
hassasatı malûme namı verilen bir kısım diğer bedelâttan yarım milyon liraya ya
kın para kaybettiği ve en büyük ve mühim eserlerin gelirleri hemen dê  aşardan iba
ret olub halbuki yalnız bunların en mübrem tamirlerine her sene yüz binlerce lira 
sarfedüdiği nazarı dikkate alınırsa bulunan sureti tesviyenin, yani evkafın 
(600 000) lira vermesi esasının evkaf için hafif bir şey olmadığı bedihi ve aşikâr 
olmakla beraber bu sureti tesviye evkafça da kabul edilmiş idi. Hayratın tekrar 
evkafa devrinde bu cihetler pek tabiî olarak yine nazarı dikkate alındı ve hayrat 
muhassasatmın yekûnuna göre evkafa senede ( ikiyüz bin ) lira verilmesi, hatta 
tahakkukat fazla olursa bunun da ikmali kabul edildi idi. îşte maliyeden bu gün 
istediğimiz ve istemek zaruret ve mecburiyetinde bulunduğumuz iki yüz bin lira
nın mahiyeti budur. Ve bu mahiyetine göre yardım telâkkisi mümkün değildir. 
Alelade ödenmesi lâzım gelen bir paradır. Bunun için gelecek sene bütçemizin 
iradına tekrar konulmuştur. Maliyenin masraf bütçesine de konulmak suretile ay
nen kabulü bilhassa istirham olunur. 

Vakıfların gelir kaynaklarından biri de mukataa denilen paralardır. Mukataa 
iki kısımdır: 

(S. Sayısı: 10) 
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Biri her hangi bir vakıf yerin; üzerinde yapacağı şeyler kendisine aid ve sırf 

mülk olmak üzere bir kimsenin intifama bırakılması mukabüinde alınan yıllık pa
radır ki, buna icarei zemin dahi denilir. Diğeri, icareteynli bir yerin; ferağ ve inti
kal gibi tedavül ve tasarrufu filen bertaraf eden eşhası hükmiye tasarrufuna geç
mesi halinde bu muamelelerden vakıfların inkıtaa uğrayan menfaatlerine muka
bil kıymetlerinin binde onu nisbetinde alman ve tapu harçları kanunu ile 1930 se-
nesindenberi binde iki buçuğa inen mukataalarıdır. Devairi resmiyenin tasarru
funda olan yerlerden esasen icareteyinli olan yerler de böyledir. Bunlarda ayni 
mukataayı verirler. Nasıl ki evvelce bu mukataalar verilir idi. Bir kaç senedir 
Maliye bütçesinde tahsisat konulmadığından verilmemektedir. Vakıfların şu hak
kının umum müdürlüğün bu günkü vaziyetine göre daha fazla aranılmamasına 
imkân yoktur. Gün geçtikçe yekûnu kabaran bu alacakların da yavaş yavaş öden
mesi doğru olacağından irad kısmında bunlar ve bazı resmî dairelerin işgal ettiği 
yerlerin müterakim kiraları için de mahsuben (100 000) lira konulmuştur. Bu da 
alelade bir alacak olduğundan aynen kabulü temenni olunur. 

Bu istirhamlarımızın kabulü halinde bu paraların mühim bir kısmı vergiden 
geçmiş senelerden Maliyeye olan borcumuzla senelik vergilerimizin ödenmesine 
karşılık tutulacak ve kalanı ile de irad kaynaklarımızın onarılmasına çalışılacak
tır. Bütçe bu esaslara göre yapılmıştır. 

Umumî vaziyet hakkında bu izahattan sonra irad bütçesinin fasılları hakkında
ki izahata geçiyoruz: 

Yukarıda arzedildiği üzere iradın birinci faslının birinci maddesini teşkil- eden 
icarei vahide yani akar kiraları başlıca genel darlıktan ve bir az da bu darlık ne
ticesi olarak bakılamamazlıktan dolayı bir kaç senedir bir düziye düşmektedir- için
de bulunduğumuz senenin bütçenin yapıldığı bu güne kadar tahakkukatının dere
cesine göre bir azı da bakaya tahsilatı ile temin edilmek üzere muhammenat bir 
milyon lira olarak arzedilmiştir. 

1933 senesi tahsilatı (999 942) lira olmakla teklif edilen bir milyon liranın tah
sili mümkün olabilir. 

İkinci ve üçüncü maddeler, tahsilatının seyrine göre konmuştur. 

Müeccelenin geçen seneki tahsilatı (585 304) ve mukataahın (59 136) lira
dır. Tahsilatın şu seyrine göre gelecek sene için arzedilen miktarın tahsili ka
bil görülmüştür. 

ikinci faslın birinci ve ikinci maddeleri de yine tahsilatın seyrine göre kon
muştur. 

Elimizde muameleleri bitirilmiş, satışa çıkarılmış <Jok yer olmakla beraber bir 
taraftan umumî vaziyetin darlığı, diğer taraftan bonolarla ödenmek gibi çok mü-
said şartlarla bir çok emvali metrukenin piyasaya arzedilmesi yüzünden satış pek 
az yapılabilmektedir. 

Üçüncü maddeyi teşkil eden paranm en mühim kısmı m zeytinlikler varidata 
teşkil eder. Ekseri yerlerimizde 1935 senesi mahsul senesi olmadığı cihetle burada 

(S. Sayısı : 10) 
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görülen noksan başlıca bundandır. Gerçi yine mahsul senesi olmayan geçen 1933 se
nesinin tahsilatı (175 548) lira ise de bir kısım ormanlar üzerinde orman idareleri-
le çıkan ihtilâflar yüzünden bunlara vazıyet edilerek varidatları bize verilmemekte 
olduğundan bu cihet de nazarı dikkate alınarak 1935 senesi için evvelki seneden yir
mi beş bin lira noksanile yüz elli bin lira arzedilmiştir. 

Dördüncü madde son üç senelik tahsilatın mikdarı vasatisidir. 

Beşinci madde geçen senenin aynidir. Buradan daha fazla para almak mümkün 
ise de iktisadî vaziyet göz önüne alınarak ikraz muamelâtının mümkün mertebe 
tahdidi cihetine gidilmiştir. 

Üçüncü fasıl Maliyeden alınacak paralardır ve maddelerin unvanları yukanda 
umumî izahat sırasında arzedilen mahiyetlerine göre tesbit edilmiştir. 

Masraf bütçesi 

İdare masrafında ve bilhassa maaşlar ve ücretlerde esaslı bir tebeddül yok
tur. Daimî müstahdemlerde görülen bir iki esaslı farkın sebebleri şunlardır: 

Yeni kadastro ve tahrir kanunu mucibince lüzum görülen yerlerde kadastro 
heyetlerinde Evkaftan da birer aza bulundurulacaktır. Halen Îstanbulda üç, 
Bursada da bir heyet teşkil olunarak kadastro işlerine yeniden başlanılmıştır. 
Bu heyetlerde birer Evkaf memuru bulundurulması, bilhassa pek çok mektum 
mahlûiler ve vakıf yerler meynada çıkarılmasmda çok faydalı olacağmdan biri 
Bursada, diğer üçü İstanbuldaki üç kadastro heyeti ile çalışmak üzere mevcud 
olan iki azaya ilâveten iki azanın daha ilâvesi zaruretindendir. İlâvenin ikisi de 
hastaneye aittir, bunun biri kütüpane memuru, diğeri hasta kabul dairesi me
muludur. Son zamanlarda hastaneye dokuz yüz cüd kitab vasiyet ederek vefat 
eden merhum Süleyman Etemin bu kitablarile kütüpane çok ehemmiyet kes-
bettiği gibi Tıb fakültesi dahiliye, kulak, burun ve boğaz, cüd ve frengi kı
sımlarının Gruraba hastanesi için yapılan pavyonlarda kurulması itibarile de has
tanenin idare hizmetleri ikiye ayrılmış ve hasta kabulü esasları değişmiş oldu
ğundan Başhekimliğin ve Sıhhiye bakanlığının teklifi üzerine hastaneye bir kü
tüpane, bir de hasta kabul dairesi memurluğu ilâve olunmuştur. 

Ücretliler kadrosunda yeni görülen bir kaç hizmet de Taşdelen suyu içindir. 
îstanbulda vakıf Alemdağı ormanlarmda çıkan Taşdelen suyunun kaynağı ıslah 
edilmiş, Üsküdar - Şile şosesinden suyun kaynağına kadar bir şose ve suyun da
ha emniyet verir bir halde olması için de doldurma işinin de Evkafça idare 
edilmesi zarurî görülerek bunun için de suyun kaynağında büyük bir hangar ya
pılması düşünülmüş ve işe başlanmıştır. 

* 
Hangarın yapılması ile beraber kâfi mikdarda damacana da alınacak ve bu 

damacanalar orada kendi memurumuzun (Bu memurun küçük sıhhiye memuru 
olması tercih olunacaktır ) nezareti altında kendi adamlarımız tarafından doldu
rulacak, ağızları mühürlenecek ve gelecek arabacıların teslim edecekleri boş dama
canalar kadar kendilerine dolu damacana verilerek hiç bekletilmeksizin çevrilecek
lerdir. Suyun evvelce tenekelerle taşımb doldurulduğu ve bir araba nöbete girmek 
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için saatlerce beklediği gibi on damacanayı doldurmak için de bir saat uğraşma
sına mukabil şimdi yapılan tesisat sayesinde hemen biç beklemeksizin ve dama
canaları muslukların altma koyarak hiç el sürmeksizin doldurulduğu ve daha ya
pılacak tesisat ve istihdam edilecek amele vasıtasile ileride suların memurlarımız 
ve adamlarımız tarafından doldurulub hazır ve mühürlenmiş bir halde kendileri
ne teslim edilmesi kabil olacağı düşünülürse bunun temizlik, kolaylık ve nihayet 
memleketin en kıymetli bir suyunun herkesçe emniyetle ve kolaylıkla elde edilme
sini temin noktasından ehemmiyeti hakk ında söz söylemek zaiddir. Ücretliler ara
sında görülen ilâvelerin bir kısmı da* bun lardır. Bütün bunlara mukabil beher da
macanadan bu gün alman beş kuruşa mu kabil azamî on beş kuruş alınması düşü
nülmektedir. Şimdi bilhassa çamurlu zamanlarda arabacılar yalnız beher damaca
na için manda arabacılarına yirmi beşer kuruş vermektedirler. 

Masraf bütçesinde esaslı fark gösteren fasıllardan biri on yedinci, diğeri de yir
minci fasıldır. On yedinci faslın birinci maddesinde görülen (seksen bin) lira fark 
Maliyeye verilecek eski seneler vergi borcundandır. Yirminci faslın birinci ve ikin
ci maddelerinde görülen farklar umumî vaziyet hakkındaki izahat sırasında arze-
dildiği üzere akar ve hayratın mübf em ve zarurî tamirleri içindir. Yirmi birinci 
fasla yeni bir madde ilâve edilmiş ve bununla Maarif cemiyetine bir miktar yar
dım edilmesi arzolunmuştur. 

Bu cemiyetin her gün bir az daha büyüyen meşkûr mesaisine ufak da olsa böyle 
bir yardımın vâkıfların maksadlarına ve b u vadide yapılamayan bazı arzularına da 
uygun olacağı düşünülmüştür. Bunlardan başka fazlalık gösteren bir fasıl da yirmi 
yedinci fasıldır. Buraya ilâve edilen tahsisat cami hademesi arasında yapılması za
rurî görülen tasfiyelere başlamağı temin içindir. Şûrayi devlette müzakere edil
mekte olan nizamnamede tasfiye esasları konmuş ve ancak bunların birden tat
biki malî vaziyet itibarile mümkün olmadığından tedricî yapılması tercih olun
muştur. Bütçelerin müsaadesi derecesinde bu iş yürütülecek ve cami hizmetlerinin 
daha iyi görülmesi temin olunacaktır.___ 

Bütçe encümeni mazbatası 

27-III-19S5 

Yüksek Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğünün 1935 malî yılı bütçesine aid olub Başvekâletin 
28 - I I - 1935 tarih ve 6/443 numaralı tezkeresile gönderilerek encümenimize ve
rilmiş olan kanun lâyihası Evkaf genel müdür vekili Kemal bulunduğu halde 
okundu ve konuşuldu. 

Yaridat bütçesi: 

Evkaf idaresinin 1935 malî yılı, bütçesi bazı tertiblerde yapılan arttırma ve ek-
( S . Sayısı : 10) 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 10 
Esas No. 1/5 
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gütmelerden sonra 1934 yılı bütçesine nazaran 38 000 lira noksanile teklif edilmiş
tir. Hükümetin esbabı mucibesinde de izah olunduğu veçhile bu noksanın genel du
rum icabı olarak son yıllarda irad gelirlerinin düşmesinden ve tapu harçları ka-
nunile mukataalarm binde iki buçuğa inmiş bulunmasından dolayı Evkaf idaresi
nin en esaslı varidat kaynağını teşkil eden akar gelirlerinin geçen senelere nis
betle bir hayli eksilmesinden ve bütçenin bu eksikliği göz önünde bulundura
rak hazırlanmış olmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. İcarei vahidenin 1934 
senesinde 1 100 000 lira olarak tahmin edilmiş olmasına mukabil 1933 tahsila
tının ancak 999 942 lira tutması ve 1934 yılının 9 aylık tahsilat miktarına naza
ran 1934 yılı içinde de yapılacak tahsilatın bu miktarı tecavüz etmeyeceği tahmin 
edilmesinden dolayı bu varidatın geçen yıla nisbetle 100 000 lira noksanile tah
mini ve mukataamn kezalik 10 000, nıahlûl muaccelâtınm 20 000, orman ve zey
tinliklerle arazi ve maadin hasılatının 50 000 lira noksanile ve buna mukabü 
mütenevvi varidatın 47 000 lira fazlasile teklif edildiği görülmüş ve bu tahmin
ler encümenimizce muvafık bulunmuştur. 50 000 lira olarak teklif edilen vakıf 
paralar faizinin hakikatte bir miktar daha fazla tutabileceği düşünülerek 60 000 
liraya çıkarılmıştır. 

Esbabı mucibe lâyihasında izah edildiği veçhile Hazine ile Evkaf idaresi ara
sında mevcud alacak, verecek heşablanmn tasfiyesi işinin şimdiye kadar bir ne
tice vermemiş olması bu bütçe iradının sıhhatli olarak tesbitine mâni olduğu 
anlaşılmakta ve Hükümetçe bu ihtilâfın halline kadar Hazinenin bu sene büt
çesinden 100 000 lira vermek suretile Evkaf bütçesine yardım edilmesi düşü
nülerek varidat bütçesine bir faslı mahsus olarak bu mikdarm konduğu görül
müştür. Bu ihtilâfın en kısa bir zamanda halli ile varılacak neticeye göre bu 
paranın hesaba alınması ve her halde önümüzdeki sene bütçesinin tanziminde ka
tı bir hesaba istinad edilmesi icab eder Bu sebeble varidat tahminleri yekûnu 
Hükümet teklifine nisbetle 10 000 lira fazlasile encümenimizce 2 447 000 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Masraf bütçesine gelince: 

Merkez daimî müstahdemler tertibinde görülen fazlanın zarurî sebeblerden 
ileri geldiği ve vilâyet müstahdemleri tertibinde görülen 2 420 lira fazlalığın 
da kadastro heyetlerinde bulunacak aza adedinin bu heyetlerin adedine uydurul
mak maksadile artırılmasından ve Taşdelen suyu için yedi kişilik bir kodro 
ilâve edilmesinden ileri geldiği alman izahattan anlaşılmış ve bu tertiblere ko
nan tahsisat teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Hakkı müktesebler için kanunla tayin edilen müddet hitam bulmuş ve 1935 
senesi zarfında devamı tediyesine mahal kalmamış olduğundan 1935 yılı bütçe
sine hakkı mükteseb karşılığı adile tahsisat konmasına lüzum görülmemiştir. Ta
sarruf temini maksadile 10 ncu vilâyet müteferrikası tertibinden 1 000, memur
lar harcırahı tertibinden 520, 16 ncı faslın 3 ncü apartımanlarla 4 ncü vakıf 
hanı masrafı maddesinden 5 000, 19 ncu faslın birinci akar tamiratı ve inşaatı 
maddesinden 10 000, 26 ncı faslın 2 nci maddesinden 1 000, 3 ncü maddesinden 
1 500, 27 nci faslın 6 ncı tenvir ve teshin tertibinden 5 000, mefruşattan 2 000, 
tekaüd ikramiyesinden 2 000, 31 nci geçen sene borçları faslından 2 000 lira ki 
ceman 30 020 liranın indirilmesi muvafık bulunmuştur. 

(S. Sayısı: 10 ) 
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Diğer taraf dan vakıf akarlar vergisi ve belediye resimleri için 1934 yılı büt

çesine 170 000 lira tahsisat konduğu halde bu tahsisat 1935 bütçesine 130 0Û0 lira 
olarak konduğu görülmüş ve bu indirme niüsebeİH üzerinde durulmuştur. İcarla
rın azalması nisbetinde indirilmesi lâzımgelen verginin hakikî mikdarının tayini 
halen mümkün görülememekle beraber verilen izahata göre 130 000 liranın kifa
yet etmeyeceği anlaşıldığından bu maddeye konan tahsisat 170 000 liraya çıkarıl
mış ve Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek karşılığın kanunun tayin ettiği 
mikdara iblâğı mülâhazasile de bu fasla 100 lira ilâve edilmiştir. Bu suretle mâs-

' raf bütçesi de 10 020 lira fazlasile 2 446 999 lira olarak kabul ve bütçenin denk
liği muhafaza edilmişdir, 

Bütçe kanununun birinci ve ikinci maddelerindeki varidat ve masraf yekûnları 
yukarıda izah edildiği veçhile tashih olunarak diğer maddeleri olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Evkafın varidatını teşkil eden akar ve toprak gelirlerinde genel buhranın yap-
dığı mühim tesirler malûm olmasına binaen bu sene içinde idare teşkilâtının azal
tılması ve masrafların indirilmesi için muktazi tedbirlerin alınması yolunda en
cümenimizde geçen sözlere ve ezcümle 500 000 lira raddesinde bulunan vakıf para
ların şimdi olduğu gibi ipotek mukabilinde kullanılması yerine buna aid teşki
lâtın tasarruf edilerek bu paraların ya Devlet tahvillerine veyahud bankalara 
yatırılması suretile nemalandırılması şekillerinin idarece düşünülmesi ve zeytin
liklerin her sene mahsul verecek surette fennî usullerle imarına ve akaratm ta
mir ve hüsnü muhafazasına çalışılması hakkında söylenen mütalealara karşı 
idarece buna aid bütün tedbirlerin bu sene içinde alınacağı ve şimdiye kadar 
medenî kanunumuzun neşrinden evvelki yollarla idare edilmekde olan Evkafın 
daha sağlam ve ihtiyaca uygun bir şekle ve idareye sokulması için Büyük Mec-

i lise sunulan ve evvelce neticelendirilememiş olması sebebüe bu kerre tazele-
nen kanun teklifinin bu içtimada çıkarılmasına çalışılacağı söylenmiştir. Mez
kûr lâyihanın bir an evvel tetkik edilerek kanun haline gelmesi encümenimizin 
esaslı' dileklerindendir. Bu kanundan evvel bütçede görülen eski vakıf ıstılahla
rına ilişilmesi muvafık görülmemiştir. • 

Umumî heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. 
Burdur İsparta 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal 

Balıkesir Bayazıd Çorum 
E.Adakan îhsan Tav M. C ant ekin 

Kastamonu 
T. Coşkun 

Sivas 
Bemzi Basara 

jerı 
Nahid Kerven 
Tokad 
S. Genca 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Bay 

İstanbul" 
S. Uraz 

Manisa 
Türkoğlü 

Yozgad 
S. I çöz 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 

İzmir İzmir 
H. Çakır K. înanç 

Mardin 
B. Erten 
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Evkaf-umum müdürlüğü 1935 maJî- yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlü
ğü 1935 malî senesi masarifi için mer
but (A) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere (2 436 919) lira tahsisat veril
miştir. 

MAEpE 2 — Evkaf umum müdür
lüğü 1935 malî senesi masarifine kar
şılık olaıı varidat merbut (B) işaretli 
cedvelde; gösterildiği üzere (2 437 000) 
lira tahrâin edilmiştir. 

MADİpE 3 — Evkaf umum müdür
lüğü taraf mdan 1935 malî senesi zar
fında tafsil edilecek varidat nevilerin
den her Şirinin müstenid olduğu kanun
lar ve nizamlar merbut (C) cedvelinde 
gösterilmiştir. 

MAD|3E 4 — Evkaf umum müdür
lüğü 193ŞS malî senesi bütçe kanunu
nun 7 nci maddesi mucibince 1933 ma
lî senesi zarfında Hudud ve sahiller sıh
hat umufn müdürlüğü bütçesine mua
venet olrpıak üzere verilmesi lâzımgelen 
75 000 lipra 1936 malî senesine tecil edil
miştir. i 

MADDE 5 —1930 -1934 mali senele
ri Evkaf bütçe kanunları maddelerin
den hükümleri 1935 malî senesinde da
hi devam edecek olanlar merbut H işa
retli cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — Evkaf umum müdür
lüğü memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülü hakkındaki kanunun mevzuu 
haricinde kalanlarla ücretli müstah
demleri kadrosu merbut (D) işaretli 
cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Evkaf umum müdür
lüğü 1935 malî yılı masrafları için bağ
lı (A) işaretli cedvelde gösterildiği ü-
zere 2 446 999 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdür-
ü 1935 malî yılı masraflarına kar

şılık olan varidat bağlı (B) işaretli ced
velde gösterildiği üzere 2 447 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

MA)DE 7 — Aynen kabul 

(S. Sayısı : 10 ) 
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MADDE 8 — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Başvekil memurdur. 
27 - I I -1935 

Bş. V. 
/. İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ab. Özmen 
S. î. M. V. 

Dr. B. Saydam 

Ad. V. , 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
Z. Apaydîn 

Mal. V: 
F. Ağrah 

Ik. V. 
C. Bayar 
Zr. V. 

Muklis Erkmen 

MADDE 8 — Aynen kabul 
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A - CEDVELİ 

1 Muhassasatm nev'i 

2 

4 

O 

O 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Hakkı mükteseb karşılığı 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
• Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

480 252 

5 640 
500 

6 140 

166 770 
8 000 

174 770 

18 324 

2 964 

682 450 

500 

100 
800 
900 

476 292 

6 420 
80 

6 500 

169 190 
8 000 

177 190 

18 324 

0 

678 306 

500 

100 
800 
900 

476 292 

6 420 
80 

6 500 

169 190 
8 000 

177 190 

18 324 

0 

678 306 

500 

100 
800 
900 

(S. Sayısı : 10 ) 
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Muhassasatın nev'i 

7| 

8| 

9 

10 

11 

12 

13 

Merkez müteferrikası 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyetler levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bab vekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

4 000 

2 000 

5 000 
_3_500_ 
8 500 

11 000 

26 900 

3 000 
25 000 
5 000 
4000 
37 000 

20 000 
5 000 
25 000 

150 
400 
550 

3 500 

2 000 

4 500 
3 500 

ı 8 000 

11 000 

25 900 

3 000 
25 000 
5 000 
3 500 
36 500 

20 000 
5 000 
25 000 

150 
400 
550 

-v-

3 500 

2 000 

4 500 
3 500 
8 000 

10 000 

24 900 

3 000 
25 000 
5 000 
3 500 
36 500 

19 480 
___5_000_ 
24 480 

150 
400 
550 

(& Sayısı : 10). 
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1 4 

1 5 

1 6 

17 

Muhassasatm nev'i 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mukannen masraflar 

Aidat 
Reddiyat 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci ktesım - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 

Vakıf akarlar masrafı 

Vakıf akarlar vergisi ve bele
diye resimleri 
Sigorta karşılığı 
Apartımanlar ile dördüncü va
kıf han masrafı 
Yeniden alınacak tapu senedleri 
hare ve masrafı 

Fasıl yekûnu 

Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi 
masrafı 

Bakını masrafı 
Fen memurlarile süvari muha
faza memurlarının hayvan yem 
bedeli [1] 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 000 

1935 malî senesi için 

170 000 
15 000 

34 OOO 
5 000 

224 000 

28 000 

Fasıl yekûnu 
[l] Beherine ayda onar Uradır. 

„ _ _ (S. Sayısı : 10 ) 

4 500 

32 500 

15 000 
30 ooo 
2 500 
47 500 
111 050 
820 400 

15 000 
80 000 
2 500 
47 500 
110 550 
814 756 _ 

15 000 
80 000 
2 500 
47 500 
110 080 
813 23() 

Hükümetle 
taleb edilen 

Lira 

1 000 

180 000 
15 000 

32 000 

5 000 
182 000 

30 000 

4500 
34 500 

Encümence' 
kabul edilen 

Lira 

1 000 

170 000 
15 000 

27 000 

5 000 
217 000 

30 000 

4 500 
34 500 
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1 Muhassasatın nev'i 

18 

15» 

201 

2 1 | 

22İ 

23 

Müzayede ve ihale heyetlerinin gay-
rimuvazzaf azası huzur ücreti 

Tamirat 

Akar tamiratı ve inşaatı 
Hayrat tamiratı 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat 
masraflar 

Muavenet 

Darüşşaf akaya yardım 
Bikudret hayratın imar ve ih
yasına muavenet 
Maarif cemiyetine yardım 
Şehidlikleri imar cemiyetine 
yardım 

Fasıl yekûnu 

Hükmedilmiş borç karşılığı 

Hayrattaki kıymettar eşyanın tetkik 
ve tefrik masrafı 

ikinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

• Üçüncü hısım - Müesseseler 

Guraba hastanesi umumî masrafları 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

3 000 

50 000 
50 000 
100 000 
359 500 

25 000 

10 000 
0 

3 000 
38 000 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

2 000 
44 000 
403 500 

100 000 

2 500 

68 000 
50 000 
118 000 
337 000 

15 000 

5 000 
2 000 

2 000 
24 000 

4 000 

1 500 
29 500 
366 500 

100 000 

2 500 

58 000 
50 000̂  
108 000 
362 000 

15 000 

5 000 
2 000 
2 000 
24 000 

4 000 

1 500 
29 500 
391 500 

100 000 
(S. Sayısı : 10 ) 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

İmaretler masrafı 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

Mütekaid, dul ve yetim maaş ve tahsi
satı fevkalâdeleri 

Zatî maaşlar 

Tevliyet ve evlâdiyet maaşı 
Muhtacin, amalar ve saire maaşı 
Tahsisatı fevkalâde 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

5 000 
105 000 

120 000 

5 000 
10 000 
18 000 
33 000 
153 000 

Beşinci kısım - Umuru Jıayri-
ne masarifi 

Diyanet işlerinden devredilen umuru 
hayriye maaş, vazife ve masarifi 

Maaş, vazife ve tahsisatı fevka
lâde 726 016 
Tenvir ve teshin 36 000 
Mefruşat (Mubayaa ve tamir) 
ve müteferrika 16 000 
Mülga tekke ve zaviyeler men-
subini maaş ve tahsisatı fevka 
lâdesi ' 7 320 
Yeni zabtedilen vakıflara aid 
vazife ve tahsisatı fevkalâde 134 000 
Tenvir ve teshin 10 000 
Mefruşat (Mubayaa ve tamir) 
ve müteferrika 6 000 

Fasıl yekûnu 935 336 
(S. Sayısı : 10 ) 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
105 000 

5 000 
105 000 

120 000 

5 000 
13 000 
22 500 
40 500 
160 500 

726 016 
36 000 
16 000 

7 320 

134 000 
10 000 

6 000 
935 336 

120 000 

5 000 
12 000 
21 000 
38 000 
158 000 

726 016 
36 000 

16 000 

7 320 

134 000 
5 000 

_.£000 
928 336 



17 — 
masam 

fe 
rS Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 8 

29 

30 

31 

32 

Altıncı kısım - Muhtelif 
masraflar 

Masarifi gayrimelhuza 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

33 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borçları 

Eski seneler borçlan 

1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » » - » 
1931 » » » 
1930 » » » 

3 500 

8 000 

1 000 
5 000 

6 000 

10 000 

2 000 

10 000 

1 000 
5 000 

6 000 

I 
8 000 

Fasıl yekûnu 

1715 numaralı kanunun 8 nci madde
si mucibince Cumhuriyet merkez ban
kasına verilecek itfa karşılığı 

Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 000 

8 000 

1 000 
5 000 

6 000 

6 000 

1 000 
2 500 
1 700 
500 

5 700 

24 504 

57 704 

2 474 940 

1 000 
2 200 

1 1 000 
500 

4 700 

24 127 

54 827 

2 436 919 

1 ı ooo 
2 200 
1 000 
500 

4 700 

24 227 

50 927 

2 446 999 

(S. Sayısı : 10) 
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îcareler 

îcarei vahide 
lîcarei müeccele 
Mukataa 

FasıLyekûnu 

IKüteferrik hasılat 

Evkafı mülhaka varidatından 
alınacak hakkı murakabe karşı
lığı . 
Hahlfıl muaccelâtı 
Orman ve zeytinlikler ile arazi 
f e maadin hasılatı 
Varidatı mütenevvia 
^7akıf paralar faizi 
Muhtelif alacaklara mahsuben 
maliyeden alınacak olan 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

nmhammenatı 

Lira 

1 100 000 
650 000 

80 000 
1 830 000 

30 000 
80 000 

200 000 
285 000 

50 000 

0. 
645J0OO 

2 475 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
talimin edilen 

Lira 

1 000 000 
650 000 
70 000 

1 720 000 

25 000 
60 000 

150 000 
332 000 
50 000 

100 000 
717 000 

2 437 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

1 000 000 
650 000 

70 000 
1 720 000 

25 000 
60 000 

150 000 
332 000 

60 000 

100 000 
727 000 

2 447 000 

(S. Sayısı : 10 ) 



M. Varidatın nevi 

İcarei vahide 

2 learei müeccele 

Mukataa 

C - CETVELİ 

Tarihi 

19 cemaziyelâhn* 1280 
7 nisan 1341 
4 ve 22 nisan 1926 

21 şubat 1328 
16 mayıs 1929 

21 şubat 1328 
16 mayıs 1929 

1 Hakkı murakabe kar- 24 mayıs 1926 
siliği 

2 Mahlûl muaccelâtı 19 cemaziyelâhır 1280 
16 şubat 1287 

3 Orman ve zeytinliklerle 19 cemaziyelâhır 1280 
arazi ve maadin hasılatı 7 nisan 1341 

4 ve 22 nisan 1926 

4 Varidatı mütenevvia 

5 Vakıf paralar faizi 

26 temmuz 1330 
22 nisan 1340 

29 mayıs 1926 
21 mayıs 1928 

Nevî 

Evkaf nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, 1341 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesi ve kanunu me
deninin 18 inci babı ile borçlar ka
nununun 8 inci babı 
Emvali gayrimenkule intikalât ka
nunu muvakkati ve tapu harçları 
kanununun 35 inci maddesi 
Emvali gayrimenkule intikalât ka
nunu muvakkati ve tapu harçları 
kanununun 35 inci maddesi 
1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 
10 uncu maddesi 
Evkaf nizamnamesinin 8 inci fasb 
ve mahlûlât nizamnamesi 
Evkaf nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, 1341 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesi ve kanunu 
medeninin 18 inci babı ile borçlar 
kanununun 8 inci babı 
Icarat ve mukataatı vakfiyenin me
murini vakfiyece tahsili hakkındaki 
kanun ve 1340 senesi Evkaf bütçe 
kanununun 9 uncu maddesi 
Kanunu medeninin sureti meriyet 
ve şekli tatbiki hakkındaki kanunun 
8 inci maddesi ve Evkaf müdüriyeti 
umumiyesi merkezi ile İstanbul Ev
kaf müdüriyetinde idare encümenleri 
teşkiline ve vezaifine dair kanunun 
3 üncü maddesi 

(S. Sayın: 1 0 ) 



D . ÖETVİLİ 
Memuriyetin nevi 

Merkez müstahdemleri 
Doktor 
Evrak takip memuru 
Müvezzi 
Odacı 
Vize memuru 

Vilâyetler müstahdemleri 
Süvari tahsildarı 
Piyade » 

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

» » » 
» » » 

Bahçeler memuru 
Bahçivan 

Elektrik memuru 
Telefon ve santral memuru 
Mücellit 
Defterci 
Gece bekçisi 
Akarat müzayede memuru 

» ilân ve tebliğ memuru 
Mahlûlât ihbar ve tebliğ memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memuru 1 50 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 1 60 
Tapudan kayid ihracına memur 
Mahlûlât takip memuru 
Kuyut ve vesaiki atika tasnif memuru 

İnşaat ve teberrükât ambar bekçileri 
Levazımı inşaiye sevk memuru 

Adet 

1 
1 
1 
11 
1 

4 
11 
24 
70 
30 

4 
27 
3 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

Ücret 

60 
50 
45 
30 
50 

40 
35 
30 
25 
20 

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

3 
3 
1 
1 
2 
1 

50 
35 
75 
70 
30 
60 

[l] Ayda onar lira hayvan yem bedeli verilecektir. 

(S. Sayısı : 101 
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Memuriyetin nevi 

Levazım sevk memuru 
Üsküdar ve Lâleli imaretleri aşçıbaşıları 
imaret hademesi 

» •» 

Adet 

1 
2 
1 
5 

Müeccelât kuyudu tesisi için kayit ihracma memur 3 
» » » y> » 

İkinci apartıman idare memuru 
Tamiratı mütemadiye memuru 
Elektrik ve asansör memuru 
Hademe 
Ateşçi 
Kalorifer memuru (altı aylık) 
Dördüncü vakıf han idare memuru 
Hademe 

» 

Asansör memuru 
» hademesi 

Kaloriferci (altı aylık) 
» ( » ) 

Ateşçi ( » ) 
Apartıman kapıcıları 
Odacıbaşı (İstanbul) 
Odacı 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Umum vakıf halâlar müstahdemleri (senelik) [1] 
Kadastro memuru 

» » 
» » 
» » 

Taşdelen suyu memuru 
» » amelebaşı 
» » amelesi 

Ghıreba hastanesi 
Baştabip [2] 

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

15 
19 
24 
19 
18 
8 

27 
3 

25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 

Ücret 

50 
30 
25 
20 
30 
20 
60 

130 
65 
30 
50 
50 
60 
30 
20 
40 
8 

90 
50 
40 
15 
40 
30 
25 
20 
18 
15 
12 
10 
8 

4902 
90 
80 
70 
60 
70 
30 
20 

75 
[l] Azamî (30) lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 

dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdüriyeti umumiyeye 
aittir. 

[2] Mütehassıslar arasından birisine ilâvei vazife olarak 
verilir. 

(S. Sayısı:-10), 
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Memuriyetin nevi 

Asistan 
Polikilinik ve kütüphane memuru 
Hastakabul dairesi memuru 
Diş tabibi 
Ecnebi başhemşire 

» hemşire 
Aşçıbaşı 
Bahçıvan 
Hasta bakıcı ve müteferrik müstahdemler [1] 

Adet 

8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 

Ücret 

60 
50 
50 
50 

110 
90 
50 
40 

2100 

Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Cami ve mescid hademeleri. Fasıl: 27, madde: l 
Hademe 1165 2 

» 860 3 
» 325 4 
» • 1315 5 
» 145 6 
» 98 7 
» 51 8 
» 65 10 
» 19 12 
» 17 15 
» 8 20 

Yekûn 4068 

İstanbul kürsü ve cuma vaizleri 1 16 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 

1 
10 
10 

3 

10 
9,5 
8 
6 

Yekûn 25 

[i] Azamı (35) lirayı geçmemek üzere adet ve iahdmtı 
dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdüriyeti nmumiyeye 
aittir. 

(S. Sayısı : 10 ) 



H - CETVELİ 

1330 bütçe kanunu 

MADDE 10 — Nukudu mevkufe tahsildarları 
müstesna olmak üzere bilûmum tahsildarlara ma
aşı muhassaslanndan maada miktarı -tahsilatları 
nisbetinde icarei vahide gibi konturatoya ve ke
falete raptı muktazi bulunan varidatı vakfiyeden 

MADDE 7 — istanbul vilâyeti devairi vak
fiyesi muamelâtı umumiyesi itibarile kemakân ve 

1340 bütç 

Madde 6 — Varidatları teşkilât icrasına 
müsait olmayan mahallerde tensip edilecek dairei 
vakfiyeye merbut olmak ve o daire müdür ve me
muruna izafeten ifayi vazife etmek üzere ücreti 
maktuai şehriye ve tahsil edecekleri emvalden alel
ıtlak başkaca % 2 aidatı tahsiliye itası suretile 
( Evkaf memuru vekili ) naımile memur istihda
mına müdüriyeti umumiye mezundur. 

Madde 7 — 25 kânunuevvel 1335 tarihli 
evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 inci 
maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. Gerek ev
kaf bütçesinden ve gerek muvazenei umumiy ile 
diğer mülhak bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye 
tâbi maaş ve ücret ve muhassasatı olan ve temettü 
vergisine tâbi hizmet ve ticareti bulunanlar ile 
müessesatı hususiye ve resmiyede şehrî veya se
nevi muhassasat ile müstahdem bulunanların hay
ratı şerif edeki hizmetlerinden olan vazifelerine 
gör verilmesi lâzımgelen tahsisatı fevkalâdeleri 
nısıf olarak ita olunur. 

1341 lütçi 

Madde 5 — icarei vahideli emlâk ve arazii 
vakfiye üç seneden fazla müddetle taliplerine 
müdüriyeti umumiyenin mezuniyeti ile icar edi
lebilir. 

Madde 7 — Yirmi beş liraya kadar olan in
şaat ve tamirat için ashabı istihkak senedinden 
maada keşfi evvel ve sani gibi evrak aranılmaz. 

% 1 ve icarei müeeoele ve tevsii intikal icarosi 
ve mukataat ve müddeti mahlûle kirası gibi kon
turatoya ve kefalete merbut olmayan varidatı 
vakfiyeden % 3 aidat tertibi mahsusundan tes
viye olunacaktır. 

doğrudan doğruya Müdüriyeti umumiy^ye mer
buttur. 

;e kanunu 

Madde 8 — Evkafı mülhakadan oldukları 
halde varidatlarının sabit ve muayyen olmaması 
ve esbabı saire dolayısile vezaif ve tahsisatı fevka
lâde ve muayyenat ve saire gibi bir kısım masarifi 
vakıflarına izafeten ötedemberi evkaf bütçesi da
hilinde tesviye edilmekte olan hayratı şerifenin 
mezkûr muhassasatı vakıflarında istitaat husu
lünde takas ve mahsubu icra olunmak üzere ke
makân evkaf bütçesinin fusul ve mevaddı aide-
sinden tesviye olunacak ve bikudret evkafm ma
sarifi dahi hayratının idamesi veyahut vakfmm. 
harabiden vikayesi maksadile hasılatı umumiye-
den tesviye kılınacaktır. 

Madde 9 — Esbabı seriye ve nizamiyeden 
dolayı muvakkaten tahtı idareye alınan evkafı 
mülhakanm emaneten idare edildiği müddet zar
fındaki tahsilatından müeceelât ve mukataattan 
olduğu gibi % 10 u masarifi idare ve tahsiliye 
karşılığı olarak kat ve irat olunur, öşrü tevli
yet ve saire" namlarile baölema tevkif at yapılma
yacaktır. 

i« kanunu 

Ve bundan fazlası için beş yüz liraya kadar hu-
susatta keşfi evvel ve saniye ve mahallî meclisi 
idaresi kararma istinat edilmek şartile bilâ is
tizan inşaat ve tamirat yapılabilir. Beş yüz li
radan fazla miktar için ahkâmı umumiyeye te-
baiyet edilir. 

Madde 9 — 1328 muvazenei vakfiyesinin 13 

1332 hütçe kanunu 

(S. Sayısı : 10 ) 
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üncü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Tevliyet ve evlâdiyet ve kayd-i hayat üe muhas-
eas veya 1327 muvazene! vakfiyesi müfredatına da
hil ve üç yüz kuruş fevkindeki maaşat müstes
na olmak üzere muhtacın tertibinden verilen 

Madde 4 — Tamamının kıymeti muhamnıenei 
hazırası beş bin lirayı tecavüz etmeyen müsak
kafat ve müşteğillatı vakfiyeden alelıtlak mes-
keîılerdeki ve mesken arsalanndaki mahlûl his
seler için hissedarlarına yeniden tebligat yapı
larak 1926 senei maliyesi nihayetine kadar his-
sei mahlûleyi tefevvüz ettikleri takdirde mahlûl 
hisselere ait kıymeti musibeden ııizamen mu
karrer tenzilât badelicra, mütebaki bedelin üç 

-sene zarfında ve üç müsavi taksitte tesviye 
olunmak üzere teffizi icra olunacağı gibi evvel
ce tahakkuk ettirilen taksite raptedilmiş olanlar 
müstesna olmak üzere müddeti mahlûliyete ait 
kira da aranılmayacaktır. 

Mütefevviz, esasen uhdesinde bulunan hisse 
ile tefevvüz edeceği mahlûl hisseyi birinci dere
cede teminat iraeye mecburdur. 

Müddeti mahlûliyete raci vergi, tamirat ve 
saire masrafı kamilen mütefevvize aittir. 

1926 senei maliyesi nihayetine kadar bu ka
bil mahlûl hisseleri bedelini berveçhi peşin ver
mek suretile tefevvüz edecek hissedarlardan his-
sei mahlûleye ait bedelin % 10 u başkaca tenzil 
olunur. « 

Madde 5 — Mecmuunun kıymeti muhamme-
nesi beş bin liradan fazla olan meskenlerde ve 
mesken arsalarında mahjûl hisselere musip be
deller tenzilâtı nizamiyeden sonra ye hisseli 
olupta bilmüzayede hissedarı uhdesinde takarrür 
eden hisseli akarat bedelleri de üç senede üç 
müsavi taksitte istifa olunur. 

Bu müsaade 1926 senei maliyesi nihayetine 
kadar meridir. 

Madde 6 — Mevkilerine ve temin ettikleri 
menfaate nazaran ipkalarına lüzum ve mahal 
görülmeyen icarei vahideli akarat ve arazi ve sai-

Madde 5 — Evkaf müdüriyeti umumiyesi ta
rafından 1926 senesi bütçesinin 6 inci maddesi 
mucibince satılacak emvali gayrimenkuleyi be-

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

reyi bilmüzayede satmağa veyahut mahallî idare 
heyetlerince daha menfaati i oldukları ba mazba
ta teyit edilecek olan diğer bir akar, arazi ve saire 
ile aynen istibdale müdüriyeti umumiye mezundur. 
Nakit ile satılacaklardan elde edilecek paralar fev
kalâde tahsisat kayit ve behemehal akar iştira ve
ya inşasına tahsis olunur. Bu suretle sarfına ka
dar tenmiye edilir. Başka bir hususa sarfı kati
yen memnudur. 

Madde 7 — îcarei vahideli vakıf akar ve 
arazinin tesisatı hakkında yeni ahkâm vazma ka
dar icareteyne veya mukataaya tahvili memnudur. 

Madde 8 — Evkafı mülhakanın mahlûl 
muaccelâtından vakıflara irat kaydi icap eden 
paraların nısfı vakıfların ihtiyat akçeleri olmak 
üzere aynen muhafaza edilerek gerek bunların ve 
gerek filıhal mahallî sarfları olmayan varidat faz
laları hesabı cari suretile nükudu mevkufe müdü
riyetine veya vilâyatta ziraat bankası şuabatına 
tevdi olunur. 

Madde 9 — Vakıfların evlât ve ensabına 
meşrut olanlardan maada bilûmum evkaf tevliyet
lerinin tevcihi ve şimdiye kadar zaptedilmiş olan 
vakıfların fekki mazbutiyeti memnudur. Bu va
kıfların idaresi tamamen müdüriyeti umumiyeye 
mevdudur. 

Madde İO —Mütevellii mahsusları marifetile 
idare edilmekte olan evkafı mülhaka varidatının 
aslından % beşi hakkı murakabe karşılığı olarak 
müdüriyeti umumiyece ahiz ve irat kaydolunur. 
Fazlai vakıflardan alınmakta olan maaşı muhar
rer ve harcı muhasebe ve mürettebatı hazine na-
mile badema para alınmaz. Bu madde hükmü 
henüz muhasebesi görülmemiş vakıflar hakkında 
da caridir. 

deli azamî beş senede mukassatan istifa edil
mek üzere satmağa müdüriyeti umumiye me
zundur. Bu takdirde satnlaıı mal, mütebaki 

1926 büiçe kanunu 

1927 bütçe kanunu 
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takatler için teminat almır. 

Madde 6 — Bazı mmtakalarda vatotile Hü
kümetçe veya doğrudan doğruya muhacirler ta
rafından karyeler teşkilile işgal edilmiş olan 
vakıf orman ve arazi hududu hazıralarile mu-
kabillerinde bedeli veya irat getirir emlâki 
milliye ve metruke verilmek üzere Maliyeye 
terk ve Maliyece de bunlar kurayi mezkûre aha
lisinden olan şağillerine borçlanma kanununa 
tevfikan teffiz olunur. Bedel ve mübadele de 
vergi kıymetleri ve olmadığı surette Maliye ve-
kâletile Evkaf müdüriyeti umumiyesinee teşkil 
kılmaoak komisyonun ekseriyetle tayin edece
ği kıymetler esastır. Evkafa mübadeleten veri
lecek mahaller haklarında ayni ahkâmı vakfiye 
cereyan, etmek üzere mukabillerinde verild2deri 
orman ve arazinin vâkıfları namına meceanen 
tapuya raptedilir. 

Madde 7 — Evkafa ait olupta maliyece bu 
kanunun neşrine kadar emvali metruke meya-
nmda satılmış veya icar edilmiş mahallerin ev
kafça tahsil olunacak bakıyei bedelâtı için müş
teri veya müstecirleri tarafından şeraiti müza-

Madde 5 — 1926 evkaf bütçe kanununun ai-
tmcı maddesine istinaden şimdiye kadar satılmış 
mafcaKer bedelâtı bakiyesi ile 1930 senesinde satı
lacak mahaller bedelâtı, vakıf paralar müdür
lüğüne irsal ve tenaniye olunur. Yalnız mahal
lerinde daha faydalı akar inşası mümkün görü
lenler, lüzumu sarfları tahakkuk ettikçe mahal-
lerme iaaie edilebilir. 

Madde 6 — 1926 malı sene» evkaf bütçe fea-

Madde 5 — Müstağnianha evkaf hasıla
tından olup vakıf paralar müdürlüğünde neana-
landsrıknakta olan 67 508 liranın bir taraftan 
varidıat bütçesine inat diğer taraftan masraf 
bütçesinde açılacak f aslr mahsusa tahsisat kay-
diie Ediroedeki âbidatm tamirine sarfoluaıması-
na mezumyet verilmiştir. 

Madde 6 — Türkiye Cümhıııriyeti dahilinde-
ki cami ve mescitlerin idaresi ve bunların ha-
demesi Evkaf umum müdürlüğüne devredilmiş
tir. Bu hademenin tayin ve azilleri 12 ağustos 

yed© dairesince verilecek istikrazı dahilî tahvi
lâtı aynen kabul ve piyasa fiatı üzerinden irat 
kaydedilerek o kısma ait farkı fiat tahakkukun
dan tenzil edilir. 

Madde 11 — 1926 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 15 inci maddesi berveçhi zir tadil edil
miştir: 

Evkaf teşkilâtı fenniyesi mevcut olmayan 
mahallerde yaptırılacak inşaat ve tamiratın keş
fini yapacak ve idare ve nezaretini deruhde ede
cek olan devairi saire mimar, mühendis veya 
kalfalarına bedeli inşaatın veya tamirin azamî 
% 2 si keşif ücreti ve % 1 i idare ve nezaret 
hakkı olarak ita olunur. 

İdare ve nezareti deruhde edecek zat başka 
kimse olduğu takdirde % 2 si verilir. Bu ücret
ler inşaat ve tamirat tertibinden tesviye ve mah
sup olunur. 

Madde 12— Mülhak vakıfların masarifi, mu-
kannenelerinin ihtiyacı hal ve zamana ve vakıf
ların derecei istitaatine göre tezyidi Başvekâlete 
aittir. 

nunnnun 9 uncu maddesine şu fıkra ilâve edil
miştir: 

(Filen veya kanunen ifa edecek hayrî bir 
hizmeti kalmamış olan tevliyetler de tevcih edil
mez. Bu kabilden mevcut olan mütevelliler ev
lâttan oldukları takdirde vakfiye mucibince olan 
intifa haklan mahfuz kalmak kaydale tevliyet
leri refedHtofştir). 

1928 tarihli cami hademeleri nizamnamesine tev
fikan Evkaf umum müdürlüğünce icra ve tas
dik olunur. 

Madde 9 — 19(17 senesi muvazenei umumiye 
kanununun 13 üeeü maddesi mucibince mülga 
tekke ve zaviyeler mensuplarından ilmî evsafı 
haiz olanlara Diyanet işleri reisiiğinee müste* 
hikkini ilmiye tertibinden tahsis edilmiş olan 
ve merbut (F) cetvelinde isimleri yazılı olanla
rın maaşları1931 malî senesi iptidasından itiba
ren Evkaf umum müdürlüğü bütçesinden veri-

1930 bütçe kanunu 

1931 bütçe kanımu 
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lir. Bunlardan vefat edenlerin veya umumî ve 
hususî bütçelerle idare olunan dairelerde bir va
zife deruhde edenlerin maaşları kesilir. 

ismi 

Abbas 
Fahrettin 
Salih 
Yusuf 
Cemal 
Saİih 
Ahmet \ 
Ömer 
Ahmet Yecihi 
Şükrü 
Salih 
Ahmet Esat 
Memet ; 
İsmail Hakkı 
Mustafa İzzet 
Haydar 
Abdülfettah 
Numan Memet 

Maaşı 

5 
5 
5 
5 
5 
7,50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Tah
sisatı 

9 
9 
9 
9 
9 

13,50 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

1932 M\ 
Madde 5 — Evkaf umum müdürlüğünce 

1932 malt'senesi nihayetine kadar cami ve mes
citlerin hakikî ihtiyaca göre tadilen tasnifi ve 
zaman vê  mekân itibarile cemi kabil olan va
zifeler birleştirilmek ve hizmetlerin icaplarına 
nazaran Üâzımgelen nakiller icra edilmek sure-
tile hademe kadroları tesbit olunur. Tasnif ha
rici kalacak cami ve mescitlerin hademesi baş
ka yerlere naklen tayin edilinceye kadar hiz
metlerine qlevam ve muhassasatlarmı istifa eder
ler. Nakillerinde muhassasatlan tasarruf ve tas
nif esasattna göre kadro dahilindeki hademeye 
icabına gŞre zammolunur. 

Madde 6 — 1932 malî senesi zarfında ka
patılmak üzere Başvekâletin tensibile (200 000) 
liraya kadar avans ve hesabı cariler akit ve küşa-
dına müdüriyeti umumiye mezundur. 

Tah-
İsmi » 

Kani 
Yusuf Ziya 
Ali Muhsin 
Memet Fikri 
Hüsnü 
İbrahim Fahrettin 
Ahmet Refik 
Bahaettin 
Celâlettin 
Halil İbrahim 
Tevfik 
Memet îzfcet 
Hüseyin Bahri 
Celâlettin 
Hasan Hüsnü 
Ali Rıza 
Memet Ata 
Sakıp 
Hakkı 
Memet Nasrettin 
Abdülhadi 
Ahmet 

Maaşı 

5 
5 
5 
5 
5 
7,50 
7,50 

10 
10 
5 
5 
5 
5 
7,50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

sisatı 

9 
9 
9 
9 
9 

13,50 
13,50 
15 
15 
9 
9 
9 
9 

13*50 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

kanunu 
Madde 8 — Evkafa ait gayrimenkul malla

rın kendi kendine sigortası için sermayesi ted
ricen arttırılmak üzere her sene Evkaf umum 
müdürlüğü bütçesine en az (15 000) lira konu
lur. Bu paralar vakıf paralar müdürlüğünce 
tennıiye olunur. Mevcut sigorta mukaveleleri, 
müddetlerinin hitamma kadar earidir. Mülhak 
vakıfların gayrimenkulleri dahi sermayesi had
di kifayeye vâsıl olduğu zaman bu teessüs ta
rafından sigorta edilmesi mecburidir. Bunlar
dan alınacak sigorta ücreti umumî sigorta üc
reti tarifesi nisbetini geçemez. 

Madde 9 — 1927 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesine istinaden 1930 senesi 
nihayetine kadar Evkafça köylülere satılmış 
olan ve ziraate muhassas bulunan arazinin tak
sitleri 10 seneye iblâğ olunmuştur. Taksitler 
yeniden bu esasa göre tertip olunur. 

(S. Sayısı : 10) 
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1933 bütçe kanunu 

MADDE 5 — Geçen sene borçlan tertibine 
mevzii tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
boçlar, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek 
üzere cari sene bütçesine mevzu tahsisattan mez
kûr tertibe Başvekâletin muvafakatile naklen tes
viye olunacaktır. 1928 -1931 malî senelerine ait 
olupta karşılıkları taallûk ettiği sene bütçelerinde 
mevcut borçlarla 1931 malî senesi nihayetine ka
dar tahakkuk edipte tahsisatı bulunmamak sebe-
bile tesviye olunamayan tekaüt ikramiyeleri 1933 
malî senesi bütçesinin masraf tertipleri tasarru-
fatından borçlar fasıllarına naklen tesviye olu
nur. 

MADDE 6 — 1336 senesinden itibaren 1931 
cmalî senesi nihayetine kadar avans suretile tes
viye edilip mahsubu icra edilmeyen sarfiyat ve 
ilişik ve eşhas zimemi hesabına alınarak mahsubu 
lâzımgelen tediyat, taallûk ettiği sene bütçeleri
nin yekûnu * umumilerinde tahsisat bakiyesi bu
lunmak şartile Evkaf umum müdürlüğü 1933 ma
lî senesi bütçesinde (Eski seneler mahsubatı) na
mı altında açriacak bir fasıldan mahsup olunur. 
1931 malî senesi nihayetine kadar irat ve masraf 
mahiyetinde olan sarfiyat dahi tahsisat bakiyesi 
aranılmaksızın ayni fasla masraf ve mukabili va
ridat bütçesinde (Eski seneler varidat mahsubatı) 
namile açılacak bir fasla irat kaydolunur. 

1934"büdçe kanunu 

MADDE 6 — Umum müdürlüğün 1933 malî 
senesi bütçe kanununun 9 ncu maddesi ile abi-
dattan olan eserlerin tamiri için sarfına mezu
niyet verilen 40 000 liradan 1933 malî senesi 
zarfmda sarfolunamayan kısmma ayni mahiyet

teki membalardan tahassul edecek 20 000 lira
nın ilâvesi ile bu abidatın tamirine 1934 malî se
nesi zarfında dahi devamma mezuniyet veril
miştir. 

»m<( 
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S. Sayısı: 14 

1935 
II • • 

VAN GOLÜ GEMİ İŞLETME 
İDARESİ BÜTÇESİ 



Van gölü gemi işletme idaresi 1935 bütçesi hakkındaki 1/13 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 18 - II - 1935 

Kararlar nıiidürlüğü 
Sayı: f/381 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve. lora Vekilleri Hey (itince 13 - II'-19)3;") de 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Van gölü gemi işletme idaresinin 1935 mali 
yılı bütçe kanım lâyihası esbabı mucibe ve cedvellerile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Van gölü gemi işletme idaresinin 1935 malî senesi bütçesi esbabı mucibe 
lâyiha sidir 

Van gölü gemi işletme idaresinin. 1935 malî senesi varidat vo masarifat bütçe
si Le müfredatlı izahnamesi bağlı olarak gönderilmiştir. 

İdarenin varidatı: umumî bütçeden yapılan 50 000 lira yardımla idarenin 
kendi vasıtasile yaptığı hâsılat 22 030 lira fabrikadan harice yapılan tamirat ve 
imalat ile icar bedeli gibi müteferrik hasılat 1 200 lira muhtelif varidattan ibaret
tir. 

1935 senesi varidatı (B) işaretli cedvcl.de gösterildiği veçhile 73 230 lira tah
min edilmiş ve masarifatı da (A) işaretli eedvelde gösterildiği gibi 73 230 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

1933 yılı umumî varidat: 23 931 lira 49 kuruştur. 1935 senesi bütçesinde 1934 
senesine nazaran 2 230 lira fazla varidat ve masraf farkı idare varidatının artı
rılması imkânlarını temin gayesile fabrika usta ve işçilei'i arasında ihtiyaca görv 
alınan tedbirlerden ileri gelmiştir. 

İdare bu fazlalığı, 1935 senesi içinde göstereceği gayretle ve aldığı iyi tedbir
lerle karşılayacağı kanaatmdadır. 

G-emi işletme idaresi, göldeki ticaret ve iktısad inkişaflarını temin için iyi bir 
. yardımcı vazifesini görerek 1934 senesi yazında vatandaşların ikisi njotörlü ol

mak üzere beş geminin suya inmesini ve faaliyete geçmesini kolaylaştırmıştır. 
(S. Sayısı : 14) 
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Gölde başlıyan bu canlılık nüfus artımı ile beraber yürüyecektir. 

Göl işletme idaresi 1935 yılı kışında Ahlat gemisinin tamirini bitirecek ilk 
bahar aylarında 130 tonluk 2 numaralı.saç dubanın tamirini ikmal edecektir. 1935 
yılı için tanzim ve takdim edilen bütçe ve kadro kabul buyrulduğu takdirde Bü
yük erkâniharbiy ece taleb ve Millî Müdafaa vekâletince resim ve planları yap
tırılan yeni bir dubanın inşasına başlanacak ve ikmaline çalışılacaktır. 

Göl işletme idaresinin 1935*yılına kadar ebniye inşaatile beraber mııtad ve fa
kat noksan gemi seferlerinden başka bir iş başaramamasının sebebleri işçilik kad
rosunun yanlış tanzimindedir. 1935 yılı için tanzim ve takdim edilen bütçe ve kad
ro nisbeten yeni iş ve faaliyetleri temin edecek, mahiyettedir. 

Tam mevcudlu bir fırkanın gölün cenubundan şimaline nakli için mevcud nakil 
vasıtaları bin tona iblâğı hakkında 1928 senesindenberi Büyük Erkâni Harbiyece 
verilen emrin tamamen yerine getirilmesi işine ancak 1935 yılı için tanzim edilen 
bağlı bütçe ve kadro ile başlanabilecektir. 

Müsbet iş yapmak maksadile yapılan 1935 yılı bütçesinin aynen kabulü dilenerek 
hizmetlere muhassas hesab hulâsası aşağıya yazılmıştır: 

37 280 
2 750 
2 000 

10 000 
18 000 
3 200 

Masraflar 

lira ücretler 
» Mütenevvi masraflar 

50 000 
k 22 030 

» Fabrika ve gemile
rin levazımı 

» Devri çarh 
» Gemi inşa ve tamiri 
» îskele ve ebniye in

şa ve tamiri 

1000 

100 
100 

lira 
» 

» 

» 
» 

Gelirler 

Hazineden yardım 
Yolcu ve yük taşı
ma geliri 
Tamirat ve satış 
geliri 
îcar geliri 
Müteferrik hasılat 

73 230 Yekûn 73 230 Yekûn 
İdare heyetince yapılan bu bütçe mevcud zaruretlere uygundur. Kabulünü 

dileriz. . 22 - X I I -1934 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Karar No. 14 
Esas No. 1/13 

27 - III - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Van gölü gemi işletme idaresinin 1935 malî yık bütçesine aid olub Başvekâletin 
18 - I I - 1935 tarih ve 6/381 sayılı tezkere sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize verilmiş olmakla Dahiliye vekilliği vilâyetler idaresi umum mü
dürü Sabri hazır olduğu halde oukndu ve konuşuldu. 

(S, Sayısı ; 14) 



Varidat: 
Van gölü gemi işletme idaresinin 1934 muhammen varidatı 21 000 lirası hasılat 

ve 54 000 lirası da Hazinece yardım olmaküzere 75 000 lira iken 1935 senesinde tah
minler 23 230 lirası hasılat ve 50 000 lirası Hazine yardımı olmak üzere 73 230 lira
dan ibarettir. Bu suretle idarenin hasılatı artmakta ve Hazine yardımı azalmakta
dır. Tahmin olunan rakamlar encümeni mi zee de muvafık görülmüş ve yalnız idare
nin yavaş, yavaş kendi hasılatile geçinir hale gelmesini istemek tabiî olduğuna ve 
Hazine açığını yardım olarak kapatmakta bulunduğuna göre Hazine yardımının 
birinci fasıl yerine ikinci fasla nakli maksada ve emsale uygun görülerek bu esas 
dairesinde tadili teklif olunmuştur. 

Masraf bütçesi: 
İdarenin 1935 bütçesinin ücretli faslına 1934 yılma nazaran 5 700 lira fazla tah

sisat konduğu görülmüş ise de bu farkın idare hizmetlerinin daha iyi yürümesini 
temin için kadroda yapılan bazı zarurî değişikliklerden ileri geldiği ve bunun di
ğer masraflardan eksiltmek suretile karşılandığı ve masraf bütçesinin 1934 bütçe
sinden 1 750 lira noksanile bağlandığı anlaşılmış ve son uçta masraf bütçesi vari
datla denk bir halde ve 73 230 lira olarak kabul edilmiş ve bütçe kanununun diğer 
maddeleri de olduğu gibi onaylanmıştır. 

Nafıa vekilliğine bağlı olarak idare edilmekte iken 28 mayıs 1928 tarih ve 1347 
sayılı kanunla Van vilâyeti idarei hususiyesine devredilmiş olan Van gölü gemi işlet
me idaresi 2482 sayılı 1934 bütçe kanununun birinci maddesile Dahiliye vekâletine 
bağlanmış hükmî bir şahsiyet haline konmuştur. Gemi işletme işleri teknik itiba-
rile doğrudan doğruya Iktısad vekâletini alâkadar etmekte olduğundan encümeni
miz bu idarenin Iktısad vekâletine bağlanması hususunu tetkika değer bir konuş 
olarak görmektedir. 

Bu idarenin gerek Dahiliye vekâletine bağlanmasına ve gerek hükmî şahsiyeti 
haiz olduğuna dair hükümler bütçe kanununa konmuş olmasından dolayı her yıl 
bütçesinde bu hükmün yenilenmesine ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Bu sebeble ayni hü
küm bu sene bütçesinin de birinci maddesine mevzu teşkil etmektedir. Gölde halkın 
gelib gitmesini kolaylaştıran ve bundan ziyade askerî nakliyata yarayan bu idare
nin devamlı hizmetinin hangi vekâlete bağlanacağının ve hükmî şahsiyet ve salâhi
yet ve mesuliyetlerinin ayrı bir kanun mevzuu olarak Hükümetçe tetkik ve bu bap
taki lâyihanın bir an evvel kanun haline getirilmesi encümenimizce lüzumlu görül
mektedir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis . R. V. M. M. Kâtib 
Burdur İsparta Trabzon istanbul Balıkesir 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sırrı D ay F. öymen E. Adak an 
Bayazıd Çorum istanbul izmir izmir Kastamonu 

İhsan Tav M. Cantekin S. TJraz H. Çakır K. tnanç T. Coşkun 

Kayseri Manisa Mardin Sivas Sivas Tokad Yozgad 
Nahid Kerven Türkoğlu B. Erten B. Basara B. Çiner S. Genca S. îgöz 

(S. Sayısı : 14) 



Van gölü gemi işletme idaresi 1935 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 2482 sayılı kanunla 
Dahiliye vekâletine bağlı olan Van gölü 
gemi işletme idaresi hükmî şehsiyeti ha
iz olup mülhak bütçe ile idare olunur. 

MADDE 2 -T- Yan gölü gemi işlet
me idaresi 1935 senesi masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 73 230 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3 — Van gölü gemi işlet
me idaresi 1935 senesi varidatı bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 73 230 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 4 — İdarenin 1935 senesi 
memur ve müstahdemleri kadrosu bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — İdarece vaki olacak 
sarfiyat evrakı müsbitesi malî senenin 
hitamından itibaren üç ay içinde idare 
hesabile birlikte Divanı muhasebata gön
derilir. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir; 

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü 
icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

13 - I I -1035 
Ad.V. M.M.V. 

S. Saraçoğlu Z. Apaydın 
Ha.V. Mal.V. 

F. Ağrah 
Na.V. Ik.V. 

A. Çetinkaya Celâl Bayar 
G. Î .V. 

Bana Tarkan 

Bş. V. 
/ . tnönil 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

Âb. özmen 
S. Î .M.V. 

Dr. Er. Saydam 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

* MADDE 3 — Aynen kabul. 

MADDE 4 — Aynen kabul. 

MADDE 5 — Aynen kabul. 

MADDE 6 — Aynen kabul. 

MADDE 7 — Aynen kabul 

(S. Sayısı : U) it 



A-CEDVELÎ 

S 
fa 

<s> 
n3 
OĞ 

S 
Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

2 

O 

O 

Ücretler 

Memurlar ücreti 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat amele ücreti 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 

Harcırah 
Mefruşat 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Tenvir ve teshin 
Müteferrika 
Posta ve telgraf 
Gazi Heykeli (almak, dikme 
masrafı) 
î lâc mubayaa ve nakliyesi 
Mahkeme masrafları 

Fasıl yekûnu 

İnşaat ve tamirat 
Ebniye inşaat ve tamiratı 
iskeleler tamiratı 
Fabrika ve gemiler levazım mu
bayaa ve nakliyesi 
Duba ve gemi inşa ve tamiratı 
Mayi maehnî mahrukat ve yağ 
bedeli ve nakliyesi 

Fasıl yekûnu 

1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi 
mucibince Cumhuriyet merkez banka
sına verilecek itfa karşılığı 

İdarenin üzerinde kurulduğu arazinin 
istimlâk veya mubayaa bedeli 

Acentalar aidatı 

UMUMÎ YEKÛN 

1935 malî senesi için 

8 160 
22 920 

500 
31 580 

600 
500 
200 
400 
100 
200 

800 
200 

0 
3 000 

4 000 
5 600 

5 060 
18 630 

6 000 
39 290 

210 

800 
100 

74 980 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

11 520 
25 560 

200 

37 280 

1 000 
300 
200 
400 
150 
100 

0 
300 

50 

2 500 

.1 500 
1 700 

2 000 
18 000 

10 000 

33 200 

250 

0 

0 

73 230 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

11 520 
25 560 

200 
37 280 

1 000 
300 
200 
400 
150 
100 

0 
300 
50 

2 500 

1 500 
1 700 

2 000 
18 000 

10 000 
33 200 

250 

0 

0 
73 230 

te-^'.y 
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B - CEDVELÎ 

t—1 

i 

2 

1 
2 
3 
4 

Varidatın nev'i 

Muhtelif hasılat 

Yolcu ve yük nakliyesi 
Tamirat ve satış geliri 
îear geliri 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 

Hazineden yardım 

UMUMÎ YEKÛN ' 

1934 
Malî senesi 

nrıhammenatı 

Lira 

20 300 
500 
100 

;ioo 
21 000 

54 000 

75 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira j Lira 

22 030 
1 000 

100 
100 

23 230 

22 030 
1 000 

100 
100_ 

23 230 
" 

1 

50 000 50 000 

73 230 73 230 

\î 
r 

• 
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C - CEDVELÎ 

Memuriyetin nevi 

Müdür 
Mühendis 
Başkâtib 
Doktor 
Muhasebeci 

» refiki ve veznedar 
Gişe memuru 
Ambar memuru ve ayniyat muhasibi 
Kapdan (Birinci sınıf) 

» muavini 
Dümencibaşı 
G-emici 
Makinist muavini 
Dümenci 
Yağcı 
Torna ve fereze ustası 
Tesviye ve motorcu [1] 
Torna kalfası 
Tesviye » 
înşaiye ve demirci ve marka ustası 
Demirci ustası 
Döküm » 
Modelci ve marangoz ustası 
Marangoz ustası 
Kalafatçı ve gemi marangozu 
Perçine i 
Daimî işçi (iki tavcı, iki davamacı, iki çekicci, 
4 inşaiye) 
Odacı 
Bekeibaşı 
Bekçi 
Bahçıvan 1 40 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
10 
o o 
2 
4 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
10 
2 
1 
2 

Ücret 

250 
200 
80 
150 
90 
50 
40 
60 
80 
70 
40 
25 
70 
30 
30 
100 
120 
30 
30 
120 
60 
100 
100 
60 
70 
40 
20 
20 
30 
25 

[l] Elektrik işlerinden anlar. 

^ a f e a 
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S. Sayısı: 18 
Muvazene vergisi kanununun I Oncu maddesinde yazılı olan 
müddetin bir sene daha uzatılmasına dair kanun lâyihası 

' ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/50) 

T C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/613 

11-111-1935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1980 sayılı muvazene vergisi kanunu müddetinin bir,sene uzatılması hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 10-M-1935 toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuşdur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

Bütçeye senede ondörd, onbeş milyon lira varidat temin eden bu verginin ihdasını icab 
ettiren vaziyet henüz zail olmadığından müddetin bir sene daha uzatılmasına lüzum görülmüş 
ve lâyiha bu maksadla tanzim edilmiştir. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 2 
Esas No. 1/50 

25 - III -1935 

Yüksek Reisliğe 

1980 sayılı muvazene vergisi kanunu müd
detinin bir sene uzatılması hakkında Başvekâletin 
11 - III - 1935 tarih ve 6/613 sayılı tezkeresile 
Büyük Meclise sunulub encümenimize havale 
edilen kanun lâyihası Maliye vekili Fuad bu
lunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Encümenimiz; muvazene vergisi kanunu müd
detinin bir sene daha uzatılmasındaki lüzuma 
iştirak etmiştir. 

Ancak Maliye vekâletince Büyük Meclise 
sunulması hazırlığı yapılan vergi tedbirleri arasın
da muvazene vergisinin de ıslah ve. taihfifine 

medar olacak cihetlerin derpiş edilmesi (mülâhaza 
olunmuş ve lâyiha aynen kabul edilmişdir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Gümüşane İsparta Çankırı 
H. F. Ataç Kamâl Ünal M. önsoy 

Aza Aza Aza 
Çankırı Diyarbekir izmir 

Sami Çölgeçen Huriye öniz K. Dursun 
Aza 

Afyon K. 
tzzet Ahosman 



— 2 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 18 
Esas No. 1/50 

30 - III - 1935 

Yüksek Reisliğe 

1980 sayılı muvazene vergisi kanunu müdde
tinin bir sene uzatlmasına dair olub Başvekâletin-
11 - III - 1935 .tarifti ve 6/613 sayılı tezkeresile 
gönderilen kanun lâyihası ile Maliye encümeninin 
mazbatası 'encümenimize verilmiş olmakla Maliye 
vekili Fuad Ağralı bulunduğu 3ıaide okundu ve 
konuşuldu. 

Bütçeye senede on dörd, on beş milyon lira va
ridat temin eden bu verginin ihdasını icab etti
ren sebebin henüz ortadan kalkmış olmadığı hak
kındaki Hükümet esıbalbı mucibesinde ileri sürülen 
sebeblere ve hazırlanmakta olan vergi ıslahatı sı
rasında bu verginin de tadil, tahfif ve ıslahına 
aid tedbirlerin alınacağı hakkında Maliye veki
linin encümenimizde söylediği sözlere binaen ver
ginin olduğu gibi bir sene daha uzatılması ve bu 
maksadla Hükümet tarafından hazırlanmış olan 
kanun lâyihasının olduğu gibi kabulü hakkındaki 

Maliye encümeninin mütaleasına iştirak edilmiş
tir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 

Reis V. M. M. 
İsparta Trabzon 

Mükerrem Unsal Sırrı Dwy 
Ankara 

Muvazene vergisi bir sene için 
yapılmıştır. Temdidi memuri
nin vaziyetleri nazarı itibare 
alınırsa temdidi doğru değildiî 

Y. O. Kargı 
İstanbul 
8. ifraz 

Kastamonu 
T. Coşkun 

Sivas 
Rasvm Basara 

izmir 
K. İnanç 
Kayseri 

Nahid Kerven 
Sivas 

Remzi Çiner 

İzmir 
H. Çakır 
Mardin 

R. Erten 
Tokad 

S. Genca 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muvazene vergisi kanununu değiştiren 2417 nu
maralı ve 26 - IV - 1934 tarihli kanunun birinci 

' maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1980 numaralı, ve 26 - V -1932 
tarihli muvazene vergisi kanununun onuncu 
maddesinde yazılı müddet 1 haziran 1935 tari
hinden itibaren bir sene daha uzatılmıştır. 

MADDE 2 —- Bu kanun 1 - VI -1935 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 

vekili memurdur. 10 - III -1935 
Bş. V. 

1. înönü 
Da. V. 

Ş. iCaya 
Mf. V. 

A. B. özmen 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. R. Araş F. Ağralı 

Na. V. Ik. V. 
A. Çetinkaya C. Bay ar 

G. 1. V. Zr. V. 
Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

»«-;< 
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S. Sayısı: 19 
Türk parası kıymetini koruma kanununa ek kanun lâyihası 
ve İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/27) 

T.C 
Başvekâlet 2-111-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6/415 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı kanuna ek olarak Maliye Vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27-11-935 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. tnöm 

Esbabı mucibe 

Millî paramız kıymetinde muhtelif sebeb vesaiklerle görülen mühim temevvüçlerin izale
si ve paramıza filî bir istikrar temini maksadile Büyük Millet Meclisince 1567 numaralı ve 
20 - I I -1930 tarihli kanun kabul ve neşredilmiş ve meriyeti üç sene olarak tesbit olunmuştu. 

Müddeti mezkûre zarfında alınan tedbirler neticesi paramızın filî - istikrarı temin edilmiş ise de 
kanunî istikrar yer buluncaya kadar bu kanunun meriyeti muvafık görüldüğünden 2100 numaralı 
kanunla iki sene müddetle temdid edilmişti. 

Filhakika 1567 numaralı kanunla verilmiş olan salâhiyet maksad ve zamanın icab ve zaruretle
rine hasredilerek istimal edilmiş ve tatbikatta halk ve müessesatı tazyik etmeyecek ve Devlete 
en az masrafla faide temin edecek şekiller bulunarak umumî buhrana rağmen paramıza filî 
bir istikrar temin edilmiştir. 

Altm esasına bağlı paraların bir kısmı bu umumî buhranın tesirlerile az çok temevvüçlere uğra
mış ve bu sebeble bu memleketlerde mümasil tedbirler almış ve buhranın geçirmekte olduğu safa
hata göre bu tedbirler çok daha ağırlaştırılmıştır. 

Bu mevzuda tatbik etmekte olduğumuz ahkâm ve eşkâlin memleket iktisadiyatında «bariz olan 
nafi tesirleri göz önünde tutularak paramızın kanunî bir istikrar teminine kadar mezkûr kanu
nun verdiği salâhiyetin muhafaza edilmesi lüzumlu görülmektedir. 

Bu itibarla mevcud ahkâmm tatbik ve lüzum görülecek yeni tedbirlerin ittihaz edilebilmesi 
için mezkûr kanun ile verilen salâhiyetin daha üç sene müddetle temdidi katiyen muktazi telâkki 
edilerek merbut kanun lâyihası hazırlanmıştır. , 



— 2 -
îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
îktısad encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 1/27 

21 - IH - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Türk parası kıymetini korvıma hakkındaki 
1567 sayılı kanuna ek olarak hazırlanıb îcra 
Vekilleri Heyetinden Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası encümenimize verilmekle ökono-
mi bakanının hazır olduğu encümen toplantı
sında görüşüldü: 

Türk parasını korumak için alınması gerekli 
ve faydalı olan kararları vermek salâhiyetini 
îcra Vekilleri Heyetine bırakan bu kanun Yük
sek Meclis tarafından hükmü üç sene cari ol
mak üzere 25 - I I -1930 tarihinde kabul edil
miştir. Üç senelik tatbikat neticesinde Hükü
metin. aldığı salâhiyetle Türk parasının istikra
rını temine muvaffak olunduğunu göstermiş 
ve görülen lüzuma binaen yine Yüksek Meclisin 
kabul ettiği 2100 sayılı kanunla bu salâhiyetin 
iki sene daha devamı muvafık görülmüştü. 

Gerek lâyihanın'mucib sebeblerinden ve ge
rek Ökoııomi bakanının verdiği izahattan anla
şıldığına göre Türk parasını korumak düşünce-
sile alınmış olan ve bu gün de devamında mem
lekete yüksek menfaati bulunan bu tedbirler 
malî ve iktisadî sahada çok iyi neticeler ver
miş ve paramızı sağlam ve müstakar tutmak 
suretile yurdumuzda içtimaî bakımdan da bü
yük faideler temin etmiştir. 

Kanunun temin ettiği bu emniyet ve faide-
leri ise karşılayacak daha iyi başka bir tedbir 
olmadığına göre faidesi çok açık görülen bu ka
nını hükümlerinin devamında encümenimiz öko
ııomi yönünden bir aykırılık görmemiş ve bu 
mütaleaya binaen mezkûr lâyiha ile üç sene da
ha uzatılması îcra Vekilleri Heyetince istenen 
salâhiyetin verilmesine dair olan birinci madde 
hükmünü aynen kabul etmiştir. 

İkinci, üçüncü maddeler şekle aid olub aynen 
kabul edilmekle Yüksek Başkanlığa sunulur. 
. Ik. En. Reisi 

Tekirdağ 
AŞ'. Kesebil' 

Aza 
Afyon K. 

Bere K. Türk er 
Aza 

Seyhan 
Esma Nafiman 

Aza 
İzmir 

Benal Ncrzad 

} 

M. M. 
Giresun 

İs. Sabuncu 
Aza 

Muş 
Şükrü Ataman 

Aza 
Aydın 

N. Topcoğlu 

İslar M 
Aza 

Siuob 
". K. Tengirşenk 

Kâtib 
Niğde 

Aza 
Eskişehir 
E. Sazak 

Aza 
Gazi Anteb 

B. Kaleli 
Aza 

Giresun 
uzaffer Kılıç 

T. B, M. M. 
Maliye • encümeni 

Karar No. 4 
Esas No. 1/27 

Maliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

27 - ıu - ımr> 

Türk; parasının kıymetini koruma kanununa 
ek olarak hazırlanıb Başvekâletin 2 mart 1935 
tarih ve 6/415 saydı tezkeresile Büyük Meclise 
sunubıb îktısad encümenince müzakereden son
ra encümenimize verilen kanun lâyihası Maliye 
vekili bulunduğu halde müzakere olundu. 

îcra Vekilleri Heyetine Türk parasını ko
rumak için üç sene müddetle kararlar almak sa
lâhiyetini veren 1567 sayılı kanunun tatbikında 
alınan neticeler yerinde görülmüş ve böyle bir 
kanunun tedvinini icab ettiren sebebler kalkma
dığından 2100 sayılı kanunla tatbik müddeti 
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daha iki sene uzatılmıştı. Bu müddet dahi sonu
na erdiği halde dünyanın iktisadî ve malî vazi-
ziyeti her gün yeni ve müstacel kararlar almağı 
icab ettirmektedir. Encümenimiz bu kanunun 
verdiği salâhiyetle şimdiye kadar alınan ted
birlerin faydalarını tesbit ve ileriki yıllar için 
de iktisadî ve malî vaziyetlerimiz üzerinde yine 
iyi tesirler yapacağına kanaat hâsıl ederek bu 
müddetin üç yıl uzatılmasını kabul eylemiştir. 

Türk parasını koruma kanunundaki bazı hü
kümler daimî mahiyeti haiz olub bunların borsa 
kanununda yer alması ihtimali düşünülmüştür. 

Filhakika Türk parasının ve menkul kıymet
lerin ticareti umumiyede tedavülü ile kıymetle
rinin muhafazasını temin edecek olan mevcud 
borsa kanunu pek geniş serbesti esasına göre 

tertib edilmiş olduğundan hali tabiide daha mem
leket ihtiyacına uygun telâkki edilemeyecek bir 

mahiyettedir. Uluslararası ticarette ve iktisadî 
hayatta dar ve müşkül seneler uzayıb gittiği ci
hetle borsa kanununun liberal mesleke göre ted
vin edilmiş hükümlerinin tadili ile iktisadî pren-
siblerimize uygun bir şekle getirilmesi temenni 
edilmekle iktifa olunmuştur. 

Lâyiha olduğu gibi kabul edilmekle Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Mal. E. Reisi M. M. Kâ. 
Gümüşane İsparta Çankırı 

H. F. Ataç Kamâl Ünal M. önsay 
Aza Aza 
îzmir Diyarbekir 

Kâmil Dursun 
Aza 

Çankırı 
S. Çölgeçen 

Huriye Öniz 
Aza 

Aydın 
Adnan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1/27 

30 - III -1935 

Yüksek Reisliğe 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı kanuna ek olarak hazırlanan ve Baş
vekâletin 2 - III -1935 tarih ve 6/415 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize verilmekle Maliye vekili Fuad 
Ağralı bulunduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Türk parasının kıymetini korumak için lü
zumlu ve faideli görülen tedbirleri almak ve ka
rarlar vermek üzere 25 - II -1930 tarih ve 1567 
sayılı kanunla îcra Vekilleri Heyetine üç sene 
müddetle salâhiyet verilmiş idi. 2100 numaralı 
kanunla iki sene temdid edilen bu kanun müd
detinin üç sene daha uzatılması istenmektedir. 

Bahsi geçen kanunla îcra Vekilleri Heyetine 
verilen salâhiyetin yerinde ve vaktinde alınan 
isabetli tedbirlerle paranın filî istikrarının de
vamlı surette temin edildiği ve bu suretle ge
çen beş sene zarfında kanunun iyi bir tarzda 
tatbik edildiği memnuniyetle görülmüştür. 

Mevcud borsa kanunu; tedvini zamanın

daki ihtiyaçlara göre liberal esaslara istinad 
etmesi sebebile bu günkü maksadı teminden 
uzak olduğu cihetle bunun bazı mühim hüküm
lerini dahi değiştiren Hükümet kararnamele-
rindeki tedbirler yerine borsa kanununun de
ğiştirilmesi düşünülebilirse de kanunî istikrar
ları ve altm karşılıklı kıymetleri temin edilmiş 
bir çok yabancı Devlet paralarının muhtelif 
sebeblerle bu istikrarlarını gaybettiği ve her 
yerde günün ihtiyaçlarına göre değişen tedbir
ler alındığı sırada bu tedbirleri devamlı bir 
kanun çerçevesi içine almak bulunduğumuz 
vaziyete göre mümkün değildir. Bu sebeble 
tktısad ve Maliye - encümenlerinin mütaleaları 
veçhile bu kanun müeyyedesi altmda Hüküme
tin zaman zaman icab eden tedbirleri almak sa
lâhiyetinin üç sene müddetle uzatılması encü-
menimizee de muvafık ve zarurî görülmüş ve 
bu müddet sonuna kadar cihan iktisadiyatının 
alacağı şekle göre bu kanunun yeniden temdi-
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dine lüzum' görülmediği takdirde borsa kanu
nunda ihtiyacın icab ettirdiği değişikliklerin 
yapılması Hükümetçe derpiş edileceği tabiî bu
lunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan M, Unsal Sırrı Bay 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
İzmir 

K. İnanç 
Kayseri 

N. Kerven 
Srvas 

Renizi Çiner 

Ankara 
Y. G. Kargı 

İzmir 
H. Çakır 

Mardin 
R. Erten 

İstanbul 
S. Ur az 

Kastamonu 
T. Coşkun 

Sivas 
Rasinı Basara 

Tokad 
S. Genca 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk parası kıymetini koruma kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — T ü r k parası kıymetini koru
ma hakkında neşrolunan 1567 numaralı kanu
nun altıncı maddesinde yazılı olub 2100 numa
ralı kanun ile iki sene temdid edilmiş olan 
müddet hitamı tarihinden itibaren daha üç se
ne müddetle temdid edilmiştir. 

MADDÎ! 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
/. İnönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ab. Özmen 
S. 1. M. V 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R, Araş 

Na, V. 
A. Çetinkaya 

(İ. 1. V. 

27 - II -1935 
M. M. V. 

Z. Apaydın 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

C. Bay ar 
Zr. V. 

Dr. Refik Saydam Kana Tarkan Muhlis Erkmen 
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