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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Ordu mebusu İsmail Çamaşa izin verilmesi hak

kında Büyük Millet Meclisi tezkeresi, 
1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 

daire bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesine, 
Cumhuriyet Merkez bankasınca Hazineye 250 mil

yon liralık fevkalâde avans itasına dair kanun lâ-
yihalarile, 

Malatya mebusu Nasuhi Baydar, 
Muğla mebusu Yunus Nadi, 
Samsun mebusu Naşid Fıratm teşriî masuniyet

lerine dair mazbatalar ve, 
Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekâletine 

devrine, 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî yılı büt

çesine, 
Türkiye ile İsveç arasında mevcud ticaret ve 

kliring anlaşmalarının bir ay müddetle temdidine, 
Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına zeylen ak-

dolunan protokolün tasdikma, 
Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına bağlı II sa

yılı listede tadilât icrası hakkındaki notaların tasdi
kma, 

Türkiye - Lettonya ticaret anlaşmasına bağlı ye
niden tanzim olunan listelerin tasdikma, 

Türkiye ile Romanya arasında akdedilen ticaret 
ve tediye anlaşmalarının tasdikma, 

Türkiye ile İngiltere arasında imza edilen ticaret 
ve kliring anlaşmasının tasdikma, 

Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kliring 
anlaşması ile tadil edilmiş bulunan ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çiçek soğanlarının 
ilâvesine dair teati olunan notaların kabul ve tasdi
kma, 

Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil eden Türk mal-

2 — HAVALE 
Mazbatalar 

1 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1940 ma
lî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/306) (Ruznameye) 

2 — Devlet denizyolları işletme U. M. 1940 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/3085 (Ruznameye) 

3 — Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/310) (Ruznameye) 

I lan listesine bedelleri Commoties Limited şirketine 
ödenecek eşya müstesna olmak üzere bütün Türk 
emtiasının idhali için teati olunan notaların tasdikı-
na, 

İngiltere ile aramızda mevcud ticaret ve kliring 
anlaşmasına merbut listeye kitab ve mevkuteler için 
her üç ayda bir (6 000) liralık bir kontenjan ilâvesi 
hakkında İngiltere ile yapılan anlaşmanın tasdikma, 

İngiliz menşeli mallar bedellerinin sureti tesviye
si ve idhal edilmeyen İngiliz menşeli malların idha-
lini teğminen nota teatisi suretile yapılan anlaşma-

I nm tasdikma, 
I Türkiye - İngiltere ticaret ve seyrisefain muahe

desinin tadiline müteallik anlaşmanın tasdikma, 
Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcud ham af

yon satışı anlaşmasının üç ay müddetle temdidine, 
Türkiye - Fransa arasında akdolunan ticaret ve 

seyrisefain mukavelesine müzeyyel anlaşma ile tedi
ye anlaşması ve tetümmatmm tasdikma, 

I Türkiye ile İngiltere arasında münakid müzeyyel 
ticaret ve kliring anlaşmasının türkçe metninde gö
rülen imlâ farkları ile tabı hataları ve tercüme fark
larının tashihi için teati edilen notalar ile merbutu 
olan musahhah anlaşmanın tasdikma, 

Türkiye - İngiltere ticaret ve tediye anlaşması ile 
melfuflarmm tasdikma, 

Ereğli kömür havzasmdaki ocakların Devletçe 
işletilmesine dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdiki hak
kındaki kanuna müzeyyel kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi ya
pılarak cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Gazianteb Niğde 

• B. Kaleli C. Oral 

EDİLEN EVRAK 
I 4 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/314) (Ruznameye) 

5 — Posta ,telgraf ve telefon umum müdürlüğü-
I nün 1936 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
I beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 

riyaseti tezkeresile Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı katği hesabı hakkmda ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazba-

I tası (3/202, 1/410) (Ruznameye) 



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

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTÎBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemâl Ünal (İsparta), 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1 —• Muhtelif mercilerce verilen kararlar üze

rine Meclis Arzuhal encümenince ittihaz edilmiş 
olan kararların tekemmül etmiş bir Meclis kararı 
olub olmadığının tayini hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 
(3/89) 

(Mazbata okundu). 
FUAD SÎRMEN (Rize) — Encümenin iza

hat vermesi için müzakeresi talik edilmişti. 
izahat verirler mi? 

TEŞKİLÂTI Es. E. Kâ. RESAl ERİŞKEN 
(Tokad) — Mazbata muharririmiz bulunmadı
ğından dolayı bendeniz encümen namına izahat 
vereceğim. Bir mesele hakkında muhtelif mer
cilerden verilen kararların sureti telâkki ve tat-
bikında vaki olan tereddüdünü Müdafaai Milli
ye vekâleti izhar ederek Meclise müraca
at etmiştir ve Millî Müdafaa vekâleti 
tezkeresile beraber Artvin hudud tabu
ru kumandanının meselesi encümenimizde 
tedkik edildi. Kumandan Memed Kâmil 347 
numaralı kanun mucibince Heyeti mahsusa ka-
rarile tekaüde sevkedilmiştir. Bu tekaüde şev
kine kanaat etmeyerek haksızlık iddiasile Büyük 
Millet Meclisi Arzuhal encümenine müracaat et
miştir. Arzuhal encümeni tedkikatında, yapı
lan muamelenin muvafıkı kanun olduğunu tes-
bit ederek kendisine bir şey yapılamıyacağı hak
kında tebligat icra edilmiştir. Bu menfi kararı 
alan Memed Kâmil bir müddet sonra Şûrayi 
Devlete müracaat etmiştir. Şûrayi devlete va
ki olan müracaatinin müddeti kanunisi zarfında 
yani 61 gün zarfında müracaat etmediğinden 
müruru zamana uğradığı söylenmiş ve talebi 
reddolunmuştur. Oradan da red cevabı alan 
Memed Kâmil bir çok müddet sonra Millî Mü-
dafaya tekrar müracaat etmiş ve zat işlerinde 
teşekkül eden son Tedkik encümeninde tedki-
kat icra olunmuş, fakat neticede bu encümenin 
kararı da aleyhine çıkmıştır. Memed Kâmil bir 
müddet sonra tekrar Arzuhal encümenine mü
racaat ediyor. Arzuhal encümeni henüz mese
leyi tedkik etmezden evvel 3410 numaralı ka
nun neşrolunuyor. Bu kanun mucibince Askerî 

zat işlerinin Askerî temyiz mahkemesinde bakı
lacağı hakkındaki hükme istinaden bu evrak 
oraya veriliyor. Askerî temyiz mahkemesinde 
tarafeyn teşekkül ediyor. Askerî mahkemenin 
tedkikatı neticesinde Memed Kâmil hakkında 
verilen kararın muvafık olmadığı neticesine va
rılıyor. Bu hükmün gerek iadei muhakeme, ge
rekse tashihi karar suretile düzeltilmesi isten
diği halde o da reddolunuyor, kesbi katğiyet 
ediyor. Teşkilâtı esasiye kanununun 54 ncü 
maddesi hükmüne göre bunun icrası zaruridir. 
Bu zarurete binaen Teşkilâtı esasiye encümeni 
bu ilâmın bu işe münhasır olarak icrasının lü
zumuna karar veriyor. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — 
Meclisin kararı ne oluyor?. 

TEŞKİLÂTI Es. E. Kâ. RESAl ERİŞKEN 
(Tokad) — Meclisin kararı kalıyor. Fakat şu 
noktayı da arzedeyim: Meclisin bu babdaki ka
rarı, benim telâkkime göre, Arzuhal encümeni 
Meclisin murakabe vasıtasıdır. Binaenaleyh ida
rî muamelâtı, kazaî değil, Meclis namına mu
rakabe ederek, bu kararları aylık raporuna ya
zar, azaya tevzi eder. Bu işte vaki olan ted-
kikat ta sırf bir murakabeden ibarettir. Çün
kü heyeti mahsusanm kanun mucibince verdi
ği kararm yerinde olduğuna dair karar ver
mek demek, o kanuna istinaden karar vermek 
değil, o muamelenin doğruluğuna karar ver
mek demektir. Bu da bir murakabedir. Bina
enaleyh Teşkilâtı esasiye kanununun 54 ncü 
maddesi mucibince Meclis kararının meskûtün 
anh kalması icab ediyor. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar

kadaşlar; tekaüd işlerinde tahsis muamelele
rinde, daire tekaüde sevkedilen memurlarla 
daireler arasında çıkan ihtilâfın halli için ha
len zannediyorum ki dört kaza mercii vardır. 
Amma tatbik edilen yalnız tekaüd kanunudur. 

Divanı muhasebat heyeti umumiyesi, Di
vanı muhasebat kanununa tevfikan karar verir. 
Devlet şûrası kendi hükümleri dairesinde ka-
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rar verir. Askerler hakkında ise askerî mah
kemeler karar verir. Bu sene bu içtima devre
miz kaç &y oldu, zannederim sekiz, on tane 
böyle birbirine müh&y'm, mütenakız hükümler 
karşısında kaldık. Hükümet mütemadiyen so
ruyor. Şûrayi devlet reddetmiş, Askerî mah
keme karar veriyor. Meclis Arzuhal encümeni 
Askerî mahkemenin kararını reddediyor. Şu 
kanunun verdiği salâhiyeti şu numaralı kanun 
fesh ve iptal ettiği halde meri imiş gibi ona 
istinaden karar veriliyor. Arkadaşlar, bu me
seleden evvel, iş birdir, kanun birdir. Bu iş
ler üzerinde bütün kasa mercilerinin birleşti
rilmesi ve tayini lâzımdır. Bunu yalnız Devlet 
şûrasına bırakmalı. Divandan da almalı, Askeri 
mahkemeden de almalı, bir görüş, bir anlayış, 
bir içtihad, bir tatbikat. Bunu yapmadığımız 
takdirde mütemadiyen böyle muameelelerle kar
şılaşacağız. Şimdi Teşkilâtı esasiye encümeni 
namına verilen izahatı hepimiz beraber dinle
dik. Doksan yerden reddedilmiş, seksen yer
den, doğrudur, muamelesi görülmüş, Şûrayi 
devlet, müddeti kanuniyesi geçmiştir, diye 
reddetmiş, ondan sonra Askerî mahkeme teşek
kül etmiş, oradan karar almış. Millî Müdafaa 
tedkik encümeni de reddetmiş, fakat mahke
meden yine karar almış. Bir bu değildir. Teş
kilâtı esasiyenin kaziyei muhkeme olan ilâm
ların infaz edilmesine hiç bir şey diyeceğimiz 
yoktur. Fakat bariz, hilafı salâhiyet verilen 
hükümler ne olacak? Kanunların sarahatine 
muhalif verilen hükümler ne olacak? Bunla
rın hepsi infaz edilecek, bu, mutlak. O halde 
bütün bunların. zararlarını kim çekecek? Mil
letin sinesi. Arkadaşlar, bu doğru değildir. Bu 
işlerde ilâmın infazını, Teşkilâtı esasiye kanu
nuna hürmeten kabul edelim, amma bunun 
mesuliyetini böyle hükümler veren mahkeme 
üzerine yüklemek hususunda, mensub olduğu 
vekâlet veya Hükümetin nazarı dikkati celbet-
mek zamanı gelmiştir arkadaşlar. (Hatta geç
miştir sesleri). 

Elendim, mesele bir para meselesi olsaydı, 
diyecektim ki, Devlet öder, hâkimler de taz
min eder. Artık iş asmış ve taşmıştır. Bende-
nizce Hükümet evvelâ bu meselede kazanın tev
hidi için bize seri bir kanun sevketmeli ve bu 
işe bir nihayet vermelidir. Askerlerin işlerine 
askerî mahkeme bakar, doğru, fakat rica ede
rim, tekaüde sevkedilen bir askerin mesleğe 
ai.d nesi kalmıştır ki, askerî mahkeme onun işi
ne bakacak da karar verecektir? Tekaüd kanu
nunun tatbikine!an mütevellid bilcümle işler 
Devlet şûrasına verilmelidir. Bu iş Divanı 
muhasebattan da alınmalıdır. Yalnız bir mah
keme bakmalıdır. O zaman hilafı kanun bir 
muamele karşısında kalınıb bizden sorulursa, 
biz de o mahkemeyi muhafaza edecek vaziyeti 
buluruz. Fakat bu gün dört mahkeme var. 
Tekaüd kanununun tatbikatı, meselâ yedinci 

maddesi hakkında birisi müsbet, diğeri menfi 
karar veriyor. Bu bir tane değil. Bu sene için
de onu geçti. Ben denizce Hükümetin ehemmi
yetle nazarî dikkatini celbedecek zaman gel
miştir. Kazayı tevhid etmelidir. 

BAŞKAN — Mazbata hakkında başka mü-
talea yoktur. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

> - Askeri kâtiblikloı mülckaid irfan Akı/üz 
haklnnda Askeri t<myiz mahkemesince verilmiş 
olan karar ile 1115 numaralı kararın ne surdle 
telif edileceğine dair Dinini muhasebat encümeni 
mazbatası hakkında Teşkilâtı esasiye ve Divanı 
muhasebat enciimı nleri mazbataları (5/16) \\\ 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
(Divanı muhasebat encümeni mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Mazbatayı yüksek reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Maz
bata kabul edilmiştir. 

.V --- Devlet havayolları umum müdürlüğü 
19U) malı yılı bülçe. kanunu lâyihası ve liütcc 
encümı ni mazbatası (l/'dOt)) [2] 

BAŞKA!? — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere (475 000) 
lira tahsisat verilmiştir. 

F. Lira 
1 Memurlar maa,sı 57 960 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Tekaüd maaşlarile tazminat ve 

tedavi masrafları 34 322 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Muvakkat tazminat 14 148 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Müstahdemler ücreti 242 220 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Muvakkat ve daimî memuriyet 
harcırahı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Yabancı memleketler harcırahı 
ile memleket dahil ve haricinde 
tedrisat, tatbikat ve staj masraf
ları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

| 1 | İSO saydı basmayan zabtın sanandadır. 
\:l) 178 saydı basmayazı zabtın sonundadır. 

I 

A - CEDVELI 

— 476 — 
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F. Lira 

7 İkramiye, sigorta ve uçuş pa
raları 19 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Nakil vasıtalarının benzin, yağ 
ve sair masraflarile nakliye için 
verilecek ücret ve kiralar ve sair 
masraflar 37 563 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 İdare masrafları 26 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Tesisat masrafları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Geçen ve eski yıllar borçları 1 086 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Reddiyat, biletlerin tabı masrafı 
ve satış komisyonu, reklâm, pro
paganda memur ve yolcuların 
nakli ve sair masraflar 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — İdarenin 1940 malî yılı mas

raflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
cedvelde gösterildiği üzere (475 000) lira tah
min edilmiştir. 

B - CEDVELÎ 

F. Lira 
65 000 1 İşletme hasılatı 

BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
2 Müteferrik hasılat 5 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Hazineden yardım 405 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edildi. 

MADDE 3 — İdarenin 1940 malî yılı mü
teferrik müstahdemleri kadrosu ile nakil vası
taları kadrosu bağlı (D) işaretli cedvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ced-
velle birlikte kabul edenler ... Etmiy enler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İdare tarafından işletilmekte 
olan tayyarelerin hasılatı buna mahsus kanun 

ve tarifeler dairesinde alınır. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

miy enler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — İdarenin 1939 malî yılı vari

dat ve tahsilatı ve Hazinede mevcud alacakla-
rile mezkûr yıl bütçesinden sarfedilen mebaliğ 
arasında hâsıl olacak fark tayyare ve telsiz mu-
bayaatına ve istimlâk bedellerile bina ve hangar 
inşaatına tahsis olunmuştur. Bu suretle tahas-
süİ edecek tahsisattan karşılığı mevkuf tutul
mak üzere gelecek senelere geçici taahhüdat ve 
sarfiyat icrasına Münakalât vekili mezundur. 
Bu tahsisat 1940 malî yılı ve müteakib seneler 
varidat bütçesinde açılacak hususî bir fasla 
irad ve masraf bütçesinin bu işlere aid tertib-
lerine her tertibde bakiye kalan mikdardan nok
san olmamak üzere tahsisat kaydolunur. 

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

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki fasılların 
kendi maddeleri arasında münakale yapmağa 
Münakalât vekili mezundur. 

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

MADDE 7 — 1940 masraf bütçesinin 1 ilâ 
9 ncu fasıllarından hâsıl olacak tasarruflardan 
mahkeme masraflarının tediyesine ve aylıkları 
50 liradan fazla olmamak ve aylık istihkakları 
yekûnu 1 000 lirayı geçmemek üzere lüzumu 
kadar memur namzedi ve şakird ve muayyen 
işler için maktu bir ücret mukabilinde avukat 
istihdamına Umum müdür mezundur. 

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

MADDE 8 — İdarenin pilot, makinist ihti
yacı noksanları lüzumu halinde Genelkurmay 
başkanlığının muvafakati üzerine Millî Müda
faa vekâletince teğmin olunur. Bu suretle mu
vakkaten Havayolları idaresinde çalıştırılacak
ların maaş ve uçuş zamları Millî Müdafaa büt
çesinden ve tahakkuk edecek harcırah, kilo
metre uçuş paraları ile ikramiyeleri Havayolları 
bütçesinden tediye olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 
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4 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür

lüğü 1940 malı yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/311) [1] 

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

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat u-
mum müdürlüğünün 1940 malî yılı masrafları 
için bitişik (A) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere 479 285 lira tahsisat verilmiştir. 

F. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

A - CEDVELÎ 

Maaşat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütekaidin, eytam ve eramil 
maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gece pratikası ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayıla kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve sai
re masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Reddiyat 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

Lira 
148 148 

112 580 

5 112 

12 000 

16 000 

8 000 

18 500 

12 000 

4 000 

3 000 

2 400 

1 500 

1 000 

. 19 000 

51 100 

51 000 

1 700 

F. 
18 

Lira 
1 000 Geçen sene düyunu 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
19 Pasif koruma masrafı 3 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
20 Binaların vergileri ve müte

nevvi masrafları 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 1715 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına veri
lecek itfa karşılığı 4 745 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi, yük

sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1940 malî 
yılı masraflarına karşılık olmak üzere (B) işa
retli cedvelde yazılı olduğu üzere 480 000 lira
lık varidat tahmin edilmiştir. 

B - CEDVELİ 

F. Lira 
323 000 

[1] 177 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

1 Adi varidat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Fevkalâde varidat 16 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Geçen seneler bütçelerinden 
mütevellid varidat karşılığı 141 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük

sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İlişik (C) işaretli cedvelde müs-
tenidatı gösterilen varidatın 1940 malî yılmda 
da tahsiline devam olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Fevkalâde sıhhî hizmetler 
icabatmdan olarak kadro haricinde muvakka
ten istihdamına lüzum görülecek ve Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti tarafından tayin edi
lecek olan memurların ücretlerile beynelmilel 
sıhhî cemiyet ve kongrelere iştirak masrafları 
ve bu cemiyetlere, kongrelere gönderileceklerin 
yol masrafları ve yevmiyeleri masraf bütçesinin 
2 nci ücretler faslmm 2 nci maddesinden tes
viye olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE D — Hudud ve sahillerde zuhur 
edecek hastalık salgınları, fevkalâde tahaffuz 
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tedbirleri ittihazını istilzam edecek mahiyet ar-
zettiği takdirde her nevi masrafları ödenmek 
üzere bütçede bir faslı mahsus açılarak Umum 
müdürlük ihtiyat parasından elli bin liraya 
kadar tahsisat kaydile sarfiyat icrasına ve im 
halin icabatmdan olarak muvakkaten istihdam 
edilecek memur ve müstahdem ücretleri için 
bütçenin 2 nci faslının 3 ncü muvakkat müstah
demler maddesine mevzu tahsisatın kifayet
sizliği halinde de keza ihtiyat parasından bu 
maddeye 10 000 liraya kadar tahsisat ilâvesile 
sarfına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili me
zundur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki fasılla
rın maddeleri arasında münakale yapmaya Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekili mezundur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Kabotaj hakkını haiz 50 safi 
tonilâtoya kadar (50 dahil) olan yelkenli ve 
motorlu gemiler için 500 numaralı rüsumu sıh
hiye kanununun 4 ncü maddesile verilen mü-
celled patenteler 20 sefere mahsus olmak üzere 
verilir. Bu gemilerden kanunun 1 nci madde- ı 
sinde gösterilen tonilâto resmi alınmaz. 

BABKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünün nakil vasıtaları kadroları 
ve bunların mürettebatile ücretli müteferrik 
müstahdemleri kadrosu ilişik (D) cedvelinde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük-
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1940 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memur
dur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. I 

I 5 — Orman umum müdürlüğü 1940 malî yı
lı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/313) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

EMÎN ARSLAN TOKAD (Denizli) — Mem
leketimizin tabiî servet kaynaklarından olan or
manlarımızın muhafazası ve inkişafı için Mecli
si Âli yakinen alâkadar olmuş, bu hususta çok 
kıymetli kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunların 

tatbik tarihinden bu güne kadar verdiği neticeler 
hakkında tenevvür edebilmek için Ziraat vekâ
letinden bir kaç sual sormama müsaadenizi rica 

I ederim. 
1 — Halen ormanlarda yapılmakta olan tah

did ve sınırlama, 
2 — Kadastro haritası, 
3 — Amanejman işleri ne safhadadır? Bu iş

lerin biran evvel bitirilebilmesi için Hükümetin 
paradan daha ziyade elemana ihtiyacı vardır. 
Bu elemanların biran evvel teğmini için ne gibi 
tedbir alınmıştır. Halen işlemekte olan Devlet 
işletmesi faydalı randıman vermekte midir ve 
nerelerde tatbik ediliyor? Ormanların muhafa
zası için son zamanlarda tatbik edilmeğe başla
nan askerî muhafaza teşkilâtından Ziraat vekâ
leti istifade etmekte midir? Bu teşkilâtın de
vamından fayda umuluyor mu? Çünkü gezdiği
miz yerlerde bu teşkilâtın iyi netice vermediği
ne dair bize kanaatbahş malûmat verilmektedir. 
Ziraat vekâletinden bu hususların tenvirini rica 
ederim. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Arkadaşım tahdid ve kadastro işlerini sor
dular. Hakikaten temas ettikleri mevzu çok mü
himdir. 1937 senesinde tahdid için ancak iki he
yet teşekkül etmişti ve bu heyetler 14 500 
hektar vüsatinde bir ormanın tahdid muamelesi
ni bitirmiştir. 1938 senesinde ise üç heyet ça
lışmış ve 114 700 hektarlık tahdid yapılmıştır. 
1939 senesinde ise 13 heyetle çalışılmış ve 
317 800 hektar tahdid edilmiştir. Bu hesaba gö
re tahdid edilen kısımların heyeti umumiyesi 
446 000 hektardır. Bu tahdid işleri bidayette 
bir çok hazırlıkları iltizam ettiğinden ağır gi
diyordu. Sonra bir çok yerlerde tahdid, müna-
zaalı kısımlarda başlamasından dolayı süratle 
ilerileyemedi. Maamafih tahdid işlerini daha 
süratle yapabilmek için Vekâlet bazı tedbirler 
düşünmektedir ve bunu bir kanun mevzuu ola
rak heyeti aliyenize takdim edecektir. 

Amanejman meselesine gelince, Vekâletiniz 
bu işe de fevkalâde ehemmiyet atfetmektedir. 
Bu son senelerde epey mühim bir sahanın amanej-
manı yapılmıştır. Yalnız şunu arzedeyim ki, 
yine arkadaşımın dediği gibi, bu işleri süratle 
yapabilmek için çok elemana ihtiyaç vardır. 

[1] 183 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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Eleman miktarı çoğaldıkça bu işler de sür

atle ilerleyecektir. Avrupada tahsil edib gele
cek efendiler bilhassa bu amanejman işlerinde 
ve Devlet işletmelerinde kullanıldığı gibi gerek 
tâli orman mekteblerinden ve gerekse fakülte
den çıkan fazla talebeler bu amanejman kadro
sunu takviye edecektir. Önümüzdeki sene daha 
fasla kuvvet ve vüsat vererek bunları ilerlete
ceğiz 

Devlet işletmesinden çok memnunuz. Bir çok 
arkadaşlarım da bulundukları mmtakalardaki 
devlet işletmelerini gezmişlerdir. Döndükleri za
man bana memnuniyetlerini ifade ettikleri gibi, 
arkadaşlar Partiye verdikleri raporlarında bu iş
letmelerin tevsiini temenni ediyorlar. Devlet 
işletmelerinde bidayette mahdud olan işletmele
rimizde iki sene evvel 20 - 30 bin metre mikâbı 
işlendiği halde önümüzdeki sene 260 bin metre 
mikâbı kadar işlenebilecektir. Ayni zamanda 
bunun mikdarı da evvelce üç yerde iken sekiz 
on yere çıkarılacaktır. Arzettiğim gibi bu Dev
let işletmeleri işinde önümüzdeki sene daha bü
yük bir vüsatle ve tekâmülle çalışılacaktır. Bu 
noktaya temas etmişken Devlet işletmelerinde 
çalışan arkadaşların mesaisini de bilhassa 
huzurunuzda tebarüz ettireceğim. 

Muhafaza teşkilâtı da gün geçtikçe tekâmül 
etmektedir. Önümüzdeki seneler daha iyi ve 
daha müsbet neticeler alacağımızdan eminim. 
Ben şahsen bu teşkilâttan zamanla daha müfid 
neticeler elde edilebileceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde
lere geçilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe 
kanunu 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğünün 
1940 malî yılı masrafları için ilişik (A) işaretli 
cedvelde gösterildiği üzere 5 044 318 liralık tah
sisat verilmiştir. 

P. 
1 

A - CEDVELÎ 

Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tekaüd, dul, yetim maaşları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
430 450 

22 500 25 

293 400 

36 500 

40 000 

5 000 

F. Lira 
7 2233 numaralı kanun mucibince 

askerlik dersi muallimlerine ve
rilecek ücret 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Mefruşat ve demirbaş 7 790 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Levazım 27 420 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Mütenevvi masraflar 117 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Nakil vasıtaları masrafları 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Mahkeme harç ve masrafları 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Daimî memuriyet harcırahı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 90 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Müfettişler harcırahı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Muhabere ve mükâleme 56 926 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Tedavi ve tazminat 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Mektebler ve kurslar 94 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Devlet işletmesi için mütedavil 
sermaye 495 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Tahdid ve sınırlama, amenajman, 
teşcir ve fidanlıklar hastalık
lar, haşereler ve yangınlarla 
mücadele, istimlâk, fenni tec
rübeler, orman evleri 394 197 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Harita ve kadastro 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Ankara ve civarının teşciri ve 
Ankara fidanlığı 63 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Telifat, neşriyat ve propaganda 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Ecnebi memleketlerdeki kongre 
ve konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları ve 
beynelmilel ormancılık merkezi 
aza iştirak hissesi 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Arsa ve binaların mubayaa, is
timlâk, inşa ve tesisatı ile mev-
cudlarmm tamir ve tevsii ve in
şaat ile esaslı tamiratın kontrol 
memurları ücreti ve sair masraf
ları 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Ecnebi mutahassıs ve tercüman
ları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 

27 Staj ve ihtisas için yabancı mem
leketlere gönderilenlere yardım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Raddiyat 22 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Masarifi gayrimelhuza 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Geçen yıl borcu 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Eski yıllar borçları 13 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Ziraat vekâletine merbut Orman 
fakültesinden çıkacak orman 
mühendislerine 1437 sayılı ka
nun mucibince verilecek avans 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 40 043 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Maaş 617 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Ücret 61 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Muvakkat tazminat 9 449 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Masarifi umumiye 889 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 İstihbarat masrafı daimî ve 
muvakkat ajan ücreti 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Geçen yıl borç karşılığı 803 
LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar; arazi vergisinin hususî idarelere dev
rinden sonra hususî idarelerce yapılan tahrir 
üzerine kanunî formalitesi ikmal edilmiş olan 
arazi vergisi vardır. Ormanlardan tahakkuk et
tirilmiş arazi vergisi.. Bu vergiden geçen sene
den yalnız Bolu vilâyetinin kesbi katğiyet etmiş 
49 000 lira alacağı vardır. Binaenaleyh bura
daki 803 liradan bir şey anlayamadım, acaba 
bu verilmiş midir, yoksa verilmiyecek midir? 
Bu 49 000 lira borç, kanunî safahaunı ikmal et
miş ve Orman umum müdürlüğüne yazılmış
tır. Fakat o zaman, tahsisatımız mevcud değil
dir diye verilememiştir. Bu verginin verilebil
mesi için buraya konması lâzım gelirdi. Acaba 
niçin konmamıştır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu 803 lira her hangi bir arazi vergisi 
borcu değil; eşhasa aid borçlar varsa onların 
karşılığıdır. 

LÜTFİ GÖRE& (Bolu) — Tahakkuk etmiş 
kanunî borçlar ne olacak? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Halen bir tek
lif yoktur. Esasen bu gün tahsisat koymağa da 
imkân yoktur, ne Hükümetin teklifi vardır, ne 

de karşılığı. Bütçeye konmak suretile bir vazi
yet halinde halledilmiş değildir. 

BAŞKAN — Fasıl kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cedvelle bera
ber reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Orman umum müdürlüğünün 
1940 malı yılı varidatı ilişik (B) işaretli cedvel-
de gösterildiği üzere 5 044 318 lira tahmin edil
miştir. 

B - CEDVELÎ 
F. Lira 
1 Devlet ormanlarında mevcud mu

kaveleler ve yapılacak satışlar 2 568 318 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Vakıf ve hususî ormanlar 106 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Müteferrik hasılat 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Orta mektebler hasılatı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 1938 senesi varidat fazlası 906 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Devlet isletmelerinden alınacak 
orman tarife bedeli 410 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Umumî bütçeden yapılacak yar
dım 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber re

ye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Orman umum müdürlüğünün 
varidatı ilişik (C) cedvelinde yazılı kanun mu
cibince tahsil olunur. 

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

MADDE 4 — Masraf bütçesindeki fasılların 
kendi maddeleri arasında münakale yapmağa 
Ziraat vekili mezundur. 

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

MADDE 5 — Orman umum müdürlüğünün 
müteferrik müstahdemleri kadrosu ile nakil va
sıtaları ilişik (D) işaretli cedvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Fasıl numaraları ile unvanları 
bağlı (E) işaretli cedvelde münderiç masraf 
tertiblerinden idaresi zarurî görülen muvakkat 
hizmetler için şehrî ücretli veya yevmiyeli müs
tahdemler kullanılabilir. Bunların kadroları 
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İcra Vekilleri Heyeti kararile tatbik ve mütea-
kib yıl bütçesile birlikte Büyük Millet Meclisine 
takdim olunur. Yevmiye alan amele bu hüküm
den müstesnadır. 

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

MADDE 7 — 3818 sayılı Orman umum mü
dürlüğü teşkilât kanununa bağlı 1 numaralı 
cedvelde yazılı memuriyetlerden işbu kanuna 
merbut (L) işaretli cedvelde derece, aded ve 
maaşları gösterilen memuriyetler 1940 malî yılı 
zarfında mevkuf tutulmuştur. 

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

MADDE 8 — 1940 malî yılı içinde kapatıl
mak üzere 500 000 liraya kadar kısa vadeli avans 
ve hesabı cariler akid ve küşadma Ziraat vekili 
mezundur. 

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

MADDE 9 — Orman kanununun istimlâke 
aid hükümlerinin teğmini ve Devlet orman iş
letmesinin faydalı görülecek yerlerde tesis ve 
tevsii için 1941 malî yılı başından itibaren 5 malî 
yıl bütçelerine konacak tahsisattan ödenmek üze
re 1 000 000 liraya kadar istikraz akdine veya 
hesabi cari açtırmağa Ziraat vekili salahiyetli
dir. 

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

MADDE 10 — 1940 malî yılı içinde tasarruf 
edileceği tatbikat neticesinde anlaşılan masraf 
tertiblerinden îcra Vekilleri Heyeti kararile 
Devlet orman işletmesi için mütedavil sermaye 
faslına münakale icrası caizdir. Kezalik 1939 
malî yılı sonunda tahakkuk edecek varidat faz
lasının îcra Vekilleri Heyeti kararile 19 ve 20 
nci fasıllara ilâvesi caizdir. 

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

MADDE 11 — Tekaüd, dul ve yetim maaş
ları karşılığı olarak bütçeye mevzu tahsisat kâ
fi gelmediği takdirde lüzum gösterilecek mik-
dar için Maliye vekâletinin de mütaleası alına
rak diğer masraf fasıllarından münakaleye Zi
raat vekili salahiyetlidir. 

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

MADDE 12 — 1508 sayılı kanun mucibince 
amenajman ve teşcir işlerinde çalışacaklara ve
rilecek tazminat yevmiyeleri başmühendisler 
için (350) başmühendis muavinleri için (300) 
ve mühendisler için (250) kuruş olarak hesab 
olunur. 

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

MADDE 13 — Merkez ve vilâyetler kadro
suna dahil olan memurlarla müstahdemlerin 

kendi maaş ve ünvanlarile idarenin merkez ve taş
ra teşkilâtının her hangi bir kısmmda istihdam
ları halinde kendilerine harcırah veya vekâle
ten diğer bir işde istihdam edileceklere vekâlet 
maaşı verib vermemeğe tayinlerindeki usul ve 
salâhiyetlere göre Ziraat vekili ve Orman umum 
mümürü salahiyetlidir. 

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

MADDE 14 — Orman umum müdürlüğü 
orta ve mmtaka orman mekteblerine senevi 150 
şer lira ücretle leylî talebe alabilir. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu kanuna bağlı (D) cedvelinde odacı
lar ve hademeler için bir tashih vardır, Makamı 
Riyasete verilmiştir, bir tashih olduğunu zapta 
geçmek için arzediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 1940 
tarihinden muteberdir. 

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

MADDE 16 — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
Devlet hava yolları umum müdürlüğü ve 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü büt
çesine rey vermeyen arkadaşlar varsa lütfen 
reylerini versinler... Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

6 — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/315) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — îstan-
buldaki Kıymetli âbidatm tamiri hususunda 
Muhterem Vakıflar umum müdürünün göster
mekte olduğu hassasiyet ve sarfettiği himmet 
nekadar şükranla karşılanmağa lâyik ise bu 
hassasiyet ve himmetin fîli sahaya intikalinde 
vukua getirilen hatalar da o nisbette teessürle 
telâkki edilecek bir mahiyet arzetmektedir. 
Bendeniz daha evvel Mahmutpaşa, Sinanpaşa, 
Lâleli ve Hüseyinağa camileri gibi bazı kadîm 
mebaninin tamiratı münasebetile yapılan hata 
alûd işler hakkındaki mütalea ve teessürlerimi 
kendilerine hususî surette serdettiğim için bu
rada tekrara lüzum görmüyorum. Gerçi sonra
ları İstanbulda pek o kadar belli başlı tami-

[1] 176 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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rat yapılmamış ise de yine az çok bazı şeyler 
vücuda getirilmiş olduğundan bunlar hakkın
daki müşahedat ve mülâhazatımı, hiç olmazsa 
bundan sonra yapılacak tamirat esnasmda na
zara almır ümidile, arzetmeği muvafık gör
mekteyim. Evvelâ şurasını arzedeyim ki, o gibi 
mebanii nefise ve kadîmenin restorasyon usul 
ve kavaidine tevfikan termimi lâzmı gelirken 
bu cihete katğiyen ehemmiyet atfedilmemekte-
dir. Malûmu alileridir di her bina asrına göre 
bir malzeme ile yapılmıştır. 

Başka yerlerde bir tarihi mebani restore edi
lirken en evvel harçları tahlil edilir, ve eğer 
o harçların mahiyeti anlaşılarak ayni harem is
timali mümkün olduğu tahakkuk ederse o nevi 
harç kullanılmak şartile restore edilir ve buna 
imkân olmadığı anlaşılırsa yalnız o binanın in
hidamına mâni olacak surette takviyesile iktifa 
kılınır. Yani eski mebaninin tamirinde bu ka
dar hassasiyet gösterilir. Halbuki, evkaf ka
dim ve tarihî binaların termiminde o gibi şeraite 
riayet etmek şöyle dursun laalettayin bir han 
veya apartıman tamir ediyormuş gibi hareket 
etmekte ve hattâ bazı mebaninin kaşe ve sitille
rini az çok ihlâl edeceksurette tadilâttan bile 
çekinmemektedir. Buna dair bazı misaller ar
zedeyim: Karagümrükteki Atikalipaşa camii-
nin hariç kubbeler evvelce ref edilerek yapılmış 
olan son cemaat yeri tamirat esnasında kamilen 
kaldırılarak camiin methali açıkta bırakılmış ve 
yağmur sularının içeri girmesine müsaid bir va
ziyet ihdas edilmiştir. 

Hırkai şerifteki Mesih Alipaşa camiinin ta
mirinde ise büyük bir dikkatsizlik göze çarp
maktadır. Camiin haricî ve dahilî dıvarları baş
tan başa raspa edilerek bina bembeyaz ve cas
cavlak bir hale getirilmiştir. Bundan başka alçı 
pencereler ve kadim renkli pencere camları de
ğiştirilmiş ve acaib bir manzara hâsıl olmuştur. 

Sultan Ahmed camiinin yan kapılarının deh
lizleri üzerinde bulunan çifte örtülü 12 kubbenin 
bilmem ne vakit üst kubbeleri imha edilmiş ol
duğu gibi son cemaat yerinin ve şadırvan avlu
sunun revakları içindeki kıymetli malakârî ro
zetler bozulub üzerleri düz sıva ile sıvanmıştır. 
Sırası gelmişken şurasını da arzedeyim ki, ca
miin mahfeli ahşabdır ve sitile de uygun değil
dir. Fakat yapıldığı zamanın mantalitesini ve 
bir devri ifade ettiğinden dolayı hususiyeti var
dır. Orasını kaldıracaklarını işittim. Halbuki, 
bu binayı yıkmak değil tamir etmek lâzımdır. 

Köprü başındaki Yenicaminin durub durur
ken kapı methalinin raspa edilmesinin mânası
nı anlıyamiyorum. Bundan başka caminin sa
çakları betonarme yapılmıştır ki, bu da restoras
yon usulüne külliyen muhaliftir. Kadırgadaki 
Sokullu camii muazzam bir camidir. Medrese 
tekke, darülhadis ve cami hep bir aradadır. 
Mimar Sinanm eşheri asandır. Burada yapı
lan tamirat arasında kubbe kenarlarındaki ista-

lâktitlerin yine eskisi gibi taştan yapılması iâ-
zımgehrken bunlar alçıdan yapılmıştır. Senele
rin tesirile tarihî bir nefaseti ihzar etmiş olan 
dahilî cidarlarının kefeki taşları zamanla bağ
ladığı esmer renkle bozulmuş çinilerin ahengini 
teşkil eylediği halde bunlar baştan başa raspa 
yapılmakla bembeyaz meydana çıkmış ve eskilik 
ahengi ve rengi tarihisi bozulmuştur. Dahilinde 
bulunan sekiz parça 12 nci aşıra aid yaldızlı 
yazılar da bozulub bunlardan bir kısmı yeniden 
yazdırılmıştır. Binaenaleyh, yazıların eskiliği ve 
eserin kıdemi feda edilmiştir. Tekke binasının 
kurşunları sökülmüş başka yerlerde kullanılmış 

. ve elyevm bu bina sakafınm bir kısmı kiremitle 
örtülmüş ve bir kısmı da açık ve yağmur sula
rının tahribine maruz bir halde bırakılmıştır. 
Azapkapısında kıymeti tarihiyeyi haiz bulunan 
cami haricen çimento sıva ile berbad bir hale 
konulmuştur. Şimdi evkafın tamir hususunda 
iltizam ettiği sakametten bahsedeceğim. 

1 - Bir mahal tamir edilirken diğer vakıf bi
nanın malzemesi sökülerek kullanılmaktadır. 

2 - Klâsik tipte olan alçı pencereler çimento
dan yapılmakta veya tamir edilmekte ve bu 
suretle kıymet bozulmaktadır. 

Eski çerçevelerdeki camlar renk ve şeffaf
lık itibarile hususiyet taşımakta ve yeni yapı

lan çerçevelerde kullanılanlar ise malûm olan ma
vi, sarı, kırmızı, ve yeşil renklerdeki adi cam
lardan ibaret olub çok çirkin bir mahzara teş
kil ve mebaninin mimarî ve tarihî kıymetini 
ihlâl edecek bir vaziyet ihdas eylemektedir. Bu 
mütaleanm isabeti Topkapı müzesinde ve Aya-
sofya türbelerindeki alçı çerçevelerle yeni ya
pılan Lâleli, Mesihpaşa ve Bayazıd camilerin-
deki çerçeveler mukayese edilirse derhal teza
hür eder. Bu camiler bu çerçevelerle birer ucu
be halini almışlardır. 

3 — Mebanii kadimenin bir çoğu müsrifi 
harab olub bunların çoğunun da sakafları açık 
ve çerçeveleri ve camları kırık olduğu halde 
elzem olan bu nevi termimata iltifat edilmiye-
rek raspa, boya ve yaldız gibi tezyini tamirat 
ile uğraşılmakta ve bu suretle lüzumsuz şeyler 
için ve bazan da ikinci ve belki de üçüncü de
recedeki işler için bir çok masraflar yapılmak
tadır ki bu da muvafık olmasa gerektir. Bu 
cümleden olmak üzere Süleymaniye camii kub
besini bir misal olarak arzedebilirim: Bu cami 
kubbesinin sıvaları eski kalemkârî nakışlar 
meydana çıkarılacak diye bozulmasıdır. Halbuki 
o kalemkârî işler esasında bozuk olmamış ol
saydı üzerine sıva vurulur mu idi? Bu kadar 
basit bir şeyin düşünülmemesi, fuzulî olarak 
külli masraf ihtiyarile muazzam bir iskele ku
rulmasını ve binlerce amele çalıştırılmasını icab 
ettirmiştir. 

4 — Zevahire uygun olarak yapılan bu iş
ler ya proje ve keşif gibi esaslı noktalara 
istinad ettirilmemekte veyahud keşiflere ehem,-
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miyet verilmeyerek, sarfiyatı ve işleri idare 
eden bir zatin tamamile arzusuna ve keyfine 
bağlı bırakılmaktadır. 

5 - Bazı maabidin işlerinde, sonradan yapıl
mış olan ve peryodik ifadeleri taşıyan mahfel, 
merdiven, maksure, dolap ve emsali parçalar 
muhdestir diye sökülüb atılmakta ve bu suretle 
o mebani bütün bu hususiyetlerden mahrum bı
rakılmaktadır. Yapılan tamirat esnasında son 
asrın icadı olan çimento, frenk kiremidi, Av-
rupakârî kilidler ve son sistem çerçeveler kul
lanılmaktadır. Bir devir sonra, bunların her 
hangi birini tedkik edecek olan bir âlim, bir 
müdekkik bu yeni eserleri görünce hayret ede
cek ve eski ecdad ile yeni ahfadı mukayesede 
bu devrimizi ittiham eyleyecektir. Malûmu âli-
nizdir ki, bu mebanii kadimeden her biri ta
rihte nam bırakmış, büyük mimarlardan birinin 
eseri sanat ve maharetidir. Mimar Ayaş, Hay-
reddin, Acem Ali, Sinan, Kasım ve Memed Ağa
lar gibi sermimarı Devlet unvanını almış olan 
bu mühim zatler memleketin imarında pişüva 
olmuşlar ve hattâ vazifelerinde kusurları gö
rülenler bu kusurlarını hayatlarile ödemişler
dir ve bu mebani için milyonlarla ölçülecek ser
vet sarfolunmuştur. Bu gün bu eserleri gös
tererek medeniyette bizim de çok yüksek nasi
bimiz olduğunu çok haklı olarak iddia edebili
riz. Takdir buyurursunuz ki, bu kıymetli eser
ler Evkafın malı, mülkü değildir. Evkaf onla
rın muhafızı ve bekçisidir. 3 odalı bir evi ta
mir ederken bir takım şeraite riayet ediyoruz. 
Binaenaleyh ecdadımızdan intikal eden ve mille
te mal olmuş olan bu kıymetli eserleri birer meş

heri sanat ve meharettir. Binaenaleyh bunların ta
mirinde de o kadarcık olsun ihtimamı göstermek 
lâzımdır. Halbuki bu gün ihtiyar edilen usulle 
bu eserler bozulmağa yüz tutmaktadır. Son ha
reketi arz faciasında Amasyada şurada, burada 
harab olan bazı nefis ve kadîm eserlerin Ev
kafça tamiri için bir takım teşebbüsatta bulu
nulduğunu kemali şükranla haber almaktayım. 
Temenni ederim ki, bu eserlerin tamirinde ayni 
sekamet iltizam olunmasın ve yapılan işler res-
torasiyon usul ve kavaidine tevfik edilerek bu 
uğurda ihtiyar edilecek paralar heder edilme
sin. Bendeniz bütün bu yanlışlıkların ve usul
süzlüklerin vukuunu yalnız mimar vasfını taşı
yan zatlere ve müteahhidlere tamiratın tevdi 
edilmesinde görüyorum. Gerçi ortada bir mu
rakabe komisyonu vardır. Fakat bu komisyon 
her nedense matluba muvafık filî bir netice ver
memektedir. Bu da görülen sakatlıklarla sabit
tir. Binaenaleyh buna ihtimal vermemekle be
raber bu heyetin adeta zevahiri kurtarmak için 
teşkil edildiği zannı hâsıl olmaktadır. Maksadı 
aslî ise bittabi bu değildir. Hastalık meydan
dadır. Bu nasıl izale edilmelidir. Şimdi müsa
adenizle kısaca buna da temas edeyim. Bu gibi 
kadîm ve nefîs eserlerin fennî usul ve kaideye 

tevfikan tamirini teğmin için restüratorler-
den, tarih müdekkiklerinden ve sanayii tezyini-
ye ustalarından mürekkeb kuvvetli bir heyet 
teşkili lâzımdır ve yapılacak bütün işlerin bun
ların kararile yapılması ve bilhassa, merbut ol
duğu Maarif vekâletinden gördüğü teşvik ve 
himaye ile mütevaziane çalışarak vücude ge
tirdiklerini bizzat gidib gördüğüm, mesai seme
relerini bu kürsüden yüksek bir şükran ile ve 
ciddî bir takdir ile arzetmeyi vicdan borcu bil
diğim Topkapı müzesindeki mulıafazai abidat 
komisyonunun en evvel mütaleatmm alınması 
ve yani onlarla teşriki mesai edilmesi lâzımdır. 
Belki böyle bir komisyonun teşekkülü biraz 
masraf ihtiyarını icab ettirecektir. Fakat 
bu zaruridir. Yapılan masrafların heba edil
memesinden ise bu kadarcık masraf daha 
ihtiyarı ile işlerin dürüst ve muntazam bir şe
kilde yürütülmesi çok yerinde olacaktır. 

Sözüme nihayet verirken beyanatımın ipti
dasında da arzettiğim veçhile muhterem Va
kıflar umum müdürünün, kadîm ve nefîs eser
lerinin tamiri hususunda şahsen gösterdikleri 
arzu ve gayret ve samimî himmet cidden şük
ranla karşılanmağa lâyıktır. Bütün temenni-
yatım yapılan işleri bu samimî arzular ile mü-
tenasib bir surette vücude getirmek ve bu meş
kûr himmetlerini meşkûr neticelerle tetviç 
etmek noktasına matuftur ve bu itibarladır ki 
gayet açık ve samimî olan bu beyanatımı hüs
nü telâkki ile badema tatbikatta nazarı dik
kate alacaklarından eminim. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Ziya Karamur-
sal arkadaşımın bu bahse temas etmiş olmasın
dan cesaret alarak bendeniz de bir iki dakika
nızı heder edeceğim. Söyliyeceğim şey bir kaç 
temenni izharından ve bir iki sual iradından 
ibaret olacaktır. Tedkikatı gayet mükemmel 
olan Ziya Karamursal arkadaşımızın beyanatı
na iştirak etmemek kabil değildir. Tabiidir ki 
restorasiyonun ilme ve fenne muvafık olarak 
yapılması lâzımgelir. Bununla beraber Evkaf 
idaresinin bu hususta gösterdiği hizmetin de 
gayet büyük olduğunu takdir etmek lâzımdır. 
Zaten Ziya Bey de bu noktayı tebarüz ettirme
ği ihmal buyurmadılar. Zannediyorum ki Ev
kafın bu meseleye tahsis ettiği para gayet az
dır. Temennim daha iyi günler geldiği zaman, 
bu gün bunları düşünmek abesle iştigaldir. 
Hükümetin bu meseleyi daha mühim ve etraflı 
bir şekilde ele alarak eslâfm, başta camiler ol
mak üzere yalnız İstanbulda değil memleketin 
her tarafına serpilmiş olan bu âbidatmı muha
fazaya çalışması lüzumunu beyandan ibarettir. 
Evkaf idaresinden istizah etmek istediğim me
seleler şunlardır : İstanbulda bir çok camiler ta
mir ediliyor, kendi semtime yakın olan Üskü-
darda kemali şükranla gördüm ki çok güzel 
camiler tamir edilmiş ve edilmektedir. Geçen 
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sene KÖsemvalidenin eseri olan Çinilicami, ki 
Üsküdarm adeta cevheridir, çok güzel bir su
rette tamir edilmiştir. Boğazın medhalinde 
olan Şemsipaşa camisi tamir edilmektedir. Bu 
bina Mimar Sinanm en güzel eserlerinden bi
risi, adeta Boğazm incisidir. Maalesef İnhisarlar 
idaresi bunun ön tarafına depolar ve aklâm in
şa etmiş ve bu güzel eserin pespektifini kapa
mıştır. Evkaf şimdi bu camii tamir ediyor. Yal
nız arkasında bir takım medreseler vardır. Ma
lûmu âliniz bu medreseler bir kanunu mahsusla 
idarei hususiyeye verilmiştir. Evkaf camileri 
tamir ediyor. Fakat medreseler eski hali ha-
rabide ve pislikte kalmaktadır. Acaba Evkaf 
idaresi için idarei hususiyelerle anlaşarak böy
le bir tamir yapıldığı zaman birbirinin külü 
olan cami ve medreseleri beraber tamir etmeğe 
imkân yok mudur, bu imkân bulunamaz mı? Bi
rinci sualim budur. 

İkinci olarak anlamak istediğim nokta, ha
ber aldığımıza göre yine Üsküdarda Üçüncü 
Sultan Mustafanm inşakerdesi olan Ayazma 
camii yakında tamir edilecekmiş. Bu cami ta
biî daha muahhar zamanlardan kalmış olduğu 
için çok kıymetli olmakla beraber biraz mima
risine ecnebi kokusu karışmıştır. Yani Türk 
mimarisindeki seciyeyi, sağlamlığı, vekarı mu
hafaza etmiş bir bina değildir. Bu gibi bina
lara gelmektense, bu gün îstanbulda daha es
ki ve çok harab olmuş camilerimiz vardır. Bun
ları tamirle işe başlamak daha doğru değil mi
dir? Bence ehemmi mühimme tercih etmek doğ
ru olur. Meselâ Kasımpaşadaki Piyale camimin 
çok harab olduğu söylenmektedir. Ben yakın
larda görmedim. Tamamen yapılmasının çok 
masrafa mütevakkıf olduğunu takdir ederim. 
Acaba burasmı kısmen olsun tamir etmek ka
bil değil midir? Yine Üsküdarda iskele başında 
Mihrimah camisi vardır. Bu cami de Sinanm 
eseridir ve gayet güzel, insana ferah verecek 
bir mabeddir. Camiin yamadaki medrese, vak-
tile kanunu mahsusla idarei hususiyeye terke
dilmiş ve bu medrese çocuk bakım evi olarak 
kullanılmakta bulunmuştur. Bu medresenin ta
miri esnasında, anlaşılan daha münasib bir yer 
bulamamış olacaklar ki, medresenin bir duva
rını yıkarak kapı açmak suretile Mihrimah ca
mimin harimine kömürlük yapmışlardır. Bunu 
hangi kötü eller, hangi mimar yapmıştır bil
miyorum. Mihrimah carniinin hariminde, Sinan-
paşanm kabrinin karşısına demirden yapılmış 
gayet adi, en kaba hisleri bile rencide ede
bilecek bir kömürlük. Şehremaneti ile Evkaf 
arasındaki ihtilâfların halli bir heyeti hake-
miyeye havale edilmişti. Bu davalar meyanm-
da bu kömürlüğün de oradan kali ve refi Ev
kaf tarafından pek haklı olarak istenmişti, ha
kem heyeti de bu kömürlüğün kali ve refine 
karar vermişti. Bu kali ve refi kararı verileli 

üç sene olduğu ve hüküm de katğiyet kesbet-
tiği halde bu gün halâ oradan geçenler kömür
lüğü orada görmektedirler. Bunun kaldırılma
sını rica ederim. 

Diğer sual: Rüstempaşa camii hakkındadır. 
Bu cami Kanunî Süleymanın damadı Rüstem 

paşanın camisidir ki, çinileri ile meşhurdur. 
Süleymaniyenin altmda, Halicin üstünde olan 
bu cami pis barakalar altında kalmıştır. Bu 
pislikler oradan kalkarsa bu eserler birbirini it
mam eden iki abide olacaktır. Rüstem paşa ca
rniinin çinilerinin dünyada emsali yoktur. 
Bu da Mimar Sinanm eseridir. Sinan denize 
yakın olması itibarile camii bir bodrum üzerine 
yapmıştır. Altını kazmış ve biraz yükseltmiştir. 
Bu caminin altındaki bodrum Evkaf tarafın
dan kiraya verilmektedir. Burasmı tutanlar 
bir şeker fabrikası haline getirmişlerdir. Bon
bon, yemek için aldığınız ve içinden manasız 
ve hatta biedebane küçük yazılar çıkan şekerler 
orada yapılmaktadır, Bunlarm bir takım kızlar 
tarafından kâğıda sarıldığını gördüm. Günün 
birinde bir yangın vukubulursa cami yanmaz-
sa da çok hasara uğrayacaktır. Bu camiin 
avlusu da pek mülevvestir. Yalnız bu değil 

j daha bir çok camilerin de avluları mucibi te-
! essürdür. Bilhassa Rüstem paşa camisi berbat 

bir haldedir. Evkaf buradan ne kadar kira 
alır bilmiyorum. Fakat bu bodrumun boşaltıl
ması iyi olacaktır. 

Üsküdarda Ahmediye camimde haftanm mu
ayyen bir gününde fukaraya çorba tevzi edil
mektedir. Bunu pek yakmda oradan bir gün 

| geçerken kemali şükranla ve aynı zamanda da 
| teessürle gördüm. Çünkü manzara hakikaten 
I insana teessür verecek mahiyette idi. Sonra tah-
I kik ettim. Bu imaretlerin tamamile kalktığını 
| zannediyordum. Aksarayda da böyle bir ima-
| retane bulunduğunu haber aldım. Hangi vak-
| fm şartına istinaden verildiğini bilmiyorum. 
I Geçenlerde gazetelerde bir havadis vardı. 
I Îstanbulun bir kaç yerinde daha imaretaneler 
I açılacağı hakkında bir fıkra okudum. Filhakika 
İ bu mütekâmil bir şekil değildir, fakat bu man-
| zarayı gören insan takdir eder M, buna ihtiyaç 

yardır. Eğer Evkaf daha bir kaç imaret açmak 
işine tevessül ederse iyi bir şey yapmış olur. 
Böyle bir şey var mıdır, bunu da kendilerinden 
soruyorum. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir)— 1 - Edre-
mid, Burhaniye ve Ayvalık Kazalarında vakıf zey
tinlikler vardır. Bunların idaresini evkaf ken
di üzerine almıştır. Orada bir işletme idaresi 
teşkil etmiştir. Memuru, muhasebecisi ve sair 
bir çok memurları vardır. Bir takım masraf 
yapıyorlar. Fakat bunlara dair bütçede bir şey 
görmedim. 

Yalnız 21 nci fasılda bakım masrafı diye 
! 104 bin lira ve müzayede, ihale heyeti ile fen 
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memurları masrafı diye 3 bin lira vardır. Bun
ların içinde söylediğim memurların ela dahil 
olub olmadığını anlıyamadmı. Lütfen izah et
sinler. 

2 — Bu zeytinlikleri idare eden Vakıf ida
resi, vakıfların evlâdlarma aid hisseleri kendi
lerine tevzi ediyorlar. Çok giijfal. Fakat şekle 
bakınız: Zeytinler toplattırılıyor, toplattırıldık
tan sonra yeni zeytinler çıkıncaya kadar zeytin 
piyasası sık sık tebeddül ediyor. İşletme ida
resi hissedarların hissesini vermek için ticaret 
odasına bir tezkere yazıyor ve zeytinin rayiç 
fiatmı soruyor. Bunu ne zaman soruyor? Zey
tin fiatmm en düşkün olduğu bir zamanda. Bu 
günkü piyasayı söyleyin diye ticaret odasına 
tezkere yazıyor. O vakit, kilosu 3 veya 4 ku
ruşadır cevabını bu sırada alıyorsre bu hesab üze
rinden vâkıfların evlâdlarma hisselerini tevzi 
ediyor, fakat sonra piyasa yükseliyor, kilosu 
20 - 30 kuruşa çıkıyor. îdare de bu fiata satı
yor amma vâkıfların evlâdlarmı üst tarafma 
karıştırmıyor, bu şekilde hissedarlara çok gad
retmiş oluyor. Halbuki bendenızce zeytin fiatı-
nm vasatı mikdarmı sormak ve bunu öğrendik
ten sonra hissedarlara bu fiat üzerinden hissesi
ni vermek daha adilâne yoldur. Niçin böyle yap
madıklarını lütfen izah etsinler. 

3 — Bir de bu vâkıflar kendi mallarından 
bu kadar zeytin ağacı vakfettikleri gibi zey
tinliklerin içinde bir çok da dere ve ırmaklar 
vardır. Bunların üstüne bir çok köprüler yap
mışlar ve bu köprülerin tamiri için de hisse 
ayırmışlardır. Bu parayı vakıf şartlarına kay
detmişlerdir. Şimdi bu tamiratı vakıflar idaresi 
yapmakla mükellef olduğu halde maatteessüf 
uzun senelerdenberi harab olmuş müteaddid 
köprüler mevcuddur, Vakıflar idaresinin zey
tinliklerden teğmin ettiği varidat 200 000 lira
ya yakındır. Bu köprülerin tamiri ise azamî 
2 000 lira ile olabilir, böyle olduğu halde tamir 
edilmemektedir. 

Vâkıfların evlâdları orada bulunan halk, 
kendileri için yapılıp vakfedilen köprülerden 
geçerken bir çok felâketlere maruz kalıyorlar. 
Düşüb ölenler vardır. Bu köprülerden ve vakıf 
zeytinlerden istifade edecek olanlar vâkıfla
rın ruhuna hayır dua yerine beddua etmek
tedirler. Bunun sebebi de Vakıflar idaresidir. 
Lütfen bunların bir an evvel tamirini rica edi
yorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Tam 3 sene oldu. Arkadaşlar Vakıflar umum 
müdürü Yüksek Meclis huzurunda âbidelerin 
tarihinden bahsederken bunların tamirinin sıra
ya konduğunu dermeyan ederek ujzun uzadıya 
müzakereler neticesinde beyanatı bir takım 
kayid ve şartlarla tasvib olundu. Bendeniz bu 
şartlara istinad ederek bazı mühim eserlerin ta
miri sırasının gelinceye kadar yıkılmak teh-

! likesine maruz kalanların hiç olmazsa muvak
kat bir tamirle muhafazasını rica etmiştim. 
Bunlardan birisi Edirnedeki Bayazıd darüşşi-
fası - ki ufak bir kısmı yıkılmıştır - müteba-

; kişi duruyor. Diğeri de Beyşehirdeki Eşreioğlu 
; camiidir. Bunun da tarih ve kültürel bakım-
: dan ehemmiyetini geçen sene söylemiştim. Tek-
: rara lüzum görmüyorum. O zaman bana ver-
; dikleri cevab zabıt ceridesinin beşinci cildinin 
! 25 nci sayııasmda, 3 ncü içtima zabtında mün-

deriçtir. Aynen şudur: (Bir kaç camiden bil
hassa Eşrefoğlu camiinden, Edirne darüşşifa-

I sı gibi bazı yerlerden bahsolundu, bunu ehem-
; miyetle nazarı dikkate alacağız.) Aradan sene-
, 1er geçmiştir, bu güne kadar bu iki rica, ehem

miyetle değil, alelade bir şekilde bile nazarı 
1 dikkate alınmamıştır. Şimdiye kadar orada bir 
; etüd yapılmamış, bir heyet gönderilmemiştir. 
j Lütfen söylesinler; nazarı dikkate alınacak 
j katği tarih ne zaman hulul edecektir. Bunu an-
| lamak istiyorum. Sualimi sorduktan sonra ar-
| zederim ki Ziya Karamursal arkadaşım İstanbul 
! âbideleri üzerinde çok güzel hazırlanmışlar, 
I burada söylediler - toplu olarak bir kaç nok-
| tayı arzedeceğim. Pekâlâ biliriz ki Türk mima

risi üzerinde birinci Sultan Mahmud zamanın
da renkli çiçekler, boyalar ortalığı sarmış, 

I âbidelere, saraylara her tarafa bu renkler sü-
| rülmüştür. Bütün bunlar, Birinci Sultan Mah-
i mud zamanından kalma bu eserler, eski tari-
I hi, çirkin boyaları ile tahrib edildiğini göru-
I yorıız. Bu gün bir çimento medeniyeti, bir ras-
| pa medeniyeti vardır. Ziya Karamursal arka

daşım çok güzel ifade buyurdular. Yalnız ben 
bir misal söyliyeyim. Acaba Bayazıd camiinin 

J kubbesinin istinad ettiği dört duvarını, çimen
to harcı kullanmadan yapamazlar mı idi? Bunu 
yapmakla manevî ve maddî bir mesuliyet teret-

I tüb etmez mi? Bütün medenî memleketlerde 
yeni şeyleri bile, tamir için konulan taşları bi
le karartırlar. Viyanada Stefons don kilisesi
nin kara rengini ranpe etmek değil, yıkmağa 

I bile kalkışılmamıştır. Ben İstanbulun en kala
balık yerinde Yenicamiin karnaval maskesi 
giymiş bir manzara özetmesini hayretle karşılı
yorum. Acaba bu da ilmî bir şey midir? Nâzım 
Poroy arkadaşım bir noktaya temas buyurdu
lar, bu nokta hakkında kendi kanaatimi arze
deceğim. 

Bahsettikleri Ayazma camii Türk klâsik mi
marisini takib eden devirde ortaya atılmış olan 
baruk eserlerindendir. Gerçi Türk sanayi zevki
ni bir az değiştirmiştir. Fakat bunların hep;ü de 
fena eserler değillerdir. Bilhassa bahsettikleri 
Ayazma camii baruk Türk zevkini.. 

NÂZIM PAROY ( Tokad ) — Ben fenadır 
demedim. Ondan daha mühimleri vardır, dedim. 

Dr. OSMAN ŞAVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Bu gibi eserlerde devir aranmaz. Meselâ Di
van yolunda meşhur türbe ampir tarzındadır. 
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Tamamen Avrupa tahtı teshindedir ve îstan- ı 
bulda ampirin en temiz ve en güzel bir nümü- ! 
nesini harab olmağa mütemayil görürsek bu- | 
nu da tamir etmek bizim vazifemizdir. Binaen- i 
aleyh devir ayırmıyarak Türk kültürüne, Türk j 
sanatına, Türk âbidelerinin kıymetine temas 
eden her hangi bir eserin, devri ne olursa olsun, 
nazarı dikkate alınmasını rica edeceğim. 

Bu tafsilâtı arzettikten sonra Ziya Karamıır-
sal arkadaşımızın bahsettikleri bir noktaya da
ha işaret edeceğim. 

Topkapıda muhafazai asar ve âbidat diye bir 
komisyondan bahsettiler. Bendeniz de bu komis
yon ile alâkadar oldum. Maalesef bu komisyon 
çalışamıyor, toplanamıyor, karar veremiyor ve 
hiç bir sey yapamıyor. Bu komisyon da zanne
derim Evkafa merbut değildir. Daha ziyade 
Maarif vekâletine merbuttur. Maarif vekâleti 
bu komisyonu yürür bir hale koyarsa, İstan
bul Evkafı da bundan istifade çaresini bulur. 

GALÎB GÜLTEKÎN (Konya) — Arkadaş
lar bu bahis üzerinde kâfi izahatta bulundular, 
bendeniz kısaca maruzatta bulunacağım. Malû
mu âliniz Evkaf müessesesi atalarımızın bütün 
dünyada başımızı yukarda gezdiren büyük eser
lerinden biridir. Memleketimizin bir çok yer
lerinde hanlar, hamamlar, medreseler, mekteb-
ler, camiler yapılmıştır. Fakat maalesef bu
gün bakımsızdır. Bilmem hangi caminin ta
mamı bakımsızdır, bilmem hangi medresenin bir 
kısmı haraptır, çeşmelerin taşı düşmüştür. Bun
lar yapılmalı, güzel. Fakat Evkafın elindeki 
varidatı mukataalardır. Şimdi bu mukataaları 
bunlara sarfederse bundan 15, 20 sene sonra ne 
ile, ne yapacaktır?. Bendeniz Evkafın elindeki
nin irad getirecek yerlere sarfedilmesine ta
raftarım. Onlardan alacağı varidatla bunları 
yapar, bu suretle de elindeki paraları boş de- i 
ğilse kapamış olmaz. Bu meyanda yalnız bilmem I 
İstanbul Eminönünde bilmem neresindeki işi \ 
yapması değil, biraz da bunları Anadoluda yap
ması lâzımdır. Meselâ Evkaf bugün Konyadan i 
bir çok varidat aldığı halde hiç bir şey yapmı
yor. Behemehal şimdi yıllardanberi Konyada 
halkın gittiği Îlgm kaplıcası vardır. Evkaf j 
için büyük bir akar olduğu halde, bir zamanlar | 
tamirine başlandı denmişti, maalesef yapılmadı, j 
kaldı. Buna benzer Konyada birçok irad geti- i 
recek Evkafın yapacağı pek çok şeyler vardır. I 
Hiç olmazsa bunlardan birisine başlamadılar. 
Bunu yapacak olursa hem kendisini hem de 
parasmı muhafaza etmiş olur. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, Ev- \ 
kaf idaresi merhum Hayri Bey zamanındanberi : 
hakikaten hepimizin memnuniyetini mucib bir ! 

şekilde çalışmaktadır. Ancak bendeniz hukukçu ; 
arkadaşlarımı bir şeye hakem yapmak istiyo- j 
rum. Evkafı böyle kendisine hiç el uzatılmaz, \ 
ne derse doğrudur, onun yapılamaz dediği işin i 

yapılamadığını görüyorum. Evkaf m hukuku 
ferdin hukukuna benzemiyor. Alnınm terile 
kazanmayıb vakfı alet ederek çocuğuna miras 
bırakmak isteyenler, o vakit bu evkafa müstes
na bir vaziyet, kanun geçmez bir vaziyet 
vermişler. Şimdi bu istisnaiyet halâ ye
rinde midir, değilmidir, bilmiyorum. Şimdi be
dava para kazanan yok. Ankarada geçen gün 
elimize bir kâğıd geldi. Falan yerde evkaf his
sesi varmış, elli, seksen sene geçmiş, bunun 
müruru zamanı da olmıyor. Evkafın aklına gel
miş, böyle bir şey olabilir diye. Evkaf, böyle bir 
şey olabilir dedimi kanun şekline giriyor. Bunu 
bendeniz anlıyamıyorum. Komşulara sordum; 
burada Evkafın hissesi var mı? Bilmiyoruz, böy
le bir kâğıd geldi dediler. Kendi kendime dü
şündüm, evet hepimiz öldüğümüz vakit bir ar
zumuz vardır. Ona da Evkafı vasıta yapmak 
isteriz. Fakat herşeyde hakkı koruyacağız diye, 
haklıya tecavüz edecek ve bunun şümulü Dev
letin nizamı üstüne çıkacak bir mahiyet alması
nın yeri olmadığına kaniim. Evet evvelce bir 
çokları, memleketi soyub soğana çevirenler ev
lâdına mal bırakmak için Evkafı alet etmiş
lerdir. Fakat buna yeni bir çare bulmak lâzım
dır. Meselâ 93 den sonra gelen muhacirler Es-
kişehirde bir araziye yerleşmişlerdir. Orası Ha-
zinei hassaya aiddi. Hazinei hassaya aid olmı-
yan civardaki köylere kıymet takdir edilerek 
muhacirlerin bir kısmı oralara meccanen iskân 
edilmiş. Hazinei hassaye aid araziye iskân edi
lenlerden ise icar bedeli alınmış. Ayni zamanda 
hicret devam etmiş. Romanyadan muhacirler 
gelmiş. 30 - 35 kadar köydür ve bu gün hakika
ten iftihar ettiğimiz çiftçi köylerimizdir. Bu 
arazinin Hazinei hassadan Maliyeye intikal et
mesi lâzım iken, her nasılsa, Evkaf alâkadar 
olmuş, şimdi biçak ve kanun geçmez bir halde
dir. Nasıl sahib olmuş bilmiyoruz. Fakat kanun 
geçmiyor, biçak geçmiyor. Biz o vakit Maliye 
vekâletine müracaat ettik ve bu adamların gü
nahı nedir dedik. Eskiden padişahın diye gel
mişler, oturmuşlar. Şimdi ise Hazineye geçmesi 
lâzımdır. Nasıl İd etrafındaki komşulara mecca
nen verilmiş ise bunlara da meccanen verilmesi 
lazım gelir, dedik. Maliye vekâleti de bizim bu 
ricamızın doğruluğunu kabul etti. Çünkü ara
dan elli sene geçmiş civarındaki köylere ayni 
araziden daha çok parçalar verilmiş, sürüb du
ruyorlar ve Hazinei hassaya icar veriyorlar. 
Nihayet Maliyeye intikal ediyor. Maliyeyi ikna 
ettik. Dedik ki, arkadaş, bu köylüyü kalkındır
mak için Devlet olanca kuvvetile çalışıyor. Se
nin de bunlardan Hazinei hassa misillü vergi 
alacağım demen doğru değildir. Bunu Maliye 
vekili doğru bulmuş ve ferağını köylüler üzerine 
yaptırmak için icabederse kanun dahi getir
meği vâdetmiştir. Biz sevinib dururken baktık 
ki buraları Evkafa intikal etmiş. Aşağı yukarı 
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200 bin dönüme yakın arazidir. Diyorlar ki bi
zim yakınlarımızda ayni araziden meccanen 
alıb sürenler var, nihayet Hazinei hassa da orta
dan kalkmıştır, bizim günahımız nedir, bizi Ma
liye ve Evkafla neden süründürüyorsunuz, Bü
yük Millet Meclisine müracaat edin de bize yar
dım etsinler. Biz de köylülerin bu arzularını size 
iblâğ ediyoruz. Artık nasıl düşünür ve yaparsı
nız, bilmiyorum. Hakikaten ben şimdiki vazi
yette hak diye bir sey görmedim. 

İSMAİL KEMAİ, ALPSAR (Çorum) — Bu 
mevzu üzerinde lüzumu kadar izahat verildi. 
Bendeniz yalnız bir noktaya temas edeceğim : 

Amasyada Bayazıd camii var. Muazzam bir 
eserdir. Hareketi arzdan sonra harab bir vazi
yete gelmiştir. Seneler geçtikçe daha ziyade 
harab olacaktır. Bunun biran evvel yapılmasını 
istirham ediyorum. 

ZİYA KARAMURSAL (istanbul) — Uludağ 
arkadaşımı hürmetle dinledim. Beyanatlarının 
bir noktasına cevab vereceğim: 
Kendileri muhafazaı asar ve abidat komisyonu
nun çalışmadığından bahsettiler. Bendeniz biz
zat gördüm, bu komisyon haftada üç gün mun
tazaman toplanır çalışır. Mesaisini herkese gös
terebilirler. Arzu buyururlarsa arkadaşımla be
raber gider çalışmalarını görürüz. Bu komis
yonun mesaisini takdirle arzetmeği vicdan bor
cu bilirim. Onun için kendilerinin tashihi fikir 
etmelerini rica ederim. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Bursa) — 
Arkadaşım, Muhafazai abidat komisyonundan 
takdirle bahsettiler. Ben de başka bir şey de
medim. 

FAHRÎ KÎPER (Evkaf umum müdürü) — 
Abidatın tamirinde restorasyona riayet edilmesi 
arzusu gösterildi; Bu saten mesaimizde evvele
mirde nazarı dikkate aldığımız bir meseledir. 
bunun içindir ki, biz teşkilâtımız haricinde mem
leketimizin yetiştirdiği yüksek mutahassıslardan 
mürekkeb br heyet teşkil ettik. Her ne yaptı-
rırsak onlar gidiyor, Tedkikat yapıyorlar, ya
pılan şeylerin muvafık olduğunu veya değiştiri
lecek şeyler varsa ıslâh edilmesi lüzumunu soy
uyorlar, biz de tamamen buna riayet ediyoruz. 
Bu böyle olmakla beraber bilhassa saydıkları 
noksanlar hakkında benim de kulağıma gelen 
bazı cihetler oldu. Bunların içerisinde bu iş
ler pek güç, Her birinin ayrı ayrı mutahassısla-
rı bulunması lâzımdır. Belki hata edilmiş nok
talar olabilir. Yalnız bir kaç tanesinde de yap
tığımız tedkiklerde söylenilen şeylerin pek de 
muvafık olmadığı neticelerine vardık. Meselâ 
Yenicamiin raspa vaziyetinde. Bunu mükerre-
ren tedkik ettirdik, raspa edilen yerler esasen 
taşların üzerini tekrar kazımak gibi değildir. 
Yapılan işde kireç ve saire bir kısmına evvelce 
sürülmüş, sürülen sıva bir şeyler olmuş, tabiî 
öbür tarafı böyle olmayınca sonradan görüldüğü 
zaman zannediliyor ki, üst tarafı da böyle idi. 
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Halbuki bazı yerlere sıva sürmüşler, bazı yerle
re sürmemişler. Bunlar yine görülebilir. 

ikincisi daha ziyp.de mutahassıs heyetin tak
viyesi vaziyeti şayanı arzudur. Elbette daha 
iyi bir neticeye varılabilir. Muhafazai abidat ko
misyonu hakkında tabiî bir şey söylemek bende
nize düşmez, onların da mesaisini takdir ederim. 
Esasen onların da bize karşı bazı talebleri vaki 
olmuştur. Bir kısımlarını haklı olarak yaptır-
mısızdır, bir kısımlarını da tetkik ettirmişiz-
dir. Merhum Halil B. bizzat gerek Azabkapıdaki 
cami hakkında, gerek bilhassa Kadırgadaik asar 
hakkında nazarı dikkatimizi celbetti. 

Biz bunları bittabi ayrı ayrı şayanı istifa
de görmüşüzdür. Hepsinin yapılmasını arzu 
ederim. 

Bir de, camiler tamir olunurken medresele
rin de tamiri ve bunların bir kül halinde bu
lunduğu, birisinin tamir edilirken diğerlerinin 
de tamirsiz kalmamasını söylediler. Bunun 
için Başvekâlet yüksek makamından istirham
da bulunduk. Vakıflar idaresinden, Maarif ve
kâletinden, istanbul vilâyetinden müşterek bir 
heyet teşkil edilerek Istanbulu semt semt gez
diler. Süleymaniye camisinin altındaki demir
ci dükkânları senelerden beri orada devam eden 
bir bozukluktur. Lâleli camiinin bir kapısın
da iki tane kömürcü dükkânı vardır. Sultan-
ahmedin yanı başında turşucu dükkânı vardır 
Rüstempaşa camisinin altında belki de meyha
ne ve buna mümasil bir takım şeyler hemen 
hepsinde vardır. Kadırgadaki Şehid Memedpa-
şa camisinde çerçeve şeklinde dükkânlar vardı 
ve pis pis, kirli kirli bezler asılı vaziyetler 
vardı. Bunları yavaş yavaş istimlâk ederek 
eski haline kalbetmeğe çalışıyoruz. Fakat 
bunların hepsine birden yetişmeğe bu gün im
kân yoktur. Zaten bu iş ufak, tefek bir iş de-

İ ğil milyonlara mütevakkıf bir iştir. Muntazam 
; bir programla yavaş yavaş üzerinde işlemek 

zarureti vardır. 
NÂZIM POROY (Tokad) — istirhamım, 

Rüstempaşa camiinin altındaki dükkânların 
vaziyeti idi. Hiç olmazsa altındaki dükkânla
rın tahliyesini rica ediyordum. 

EVKAF U. M. FAHRÎ KtPER (Devamla) 
— Rüstempaşa camiinin altı meselesine gelin
ce; bunları kendim gittim, gördüm. Bunları 
Evkaf kiraya vermiyor. Maatteessüf bunlar 
vaktile satılmıştır, onların sahihleri vardır. 
Yalnız, bendeniz yangm tehlikesini nazarı dik
kate alarak, çünkü altmda kâğıd depoları fi
lân vardır, bunların tahliyesi için vilâyetten 
ricada bulundum. Bir kısmını tahliye ettiler. 
Kendi arkadaşlarımdan da rica ettim, bunları 
yavaş yavaş satın alalım ve halka kiraya ver-
miyelim, dedim. Takdir buyurursunuz ki bun
lar bütçe meselesidir. Evkafın yüz elli bin li
rası ile yapacağı bir iş değildir, bunlar sene-
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lerce bakılmamıştır, harab olmuştur. Memle
ketin her tarafma dağılan bu abidelerin hep
sinin birden tamiri kolay değildir. Bunlar 
tamir edilsin, Konyada irad teğmin edecek 
şeyler yapılsın, bunların hepsine yetiştirmeğe 
imkân yoktur. Bu abidat meselesi millî mef
kure, Türk tarihi meselesidir. Hakikaten türk-
lüğü andıracak güzel eserlerdir. Bu ciheti 
Başvekilime de arzettim. Hak vermişlerdir. 
Müsaid samana intizar edilmesini emretmiş
lerdir. Vaziyet budur. Medreselerin tamiri, 
kül halinde yapılması noktalarına gelince; ar-
zettiğimiz gibi bunlar yapılamıyor. Tesbit etti
ğimiz halde bütçemiz buna müsaid olmadığı 
gibi belediye de bütçesinin kifayetsizliğinden 
büyük faaliyet gösteremiyor. Maarif de kendi 
en mühim işlerini bırakıb buna fazla bakamı
yor. Muhafazai âbidata geçen sene verdikle
ri para 13 bin lira kadardı. Mahmudpaşa tür
besini görecek olursanız, çinilerile ve sairesile 
en yüksek bir kıymeti haizdir, bu gün harab-
dır. Bunların tamiri zaman meselesidir. Pro
gramımızı yaptık. Bütün işler derpiş ediliyor 
ve elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. 

Bir de Ayazma camiinden daha mühim ca
milerin tamirinden bahsettiler. Şüphesiz ki İs-
tanbulda pek mühim bir çok camiler vardır. 
Fakat bu camiye esaslı bir tamir koyamıyoruz. 
Yalnız ufak tefek işler yapıyoruz. Bir de semt 
semt gidiyoruz ki hem bunların en mühimleri 
bir semtte kalmasın ve hem de her tarafta Cum
huriyet Hükümetinin çalıştığı vaziyet görülsün. 

İmaretlerden bahis buyurdular, iki imaret 
daha ilâve ettik. Bunlardan birisi, memleke
tin en fakir ciheti olan Eyüb semtindedir. Ora
daki hepsinden daha kuvvetlidir. Aksaraydan 
aşağı taraflardaki fakir halka yardım yapılı
yor. Çok istiyoruz ki varidatımız müsaid olun
ca onu da bu günkü medeniyetin icablarma 
göre kaşığile, çatalı ile, masası ile, oturacak 
yerlerile muntazam bir hale koyalım. Ayrıca 
hastaneler yapalım, hekimleri hastaların evleri
ne gönderelim. Bunların hepsi para meselesi 
olarak önümüze çıkmaktadır. Bütçemizi yeni 
muvazenelendirebildik. Elimizden her çıkan 
şeyi bir çok sıkıntılarla yerine koyabiliyoruz. 

Edremid, Burhaniye kazalarındaki vakıf zey
tinliklerinden bahis buyuruldu. Denildi ki, büt
çede buna dair bir kayid ve işaret görülmedi. 
Bu mesele hususî bir kanunla ayrılmıştır. Bu ti
carî bir zihniyetle ve mütedavil sermaye ile işle
mektedir. Kanunu ayrı, bütçesi ayrıdır. Ticarî 
zihniyetle yürür. Daha ziyade ticarî işleri böy
le Hükümetin çok teferruatlı merasimi arasında 
yürütülmediği için burada bittabi izahat ve
rilmemiştir. 

Köprülerin vaziyetine gelince; vakıfların 
doğrudan doğruya mazbut kısmında bir kaç köp
rü tamir ettirdik, yapılmayan hangisidir, olabi
lir ki bunların tahsisatı kalmamıştır, sonra bir 

kısmını da köy kanunu ile köylere devrettik. 
Olabilir ki bunlar devrettiğimiz köprüler meya-
nmdadır. Muhterem mebus, bunlar hangileridir, 
nerelerdedir, falan yerde falan, falan köprü di
ye lütfederlerse öğrenir arzı cevab ederim 

YAHYA SEZAÎ UZAY (Eskişehir) — Pekâ
lâ isimlerini sonra takdim ederim. Kıymet tak
diri meselesi? 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ FAHRÎ KİPER 
(Devamla) — Zeytinlere kıymet takdiri mese
lesine gelince; ucuz zamanda ihtikâr yapalım 
diye fiat sorulmaz, pahalı zamanda sorulmamak
la yapılmaz. Böyle bir şey yoktur, bunu kendile
ri de yapmaz, oradaki arkadaşlar da yapmaz. 
Bu hususta yeni bir kanunumuz var. Bu işi bü
tün bütün değiştiriyor ki arzuları da yerine ge
liyor. Zeytin meydana geldiği zaman zeytin da
ha ağaçta iken kıymet takdir edeceğiz. Hepsi
nin parasmı mütedavil sermaye heyeti peşin 
verip alacaktır. Bu suretle kıymet arttı, eksildi 
gibi şeyler de tabiatile ortadan kalkmış olacak
tır. 

Diğer bir muhterem zat da mukataanm sar
fından bahsettiler, buyurdular ki mukataa, ca
milere, şuraya buraya sarfedilirse bir gün ge
lir ki Evkaf membaı varidatını kaybeder, bina
enaleyh idamesi müşkülleşir. Mukataa doğru
dan doğruya icar mukabili alman bir paradır. 
Onun için esas, ana varidattan değildir. Buna 
mukabil tavize inkılâb ettirilerek vakıflar doğ
rudan doğruya mülk oluyor, 20 misli almıyor. 
Mukataa ile müeccele ortadan kalkarsa Evkafa 
varidat kalmaz dediler. Halbuki bunlar muka
bilinde akar yaptırılır ve nemalandırılır, Evkaf 
taviz bedellerini başka tarafa sarfetmemekte-
dir. Varidat mevzuu olarak kullanılmaktadır. 

Sonra muhterem Eskişehir saylavı buyurdu
lar ki, Evkaf aklına geldiği zaman Devlet ni
zamı üstünde para istiyor, oıçak kesmez, kanun 
geçmez bir haldedir. Bendeniz Cumhuriyet Hü
kümetinin adliyesi muvacehesinde bıçaK kes
mez, kanun geçmez bir şey görmüyorum. Bazı 
hukukî meseleler hadis oluyor. Bu da gayet ta
biidir. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — 60 sene sonra 
nasıl oluyor? 

VAKIFLAR UMUM MÜDÜRÜ FAHRÎ KÎ-
PER (Devamla) — Mahkemeye müracaat edi
lir, adalet yerini bulur. Eğer verilen kararda bir 
yanlışlık olursa bunun cevabı bendenize düş
mez. 

Kalıyor çiftlik meselesi ki, esas mesele de 
bundan tevellüd ediyor. Eskişehirde bir çiftlik 
vardır. îsmi Mahmudiye çiftliğidir. Geçen sene 
de mevzubahs oldu. Sipahilere vakfedilmiş. 
Bu bilâhare Maliyeye geçmiş, oraya 32 köy 
iskân edilmiş. Fakat bunlar o vakittenberi hâlâ 
yerleşip tapularını almamışlar. 30 şu kadar se
nedir, tapusuz olarak ekib biçmişler. Bittabi bun-
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da ne tevarüs, ne de sair muamelât cereyan et
miyor. Bu arazi mahkeme kararile vakfa geç
miştir. Maliye buna kıymet takdir etmiş, fil
hakika diğer bahsettikleri köylülere gecen yer
lerin satışına dair Maliyenin takdir ettiği kıy
metler vardır. Bunlar defterlerimizde mazbut
tur. Tabiî bize devredildikten sonra ilk iş ola
rak yapacağımız. Devletin köylü üzerinde büyük 
şefkat ve adaletle vapmak istediği kolavhkları 
nazarı dikkate alarak bunları köylü üzerine 
tapuya bağlamaktır. Kendilerine, yer sahibi ol
sunlar dive, buraları daha ucuz fiata satalım 
dedik. Takdir edilen kıymetleri tenzil ettik. 
Hepsi kemali memnuniyetle kabul ettiler. Bittabi 
bu konulan yeni kıymetler üzerinden bedeli ken
dilerinden alınacaktır. 

EMlN SAZAK (Eskişehir) — Kim memnun 
olmuş, anlatsana? Havadan mı atıyorsun? 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Müdürü 
umumî Bey yoruldular, fakat müsaadelerile kı
sa bîr sual soracağım. 

Medreseler de camiler gibi bu gün Evkafın 
tahtı nezaretinde midir? 

FAHRÎ KtPER (Evkaf umum müdürü) — 
Doğrudan doğruya medrese olarak yani ticarî 
şekilde kullanılmayanların hepsi bizdedir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende
niz 4 - 5 sene evveline gelinceye kadar bu abi-
datı her gördükçe bedbin olurdum. Fakat bu 
gün çok nikbinim. Onun için demin bir arkada
şımızın buyurduğu gibi zevahiri gütmek veya-
hud yaşatmak gibi bir şey görmüyorum. Ortada 
bir hakikat vardır. Evvelce yıkılıyordu, şimdi 
yapılıyor. 

ikinci bahse gelince: Beyefendinin buyur
dukları gibi bazı tezyini işler vardır ki, hakika
ten, ben de arkadaşlarıma iştirak ediyorum, 
bazı noksanlar oluyor. Bu da sanatkâr bulmak 
meselesidir. Hakikaten sanatkâr bulmak çok 
ehemmiyetli bir iştir. Meselâ Bursada Muradi
ye camisi vardır. Bendeniz bir kaç sene evvel 
gittiğim zaman onun müezzin mahfeli gibi bir 
şeyi vardı. Bu defa gördüm ki. orası yıkılmış, 
temizlenmiş cami güzel bir şekle sokulmuş ve 
ortada duran çirkin manzara kaldırılmıştır. Bu, 
çok şayanı şükran bir iştir. 

BAŞKAN — Sual mi sordunuz, söz mü söy
lüyorsunuz? 

ABDÜLHAK FIRAT — Sual diye kalktım, 
müsaadenizle kürsüde arzedeyim. (Gülüşmeler) 

Affedersiniz, hakikaten sual diye başlamış
tım, fakat söz sözü açıyor, duramadım. (Gü
lüşmeler). 

Ayni tarzı mimaride olan bu medreseleri, 
abidatla ayni şekil ve ayni kisvede olan medrese
leri biz ayırarak hakikaten bir yıkıcıya vermi
şiz. Çünkü bu medreselere bu defa gittim, 
Bursada gördüm, cami tamir edilmiş amma med
rese haraptır. Fenalık ve pislik haline gelmiştir. 
ve hakikaten cami ile büyük bir tezad teşkil edi

yor. Onun için buna cidden bakılması lâzımdır 
ve bunlar için bir şekil düşünmek lâzımdır. Bu 
medreselerin tabiî topraktan veya her hangi 
bir şeyden yapılmış olanlarını değil, fakat abi-
dat tarzında kurulmuş olanlarını kurtarmak ve 
frr müessese haline koymak lâzımdır. Meselâ 
Yıldırım camiinin medresesi içerisine; bir takım 
muhacirler koymuşlar, bunlar taslarını sökmüş, 
pencerelerini götürmüşler, yerlerine koymanın 
imkânı yok. Tepesine kadar müzahrafat dol
muştur, değil vanma gitmek, uzaktan seyretmek 
bile insanı dilhun eder. 

Hulâsatan arzedeyim ki. hakikaten bu gün
kü gidiş ümid vericidir. Nikbinlik yaratıcıdır. 
Bunu böyle yapmasaydık belki de bizden sonra 
gelen nesil bunların harabisine tahammül ede-
miyerek bir fenalık diye ortadan kaldırıb ata
caktı. Fakat bu gün onları yaşatacak vardır. 

Bir de ayrıca bir temennim vardır. Erzincan 
yıkılmıştır. Fena akibete uğramıştır. Orada 
bir kaç cami vardı. Camiler gitti. Fakat yine 
vakıf hayırlı bir iş yapmıştır. Bu fecaattan ev
vel evkaf idaremiz mazbutaya alınmak suretile 
bunları sattı ve maddeten zarar etmedi. Kendi
lerine sureti mahsusada rica edecektim. Fakat 
şimdi sırası gelmişken arzedeyim: Orada müte-
addid camiler vardı. Hiçbirisi kalmadı. Hiç ol
mazsa şimdi şehrin yeni yapılan kısmına yeniden 
bir cami yapılırsa ve bunun projesini şimdiden 
hazırlarlarsa hem Cumhuriyetin bir eseri olur 
hem de muhterem Müdürü Umuminin bir eseri 
halinde kalır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim bir sualimi cevabsız bıraktılar. Bendeniz 
dedim ki; bundan üç sene evvel Beyşehirdeki 
Eşrefoğlu Camii ile Edirnedeki Bayazıd Darüş-
şifası hakkındaki temenniyatıma o zaman bun
ların muvakkaten tamirlerinden bahsetmiş ve 
ehemmiyetle nazarı dikkate alacaklarını cevaben 
söylemişlerdi. Bunların nazarı itibare alınması 
tarihi ne zaman gelecektir?. Bu hususta hiç bir 
ifadede bulunmadıalr. 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ FAHRÎ KÎPER 
— Efendim Beyşehrindeki Eşrefoğlu camii ile 
Edirnedeki Darüşşifadan hakikaten üç sene ev
vel bahsolunmuştu. Ben bunların o vakit na
zarı dikkate alınacağını arzetmiştim ve bunla
ra da bakılmıştır. Bu Eşrefoğlu camisi hakikaten 
çok yüksek bir eserdir. Bu gün buna başlanacak 
olsa elimizdeki arkadaşlarımız kendilerinden 
başka ayrıca bunlara bakacak mutahassıslara 
lüzum olacağını söylemişlerdir. Bu çok paraya 
tevakkuf eden bir iştir. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Darüşşifa? 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ FAHRÎ KÎPER 
(Devamla) — Darüşşifadan da bahsedeyim. Pa
ramız ve kadromuz bu işi yapmağa yetişmiyor. 
Malûmu âliniz bu senekî bütçemizdeki tamirat 
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tahsisatımız 100 000 liradır. Bütün bunlar na
zarı dikkate alınmamış değildir. Hepsini yap
mağa kudret ve kifayetimiz yoktur. 

Bir sual de Amasyadaki Bayazıd camisi 
hakkında idi. Bayazıd camisi meselesine gelince; 
o da maatteessüf diğerleri gibi yıkılmıştır. Bu 
gün onun tamiri için 200 000 liraya ihtiyaç var
dır. Amasyadaki güzel eserlerden çoğu kalma
mıştır ve halkın arzusu bunun yapılmasıdır. 
Başvekilime verdiğim raporda bu da vardır. 
Zamanın müsaadesi nisbetinde varidat teğmini 
ile yapılma noktası mevcuddur. Vaziyet budur. 

Bir de Ilgındaki kaplıcalardan bahis buyur
dular. Ilgın kaplıcası da diğerleri gibi eski bir 
eserdir. Fakat tamir olub da büyük bir şey getir
mesi mevzubahs değildir. Amma yapdırmak 
lâzımdır, keşfi üzerinde uğraşıyoruz. Kaplıca
ların ayrıca bir hususiyeti vardır, su mühendisi 
bulmak lâzımdır. Bilhassa sıcak sular üzerinde 
işlemek ayrı bir ihtisasa tabidir. Bu da eleman 
meselesidir. Bir mütahassıs getirilmiştir, keşfi 
yaptırılmıştır, eldedir. Erzincandaki Hacı İzzet 
paşa camisine gelince, Erzincan mebusları hatır
larlar, bunu yaptırıyorduk, 20 000 lira kadar 
para sari ettik, tam biteceğine yakın zelzele ile 
bugün yok olmuştur. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Müsaa
de buyurulur mu? Erzincanın yeni kurulacak 
yerinde yeni bir teşebbüs için hazırlık var mıdır? 
Eğer yoksa, böyle bir hazırlıkta bulunmalarını 
rica ediyorum. Yoksa bendeniz Müdürü umumî 
Beyle V akıllar idaresinin bütün mesaisini şa
yanı şükran görenlerdenim, (iştirak ederiz ses
leri). 

EVKAF ü. M. FAHRİ KÎPER — Zelzele 
mmtakasındaki ihtiyacın hepsinin nazarı dik-
kata alınmasını Başvekilime arzederim. (Müza
kere kâfi, teşekkür ederiz sesleri). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
En mühim bir medeniyet mevzuu üzerinde ko
nuşacağım, müsaade buyurun. 

Eşreıoğlu camiınin tamiri için büyük ihti
sasa ihtiyaç gösteriyorlar. Doğrudur. Arkadaş
lar ben bu caminin tamiri için büyük bir tahsi
satı mevzuubahs etmedim. Evkaf umum müdür
lüğü tarihi eserlerin tamirini sıraya koymuş
tur. Yine siz sıranıza devam ediniz. Bendeniz 
yıkılmağa mahkum eserleri yıkılmaktan kurtar
mak için hiç olmazsa muvaKKat tamir yapalım 
dedim. Eşreıoğlu camimin en Kıymetli yeri me
sela renkli camlarıdır. Bu renkli camları muha
faza eden adi camlar kırılmıştır. Kargalar bu
radan girerek içerdeki renkli camları her gün 
kırmaktadır. Bunlar on lira ile kabili tamirdir. 
Dünyada renkli camlar medeniyeti kadimenin 
ölçüsü olarak gösteriliyor. Harbi umumide Rey-
mıs kilisesi bu renkli camlar dolayısile meşhur 
olmuştu. E§reloğlunun camları da Anadolunun 
en eski renkli camlandır. Onların düşmesine 

mâni olmak ve çatısmm da gayri kabili nüfuz 
bir şekilde örtülmesini rica ediyorum, Evkafm 
eli genişlediği zaman istediği gibi tamir etsin. 

Edirnedeki Darüşşifaya gelince; Türk me
deniyeti tarihinin bu eserleri Avrupada Ameri-
kada 10, 12 tane müesseseye numune olmuştur. 
Türkler, köprüler yapmıştır, cami yapmışlar
dır, her şey yapmışlardır, fakat, hastane 
namına yaptıkları eseri, ibda diye ortaya 
attıkları bu eseri tahrib eden bizzat Ev
kafın kendisidir. Esaslı tamirat yapılamaz-
mış, kabul. Fakat onun üzerinden aldıkları kur
şunu hiç olmazsa çimento ile hatta teneke ile 
örtsünlerde kubbeleri kabili nüfuz olmaktan 
kurtulsun. Nihayet ileride tamiratı yapılabilir. 
Bu binanın iki kubbesi ile bir sütunu büsbütün 
çökmüştür. Ben üç sene evvel görmüştüm, işit
tiğime göre tahribat elan devam ediyormuş. 
Bir gün gelecek tamamen çökecektir. Esaslı ta
mirat sonra, fakat eseri ayakta tutacak basit, 
muvakkat tamirat istiyorum. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka mütalea var mı? (Yok, kâfi sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe 
kanunu 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü 
1940 malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli 
cedvelde gösterildiği üzere (2 913 928) lira tah
sisat verilmiştir. 

A - OEDVELİ 
F. Lira 
1 Maaş 506 516 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Merkez ücretleri 13 920 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Vilâyetler ücretleri 203 044 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Muvakkat tazminat 23 432 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Merkez levazımı 2 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7 Merkez müteferrikası 8 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
8 Vilâyetler mefruşat ve de

mirbaşı 4 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Vilâyetler levazımı 8 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Vilâyetler müteferrikası 22 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Mütenevvi masraflar 53 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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t. 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâ-
leme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vakıf akarlar masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Orman ve zeytinlikler ve va
kıf arazi masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müzayede ve ihale heyetle
rinin gayrimuvazzaf azaları 
huzur ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamirat ve inşaat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muavenet 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükmedilmiş borç karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedkik, tercüme, tabı ve eski 
eserler satın alma ve fuar 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Guraba hastanesi masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İmaretler masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütekaid, dul ve yetim maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Zatî maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umuru hayriye masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Masarifi gayrimelhuza 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince veri
lecek tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
6 000 

19 000 

1 000 

6 000 

1 150 

8 247 

300 
84 665 

294 000 

p. 
34 

Lira 

107 600 

3 000 

191 500 

20 000 

1 500 

24 200 

95 644 

17 000 

165 000 

56 000 

875 680 

1 000 

8 000 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve sai
re masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 1936 malî yılı bütçe kanunu
nun 8 nci maddesi mucibince 
istikraz edilen paranın taksi
ti ile faizi 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

38 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına veri
lecek itfa karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 —Vakıflar umum müdürlüğü 

1340 malî yılı masraflarına karşılık olan vari
dat bağlı (B) işaretli cedvelde gösterildiği üzere 
(2 914 000) lira tahmin edilmiştir. 

1 000 

9 000 

5 000 

35 700 

27 930 

Et-

B - CEDVELt 
F. 
1 

Lira 
1 911 500 îcareler 

BAŞKAN -~ Kabul edilmiştir. 
2 Müteferrik hasuat 1 002 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyonun. 

Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Vakıflar umum müdürlüğü 
tarafından 1940 malî yılı zarfında tahsil edi
lecek varidat nevilerinden her birinin müste-
nıd olduğu hükümler bağlı (CJ) işaretli cedvel
de gösterilmiştir. 

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

MADDE 4 — 1940 malî yılı sarfında kapa
tılmak üzere Başvekâletin tensibile (300 000) 
liraya kadar kısa vadeli avans ve hesabı cari
ler akid ve küşadma Umum müdürlük mezun
dur. 

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

MADDE 5 — Vakıflar umum müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki kanunun mevzuu hari
cinde kalanlarla ücretli müteferrik müstah
demler kadrosu bağlı (D) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. Fasıl numaraları ile unvanları 

492 — 
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bağlı (E) işaretli cedvelde yazılı masraf ter-
tiblerinden idaresi zarurî görülen muvakkat 
mahiyetteki hizmetler için aylık ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanılabilir. Bunla
rın kadrolarile 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi hükümlerine tâbi ihtisas mevkileri 
îcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit ve müte-
akib yıl bütçesile Büyük Millet Meclisine tevdi 
olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden müstes
nadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiş dr. 

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

1928 - 1937 malî yıllarına aid olub da Mu-
hasebei umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
mucibince müruru zamana uğramayan ve kar
şılıkları taallûk ettiği yıl bütçelerinde mevcud 
borçlar 1940 malî yılı bütçesinin masraf tertib-
leri tasarrııfatından eski yıllar borçları faslın
da açılacak maddelere Başvekâletin muvafaka
tile naklen tesviye olunur. 

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

MADDE 7 — 1336 yılından itibaren 1933 
malî yılı nihayetine kadar avans suretile tes
viye edilib mahsubu icra edilmeyen sarfiyat 
ve ilişik eşhas zimemi hesabına alınarak mah
subu lâzımgelen tediyat, taallûk ettiği yıl büt
çelerinin umumî yekûnlarında tahsisat bakiye
si bulunmak şartile 1940 malî yılı bütçesinde 
(Eski yıllar mahsubatı) adı altında açılacak 
bir fasıldan mahsub olunur. 

1933 malî yılı nihayetine kadar irad ve mas
raf mahiyetinde olan sarfiyat dahi tahsisat 
baKiyesi aranılmaksızm ayni fasla masraf ve 
mukabili varidat bütçesinde (Eski yıllar vari
dat mahsubatı) adı ile açılacak bir fasla irad 
kaydolunur. 

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

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

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

MADDE 9 — 1940 malî yılı iğinde mülhak 

ı vakıflardan mazbuta meyanına alınacak olan vâ
kıfların varidatları Vakıflar umum müdürlüğü 
bütçesinin varidat kısmında açılacak hususî bir 
fasla irad ve masrafları da ayni zamanda mas
raf kısmında açılacak hususî bir fasla masraf 
kaydolunur. Bu vakıflar ertesi sene bütçe dahi
line alınır. 

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

MADDE 10 — 1332, 1340 ve 1341 malî yılla
rı Vakıflar umum müdürlüğü bütçe kanunları 
maddelerinden hükümleri 1940 malî yılında dahi 
devam edecek olanlar bağlı (H) işaretli cedvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Hükmedilmiş borçlar terti-
bindeki tahsisat hükmedilmiş borcun tediyesine 
kifayet etmediği takdirde üst tarafı 1940 malî 
yılı bütçesinin sonunda açılacak rakamsız bir 
fasla bütçenin umumî tasarrufatmdan naklen 
tahsisat kaydedilmek suretile ödenir. Bu su
retle tahsisat kaydedilib ödenecek mikdar hesabı 
katğide ayrıca gösterilir. 

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

MADDE 12 — 2950 numaralı kanunun bi
rinci maddesi mucibince mazbut ve mülhak va
kıflar akar ve topraklar satış bedellerinden hu
susî fasla kaydolunan tahsisattan yaptırılacak 
inşaat ve tamirat işlerinde lüzumunda İcra Ve
killeri kararile o işin devamı müddetine münha
sır olmak üzere aylık ücret veya yevmiye ile 
mimar veya mühendis istihdamına Umum mü
dürlük mezundur. 

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

MADDE 13 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz kalmak üzere 1928 - 1939 malî yıllarına 
aid karşılıksız borçları 1940 malî yılı bütçesi 
umumî tasarruflarından karşılık teğmini suretile 
açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek 
ödemeğe Başvekil salahiyetlidir. Bu madde mu
cibince yapılacak tediyata aid ita emirleri evvel
emirde Divanı muhasebatın vizesine tâbidir. 
Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu evrakın 
muhteviyatı muhasibler tarafından tediye olu
namaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil memurdur. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
Orman umum müdürlüğü bütçesine rey ver-

miyen arkadaşlar lütfen reylerini versinler. j 
Bey toplama muamelesi bitmiştir. | 
7 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 sayılı cedvelin Maarif vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(i/415) [1] 

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

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü- | 
lü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 

numaralı cedvelin Maarif vekâleti merkez teşki-
lâtına aid kısmında Yüksek tedrisat umum mü
dürlüğü kadrosuna ilişik cedveldeki memuriyet
ler ilâve edilmiştir. 

CEDVEL I 
D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

8 Şube müdür muavini 1 50 
11 Mümeyyiz 1 30 
12 Tedkik memuru 1 25 
13 Evrak ve dosya memuru 1 20 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ced-
velle birlikte yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1940 tari
hinden muteberdir. 

[1] 181 sayılı basmay azı zabtın sonundadır. 
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i BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze

diyorum, Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maarif ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine rey 

vermeyen arkadaşlar lütfen reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık rey neticelerini arzediyorum: 
Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 

malî yılı bütçesine (309) mebus rey vermiştir. 
Nisab vardır. Kanun (309) reyle kabul edilmiş
tir. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesine (314) mebus rey ver
miştir. Nisab vardır. Kanun (314) reyle kabul 
edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı büt
çesine (317) mebus rey vermiştir. Nisab vardır. 
Kanun (317) reyle kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçesine (305) mebus rey vermiştir. Nisab 
vardır. Kanun (305) reyle kabul edilmiştir. 

i Ruznamede mevcud olan iki lâyiha henüz 
tevzi edilmiştir. Mülhak bütçelerden müzakere 
edilmeyen daha dört müdüriyeti umumiye büt
çesi vardır. Beden terbiyesi, Devlet denizyolları, 
Devlet limanları, Posta ve telgraf müdüriyeti 
umumiyeleri. Bunlardan birisi tabedilmiş ve 
hattâ tevzi edilmiştir. Fakat diğerleri tevzi edil
memiştir. Malûmu âliniz yarın haziranın biri
dir. Bunlarm biran evvel çıkması zaruridir. Mü
saade ederseniz yarın cumartesi olduğu için öğ
leden evvel bir celse yapmamız lâzımdır. (Mu
vafık sesleri). Şu halde yarm öğleden evvel saat 
10 da toplanmak üzere mikada nihayet veriyo
rum. 

I Kapanma saati: 17,25 
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Bu zabtın sonuna bağlı 183 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 
Sayıfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

15 ] 
15 1 
15 ] 

*15 3 
15 3 
15 3 

L 6 
L 20 
L 21 
L 22 
L 23 
L 24 

Aded Ücret 

Daktilo 5 
0 
0 
0 
0 
0 

70 

• - • • 

Daktilo 
Hademe 

» 
» 
» 

Vilâyetler 

Aded 

2 
2 
6 

10 
6 
6 

Adet 

Ücret 

70 
40 
35 
30 
25 
20 

Ücret 

15 2 3 0 
15 2 4 ncü satırdan 

rılacaktır. 

Daktilo 3 70 
sonra gelen beş hademeleri gösteren beş satır kaldı-

176 sayılı basmayazının 16 ncı sayıfasında 23 ncü faslın birinci maddesi «Vakıf akarlar» «Va
kıf akarlarla» olacak; 

17 nci sayıf asında 26 ncı faslın 2 nci maddesinin 9 ncu satırında «.. ve levazımatınm mubayaası 
ve bunlara müteallik eser ve vakfiyelerin tabı ve neşri masrafları» cümlesi çıkarılarak yerine: 
«mubayaası ve bunlara müteallik eser ve vakfiyelerin tabı ve neşir masraflan ve bunların mu
hafazasına muktazi levazım ve tesisat bedelleri» cümlesi konacaktır, 

59 ncu zabtın 396 ncı sayıfasınm birinci sütununun altmcı satırından sonra şu ifadeler ya
zılacaktır: 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye arze diyorum. 
Ayni zabtın 429 ncu sayıf asındaki tayini esami başlığı Türkiye - Letonya olacak. 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 309 

Kabul edenler : 309 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 119 

Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 

tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Berrak 
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İhsan Tav 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belki s Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr, Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sııner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çatnbel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmı örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Isf endiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü BeMt 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

1940 C : 1 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işm 

Oazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahın 
Nuri Pazarbap 
Ömer Asım Aksoy 

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

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

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 

Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarham 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Na*zmi Toker 
Resid özsoy 
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Sadettin Serim 
Saiilı Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Haindi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr, Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Ali Eiza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galib Gültekin 
öl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâş 
Emrullah Barkan 
GL Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 

î : 60 31-5 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullaih Güney 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

1940 C : 1 
İsmail Çamaş 
Selim Sırn Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemrc 
Fuad Sirmen 
Kem alettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Süleyman Necmi Spimeıı 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tohad 
Cemal Kovalı 

Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atan<j ; 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Tozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı lçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Amasya 

Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 

İsmet İnönü (Ri. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 
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İ : 60 31-5-1940 C : 1 
Antalya 

Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örge Evren 
(Mazur) 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Vs (M.) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Edime 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Fikret Atlı 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

istanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
Osman Taner 
Vasrf Çmay 

Manisa 
Refik înce 

M araş 
Hasan Reşid Tankud 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Ör. Gl. İzzettin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İsmail Safa özler 
(M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak ' 

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

Tokad 
Gl Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat (Mazur) 



60 31-5-1940 C : İ 
Hudud ve sahiller sıhl 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr! Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Türkân ö r s 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 

lat umum müdürlüğü 1940 malı yılı bütçe kanı 
reylerin neticesi 

mu layihasına verilen 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Asa adedi : 429 

Beye iştirak edenler 314 
Kabul edenler : 314 

Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Beye iştirak etmeyenler : 114 
Münhaller 1 

/ Kabul edenler ] 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Büecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Canibe! 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memad SanL 

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

Çanakkale 
Atıf Kam çil 
Avııi Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön-
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fa*ıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samın tlter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işm 

Oazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahmau Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

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

-M 
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Talât Onay 
Oümüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbum 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Haindi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Ali Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

î : 60 
Kars 

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

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevf ik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

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

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağmaıı 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. A. Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

31-5-1940 C : 1 
Kütahya 

Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbap 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Reoeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioğlu 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 

Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan .,.:,, 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Aid Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Kuşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş, 
Cemil A tay 
Hulusi Oruçoğîu 

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

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Halid Bayrak (î. Â.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rı. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaff er Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren (Ma
zur) 
Tevfik Temelli i 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 

t : 60 31-5 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 

1940 6 : ] 
Sami tşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sı rn Içöz 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Burdur 

İbrahim Necmi Dilmen 
Bursa 

Gl. Naci Tmaz 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us (M.) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Fikret Atlı 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş.V.) 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 

Kocaeli 
ibrahim Drblan 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 

Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim E t em Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Fuad Gökbudak 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâg 
Mahmud Nedim Zabeı 
Osman Taner 
Vasrf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 

(t ı.) 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. tzzeddin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran \ 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
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Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
îsmail Safa Özler (M. 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

î : 60 31-5-1940 C : 1 
Sinob i Faik Öztrak (V.) 

Cevdet Kerim Incedayı j Rahmi Apak 
Yusuf Kemal Tengirşenkj Yahya Kemal Bey atlı 

Sivas 
Atıf Esen bel 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Halil Nihad Bozte[>e 
Haindi ülküm en 
Hasan Saka 

M i tat Ay dm 
Sırrı Üay 

Van 
ibrahim Arvae 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
( Kanım kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Beıç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
Iszet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 
Haricî Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahnıed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 

Aza 
Reye iştirak 

Kabul 

adedi : 429 
edenler : 317 
edenler : 317 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak ctm syenler : 111 
Münhal 1er : i 

/ Kabul edenler / 
Rasih Kaplan 
Türkân Örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetii 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahiı 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 

Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasarı Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Aiıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gürarı 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baba Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakhûe 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergen el i 

Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M, Abdülhalik Reııda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıl Tûzûn 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 
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Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr, Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Fazrl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıra*t 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işm 

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

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

î : 60 31-5-
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya1 Zarbua 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovaeıl 
Dr. Muhtar Berker 
Emin tnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsaî 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şiıı a si Er el 
Faikihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

îzmvr 
Benal Aranan 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

1940 C : 1 
Şükrü Saraçoğlu 

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

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

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

Kırklareli 
Bürhanettm Deııker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Aîi Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergim 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğlu 
Hüsnü Kitaber 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naıim E rem 
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Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan T 

Hamdı Yalman 
Hüseyin Eksi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim AM Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 

I : 60 31-5 
Hilmi Uran r> 
ibrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa Iş^en 
Tevfik Tarman j 

Siird S 
Ali Rıza Esen | 
Naki Bekmen I 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mira'ğ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 

1940 C : 1 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami Işbay ,] 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan ' • "'-
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazım Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Kamhisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (R«. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tmaz 

ÇanakkaU 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çorah 
Asım Us (M.) 

Çorum 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
' Osman Şahinbaş 
! Elâzığ 

Fuad Ağralı (V.) 
Sebit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 
Salih Başotaç 

Erturum 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Fikret Atlı 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimooz 

îzmdr 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Rauf Orbay 

— 604 — 



î : 60 31-5-1940 
Kayseri 

Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fua"d Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
Kemal ettin 01pak( 
(M.) 
Ragıb Akça 
Orgenera'î Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. izzettin Çalışlar 
Yunus Nadi 

C : 1 
Niğde 

Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
ismail Çamaş 
(M.) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Naşit Fırat 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
ismail Safa özler 
(M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinol) 
Cevdet Kerim Incedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenfc 
Sivas 

Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 

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

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırn Day 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

)>&<{ 

Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesidir. 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Aza adedi 42Q 
Reye iştirak edenler : 305 

Kabul edenler : 305 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 123 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Türkân ö n 
Aydtn 

Agâh Sırrı Levend 
Dr. ŞaMr Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 
Osman Niyazi Burcu 

Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

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

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Naızmi örkün 
M. Ahdülhalik Renda 
Ziya tsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

î : 60 31-5 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazraı Sevüktekin 
Rüştü Bekit * 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
lstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işm 

Gagianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdûrrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

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

1940 O : 1 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

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

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

Ömer Küntay 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Çoşkan 

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

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
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Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Kopta'gel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioğlu 
irfan Ferid Al paya 
Rıza' Erten 

Muğla, 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

î : 60 31-5-1940 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmara! 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ahmed îlısan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fıra^t 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi S el m en 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
tbrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 

0 : 1 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mira*ğ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan 
tbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya! özençi 

[Beye iştirah etmeyenler] 
Afyon Karahisoer 

Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz *• 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 

Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 

Çanakkale 
Avni Ynkarug 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us (M.) 
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Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
S. Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Al tuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Memod Şahin 

Giresun 
Fikret Atlı 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(Hasta) 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Feri d Celâl Cüven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

î : 60 31-5 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Örgenera'l Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 

1940 O : 1 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Mahmud Nedim Zahcı 
Nasuhi Baydar 
Osma Taner 

Manisa 
Refik înce 

Ma?-aş 
Hasan Reşid Tankut 
Momed Erten 
Ziya Kayran 
(M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. İzzettin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
İsmail Çamaş 
(M.) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
İsmail Safa Özler (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Încedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 

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

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
(M.) 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day 

TJrfa 
Sami îşbay 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 

» » « 

T. B. M. M, Matbaan 
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Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/315) 

T. C. 
Başvekâlet 28 - II - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/841 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 28 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Vakıflar 
umum müdürlüğünün 1940 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibe ve merbutlarile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Esbabı mucibe 

f*""". Umumî izahat 

Cumhuriyet devrinin prensiblerinden biri de tahsilat esaslarına istinad ettirilecek mütevazin 
bir bütçenin tanzimi bulunduğu cihetle Vakıflar umum müdürlüğünün tanzim ve takdim edilmiş 
olan bütçelerinden 1940 malî yılı bütçesi de işbu esas ve prensibler dairesinde yapılarak sunul-
muştui'. 

1936,1937 ve 1938 malî yılı hesabı katğilerinin göstermiş olduğu varidata ve bütçenin tanzimi sıra
sında muhasibliklerden alman hesabatla tebeyyün etmiş bulunan 8 aylık tahsilata ve âti aylarda 
vuku bulacak varidatın tahavvül ve seyirlerine dayandırılan 1940 malî yılı bütçesi varidatı 
(2 944 000) lira olarak tesbit kılınmış ve bu bütçenin hidematı umumiyesi için de (2 913 928) lira 
tahsisat vazolunmuştur. 1939 malî yılı bütçesine nazaran varidat (124 500) lira fazla bulunmak
tadır. 

2762 sayılı vakıflar kanununun 12 nci maddesine tevfikan mevkilerine ve teğmin ettikleri menfaate 
göre kalmaları gerekli görülmeyerek satılmakta bulunan bazı vakıf akarlardan elde edilen paralarla 
yurdumuzun muhtelif mahallerinde inşa edilecek binalara bir kat daha germi verilerek bu gün bun
lardan inşaatı bitmiş ve yakın bir vakitte de bitecek olan yeni binaların 1940 malî yılında getire
ceği kiralar ve 3254 numaralı mütedavil sermaye kanunu ile işletilmekte bulunan vakıf ımemba sula-
rile zeytinliklerin üzerinden seneler geçtikçe inkişafa yol açan hasılatı ve bazı mmtakalardaki orman
lar varidatı ve bir de vakıflar kanunu mucibince icareteyinli ve mukataalı gayriımenkullerin bir 
taviz mukabilinde yapılmakta bulunan tasfiyeleri dolayısile alman taviz bedellerinin ise üzerinden 
gün geçtikçe artmakta bulunan nemaları bütçenin icarei vahide ile orman ve arazi ve zeytinlikler 
hasılatı ve mütenevvi varidat maddelerini yükseltmiş olduğundan varidat bütçesindeki fazlalığın başh-
caları işbu varidat kaynaklarından husule gelmektedir. 

1939 malî yılı bütçesinin esbabı mucibesinde arzedilen tevekkufun inkişafına bunlarla yol verilmiş 
ve 1939 ımalî yılı bütçesindeki noksanlığın telâfisi cihetine gidilmiş oluyor. 
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Varidat bütçesi 

Varidat nevilerinin her biri için yapılan tahminlerin dayandığı esas ve hesablar aşağıda arzo-
lunhvuştur. 

İcarei vahide : (Fasıl : L Madde : 1 - 1 160 000) 

2762 sayılı Vakıflar kanununun 12 nci maddesi ahkâmına tevfikan esaslı bir menfaat teğ-
miıı edememekte olmalarına mebni satılan bazı akarların bedellerinden elde edilen paralar ile 
yurdumuzun muhtelif mahallerinden yeniden inşaatına başlanılan binaların yukarıda umumî iza
hat bahsinde arzolunduğu üzere bir kısmı bitmiş ve bir kısmı da yakın bir vakitte bitmek üze
re bulunmuştur. 

Bunların kira bedelleri icarei vahidede fazlalık husule getireceği ve mezkûr kanun muci
bi tice mazbut vakıflar arasına alınan bazı vakıfların varidatı da 1940 malî senesi bütçesi muham-
menatı meyanma alındığı ve anavatana ilhak olunan Hatay vilâyetinin varidatı dahi bütçeye 
ilâve kılınmış olduğu cihetle işbu varidatta fazlalık mahsûs olduğundan icarei vahide (40 000) 
lira fazlasile (1 160 000) lira olarak tahmin kılınmıştır. 

icarei müeccele : (Fasıl : 1 Madde : 2 - 625 000) 

2762 sayılı Vakıflar kanununun 27 nci maddesi mucibince icareteynli ve mukataalı gayri
menkul lerin 20 senelik bir taviz mukabilinde mutasarrıfları adlarına yapılmakta bulunan tem
liki tasarrufları dolayısile müeccele varidatı alınan taviz bedeli nisbetinde günbegün tahakku
kattan düşmekte olmasına mebni bir evvelki seneler varidatını tutmasına imkân yoktur. 

Husule gelecek olan noksanlık ancak mezkûr kanunun 32 nci maddesi uyarınca nemalandırıla-
cak olan taviz bedelinin aşağıda arzolunduğu üzere mütenevvi varidat maddesi meyanında irad 
kaydedilecek olan nemasile karşılaştırılacağı cihetle bu güne kadar alınan ve 1940 malî senesi 
sonuna kadar alınacak olan taviz bedeli nazarı itibare alınmak suretile tahakkukattan düş
mekte bulunan icarei müeccele için (75 000) lira noksanile (625 000) lira tahmin edilmiştir. 

Mukataa: (Fasıl: 1 Madde: 3 - (126 500) 

Vakıflar kanununun 27 nci maddesi hükmüne tâbi olan mukataa varidatı dahi yukarıda icarei 
müeccele bahsinde arzedildiği veçhile alınan taviz bedeli nisbetinde tahakkukattan düşmekte ise de 
3450, 3709 sayılı knunlar mucibince Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen teşekküllere 
ve belediyelere aid ' mukataalı gayrimenkullerin tahakkuk ve tesbit muameleleri henüz bitmiş ol
mayıp devam etmekte bulunmuş olmasına mebni bu cihetlerden bir hayli matlubat görülmektedir. 

(100 000) lirası Devlete ve (26 500) lirası hakikî ve hükmî şahıslara aid gayrimenkullerin mu
kaffaları olarak (126 500) lira muhammenat aynen arz ve teklif kılınmıştır. 

Evkaf T mülhaka varidatından alınacak kontrol hakkı (Fasıl: 2 Madde: 1 - 60 000 

Vakıflar kanunu mucibince bilûmum mülhak vakıfların murakabeye tâbi tutulmuş olmalarına 
binaen müstesnaları kalmadığı cihetle kontrol hakkı daima yükselmekte olup inkişaf arzetmek-
te olduğundan eldeki hesablara nazaran işbu varidat (10 000) lira fazlasile (60 000) lira arz ve tek
lif edilmiştir. 

Mahlûl muaccelâti: (Fasıl: 2 Madde: 2 - 50 000) 

İşbu varidat normal vaziyetini muhafaza etmekte ve 3294 numaralı kanun mucibince de hisseli 
mahlûlâtm tasfiyesi cihetine gidilmekte bulunmasına mebni (50 000) lira muhammenat aynen va
zo! unmuştur. 
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Orman ve zeytinlikler ile arazi ve nıaadin hasılatı (Fasıl: 2 Madde: 3 - 276 500) 

Bazı vakıf ormanların, işletme plânları tanzim ettirilerek ihaleleri yapılmış olmasına ve 3254 
sayılı mütedavil sermaye kanunu mucibince işletilmeye başlatılan vakıf memba sularile zeytinlik
lerin de üzerinden seneler geçtikçe işbu hasılat inkişaf arzetmekte bulunmasına mebni dört sene
lik hesabı katğiye nazaran bütçeler muhammenatını aştığı görülen ve 1940 malî senesinde de iyi 
bir hasılat vereceği tahmin kılman orman ve zeytinlikler ile arazi ve maadin hasılatı (66 500) li
ra fazlasile (276 500) lira olarak arz ve teklif kılınmıştır. 

Mütenevvi varidat: (Fasıl: 2 Madde: 4 - 383 000) 

Bu varidatın mürekkebatmdan başlıcalarım teşkil eden varidat taviz bedeli ile akar ve toprak 
satış bedeli faizlerinden ibarettir. Taviz bedelinin vakıflar kanunu mucibince icareteynli ve 
mukataalı gayrimenkulierin tasfiyeleri ddlayısile günbegün çoğalmakta olduğu ve bir taraftan da 
getireceği neması yükselerek bu kısım varidat tezayüd etmekte bulunduğu görüldüğünden mü
tenevvi varidat (93 000) lira fazlasile (383 000) lira olarak tahmin ve tesbit kılınmıştır. 

Müteferrik hasılat: (Fasıl: 2 Madde: 5 - 100 000) 

Normal vaziyetini muhafaza ederek ayni mikdar üzerinden yürüyeceği anlaşılan müteferrik 
hasılat (100 000) lira olarak aynen vazolunmustur. 

Vakıf paralar faizi: (Fasıl: 2 Madde: 6 - 53 000) 

Ekseriyeti mazbut vakıfların asıl sermayesini teşkil eden vakıf paralar mülhak vakıfların 
vakıf paraları ile birlikte İstanbul Vakıf paralar müdürlüğünce memzucen ikraz edilmekte olması
na mebni bunların mülhaka kısmına âid faizleri meşrutunlehlerine bütçenin reddiyat tertibin* 
den verilmek üzere mazbut ve mülhak vakıfların faizi olarak (3 000) lira fazlasile (53 000) lira 
tahmin kılınmıştır. 

Maliyeden evkafa muavenet: (Fasıl: 2 Madde: 7 - 8 0 000) 

Mütekaddem bütçeler esbabı mucibelerinde de arzolunduğu üzere 1931 malî senesinde Maliye
den Vakıflar umum müdürlüğüne devrolunan umuru hayriye masarijfatınm farkı muhassasatı ve 
saire olarak evkafa verilmesi takarrür eden (200 000) liraya mukabil 1935 malî yılından itibaren 
Maliyeden alınmakta olan (93 000) lira ile muvazene ancak teğmin olunabilmekte olduğu cihet
le bu para tenzilât dolayısile bu sene (80 000) liraya indirilmiştir. 

Masraf bütçesi 

Masraf bütçesi yukarıda tesbit ve tahmin kılınmış olan varidata göre tertib edilerek (2 913 928) 
lira tahsisatla kapatılmış olub vazolunan tahsisatlarda ehemmiyetli bir şey yoktur. 

Yalnız idarenin müstemir varidatını teşkil eden icarei vahideli akaratm daha ziyade varidat teğ
min edebilmesi ve esaslarının muhafazası için bazı masraf tertibi eri kısaltılmak suretile elde edilen 
paralar da bu hesaba katılarak akar tamiratı tertibi tahsisatı (50 000) lira iken (100 000) lira 
ya ve cami ve meseidlerin ufak tefek tamiratına bile kifayet etmiyen hayrat tamirat] tahsisatı 

(55 000) lira ike n(91 500) liraya çıkarılmıştır. 
Bundan başka Orman ve zeytinlikler ile araziden daha feyizli semereler almabilinmesi için 

bunların işletme plânlarının tanzim ettirilmesi ve biletraf imar ve umarlarının yapılması gayesile 
bakım masrafı tertibi de (90 000) liradan (104 000) liraya çıkarılmıştır. 

Bir de vakıf kayidlar müdürlüğü emrinde tesis edilmiş olan galeri ve arşivin i ->kâmülü sebeb-
leri araştırılmak üzere bazı ecnebi memleketlerinde tedkikat ve tetebbuatta bulunulması vakıfların 
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gayeleri itibarile faydabahş olacağı düşünülerek 13 ncü fasla millî hudud haricindeki vakıfların'ted-

kik harcırahı unvanı altında bir madde açılarak buraya (1000) ve Eskişehirde Çifteler çiftliği na-
mile maruf olub hükmen vakfa iade edilen işbu çiftlikte yerleştirilmiş olan köylülere tevzi olunacak 

'arazi için ihtiyar edilecek masraflarla arazinin bedel ve kiralarının tahsili için verilecek komisyon 
masraflarına karşılık olmak üzere 25 nci fasılda bu nam altında açılan 4 ncü maddeye de (1000) lira 
tahsisat vaz olunmuş ve mezkûr faslın 2 nci arşiv ve galeri umumî masrafları altındaki masraf ne-
vilerinin tayin ve tesbitinde bazı iltibaslara maruz kalındığı cihetle bunlara mahal kalmamak ve ga
lerinin ve arşivin bütün masrafları buradan verilmek üzere işbu madde unvanında ufak bir tadil 
yapılmıştır. 

Ana vatana ilhak olunan Hatay vilâyetinin 3711 numaralı kanunla tesbit edilen kadrosu me-
yanmda bulunan vakıflar memurlarının maaş mikdarı olan (8 460) lira ile Vakıflar umum müdür
lüğünün 3461 sayılı teşkilât kanununa bağlı maaş derecelerinin 3656 sayılı kanundaki maaş dere
celerine' intibakı için tanzim ve takdim kılınmış olan kanun lâyihasına nazaran fark eden 
(9 624) lira ki ceman (18 084) lira maaş tertibine ilâve edilmiş ve yine Hatay vilâyetinin müs
tahdemin ücretile daimî müstahdemlerden teşkilât kanununa eklenmesi lâzım gelen bazı müstahdem
lerin ücretleri ihtiyaç ve lüzumlarına binaen kadroya ilâve edilen bir kaç müstahdem ile bazı müs
tahdemler ücretlerine yapılan beş ve on lira gibi küçük zamlar ve Vakıflar nizamnamesine müste-
nid ikraz talimatnamesinin 34 ncü maddesi mucibince idare masrafı nıeyanından İstanbul Vakıf 
paralar müdürlüğüne verilmekte olan müstahdemin ücretleri dahi 3656 numaralı kanun hükümleri
ne göre daimî ücretli müstahdemler kadrosuna alınarak teşkilât kanununa eklendiği cihetle bun
ların ücretleri karşılığı olarak da merkez ve vilâyetler müstahdem]eri ücreti maddelerine ceman 
(19 680) lira zammolunmus ve merkez müstahdemin kadrosuna ihtiyaç ve lüzumlarına binaen ilâ
ve edilen daktilolar ücreti muavkkat müstahdemler ücreti tertibinden (2 000) lira tasarruf edilmek 
sureti!e teğmin edilmiş olduğundan ekseriyeti kanunlara müstenid olan mezkûr zam ve ilâvelerin 
kabul buyurulması rica olunur. 

Bütçe kamınu 

1940 malî yılı bütçe kanununun maddeleri 1939 malî yılı bütçe kanunu ile kabul buyrulmuş olan 
esasları ihtiva etmekte olduğu cihetle bunlar hakkında izahat verilecek bir şey görülememiştir. 

Yalnız istikrazı dahilî tahvilinin piyasadan kalkmış olmasına mebni tatbik mahalli kalmayan 
12 nci madde kaldırılmış ve yukarıda masraf bütçesi bahsinde arzolunduğu üzere daimî müstahdem
ler kadrosundan ahnıb teşkilât kanununa eklenmek üzere takdim kılınmış olan ^anun lâyihasına 
merbut cedvelde dahil bulunan müstahdemler (T)) cedvelinden çıkarılmış ve umumî muvazenedeki 
hükümlere mütenazır olarak 6 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki 1933 senesi de 1937 olarak değiştiril
miştir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 94 
Esas No. 1/315 

Yüksek 

Başvekâletin 22 - 11 - 1940 tarih ve 6/84] 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Vakıf
lar umum müdürlüğü bütçe kanunu lâyihası En
cümenimize havale buyurulmakla Vakıflar umum 
müdürü Fahri Kiper ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe umum müdürü hazır oldukları halde okun
du ve konuşuldu : 

Masraf bütçesi : 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1940 malî 
yılı masraf bütçesi 1939 yılma nazaran 125 458 
lira fazlasile 2 913 928 lira olarak tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu fazlalık; akar tamiratı, Orman ve zeytin
likler bakımı gibi müdürlüğün varidat memba
larının iyi bir halde bulunmasını teğmine matuf 
tertiblerden, Hatay teşkilâtı ve umum müdürlük 
kadrosunun 3656 sayılı teadül kanununa inti
bakı dolayısile maaş faslında, hayrat tamiratı 
gibi bu teşekkülün aslî vazifeleri arasında bulu
nan hizmetlere müteallik tertib de görülmektedir. 

Encümenimiz abidatm ve hayratın tamir ve 
ihyası işlerine aid umum müdürlüğün ne gibi 
icraatta bulunduğunu istizah ve verilen cevab-
lar üzerinde tedkikte bulunmuştur. 

Umum müdürlük; abidatm tamirini, en mü
himlerini başa almak üzere, esaslı bir programa 
bağlıyarak seksenden fazla abidenin tamirine 
başlamış bulunmaktadır. Geçen yıl, iki kanun
la almış olduğu salâhiyete istinaden vakıf pa
ralardan yapmış olduğu istikrazlarla devam 
etmekte bulunan bu tamir işinden bir kısmının 
ikmal edildiği ve diğerlerinin de bitirilmesine 
çalışıldığı ve bu suretle Türklüğün mefahirin
den olan büyük eserlerinin harabiden korunma
sının teğmin edildiği öğrenilmiştir. Ancak 
memleketin her noktasında daha binlerce ecdad 
eserinin canlı olarak muhafazasını teğmin ede
cek böyle bir gayret ve himmete ihtiyacı bulun
duğu ve fakat malî imkânsızlık yüzünden bu 
işlerin hepsine yetişilemediği ve bütçeye ko
nan tahsisatla en müstacel olan tamiratı 

29 - V - 1940 

Reisliğe 

yapmakta olduğu ve bilhassa zelzele mıntaka-
smdaki çok kıymetli eslâf eserlerinden kalan
larını muhafaza maksadile bazı tedbirler itti
haz edildiği anlaşılmış ve Vakıflar bütçesile 
bu işlerin kâmil bir şekilde başarılamıyacağı 
da müşahede edilmiştir. Ehemmiyetli işin Dev
letçe de düşünülerek malî imkânlar aranması 
ve lâzımgelen yardımlar yapılmasını temen
niye şayan bulan encümen, böylece bir taraf
tan eski eserleri kazılar yapılarak yer altın
dan çıkarmağa çalışılırken kıymetli Türk es
ki eserlerinin toprağa gömülmesine meydan ve-
rilmiyeceğine emniyetinin berkemal olduğunu 
mazbataya kayid ve işareti münasib görmüştür. 

Masraf bütçesinin müzakeresi sırasında ye
kûn dahilinde kalmak üzere bazı tertiblerde 
ve fasıl unvanlarında değişiklikler yapılması 
hakkındaki teklifler dairesinde 2 913 928 lira 
tahsisat aynen kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi: 

Umum müdürlüğün varidatında da geçen 
yıla nazaran bir fazlalık müşahede edilmek
tedir. Bu mikdar 124 500 lira olub başlıca şu 
kalemlerde görülmektedir: 

îcarei vahide idarenin mühim varidat kay
naklarından birini teşkil etmekte olub varida
tın çoğalmasını teğmin için yeni binalar inşa 
edilmektedir. Bu yıl iki binanın inşaatı ikmal 
edildiğinden bu tertibde (40 000) lira bir te-
zayüd vardır. Mukataa bedeli ve iearei müec
cele Vakıflar kanunu hükümleri mucibince 
tasfiye edilmekte olduğundan bu varidat ta 
gittikçe azalmaktadır. 

Yine Vakıflar kanunu mucibince mülhak 
vakıfların kontrolü umum müdürlüğe verilmiş 
ve kontrol hakkı olarak da bu vakıflardan bir 
bedel tahsil edilmekte olduğundan bu tertibde 
bir inkişaf görülmektedir. 

Umum müdürlük orman ve zeytinliklerini 
son senelerde mütedavil bir sermaye ile bizzat 
işletmekte ve bundan mühim bir gelir teğmin 
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etmektedir. Her yıl bir mikdar daha inkişaf 
eden bu varidat ta gecen yıla nazaran 66 500 
lira fazla olarak tahmin edilmiştir. 

Teffiz bedellerile kullanılmaktan müstağni 
bırakılan bina ve arazi satış bedelleri, icare-
teyn ve nıukataalı gayrimenkullerden alman 
taviz bedellerinden hâsıl olan mebaliğin nema
sı mütenevvi varidat tertibine dahil bulundu
ğundan her yıl tezayüd halinde bulunan bu 
fasıldan 93 000 lira fazl asile tahmin edilmiş bu
lunmaktadır. 

Umum müdürlüğe hayrat hademesi maaşalı 
ve hayratın bakımı gibi karşılıksız vazifeler 
de verilmiş olduğundan bu hizmetlerin icab 
ettirdiği masrafları karşılamak üzere Hazine
den her yıl yapılmakta, olan yardım bu sene 
80 000 lira olarak bütçeye koumuştur. İdare 
varidat kalemlerini tesbit ederken sekiz aylık 
varidatına dört aylık vasatı varidatı da ilâve 

etmek suretile gelecek yıl varidat tahminini yapmış 
bulunmaktadır. Bütçenin müzakere sırasında 
1939 yılının 11 aylık varidatı neticeleri de elde 
edildiğinden yapılan tedkik üzerine bu yekûn 
2 182 267 liraya baliğ olmaktadır. Bunun va
satisi alınarak bir aylık varidat olmak üzere 
hesab edilebilecek 248 157 liraya Vakıf paralar 
müdürlüğünün temettüatı da ilâve edilirse elde 
edilecek yekûn 2 977 893 liraya baliğ ol
maktadır ki yapılan tahminin ihtiyat da göze
tilerek isabete yakın olduğu kanaati hâsıl ol
muş ve bu suretle 1940 varidatı olan 2 914 000 
lira encümenimizce aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe lâyihası: 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddeleri masraf ve 
varidat yekûnleriui, üçüncü madde bağlı ccd-
vellerin mahiyetini göstermekte ve dördüncü 
madde ise idarenin yıl içindeki nakid vaziyetini 
tanzim maksadile yapılacak 300 000 liraya ka
dar avans salâhiyetini tesbit etmekte olup ay
nen kabul edilmiştir. 

Müteferrik müstahdem cedvelini gösteren 
beşinci madde, metninde zikredilen kanun, inti
baka müteallik 3821 sayılı kanunla değiştiğin
den buna, göre tashih edilerek kabul edilmiştir. 

Masraf tertiblerinin bazılarından sene içinde 

muvakkat mahiyette memur ve müstahdem istih
damı zarurî bulunduğu ve bunlarm masraf ter-
tiblerine şerh vermek suretile teğmin edilmek 
istendiği masraf cedvelinin tedkikıııda görül
müş ise de bu fasılların umumî muvazenede ol
duğu gibi (E) cedveliıulc iraesi ve lâyihada bu 
tertiblerden nasıl sarfiyat yapılacağının tesbiti 
ve bu kadrolara müteallik hükümler kon
ması bütçe tekniğine uygun görüldüğünden en
cümenimizce lâyihanın beşinci maddesine mu-
vazenei umumiye kanunlarındaki esasa uygun 
olarak bir fıkra da ilâve edilmiştir. 

Altıncı madde tarihe aid bir değişiklikle ve 
7, 8, 9, 10 ncu maddeler de her yıl bütçesinde 
tekrar edilen maddeler olup aynen kabul edil
mişlerdir. 

11 nci madde hükmedilmiş borçların tahsisa
tı kifayet etmediği takdirde nasıl ödeneceğini 
göstermekte olup encümenimizce bu tahsisatın 
bütçenin sonunda açılacak bir fasla bütçenin 
umumî tasarruf atından naklen tahsisat kaydo
lunmak suretile tediyesi bütçe esaslarına uygun 
görüldüğünden maddede buna göre bir tadil ya
pılmıştır. 

12 nci madde aynen kabul edilmiş ve 13 ncü 
madde umumî muvazene kanunundaki mümasil 
hükme nazaran yeniden tanzim edilmiştir. 

14 ve 15 nci maddeler aynen kabul edilmiş
tir. 

Bu değişikliklerle hazırlanan lâyiha ile bağlı 
cedveller Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Tieîs K. V. 
K ırkla reli K ast a ı ııonıı 
li. Denker T. Coşkun 

Kâtib 
istanbul Bolu 

F. Öyrnnı Dr. Z. Vlgem 
Kİ âzı ğ (li resim 

M. Alimi M. Ak kaya 
İsparta İsparta 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yar(iı 

hursa. 
N. Ayaş 

Clümüşane 
T). Sakarya 

K ayseri 
İL Vnl'i'ı Milken-ev t İhmal F. Baysal 
Kayseri Mardin Yozgad 

,S'. //'. İh-fi'âhlü I'. Erten A. Sungur 
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Vakıflar umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

MADDE 1 — Vakıflar umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cedvelde gösterildi
ği üzere (2 913 928) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Vakıflar umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
cedvelde gösterildiği üzere (2 ,914 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Vakıflar umum mü
dürlüğü tarafından 1940 malî yılı zar
fında tahsil edilecek varidat nevilerin
den her birinin müstenid olduğu hü
kümler bağlı (C) işaretli cedvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 4 — 1940 malî yılı zarfın
da kapatılmak üzere Başvekâletin ten-
sibile (300 000) liraya kadar kısa va
deli avans ve hesabı cariler akid ve 
küşadma Umum müdürlük mezundur. 

MADDE 5 -^ Vakıflar umum mü
dürlüğü memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülü hakkındaki kanunun mev
zuu haricinde kalanlarla ücretli müs
tahdemler kadrosu bağlı (D) işaretli 
cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — Geçen yıl borçları ter
tibine mevzu tahsisat kifayet etmediği 
takdirde işbu borçlar taallûk ettikleri 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&IŞ 
T l R l g l 

tir. 
MADDE 1 — Aynen kabul ediimiş-

MADDE 2 — Avnen kabul edilmiş
tir. 

tir. 
MADDE 3 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5 — Vakıflar umum mü
dürlüğü teşkilâtı hakkındaki kanunun 
mevzuu haricinde kalanlarla ücretli 
müteferrik müstahdemler kadrosu bağ
lı (D) işaretli cedvelde gösterilmiştir. 
Fasıl numaraları ile unvanları bağlı 
(E) işaretli cedvelde yazılı masraf ter-
tiblerinden idaresi zarurî görülen mu
vakkat mahiyetteki hizmetler için ay
lık ücretli veya yevmiyeli müstahdem
ler kullanılabilir. Bunların kadrolarile 
3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hü
kümlerine tâbi ihtisas mevkileri ic ra 
Vekilleri Heyeti kararile tesbit ve mü-
teakib yıl bütçesile Büyük Millet Mec
lisine tevdi olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. 

tir. 
MADDE 6 — Aynen kabul edilmiş-
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lıizmetlere tekabül etmek üzere cari yıl 
bütçesine mevzu tahsisattan mezkûr 
tertibe Başvekâletin muvafakatile nak
len tesviye olunur. 

1928 - 1937 malî yıllarına aid olub 
da Muhasebe! umumiye kanununun 93 
ncü maddesi mucibince müruru zama
na uğramayan ve karşılıkları taallûk 
ettiği, yıl bütçelerinde mevcud borçlar 
1940 malî yılı bütçesinin masraf tertib-
leri tasar ruf atından eski yıllar borçla
rı faslında açılacak maddelere Başve
kâletin muvafakatile naklen tesviye 
olunur. 

MADDE 7 — 1336 yılından itibaren 
1933 malî yılı nihayetine kadar avans 
suretile tesviye edilib mahsubu icra 
edilmeyen sarfiyat ve ilişik eşhas zime-
mi hesabına alınarak mahsubu lâzmıge-
len tediyatı, taallûk ettiği yıl bütçe ki
rin in umumî yekûnlarında tahsisat ba
kiyesi bulunmak şartile 1940 malî yılı 
bütçesinde (Eski yıllar mahsubatı) adı 
altında açılacak bir fasıldan mahsul) 
olunur. 

1933 malî yılı nihayetine kadar irad 
ve masraf mahiyetinde olan sarfiyat 
dahi tahsisat bakiyesi aranılmaksızın 
ayni fasla masraf ve mukabili varidat 
bütçesinde (Eski yıllar varidat mahsu
batı) adı ile açılacak bir fasla irad kay
dolunur. 

MADDE 8 — 1937 malî yılı Umumî 
muvazene kanununun 13 ncü maddesi 
mucibince tahsis edilmiş olub 1931 Ev
kaf bütçe kanununun 9 ucu maddesile 
maaşları Vakıflar umum müdürlüğü
ne devrolunan mülga tekke ve zaviye
ler mensublarından vefat edenlerin ve
ya umumî ve hususî bütçelerle idare 
olunan dairelerde bir vazife demlide 
edenlerin maaşları kesilir. 

MADDE 9 — 1940 malî yılı içinde 
mülhak vakıflardan mazbuta meyanı-
na alınacak olan vakıfların varidatları 
Vakıflar umum müdürlüğü bütçesinin 
varidat kısmında açılacak hususî bir 
fasla irad ve masrafları da ayni zaman-

MADDE 7 — Avneu kabul edilmiş
tir. 

MADDİ] 8 •— Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9 — Avnen kabul edilmiş
tir. 
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da masruf kısmında açılacak hususî 
bir fasla masraf kaydolunur. Bu va
kıflar ertesi sene bütçe dahiline alınır. 

MADDE 10 — 1332, 1340 ve 1341 
malî yılları Vakıflar umum müdürlü
ğü bütçe kanunları maddelerinden hü
kümleri 1940 malî yılında dahi devam 
edecek olanlar bağlı (H) işaretli eed-
velde gösterilmiştir. 

MADDE 11 — Hükmedilmiş borçlar 
tertibindeki tahsisat hükmedilmiş bor
cun tediyesine kifayet etmediği takdir
de üst tarafı Başvekâletin muvafaka-
tile 1940 malî yılı bütçesinin sonunda 
açılacak bir fasla tahsisat kaydedilmek 
suretile ödenir, bu suretle tahsisat kay
dedilir, ödenecek mikdar hesabı katği-
de ayrıca gösterilir. 

MADDE 13 — 2518 sayılı kanun 
hükümleri mahfuz olmak üzere 1934 -
1937 malî yılları nihayetine kadar olan 
karşılıksız borçlar 1940 malî yılı büt
çesinin umumî tasarrufatmdan teğmin 
edilecek paraları Başvekâletin muva-
fakatile rakamsız bir fasla tahsisat 
kaydederek tasfiyeye Umum müdürlük 
salahiyetlidir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir. 

MADDE J.0 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 11 — Hükmedilmiş borç
lar tertibindeki tahsisat hükmedilmiş 
borcun tediyesine kifayet etmediği tak
dirde üst tarafı 1940 malî yılı bütçesi
nin sonunda açılacak rakamsız bir fas
la bütçenin umumî tasarrufatmdan 
naklen tahsisat kaydedilmek suretile 
ödenir. Bu suretle tahsisat kaydedilib 
ödenecek mikdar hesabı katğide ayrıca 
gösterilir. 

— Aynen kabul edilmiş-

MADDE 13 — 2518 sayılı kanun 
hükümleri mahfuz kalmak üzere 1928 -
1939 malî yıllarına aid karşılıksız borç
ları 1940 malî yılı bütçesi umumî ta
sarruflarından karşılık teğmini sure
tile açılacak rakamsız bir fasla tahsisat 
kaydederek ödemeğe Başvekil salahi
yetlidir. Bu madde mucibince yapıla
cak tediyata aid ita emirleri evvelemir
de Divanı muhasebatın vizesine tâbidir. 
Divanın vizesine iktiran etmdeikçe bu 
evrakın muhteviyatı muhasibler tara
fından tediye olunamaz. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 12 — 2950 numaralı ka
nunun birinci maddesi mucibince maz
but ve mülhak vakıflar akar ve toprak
lar satiş bedellerinden hususî fasla kay
dolunan tahsisattan yaptırılacak inşa
at ve tamirat işlerinden lüzumunda İc
ra Vekilleri kararile o işin devamı müd
detine münhasır olmak üzere aylık üc
ret veya yevmiye ile, mimar veya mü
hendis istihdamına Umum müdürlük 
mezundur. 

MADDE 12 
tir. 
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MADDE 15 — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Başvekil memurdur. 

Bş. V. 
Dr. E. Saydam 

M. M. V. 
N. Tınaz 

Ha. V. 
S. Saraçoğlu 

Na. Y.1 

.4. F. Cebesoy 
e. î. v. 

B. Karadeniz 
Mü. V. 

.4. Cetinkaya 

V. 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mal 
7 .̂ Ağrah 

Î k / V . 
JJ. (7afc*r 

Mf. V. 
FttceZ 

S. 1 M. V. 
Dr. II. Alataş 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

MADDE 15 — Avnen kabul edilmiş
tir. 
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A - CEDVELÎ 

"i Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

481 332 
5 000 

486 332 

w V 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira 

499 416 
5 000 

504 416 

Lira 

501 516 
5 000 

506 516 

Merkez ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 11 040 

Fasıl yekûnu 0 

Vilâyetler ücretleri 
İ Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 

187 008 

Fasıl yekûnu 187 008 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

22 432 

706 812 

3 000 

500 
2 500 
3 000 

13 740 

201 988 

201 988 

23 432 

743 576 

3 000 

400 
1 800 
2 200 

1 200 
12 720 

13 920 

39 180 
155 864 
8 000 

203 044 

23 432 

746 912 

3 000 

400 
1 800 

2 200 

Merkez müteferrikası 8 000 8 000 8 000 
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10 

11 

12 
13 

14 
15 

O 

16 

M. Muhassasatm nev'i 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve 
2 Kırtasiye 

1939 
Malî yılı 
l.ahsisal.ı 

Lira 

1940 mali yılı için 
I lükriırıol^o Lncünifvıu'i' 

lalob od il oıı 
Lira 

kabul odileıt 
J/ıra 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

0 Millî İmdııd haricindeki, vakıf
ların tedkik harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Yabancı memleketler harcırahı 

Müfettişler harcırahı 

Resmî telefon ücreti 
0 Tesis masrafı 
0 Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon tesis ve mükâle
me masrafı 

5 000 

r 
2 
3 
4 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Masari fi nn ıha ke ı ne 
Def ati i' ve evrakı matbua 
Melbıısat 

Fasıl yekûnu 

4 000 
37 500 
9 500 
3 500 

54 500 

6 000 

19 000 

0 

o 

o 
6 000 

150 
1 000 

1 150 

4 700 4 700 

teshin 

Fasıl yekûnu 

müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Tçüncü bab 

4 500 
5 000 

9 500 

22 000 

50 500 

4 000 
4 500 

8 500 

22 000 

48 400 

4 000 
4 500 

8 500 

22 000 

48 400 

4 000 4 000 
37 500 37 500 
8 500 8 500 
3 500 3 500 

53 500 

6 000 

19 000 

1 000 

53 500 

6 000 

20 000 

0 

6 000 

150 
1 000 

1 000 
6 000 

0 
o 

1 150 0 

0 1 150 
( S, Sayirii : 176 ) 
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^ M. Muhassasatın nev'i 

17 Posta ve telgraf ücreti 
18 Ücretli muhabere ve mükâle-

me masrafı 
19 Mukannen masraflar 

1 Aidat 
2 Reddiyat [1] 
3 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım 

Birinci bab - Daimî masraflar 

20 Vakıf akarlar masrafı 
1 Vakıf akarlar vergi ve beledi-

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

7 695 

300 

31 001 
60 000 
10 000 

101 001 

195 646 

952 958 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

8 247 

300 

31 001 
53 000 
10 000 

94 001 

189 198 

981 174 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

8 247 

300 

31 001 
43 664 
10 000 

84 665 

179 862 

975 174 

2 
o 

4 

5 

11 

1 

ye resimleri 
Sigorta karşılığı 
Apartımanlar ile Dördüncü va
kıf han ve sair vakıf akarlar 
masrafı [2] 
Yeniden alınacak tapu sened-
leri harç ve masrafı 
Şirketlere yaptırılacak sigorta 
karşılğı 

Fasıl yekûnu 

Orman ve zeytinlikler ve vakıf 
arazi masrafı 
Bakım masrafı 

225 000 
20 000 

35 000 

10 000 

1 000 

291 000 

90 000 

225 000 
20 000 

34 000 

8 000 

1 000 

288 000 

104 000 

225 000 
20 000 

40 000 

8 000 

•ı ooo 
294 000 

104 000 

[l] Vakıflar kanununun 39 ncu maddemle im habdaki nizamname mucibince 
tahsis edilen intifa hakkının müterakimleri bu tertıbden verilir. 

[2] TÂlzumu halinde ilâveten kullanılacak apartıman kapıcıları, kaloriferci, 
elektrikçi, asansörcü, ateşçi ve hademe ücretleri de bu tertıbden verilir. 

( S. Sayısı : 176 ) 
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F. 

22 

23 

M. Muhassasatın nev'i 

2 Fen memurları ile süvari mu
hafaza memurlarının hayvan 
yem bedeli [1] 

Fasıl yekûnu 

Müzayede ve ihale heyetlerinin 
gayrimuvazzaf azaları huzur 
ücreti 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 600 

93 600 

3 100 

3 600 

107 600 

3 000 

3 600 

107 600 

3 000 

Tamirat ve inşaat 
Vakıf akarlar resmî mahiyet
te kullanılan ve irad getirme
yen binalar tamir ve inşası 
Hayrat tamiri 
[Bu tertibden camilere yedek kurşun 
levha da yaptırılabilir ve taş da alı
nabilir.] . 

Fısıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu, 

50 000 
55 000 

105 000 

492 700 

100* 000 
91 500 

191 500 

590 100 

100 000 
91 500 

191 500 

596 100 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

24 Muavenet 
1 Barüşşaf akaya yardım 
2 Bikudret hayratın imar ve ih

yasına ' muavenet 
3 Maarif cemiyetine yardım 
0 Şehidlikleri imar cemiyetine 

yardım 
4 Veremle mücadele cemiyetine 

yardım 
5 Çocuk esirgeme kurumunda 

baktırılacak küçükler masrafı 

Fasıl yekûnu 

15 000 

2 000 
2 000 

2 000 

0 

2 000 

23 000 

15 000 

1 000 
2 000 

0 

1 000 

1 000 
20 000 

15 000 

1 000 
2 000 

0 

1 000 

1 000 
20 000 

[1] Beherine ayda onar liradır. 

( S. Sayısı : 176 ) 
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Muhassasatın nev'i 

Hükmedilmiş borç karşılığı 
Tedkik, tercüme, tabı ve eski 
eserler satın alma ve fuar 
masrafı 
Hayrattaki kıymettar eşyanm 
tedkik ve tefrik masrafı 
Arşiv ve galerinin umumî mas
rafları 
[Mevcud vakfiye ve vesikaların ter
cüme ve tasnifi, Türk harflerine çev
rilmesi ve fihrist tanzimi için kulla
nılacak memurlara verilecek ücret 
ve yevmiyelerle Türk âbidat ve me
deniyetine ve tarihine aid eser ve re
sim ve fotoğrafların ve levazımatı-
nın mubayaası ve bunlara müteallik 
eser ve vakfiyelerin tabı ve neşir 
masrafları bu tertibden verilir.] 
izmir fuarına Vakıflar pav
yonu tesis ve idare masrafı 
Köylülere tevzi edilecek Çifte
ler çiftliği arazisi için ihtiyar 
edilecek masraflarla verilecek 
komisyon 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısim - Müesseseler 

G-uraba hastanesi masrafları 
İmaretler masrafı 

Üçüncü kısım yekûnu 

1939 194Û malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 500 1 500 1 500 

200 200 200 

17 000 17 000 17 000 

10 000 . 6 000 6 000 

0 1 000 1 000 

27 200 24 200 24 200 

51 700 45 700 45 700 

544 400 635 800 641 800 

95 644 95 644 95 644 
15 000 17 000 17 000 

110 644 112 644 112 644 

( S. Sayısı: 176) 



— Î8 — 

M. Muhassasatm nev'i 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

Mütekaid, dul ve yetim maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri 

Zatî maaşlar 
1 Tevliyet ve evlâdiyet maaşı 
2 Muhtacin, amalar ve saire 

maaşı 
3 Tahtisatı fevkalâde 
4 İntifa hakkı suretinde tahsis 

edilecek aylıklar karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

165 000 

9 000 

14 000 
23 000 

6 000 

52 000 

217 000 

165 000 

9 000 

14 000 
23 000 

10 000 

56 000 

221 000 

165 000 

9 000 

14 000 
23 000 

10 000 

56 000 

221 000 

Beşinci kısım - Umuru hay ti
ye masrafı 

Umuru hayriye masrafları 
1 Cami ve mescidlerin hademe 

vazifesi ve tahsisatı fevkalâde
leri 

2 Tenvir, teshin 
3 Mefruşat (Mubayaa, tamir) ve 

müteferrika 
4 Mülga tekke ve zaviyeler men

subun maaş ve tahsisatı fev
kalâdesi 

5 Kürsü ve cuma vaızları maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri 

804 316 
38 000 

804 316 
38 000 

804 316 
38 000 

18 000 

5 680 

9 684 

18 000 

5 680 

9 684 

18 000 

5 680 

9 684 

Fasıl yekûnu 875 680 875 680 875 680 

(Ş,-Sayım.:. 176) 
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1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Altıncı, kısım - Muhtelif 
masraflar 

Masarifi gayrimelhuza 2 000 1 000 1 000 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 8 000 8 000 8 000 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 » 
1936 » 
1935 » 

» » 
» » 
» » 

Fasıl yenûnu 

1 000 
9 400 

1 500 
1 500 
1 000 
1 000 

5 000 

1 000 
9 000 

1 500 
1 500 
1 000 
1 000 

5 000 

1 000 
9 000 

1 500 
1 500 
1 000 
1 000 

5 000 

1936 malî yılı bütçe kanunu
nun 8 nci maddesi mucibince 
istikraz edilen paranın taksiti 
ile faizi , 35 700 35 700 35 700 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 26 688 27 930 27 930 

Altıncı kısım yekûnu 87 788 87 630 87 630 

TJMUMÎ YEKÛN 2 788 470 2 913 928 2 913 928 

( S. Sayısı : 176 ) 
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B - OEDVELÎ 

Varidatın nev'i 

1939 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

tcareler 
1 îcarei vahide 
2 îcarei müeccele 
3 Mukataa 

1 120 000 
700 000 
126 500 

1 160 000 
625 000 
126 500 

Müteferrik hasılat 
Evkafı mülhaka varidatından 

1 160 000 
625 000 
126 500 

Fasıl yekûnu 1 946 500 1 911 500 1 911 500 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

almacak kontrol hakkı 
Mahlûl muaccelâtı 
Orman ve zeytinlikler ile arazi 
ve maadin hasılatı 
Mütenevvi varidat 
Müteferrik hasılat 
Vakıf paralar faizi 
Maliyeden Evkafa muavenet 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

50 000 
50 000 

210 000 
290 000 
100 000 
50 000 
93 000 

843 000 

2 789 500 

60 000 
50 000 

276 500 
383 000 
100 000 
53 000 
80 000 

1 002 500 

2 914 000 

60 000 
50 000 

276 500 
383 000 
100 000 
53 000 
80 000 

1 002 500 

2 914 000 

C - OEDVELÎ 

Varidatın müstenid olduğu kanun ve 
nizamnamelerin 

Tirihi Nevi Numarası 

8 - 3 -1934 Kanun 

20 - 4 -1936 > 

.19 - 5 -1934 Nizamname 

Îcarei vahide 

2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hak
kında. 

2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

(S. Sayısı: 176) 
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Varidatın müstenid olduğu kanun ve 

nizamnamelerin 
Tirihi Nevi Numarası 

tcarei müeccele ve mkataa 
16 - 5 -1929 Kanun 1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Kontrol hakkı 

5- 6 -1935 » 2762 Vakıflar kanununun 24 ncü maddesi. 

Mahlûl muaccelâtı 

27 -12 -1937 » 3294 Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına dair. 

Orman ve zeytinlikle arazi ve maadin hasılatı* 

8 - 3 -1934 » 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hak
kında. 

2 0 - 4 -1936 » 2950 Vakıf mahallerin taksitle satılması ve kiraya ve
rilmesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

1 9 - 5 -1934 Nizamname Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine, mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Mütenevvi varidat 
25 Tem. 1330 Kanun îcarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili hakkında. 
5 - 6 -1935 » 2762 Vakıflar kanununun 13, 16, 17 ve 32 nci maddeleri. 

20 - 4 -1936 » 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 

17 - 7 -1936 Nizamname Vakıflar nizamnamesinin 52 nci maddesi. 

Müteferrik hasılat i 

18 - 3 -1926 Kanun 788 Memurin kanununun 26 nci maddesi 
22 - 4 -1935 Nizamname Cami hademesi nizamnamesinin 29 ncu maddesi. 

4 - 7 -1934 Kanun 2554 Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi bütçe
sinin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
1 nci maddesi 

26 - 5 -1927 » 1050 Muhasebei umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
ve vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikra-
zata aid talimatnamenin 34 ncü maddesinin (P) 
fıkrası. (Köhne eşya ve enkaz bedeli, mahkûmün-
bih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
mahlûl tevliyetler ımıhassasatı mazbuta meyanı-
na alınan vakıfların mahalli sarfı kalmayan mü
terakim paraları ve sair müteferrik hasılat.) 

Vakıf paralar faizi 

5 - 6 -1935 » 2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesi. 
17 - 7 -1936 Nizamname Vakıflar nizamnamesinin 4 ncü maddesi. 

( S. Sayısı: 176 ) 



Memuriyetin nevi A 

Merkez müstahdemleri 

Eessam ve fotoğramçı 
Dava muakkibi 
Eevrak takib memuru 
Hayrat murakibi 
Müvezzi 
Vize memuru 
Odacı 
Daktilo 

» 
» 

Vilâyetler müstahdemleri 

Süvari tahsildarı 
Piyade » 

» » 

Muhafaza memurları 

Ser muhafız süvari [1] 
Süvari muhafaza M. [1] 

» » » [1] 
Piyade muhafaza memuru 

» » » 
» » » 

Bahçeler memuru 
Bahçıvan 

» 
» 

Elektrikçi 
Mücellid 
Defterci 
Gece bekçisi 
Akarat müzayede memuru 
Akarat ilân ve tebliğ memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memuru 
Mahlûlât takib ve tahkik memuru 
Tapudan kayıd ihracına memur 
Mahra! ât takib memuru 

D 

ded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
1 
1 
1 

4 
11 

5 
132 

o 

9 
23 

3 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
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CEDVELÎ 

Ücret 

200 
75 
60 
85 
60 
60 
35 
50 
45 
40 

40 
35 
30 
20 

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

Memuriyetin nevi 

Kuyud ve vesaiki atika tasn 
muru 
İnşaat ve teberrukât ambaı 

Aded 

it" me-
1 

bekçiler 
Levazımı inşaiye sevk memuru 
Levazım sevk memuru 
İmaretler aşçıbaşıları 
İmaretler hademesi 

» » 
» » 

Müeccel ât kuyudu tesisi i< 
yıd ihracına memur 

» » » 

•in ka 

» 
İkinci vakıf apartman idare memuru 
Tamiratı mütemadiye memuru 
Elektrikçi ve asaıısörcü 
Hademe 
Ateşçi 
Kaloriferci (altı aylık) 
Dördüncü Vakıf han idare 
Hademe 

Asaıısörcü 
Asaıısörcü hademesi 
Kaloriferci (Altı aylık) 
Ateşçi (altı aylık) 
Apartıman kapıcıları 

» » 
Bekçi 
Odacıbaşı (istanbul) 
Odacı 

> 
> 
> 
» 
» 

memuru 

Umum vakıf halâlar müstahdem
leri (Senelik) [1] 
Mülhak vakıflar kayid ve 
memuru 

tesbit 

1 
1 
4 
4 
o 
4 

o O 

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

12 
1 

49 
14 
20 
19 

25 

2 

Ücret 

70 
30 
60 
50 
30 
20 
15 
10 

30 
20 
60 

140 
85 
30 
60 
50 
60 
30 
20 
40 
10 
90 
40 
15 
10 
15 
40 
30 
25 
20 
18 
15 
10 

3500 

70 

[1] Ayda onar lira hayvan yem bedeli verile
cektir. 

[1] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere aded ve 
tahsisatı dahilinde beherinin ücretinin tayini mü
düriyeti umumiyeye aiddir. 
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Memuriyetin nevi 

Mülhak vakıflar kayid ve tesbit 
memuru 
Validehanı odacıbaşısı 
Han bekçisi 
Valide apartımanı bekçisi 

Gureba hastanesi 
Depo memuru 
Tja.borant 
Ecnebi başhemşire 
Aşçıbaşı 
Bahçivan 

Aded 

3 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

Ücret 

60 
25 
10 
15 

60 
45 

110 
50 
40 

Memuriyetin nevi. Aded 

Hastabakıcı ve müteferrik müs
tahdemler f l | . 100 

İstanbul kürsü ve cuma vaizleri 
Vaiz 1 
» 1 
» 10 
» 10 

[1] Azamî 35 lirayı geçtaemeg üzere a 

ücret 

2100 

16 
10 
9,5 
8 

d e d vı 
tahsisatı dahilinde beherinin ücretinin tayini mü
düriyeti umumiyeye aiddir. 

E - CEDVELİ 

Bütçe kanunu: Madde — 5 

(Kadroları masıaf tertiblerinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaraları) 

F. Ma. Muhassatın nevi 

21 1 Bakım masrafı 
23 1 Vakıf akarlarla resmî mahiyette kuJlanılan ve irad getirmeyen binalar tamir ve inşası 

2 Hayrat tamiratı 
26 2 Arşiv galerinin Umumî masrafları 

( S. Sayısı : 176 ) 
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H - CKDVELİ 

1332 bütçe kanunu 

Madde 7 — İstanbul vilâyeti devairi vakfiyesi muamelâtı umumiyesi itibarile kemakân ve doğ
rudan doğruya müdüriyeti umumiyeye merbuttur. 

1340 bütçe kanunu 

Madde 7 — 25 kânunuevvel 1335 ttıtihli evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 nci maddesi 
berveçhizir tadil edilmiştir: 

Gerek evkaf bütçesinden ve gerek muvazenei umumiye ile diğer mülhak bütçelerden tahsisatı 
fevkalâdeye tâbi maaş ve ücret ve muhassasatı olan ve temettü vergisine- tâbi hizmet ve ticareti bu
lunanlar ile müessesatı hususiye ve resmiyede şehrî veya senevi mnhassasat ile müstahdem bulunan
ların hayratı şerifedeki hizmetlerinden olan vazifelerine göre verilmesi lâzmıgelen tahsisatı fevkalâ
deleri nısıf olarak ita olunur. 

( , " 1341 bütçe kanunu 

Madde 9 — 1328 muvazenei vakfiyesinin 13 ncü maddesi berveçhizir tadil edilmiştir : 
Tevliyet ve evlâdiye ve kaydihayat ile muhassas veya 1327 muvazenei vakfiyesi müfredatına 

dahil 300 kuruş fevkindeki maaşat müstesna olmak üzere muhtacin tertibinden verilen maaşatı zatiye 
şehrî 300 kuruştan fazla olmayacak ve her ne suretle olursa olsun sahibinin veya zevcinin 300 ku
ruş veya daha ziyade irad veya maaşı olduğu surette muhtacin maaşı kat olunacaktır. 

( Ö. Sayısı : 176 ) 



S.Sayısı: 177 

1940 

HUDUD VE SAHİLLER SIHHAT 
U.M. BÜTÇESİ 





Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (I 311) 

T. C. 
Başvekâlet 28 - II - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/842 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 28 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Hudud 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1940 malî yılı Bütçe kanun lâyihası esbabı mucibe ve 
merbutlarile birlikte sunulmuştur.-

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1940 senesi bütçesine aid esbabı mucibe lâyihası 

! Fasıl : 1 

' 1 — Devlet memurları maaşatmuı tevhid ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kaunnun hüküm
leri Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü memurları hakkında da tatbik olunmak üzere 
mezkûr kanunun 12 nci muvakkat maddesine tevfikan tanzim ve Yüksek Meclisin tasvibine arz 
olunan teşkilât kadrosunda yazılı 132 memur için 145 980 liraya ihtiyaç vardır. Bundan başka 16 
lira maaşlı 7 aded sıhhat zabıta memurunun 14 ncü dereceye alınmasından dolayı aylık maaşla
rından ikişer lira tenakus etmiş ve bir senelik farkı o]an 168 lira yukarda sözü geçen kanunun 
maddei mahsusuna tevfikan hakkı mükteseb olarak tediye edileceğinden ceman 146 148 liraya ba
liğ olmaktadır ki, 1939 senesine nazaran 1940 malî yılı için memurlar maaşı olarak 396 lira 
noksanilc 146 148 lira ve 2 nci maddeyi teşkil eden açık maaşı mikdarmın kifayeti anlaşıldığın
dan geçen sene olduğu gibi 2 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Diğer fasıllardan yapılan tasarruf 

2 — Varidat bütçesinin tedkikinden de anlaşılacağı üzere vaziyeti hazıra dolayisile cibayet 
edilmekte olan rüsumu sıhhiyenin noksanlığını mümkün olduğu kadar tahfif etmek için masraf 
bütçesindeki bazı fasıl ve maddelerden azamî tasarruf yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

1587 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin verdiği salâhiyete binaen icra Vekilleri Heyetinden 
istihsal kılman karara tevfikan geceleri vazife ifasına müheyya bulundurulan memurlara veril
mekte olan gece pratikası ücretinden bir mikdar tenzil edilmek suretile 5 nci fasıldan 4 000 lira
lık tasarruf yapılmıştır. Bundan başka 6 nci demirbaş faslmadn 2 000 lira 7/2 matbu evrakdan 
1 000 lira 7/3 kırtasiye maddesinden 500 lira ve fasıl 10 dan 1 000 lira tenzil edilmiş ve memle
ket dahilinde mevcud telefon muhaberesinin Devlet tarafından idare edilmekte olmasına bina
en evvelce imtiyazlı şirketler tarafından idare edilen telefonlar için 13 neü ücretli muhabere ve 
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mükâleme faslına konulan 500 liranın safrma lüzum kalmadığından kaldırılmıştır. Posta ve tel
graf, telefon umum müdürlüğünden alman 12 - 1 - 1940 tarihli ve 126/49 sayılı tezkereye nazaran 
1940 malî yılı içinde posta ve telgraf ücretinin 1 500 liraya yakın bir para ile idare edih'c^i 
anlaşıldığından 14 ncü fasıldan 1 300 lira ve 15 nci fasıldan 500 lira 16 ncı faslın 5 nei mad
desinden 1 000 lira ayni faslın 6 ncı maddesinden 1 500 lira ve 17 nci faslın 2 nci maddesinden 
500 lira, 3 ncü maddesinden 1 000, 4 ncü maddesinden 2 000 lira 5 nei maddesinden 500 lira, 7 nci 
maddesinden 1 000 lira ve 23 ncü fasıldan da 95 liralık ceman 18 791 lira bir tasarruf yapılmıştır. 

Zammı lâzim gelen tahsisat 
1 — Umum müdürlüğün ücretle müstahdem memurlarının 3656 sayılı kanuna tevfikan derece

ye intibak ettirilmesinden dolayı şimdiye kadar 125 lira ücretle vazife gören hukuk müşavirliği 
ücretine 15 lira ve 200 lira ücretli makine mühendisine 10 lira ve umum müdürlük merkezinde 50 
lira ücretli kâtibe 10 lira zam yapılmıştır. 

(D) cedveline dahil buluuan ve uzun zamandan beri umum müdürlük merkezinde çalışan marangoz 
ve boyacı ücretine 10 lira, bahçıvan ücretine 5 lira Urla tahaffuzhanesi enirinde çalışan otomobil 

şoförü ücretine 10 lira ve mevcud 40 aded 35 lira ücretli muhafızlardan 2 adedinin başmuhafız ola 
rak istihdamına zaruret hâsıl olduğundan aylık ücretlerine beşer lira zammile 10 lira ve Hatayııı ana 
vatana ilhakı dolayısile İskenderun merkezinden memleketimize hariçten gelecek yolcu ve gemi mü
rettebatının tathiratı fenniyeleri yapılmak üzere tesis edilen tebhirhane idaresini teğmin için 50 li
ra ücretli bir makinist muavinliği ihdasına zaruret hâsıl olmuş ve bu suretle 1440 liralık bir zam 
yapılmış ise de istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi emrinde müstahdem 150 lira ücretli Tuzla ve 
Kavak tahaffuzhaneler tabibi mevkiinin 8 nci dereceye alınmasından dolayı ücretinden 10 Lira ve ay
ni merkezde müstahdem 80 ner lira ücretli 2 kâtibin 12 nci dereceye girmesinden ücretlerinden be
şer lira tenzil edilmek suretile 10 liraya baliğ olan mebaliğ 1440 liradan çıkarıldığı zaman hakikî za-
maim 1200 lira olmak üzere 1940 malı yılı ücretler maddesi 98 580 lira ve bu faslın 2 nci maddesine 
mevzu tahsisat da aynen teklif edilmiştir. 

2 — Yeni teşkilât kadrosu mucibince gerek intibak ve gerekse maaşlarına yapılan zamaim dola
yısile dereceleri yükselen bazı memurlara verilmesi lâzımgelen mesken bedeli tahsisatı karşılığına 
medar olmak üzere 3 ncü muvakkat tazminat faslına 792 lira ilâve edilmiştir. 

3 — Evvelki seneler içinde fazla veya mükerrer olarak tahsil edildiği tahakkuk eden bazı mebali-
ğin teğmini tediyesi için 700 lira ilâvesile 19 ncureddiyat faslı 1940 senesi için 1700 lira olarak tek
lif edilmiştir. 

4 — 20 - 12 - 1939 tarih ve 3751 sayılı kanunla münakale suretile alman 3000 liralık (Pasif ko
runma) tahsisatı 1940 yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

5 — 1939 malî yılı bütçe kanununun 5 nci maddesile verilen salâhiyete binaen Umum müdürlü; 
gün fazlai varidatından ve bütçe tasarrufatmdan elde edilecek mebaliğin karşılığı olmak üzere sar
fına mezuniyet verilen tahsisatla ayni maddede gösterilen bazı hizmetlerin ifası kabul edilmiştir. 

1940 malî yılından itibaren fevkalâde işlerle sair bazı ihtiyaçların teğmini için teklif ve Yüksek 
Meclisçe de kabul buyurulan bu salâhiyetten bir kısmı hazırlanan 1940 masraf bütçesindeki alâkalı 
tertiblere tahsisat konulmak suretile karşılanmıştır. Söyleki : Umum müdürlüğe aid binaların 1940 
senesine aid vergileri için 22 nci fasla 3500 lira konulmuş ve zuhur edecek inşaat, istimlâk ve te
sisat masrafları bütçenin tamir maddesine mevzu 22 bin liralık tahsisatla teğmini düşünülmüş ve 
bu suretle mezkûr maddede (İnşaat, tesisat, İstimlâk ve tamirat) olarak tadil edilmiştir. 

1939 malî yılı bütçe kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasına dahil (Hudud ve sahillerde 
zuhur edecek sari ve istilâî hastalıklara karşı ittihazı ieabeden tedabiri sıhhiye masrafları) na taal
lûk eden hüküm 1940 yılında da aynen devamına zaruret verdir. 

Zira : Önümüzdeki bütçe yılında hudud ve sahillerde sari ve istilâî hastalık zuhur edib etmi-
yeceğini şimdiden tayin etmek mümkün değilse de dünyanın harb vaziyetine göre böyle bir imkân 
her zaman mevcuddur. Böyle bir hastalık zuhuru halinde bunun istilzam edeceği tahsisatı da şimdi
den tesbite imkân yoktur. Bu sebeble: geçen yıllarda kabul buyurulan bu hükmün bu sene de aynen 
devamı ve bu hükmün fevkalâde tahaffuz tedbirleri ittihazını istilzam edecek mahiyet arzettiği 
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takdirde her nevi masrafları ödemek üezere bütçede bir faslı mahsus açılarak Umum müdürlük ihti
yat parasından 50 000 liraya kadar tahsisat kaydı ile sarfiyat icrası için bütçe kanununun 5 nci 
maddesi bu suretle hazırlanmıştır. Bundan başka bu maddeye her nevi masraflar meyanma ücretle
rin idhali doğru görülmediğinden bütçenin ikinci faslının 2 nci muvakkat müstahdemler maddesine 
konulan tahsisatın kifayetsizliği halinde bu maddeye yine ihtiyat parasından 10 000 liranın tahsi
sat ilâvesi suretile sarfına müsaade istenmesi zarurî görülmüştür. 

6 — Yukarıda 5 fıkrada izah edildiği üzere masraf bütçesine filen yapılan zamaim mikdarı 9192 
lira olub 60 000 liralık mezuniyet de bütçe kanununun 5 nci maddesinde tasrih edilen hizmetlerin 
ifası maksadile taleb olunmuştur. 

7 —- Masraf bütçesinin diğer fasıl ve maddelerine mevzu tahsisatın 1940 malî yılı içinde de 
kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

Gerek tasarruf suretile tenzil olunan ve gerek ilâvesine zaruret hâsıl olan tahsisatla 1940 malî 
yılı masraf bütçesi; 1939 senesine nazaran 9 599 lira noksan olmak üzere 479 285 lira üzerinden 
hazırlanarak sunulmuştur. 

Fasıl - Adi varidat 
Varidat bütçesi 

1 — Boğazlardan transit olarak geçen vapurların ahvali hazıra dolayisile azalması yüzünden 
1939 malî yılı dokuz aylık varidat istatistikine göre tonilâto rüsumu olarak ancak 238 000 lira 
bir varidat elde edilmiştir. Bu mikdar 1939 malî yılı varidat bütçesinin 1 nci faslın 1 nci mad
desine mevzu 262 500 lira muhammen varidatın dokuz aylığından 108 869 lira noksandır. Dokuz 
aylık müddet içinde elde edilen varidatın malî sene sonuna kadar mecmu varidatın ancak (318 000) 
liraya baliğ olacağı anlaşılmış ve hali hazır vaziyet devam ettiği takdirde 1940 malî yılı içinde 
de bu mikdar tahsilat yapılabileceği tahmin edilerek tonilâto maddesine 144 500 lira noksanile 
318 000 lira konulmuştur. 

2 — Birinci faslın 2 nci mücelled patente maddesine mevzu varidatın 1940 malî yılı içinde de 
tahsil edileceği tahinin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 2 
Fevkalâde varidat 

1 — Bu faslın 1 nci maddesini teşkil eden nakdî ceza hasılatının 1940 malî yılı içinde de ay
nen tahsil edileceği anlaşıldığından aynı mikdar konulmuştur. 

2 — Bu faslın 3 ncü maddesini teşkil eden tevdiat faizlrei olarak 1939 malî yılı dokuz aylığı 
içinde her nekadar 6 000 küsur liralık temettü elde edilmiş isede bank hesabı carisinde mevcud 
(210 000) liranın (141 000) lirası masraf bütçesine karşılık tutulmak suretile ayrı bir fasılda 
tahsisat gösterilmiş olmasına binaen bank mevcudunun tenakusu dolayisile 1940 senesi için ancak 
3 500 liralık temettü elde edilebileceği tahmin edilmiştir. 

3 — Bu faslın 2 nci bulaşık rüsumu maddesini teşkil eden 10 000 liralık varidatın elde mevcud 
istatistiğe nazaran 2 000 lira noksanile ve 4 ncü satılacak emval bedelinin 500 lira; 5 nci hasılatı 
muhtelife maddesine mevzu varidatın da 3 500 lira noksanile elde edileceği anlaşılmakla o suretle 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 3 
Geçen seneler bütçelerimi en mütevellid varidat fazlası 

1 — Umum müdürlüğün 1940 malî yılı masraf bütçesinin bazı maddelerinden azamî tasarruf ya
pıldığı halde (479 285) liraya baliğ olan masraf bütçesinin karşılığı olan 1940 malî yılı muhammen 
varidat bütçesi (141 000) lira noksanile (339 000) lira olarak hazırlanmıştır. 

Masraf bütçesini karşılayabilmek için varidat bütçesindeki bu tenakus Umum müdürlüğün geçen 
seneler bütçelerinden mütevellid varidat fazlası olub îş bankasındaki (611) numaralı hesabı caride 
nakden mevcud (210 000) liralık ihtiyat parası karşılık tutulmak üzere yeniden açılan 3 ncü fasla 
(141 000) lira tahsisat konulmuş ve her iki bütçe ona göre tevazün ettirilerek sunulmuştur 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 29 - V - 194Ö 

Mazbata No. 95 
Esas No, 1/311 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - 11 - 1940 tarih ve 6/842 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Hu
dud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası Encümenimize 
havale edilmiş olmakla Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekili Dr. Hulusi Alataş ile Hudud ve 
sahiller sıhhat umum müdürü hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu. 

Masraf bütçesi : 
Umum müdürlüğün 1940 malî yılı masraf 

bütçesi geçen yıla nazaran 9 599 lira noksanile 
479 285 lira olarak teklif edilmiştir. 

Alman şifahî izahlara ve bütçenin masraf 
cedvelinde yapılan tedkiklere nazaran bu nok
sanlığın imkân görülen bazı tertiblerden tasar
ruf icrasile elde edildiği ve varidatın tenakusu 
sebebile bu tasarrufun icrası zarurî olduğu an
laşıldığından masraf için teklif edilen tahsisat 
aynen kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 
idarenin en büyük varidat membamı tonilâto 

rüsumu teşkil etmekte olub harb vaziyeti sebe
bile bu gelirin 1939 malı yılı zarfında mühim 
surette azaldığı ve bu vaziyet devam ettiği takdir
de 1940 malî yılı içinde de eksikliğin temadisi 
düşünülerek bu fasıl geçen yıla nazaran 144 500 
lira noksan olarak tahmin edilmiş bulunmakta
dır. 1939 yılının bu kalem için on bir aylık tah
silatın 300 000 lira olub buna, harb sebebile vu
kua gelen tenezzül nazara alınarak, son bir ay 
için de 25 000 lira ilâve edilirse, elde edilecek 
hasılatın 325 000 liraya baliğ olacağı müşahede 
edilmektedir. Buna nazaran 1940 yılı için yapı
lan tahminin isabetli olduğu görülmektedir. 

Dıger varidat kalemlerinin, bulaşık rüsumu 
gibi boğazlardan geçen gemilerle alâkalı olanların
da da ayni sebeblerden dolayı birer mikdar dü
şüklük mevcud bulunmaktadır. Masraf bütçesile 
varidat arasında husule gelen 141 000 liralık açı
ğın, idarenin geçen yıllarda varidat fazlası ola
rak elinde bulunan 210 000 liradan karşılanması 
teklif edilmiş ve encümenimizce de bu yıl için 
açığın bu paradan karşılanması muvafık görüle
rek varidat bütçesi teklif veçhile 480 000 lira ola
rak kabul edilmiştir. 

Bütçe lâyihası : 
1, 2, 3, 4, ncü maddeler teklif veçhile aynen 

beşinci madde de bir tahsisat maddesinin numa
rası ve altıncı maddede bir kelime değiştirilmek 
suretile ve yedinci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

8 nci madde nakil vasıtaları \kadroları da ilâ
ve edilerek, 9 ve 10 ncu maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyiha Umumî heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

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

İstanbul Bursa Bolu 
F. Öymen N. Ayaş Dr. Zihni Vlgen 
Elâziğ Gümüşane İsparta 

M. F. Altay D. Sakarya Mükerrem Unsal 
Kayseri Kayseri Kütahya 
F. Baysal Suad H. Ürgüblü A. Tiridoğtu 

Mardin Yozgad 
R. Erten A. Sungur 
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Hudud ve sahiller sıhhat umum müdü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğünün 1940 malî 
3̂ ı]ı masrafları için bitişik (A) işaretli 
eedvelde gösterildiği üzere 479 285 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 
1940 malî yılı masraflarına karşılık ol
mak üzere (B) işaretli eedvelde yazılı 
olduğu üzere 480 000 liralık varidat tah
min edilmiştir. 

MADDE 3 — İlişik (C) işaretli eed
velde müstenidatı gösterilen -varidatın 
1940 malî yılında da tahsiline devam 
olunur. 

MADDE 4 — Fevkalâde sıhhî hiz
metler ieabatmdan olarak kadro hari
cinde muvakkaten istihdamına lüzum 
görülecek ve Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti tarafından tayin edilecek 
olan memurların ücretlerile beynelmilel 
sıhhî cemiyet ve kongrelere iştirak mas
rafları ve bu cemiyetlere, kongrelere 
gönderileceklerin yol masrafları ve yev
miyeleri masraf bütçesinin 2 nci ücret
ler faslının 2 nci maddesinden tesviye 
olunur. 

MADDE 5 — Hudud ve sahillerde 
zuhur edecek hastalık salgınları fevka
lâde tahaffuz tedbirleri ittihazını is
tilzam edecek mahiyet arzettiği takdirde 
her nevi masrafları ödemek üzere büt
çede bir faslı mahsus açarak umum mü
dürlük ihtiyat parasından elli bin lira
ya kadar tahsisat kaydile sarfiyat icra
sına ve bu halin ieabatmdan olarak 
muvakkaten istihdam edilecek memur 
ve müstahdem ücretleri için bütçenin 2 
nci faslının 2 nci muvakkat müstah
demler maddesine mevzu tahsisatm ki
fayetsizliği halinde de keza ihtiyat pa
rasından bu maddeye 10 000 liraya ka
dar tahsisat ilâvesile sarfına Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili mezundur. 

7 _ 
,ğü 1940 malî yılı bütçe kanun lâyihası 

I BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
| DE&İŞTİRÎŞÎ 

I MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş-
| tir. 

MADDE 2 — Avuen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Avnen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

. MADDE 5 — Hudud ve sahillerde zu
hur edecek hastalık salgınları fevkalâ
de tahaffuz tedbirleri ittihazını istil
zam edecek mahiyet arzettiği takdirde 
her nevi masrafları ödenmek üzere büt
çede bir faslı mahsus açılarak Umum 
müdürlük ihtiyat parasından elli bin li
raya kadar tahsisat kaydile sarfiyat ic
rasına Âe bu halin ieabatmdan olarak 
muvakkaten istihdam edilecek memur 
ve müstahdem ücretleri için bütçenin 
2 nci faslının 3 ncü muvakkat müstah
demler madedsine mevzu tahsisatın ki
fayetsizliği halinde de keza ihtiyat pa
racından bu maddeye 10 000 liraya kadar 
tahsisat ilâvesile sarfına Sıhhat ve içti
maî muavenet vekili mezundur. 
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MADDE 6 — Masraf bütçesindeki 

fasılların maddeleri arasında münakale 
yapmaya Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekili mezundur. 

MADDE 7 — Kabotaj hakkını haiz 
50 safi tonilâtoya kadar (50 dahil) olan 
yelkenli ve motorlu gemiler için 500 nu
maralı rüsumu sıhhiye kanununun 4 
ncü maddesile verilen mücelled patente-
ler 20 sefere mahsus olmak üzere veri
lir. Bu gemilerden kanunun 1 nci mad
desinde gösterilen tonilâto resmi alın
maz. 

MADDE 8 — Hudud ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğünün nakil vasıta
ları mürettebatile ücretli müstahdemle
ri kadrosu ilişik (D) cedvelinde göste
rilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Sıhhat ve içtimaî muave
net vekili memurdur. 

Bş.V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
S. Ankan 

Ad. Y. 
Fethi Okyar 

Da.V. 
Fayıh öztrak 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
S. Saraçoğlu F. AğraU Yücel 

Na.Y. îk .V. S. Î .M.V. 
A. F. Cebesoy İT 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

. Çakır Dr. 11. Alatas 
Zr. V. 

Muhlis Frkmen 
Ti. V. 

N. Topcofjlu 

tir. 
M A D D E 6 — Aynen k a b u l ed i lmiş -

tir. 
MADDE 7 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 8 — Hudud ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğünün nakil vasıta
ları kadroları ve bunların mürettebati
le ücretli müteferrik müstahdemleri 
kadrosu ilişik (D) cedvelinde gösteril
miştir. 

MADDE 9 — Avnen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Avnen kabul edilmiş
tir. 
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A - CEDVELÎ 

M Muhassasatm nev'i 

Maaşat 
.1 Memurlar maaşı 
2 A çık maaşı 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Jjira 

146 544 
2 000 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümene:1 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 148 544 

146 148 
2 000 

148 148 

146 148 
2 000 

148 148 

Ücretler 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 

97 380 
14 000 

Fasıl yekûnu 111 380 

112 580 

112 580 

9 840 
88 740 
14 000 

112 580 

Muvakkat tazminat 
Mütekaidin, eytam ve eramil 
maaşı 
G-ece pratikası ücreti 
Demirbaş 
Levazım 
Tenvir ve teshin 
Matbu evrak 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Müfettiş harcırahı 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Kesmî telefon masrafı 
Tesis masrafı 
Mükâleme ücreti 

Fasıl yekûnu 

4 320 

12 000 
20 000 
10 000 

12 000 
5 000 
3 000 

20 000 

12 000 
1 000 
4 000 
3 000 

400 
2 000 

2 400 

Posta ve telgraf ücreti 2 800 
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5 112 

12 000 
20 000 
10 000 

12 000 
4 000 
2 500 

18 500 

12 000 
0 

4 000 
3 000 

400 
2 000 

2 400 

1 500 

5 112 

12 000 
16 000 
8 000 

12 000 
4 000 
2 500 

18 500 

12 000 
0 

4 000 
3 000 

400 
2 000 

2 400 

1 500 
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^ M. Muhassasatm nev'i 

13 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

14 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Masarifi muhakeme 
3 Melbusat 
4 Kitab ve fennî risaleler muba

yaası ve neşriyat masrafı 
5 Bütün eşyanın nakliye ve am

balaj masrafları ile posta ve 

15 

16 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 500 

500 

1 000 

500 

1 000 

4 000 
300 

8 000 

4 000 
300 

8 000 

4 000 
300 

8 000 

500 

() 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

1 
2 
3 
4 

banka nakli nukud ücreti 
Sigorta ücreti 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
Tamir 
Küçük tamir masrafları 
Tebhir alât ve vasıtaları tamir 
ve işletme masrafı 
Tebhir, istihmam mevad ve le
vazımı 
Tıbbî ecza ve sahil sıhhiye la
boratuarları masrafı 
Fakir yolcuların iaşe, tedfin 
ve tekfin masrafı 
Bulaşık masrafları 
İstanbul ve izmir liman ve şe
hir bakteriyoloji müesseseleri 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
tşletme 
Kira ile tutulacak vesaiti nak
liye karşılığı 

Fasıl yekûnu 

5 700 
3 000 

21 500 

22 000 
3 000 

6 000 

12 000 

1 000 

100 
6 000 

• 6 000 

56 100 

10 000 
17 000 
20 000 

4 000 

51 000 

4 700 
1 500 

19 000 

22 000 
2 500 

5 000 

10 000 

500 

100 
5 000 

6 000 

51 100 

10 000 
17 000 
20 000 

4 000 

51 000 

4 700 
1 500 

19 000 

22 000 
2 500 

5 000 

10 000 

500 

100 
5 000 

6 000 

51 100 

10 000 
17 000 
20 000 

4 000 

51 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

17 Reddiyat 
18 G-eçen sene düyunu 
19 Pasif koruma masrafı 
20 Binaların vergileri ve müte

nevvi masrafları 
21 1715 sayılı kanunun 8 nci mad

desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 
1 000 

o 

o 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 700 
1 000 
3 000 

3 500 

1 700 
1 000 
3 000 

3 500 

4 840 

488 884 

4 745 

479 285 

4 745 

479 285 

B - CEDVELÎ 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
F. 

1 

2 

3 

M. 

1 
2 

1 
2 
•) «) 
4 
5 

Varidatın nev'i 

Adi varidat 
Tonilâto rüsumu 
Mücellet patenta 

Fasıl yekûnu 

Fevkalâde varidat 
Nakdî, ceza hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Hasılatı muhtelife 

Fasıl yekûnu 

Geçen seneler bütçelerinden 
mütevellid varidat karşılığı 

UMUMÎ* YEKÛN 
( S. Sayısı : 

Lira 

462 500 
5 000 

467 500 

1 000 
10 000 
3 500 
1 000 
(> 500 

22 000 

0 

489 500 
: 177 ) 

Lira 

318 000 
5 000 

323 000 

1 000 
8 000 
3 500 

500 
3 ooo 

16 000 

141 000 

4eo ooo 

Lira 

318 000 
5 000 

323 000 

1 000 
8 000 
3 500 

500 
3 000 

16 000 

141 000 

480 000 
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C CEDVELÎ 

Tekâlif ve rüsumun müstenid 
olduğu kanunların 

Sayı Tarihi 11 U L A Ş A 

500 21/nisan/134() 
2864 13/kanunnevvel/l 935 

3058 3 l/t enini \v/./1936 
3542 2S/t eşi'inisn ııi/1938 

Rüsumu sıhhiye knunu 
Turist gemilerinden alınan fesim lerden bazılarının at'i'ine ve bazıla
rının indirilmesine dair kanun. 
Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 sayılı kanuna ek kanun. 
1926 tarihli bevııenelnıiiel sıhhi mukavelenamenin 18 nei maddesi. 

D CEDVELÎ 

Memuriyetin nevi 

Umum müdürlük 
Daire müdürü 
Müvezzi 
Odacı 
Makinist muavini - Tenekeci 
marangoz ve boyacı 
Bağcı vau 

İstanbul L. S. S. M. 

rütüv makinisti ve elektirikçi 
» » >•> » 

Ateşçi 
Klayton makinisti 
Odacı 
O ece bekçisi 
Hastabakıcı 
Tahaffuzhane amelesi 

Aded 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

Ücret 

125 
50 
30 
60 
90 
65 

İstanbul limanı ve şehir bakterioloji 
müessesesi 

Kapıcı vi". hademe 2 

izmir limanı ve şehir bakteriolo/i 
müessesesi 

Kapıcı ve hademe 4 

90 
75 
40 
50 
30 
35 
35 
35 

35 

30 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Urla tahaffuzhanesi 

Etüv makinisti ve elektirikçi 
Ateşçi 
Tahaffuzhane amelesi 
Nakliye otomobil şoförü 
Başmuhafız 
Muhafız 
Transit muhafızı 
Silifke S. S. daimî amelesi 
Anamur » » 
Enez » » 
İskenderun S. S. emrinde Topha
ne makinisti 

1 
1 
3 
1 

12 
38 
15 

- t 
1 
1 

1 

90 
40 
35 
60 
40 
35 
35 
15 
15 
20 

50 

Nakil vasıtaları 

Birinci kaptan 
Kaptan 
Makinist 
Ateşçi 
Yağdancı 
Tayfa 
Şoför » 
Dümenci 
Sandalcı 

-1 
4 
5 
8 
1 

16 
8 

12 
] ') 

100 
90 
70 
40 
40 
35 
70 
40 
:t;> 
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Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlük kadrosunda mevcud motorlu ve motorsuz 

nakil vasıtaları 

Nevi 

Otomobi l 
İst ira bot 

» 
» 

Motörbot 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Klayton dubası 
Sandal 

Markası 

Ford 

Tahsis edildiği hizmetin mahiyeti Mubayaa bedeli Tarihi 

Yük arabası 
» » 

Hayvan 

Vidanj makinesi 

Urla tahaffuzhan< 
Çanakkale sahil 

» » 
Büyükdere » 
İstanbul L » 

» » » 
» » » 

Çanakkale » 
tzmir » 
Mersin » 
Ereğli » 
Zonguldak » 
Trabzon » 
istanbul L. » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Çanakalle » 
Antalya » 
Zonguldak » 
İstanbul L. » 
Mersin » 
Trabzon » 
Ereğli » 

» » 
Fethiye » 
Sinob » 
Mersin » 

asinde hasta nakli için 
sıhhiye merkezi deniz t 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Urla tahaffuzhanesi 
» » 

İzmir sahil sıhhiye 
Urla tahaffuzhan 

» » 
» » 
» x> 

Kavak » 
» » 

Umum' müdürlük 

3> 

» 
» 
» 
> 
> 
» 
> ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

idaresi 
merkezi 

» 
> 
» 
> 
» 

idaresi 
» 

merkezi 

» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

servisi 

fare tathiratmda 
deniz 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
'» 
» 
» 

esi nakliye hizmeti 
> 
» 
» 
> 
» 

tathirat 

» 
» 
» 
» 
> 

islerin* ie 

servisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 216 
1 550 
4 000 

10 000' 
25 500 
13 000 
1 400 
1 500 
4 500 

575 
3 950 
6 000 
3 000 
4 000 

225 
180 
100 
100 
140 
120 
121 

80 
180 
150 
170 
80 

130 
150 
160 
155 
270 
150 
160 
110 
80 

140 
140 
120 
120 

8 000 

1934 
1902 
1937 
1935 
1927 
1933 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1935 
1933 
1932 
1922 
1926 
1932 
1926 
1924 
1935 
1935 
1936 
1926 
1937 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1937 
1936 
1923 
1939 
1932 
1938 
1938 
1938 
1934 
1934 
1928 

» d ^ < 
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Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlük kadrosunda mevcud motorlu ve motorsuz 

nakil vasıtaları 

Nevi 

Otomobil 
İstimbot 

Markası 

Ford 

Motörbot 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kfayton dubası 
Sandal 

Yük arabası 
» » 

Hayvan 
» 
» 

Vidanj makinesi 

Tahsis 

Urla tali af f 
Çanakkale 

» 
Büyükdere 
İstanbul U 

» » 
» » 

Çanakkale 
îzmir 
Mersin 
Ereğli 
Zonguldak 
Trabzon 
İstanbul L. 

» * 
» » 
» » 
» » 
» » 

' Çanakalle 
Antalya 
Zonguldak 
İstanbul L. 
Mersin 
Trabzon 
Ereğli 

» 
Fethiye 
Sinob 
Mersin 

edild iği h izmetin ma' niyeti 

uzhanesinde hasta nakli için 
sahil 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

sıhhiye merkezi deniz ı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Urla tahaffuzhanesi 
» 

İzmir sahil 
» 
sıhhiye 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

idaresi 
merkezi 

» 
» 
» 
» 
» 

idaresi 
» 

merkezi 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mubayaa bedeli 

servisi 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

fare tathiratmda 
deniz 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Urla tahaffuzhanesi nakliye hizmeti 
» 
» 
» 

Kavak 
» 

Umum müd 

» 
» 
» 
» 
» 
ürlük 

» » 
» > 
» > 
» » 
» > 

tathirat işlerinde 

servisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 216 
1 550 
4 000 

10 000 
25 500 
13 000 

1 400 
1 500 
4 500 

575 
3 950 
6 000 
3 000 
4 000 

225 
180 
100 
100 
140 
120 
121 
80 

180 
150 
170 
80 

130 
150 
160 
155 
270 
150 
160 
110 
80 

140 
140 
120 
120 

8 000 

Tarihi 

1934 
1902 
1937 
1935 
1927 
1933 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1935 
1933 
1932 
1922 
1926 
1932 
1926 
1924 
1935 
1935 
1936 
1926 
1937 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1937 
1936 
1923 
1939 
1932 
1938 
1938 
1938 
1934 
1934 
1928 

>>«« 
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1940 

DEVLET HAVAYOLLARI UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 





Devlet Havayolları urnurn müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekalet 28 - II -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/835 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 28 - I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet Hava 
yolaln umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesi ve merbutlarile 

birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Devlet havayolları Umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesi esbabı mucibe lâyihası 

Millî Şef Eeisicümhur ismet Inönünün yüksek emir ve direktifleri mucibince Devlet havayolları 
Umum müdürlüğü için hazırlanan beş senelik mesai programına göre alelade hizmetler için bütçe 
ile verilen tahsisattan başka her sene fevkalâde membalardan teğmin edilecek (2 000 000) lira 
mikdarmda bir masraf ihtiyarı icabetmekte ise de beynelmilel vaziyetin karışıklığı dolayısile 1940 
senesi için Hükümetçe hazırlanan fevkalâde programında mezkûr Umum müdürlük iein bir tahsisat 
derpiş edilmediği gibi bütün bütçelerde olduğu üzere Havayolları Umum müdürlüğü bütçesinde 
de geçen sene tahsisatına nazaran % 10 nisbetinde bir tenzilât icrası lüzumlu görülmüştür. 

Devlet Havayolları Umum müdürlüğünün yukarıda maruz sebeb ve zaruretlere binaen 1940 malî 
yılı bütçesi (475 000) lira üzerinden tanzim olunmuştur. 

f Bütçe kanunu lâyihasının birinci maddesi 

İdarenin 1940 malî yılı zarfındaki masraflarının (475 000) lira olduğu gösterilmektedir. 
Müfredatı bu maddeye ilişik (A) cedvelinde de gösterilmiş olduğu üzere bu tahsisattan; 
57 560 lirası 3424 sayılı teşkilât kanununun istilzam ettirildiği maaşlara, 
34 322 lirası 3424 sayılı teşkilât kanunu mucibince kaza neticesi olarak ölecek uçucu personelin 

yetimlerine verilecek tazminat karşılığı olarak ve ayni kanun hükümlerine tevfikan Devlet demiryol
ları tekaüd sandığına idhal edilmiş olan ücretler için ücretlerinin % 5,5 nisbetinde tevdiat karşılığı, 

14 148 lirası Ankarada bulunan memurlara 3656 sayılı kanun mucibince verilecek muvakkat taz
minat, 

242 220 lirası ilişik (C) işaretli cedvelde gösterilen müstahdemlerin ücretlerine, 
15 000 lirası daimî ve muvakkat memuriyet harcırahlarile memleket dahil ve haricinde staj mas

raflarına, 
19 001 lirası kilometre uçuş paralarile ikramiye, 
37 563 lirası benzin, yağ ihtiyacına, 
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26 000 lirası kırtasiye, tenvir, teshin, muhabere, müteferrika, mefruşat, demirbaş, melbusat, icar, 
sıhhî malzeme vesair masraflara, 

20 000 lira hava ve yer nakil vasıtalarile telsiz cihazlarına ve meydanların istimlâk, tesviye ve İs
lahına, 

8 786 lira da düyun, Cumhuriyet merkez bankası hissesi ve biletlerin satış komisyonu gibi işlere 
tefrik ve tahsis olunmuştur. 

İdarenin yapacağı büyük işler muvacehesinde tahsisat faslına konulan (20 000) lira hemen hiç 
mesabesindedir. Ancak 3717 sayılı kanunla teğmin edilen (360 000) liralık krediden telsiz cihazla
rı mubayaa edilecektir. 

Bundan başka bütçe kanunlarına konulan tahsisat devrine aid hükümlere istinaden geçen sene
lerden Hazinede mevcud alacakların tahsilile halen taahhüde girişilmiş olan işlerin ve 1940 senesin
de yeniden yapılması lüzum görülen en âcil ihtiyaçların mubayaası ve bazı tesisat işlerinin başarılma
sı teğmin olunacaktır. 

İdarenin halen Hazinede mevcud alacağı ile 1939 senesi nisan ve mayıs aylarına aid ihtiyaçlar 
giderildikten sonra 1940 senesinde lüzumlu görülecek tesisat ve mubayaatın yapılacağı ümid edilmek
tedir. 

Bütçe kanunu lâyihasının ikinci maddesi 

İdarenin 1940 malî yılında teğmin edeceği varidat muhammenatını göstermektedir. Varidatın 
müfredatı bu maddeye bağlı (B) eedvelinde gösterildiği üzere (475 000) liradır. Bu varidattan 
(405 000) lirası Hazmeden yardım suretile alınacaktır, mütebaki (70 000) liranın bilet hasılatın
dan ve sair müteferrik hasılat olarak idarece teğmin olunacağı tahmin edilmektedir. 

Bütçe kanunu lâyihasının üçüncü maddesi 

Her yeni işletme hattı ve istasyon açıldıkça bu hattın istilzam ettiği personelde yeni bir kadro 
ile ve evvelki kadroya ilâveten idareye alınacaklarından bu kabîl memurların, mahiyetleri itibarile 

hükümleri devamlı olan teşkilât kanunlarında tes bitine imkân görülememiştir. 
Bundan başka memlekette mevcudları pek az bulunan pilot, telsizci ve makinist gibi işletme için 

lüzumlu olan personel kadrolarının teşkilât kanunlarına eklenmesi, vaziyetlerinin 3656 sayılı kanunun 
umumî hükümleri dahilinde mütaleasını icabettire çektir. Umumiyetle Eskişehir hava okulundan me
zun olan bu personellerin tahsil vaziyetleri ise 3656 sayılı kanunun umumî esasları dairesinde ter-
filerine müsaid değildir. Bunlar memleketimizde nadir bulunan ve kudretleri nisbetinde tatmin edi
lerek idareye daha fazla bağlanmaları lâzımgelen kimselerdir. Bu kabîl memurlara mümkün oldu
ğu nisbette fazla ücret vermek zarureti çok yakından müşahede edilmiştir. Bu lüzum ve ihtiyaca 
binaen idaremiz pilot, telsizci ve makinist kadroları 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi hükmü
ne tevfikan tanzim edilen ilişik (C) işaretli cedvel ile bütçeye eklenmiştir. 

Bu cedvelde mevcud müstahdemlerin aded ve ücretleri geçen sene kadrosunun aynıdır. 
İdarenin halen elinde mevcud ve 1940 malî yılı zarfında mubayaa edeceği nakil vasıtaları 

kadrosu yine bu maddeye bağlı (D) işaretli cedvelde yazılıdır. 

Bütçe kanunu lâyihasının dördüncü maddesi 

Bu madde; varidatın kanunlar ve tarifeler dairesinde tahsil ve cibayetine devam mezuniyeti 
vermektedir. 

Bütçe kanunu lâyihasının beşinci maddesi 

Daha evvelki malî seneler zarfında kabul buyurulup bütçemize vazedilen tahsisat mezkur se
neler içerisinde yapılması kararlaştırılan fakat yapılamıyan veya başlanıpta henüz ikmal edile-
jniyen tesisatın karşılığı olduğuna göre bu paralardan sarf edilmeyen kısmının bir tarafdan 
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1940 malî yılı bütçesinde açılacak hususî bir i asla varidat, diğer taraftan masraf bütçesinin 
aid olduğu maddelerine tahsisat kaydı suretile hem tesisata aid işlerin başarılması hem de kalmış 
olan işlerin ikmal edilmesi noktasından çok lüzumlu ve faideli olduğu malûmdur. Esasen bu hü
küm buna takaddüm eden eski seneler bütçe kanunlarında da mevcud olduğundan henüz yeni 
olan ve tedricen inkişafı zarurî bulunan idarenin bu malî yıl bütçesinde de böyle bir hükmün 
ipkasına katği mecburiyet vardır. 

Bundan başka idarenin mubayaatının hemen kâffesi ecnebi memleketlerden yapılmakta ve çok 
mühim olan inşa ve tesis işlerinin de bir malî yıl içerisinde intacına imkân görülememektedir. Bu 
vaziyet ve zaruret karşısında her sene sari taahhüd salâhiyeti alınması için Yüce Meclise hususî 
kanun teklifleri yapmak lüzumu hasıl olmaktadır. Buna mahal kalmamak üzere yine maruz tahsisat da
hilinde1 olmak üzere gelecek senelere sari taahhüd mezuniyetini tazammun eden bir fıkranın da ilâ
vesine mecburieyt ve katği zaruret görülmüştür. Şimdiye kadar deriğ edilmiyçn bu kıymetli mu
zaheretin hali hazır vaziyet de nazarı itibara alınacak bu sene için de aynen muhafazası zaruridir. 

Bütçe kanuna lâyihası mn altıncı maddesi 

Süratle yürütülmesi icab eden idare işlerinin müstacelen intacı bakımından geçen senelerde de 
kabul edilen maddeler arasındaki münakale mezuniyetinin aynen devamı lüzumlu görülmüştür. 

' Bütçe kanunu lâyihasının yedinci maddesi 

Bu hüküm evvelki seneler bütçelerinde de aynen mevcuddur. Bu maddeye müsteniden alınan 
pilot ve makinist namzedleri hava okullarına ve tayyare fabrikalarına gönderilecek ve bu suretle id 
arenin en mühim ihtiyaçlarından birisi olan pilot ve makinist yetiştirilmesine çalışılacaktır. 

Bütçe kanunu lâyihasının sekizinci maddesi 

Halen mevcud ve yeniden açılacak hatlarda istihdamı zarurî pilot ve makinist ihtiyacını karşıla
yacak memleket dahilinde yetişmiş ve sivil teşekküllerde mevcud müstahdem bulunmakta ve pek za
rurî ahval karşısında her memlekette olduğu gibi ordu kadrolarında mevcud mutahassıs elemanlar
dan istifade çareleri aranılmaktadır. İstisnaî olan bu vaziyet karşısında mevcud mevzuatımızla kabili 
telif olmadığından bütçe kanununa geçen sene de olduğu gibi bu şekilde hususî bir hüküm ilâ vesile 
bu ihtiyacın karşılanması zaruretinde kalınmıştır. 

Bütçe kanununun 'diğer maddeleri 

Bu maddeler bütçenin meriyet ile tatbik ve icrasını göstermektedir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 29 - V - 19 AO 
Mazbata No. 93 
Esas No. 1/309 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - Tl - .1940 tarih ve 6/835 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Dev
let havayolları 1940 malî yılı Bütçe kanunu lâ
yihası encümenimize' havale edilmekle Münaka
lât vekâleti müsteşar muavini ve Havayolları 
umum müdürü ve Maliye vekâleti namına Büt
çe müdürü hazır oldukları halde okundu ve ko
nuşuldu. 

Masraf bütçesi: 
Umum müdürlüğün 1940 malî yılı masraf 

bütçesi gecen yıla nazaran 545 700 lira noksa-
nile 475 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

' Bu noksanlığın en mühim kalemlerini mal
zeme ve nakil vasıtaları ve telsiz cihazları mu
bayaası ve alelûnıum istasyon, telsiz binaları 
inşa ve istimlâklere aid tertiblerde görülmekte
dir. Alınan izahlara göre bu vasıtaların teda
riki bu gün için müşkil olduğu ve yeni inşaat 
ve istimlâkler tehir edilerek başlanmış olanla
rın geçen yıllardan devredilen tahsisatla idare 
edileceği ve mahavaası derpiş edilen telsiz ve 
sair cihazların da 3525 sayılı kanunla teğmin 
edilen para ile tedarik edileceği beyan edilmiş 
olduğundan umum müdürlüğün münhasıran 
1940 yılı faaliyetinin idamesine kifayet edecek 
derecede olan masraf bütçesi 'teklif veçhile 
475 000 lira olarak eneüemniınizce de kabul 
edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 
Umum müdürlüğün işletmeden ve s'air mü

tenevvi varidattan elde edebileceği varidat 
70 000 liradan ibaret olub geçen yıl filî tahsi
lâtına göre 1940 yılı için de bu varidatın teğ
min edilebileceği umulmaktadır. (İeri kalan 
405 000 lira Hazineden yapılan yardımla karşı
lanacağından varidat bütçesi de teki i T veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe lâyihasının yalnız üçüncü maddesinde 
ayrı gösterilmiş olan nakil vasıtaları (D) ced-
velile birleştirilmek suretile bir değişiklik ya
pılmış, diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolun 
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
Ji. Denkv.r T. (loşkan Salâh Yargı 

• Kâtib 
istanbul Bursa İsparta 

F. Öymen A. N Ayaş R. Ünlü 
Kütahya Mardin Seyhan 

A. Tridoğlu R. Erten Naci Eldeniz 
Yozgad Kayseri Kayseri 

A. Sungur F. Baysal S. Hayri Ürgüblü 
Muş 

Ş. Ataman 
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Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940, malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

MADDE 1 — Devlet havayolları 
umum müdürlüğü 1940 malî yık mas
rafları için bağlı (A) işaretli cedvelde 
gösterildiği üzere (475 000) lira tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2 — İdarenin 1940 malî yılı 
masraflarına karşılık olan varidat bağ
lı (B) işaretli cedvelde gösterildiği üze
re (475 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İdarenin 1940 malî yılı 
müteferrik müstahdemleri kadrosu (C) 
ve nakil vasıtaları kadrosu da bağlı (D) 
işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — İdare tarafından işle
tilmekte olan tayyarelerin hasılatı bu
na mahsus kanun ve tarifeler dairesin
de alınır. 

MADDE 5 — İdarenin 1939 malî 
yılı varidat ve tahsisatı ve Hazinede 
mevcud alacaklarile mezkûr yıl bütçe
sinden sarf edil en mebaliğ arasında 
hâsıl olacak fark tayyare ve telsiz mıı-
bayaatma ve istimlâk bedellerile bina 
ve hangar inşaatına tahsis olunmuştur. 
Bu suretle tahassül edecek tahsisattan 
karşılığı mevkuf tutulmak üzere gele
cek senelere geçici taahhüdat ve sarfi
yat icrasına Münakalât vekili mezun
dur. Bu tahsisat 1940 mali-yılı ve mü-
teakib seneler varidat bütçesinde açıla
cak hususî bir fasla irad ve masraf büt
çesinin bu işlere aid terfihlerine her 
tertibcle bakiye kalan mikdardan nok
san olmamak üzere tahsisat kaydolu
nur. 

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki 
fasılların kendi maddeleri arasında mü
nakale yapmaya Münakalât vekili me
zundur. 

MADDE 7 — 1940 masraf bütçesi
nin 1 ilâ 9 ncu fasıllarından hâsıl ola
cak tasarruflardan mahkeme masraf-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEftİŞ-
TİRİŞİ 

tir. 
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 2 — Avnen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — İdarenin 1940 malî yılı 
müteferrik müstahdemleri kadrosu ile 
nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) işa
retli cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Avnen kabul edilmiş
tir. 

tir. 
MADDE 5 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 6 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 7 — Aynen kabul edilmiş-
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a 
larınm tediyesine ve aylıkları 50 lira
dan fazla olmamak ve aylık istihkak
ları yekûnu 1 000 lirayı geçmemek üze
re lüzumu kadar memur namzedi ve şa~ 
kird ve muayyen işler için maktu bir 
ücret ınulvabiliude avukat istihdamına 
Umum müdür mezundur. 

MADDE 8 — idarenin pilot, maki
nist ihtiyacı noksanları lüzumu halin
de Genelkurmay başkanlığının muva
fakati üzerine Millî Müdafaa vekâle
tince teğmin olunur. Bu suretle muvak
katen Havayolları idaresinde çalıştırı
lacakların maaş ve uçuş zamları Millî 
Müdafaa bütçesinden ve tahakkuk ede
cek harcırah, kilometre uçuş paraları 
ile ikramiyeleri Havayolları bütçesin
den tediye olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Münakalât ve
killeri memurdur. 

Bş .Y. 
Dr. E. Saydamı 

M. M. V. 
S. Arikan 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V.' 
A. F. Cebesoy 

a. t v. 
E. Karadeniz 

Mü. Y. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Da.Y. 
Fayik öztrak 

Mal. V. 
F. Ağralı 

î k . Y . 
H. Çakır 

Mf. Y. 
Yücel 

S. I . M. Y. 
Dr. H. Alatas 
Zr. Y. 

Muhlis Erkmen 
Ti. Y. 

N. Topcoğlu 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9 — Avnen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Avnen kabul edilmiş
tir. 
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A - CEDVELÎ 

Muhassasatm nev'i 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Memurlar maaşı 
Tekaüd maaşlarile tazminat ve 
tedavi masrafları, 
Tekaüd ve acık maaşı, ikrami
ye ve tazminat 
D. D, yolları tekaüd sandığına 
iştirak hissesi 
Memur ve müstahdemlerin te
davi ve yol masraflarile cenaze 
ve tekfin masrafları 

56 544 57 960 57 960 

20 000 

12 022 

20 000 

13 322 

20 000 

13 322 

1 000 

Muvakkat ve daimî memuriyet 
harcırahı 
Yabancı memleketler harcırahı 
ile memleket dahil ve haricin
de tedrisat, tatbikat ve staj 
masrafları 
ikramiye, sigorta ve uçuş pa
raları 
Hava ve yer nakil vasıtalarile 
tesisatın sigortaları 
Kilometre uçuş parası 
[Tayyarelerle vazife, tecrübe ve ta
lim uçuşu yapan muvakkat ve daimî 
pilotlara katettikleri kilometre basma 
1,75 kuruş ve pilot muavinlerile tel
sizci ve makinistlere 1 rer kuruş ve
rilir.] 
Uçucu eşhasa aylık veya sene
lik verilecek ikramive 

7 000 

90 000 

40 000 
15 000 

1 000 

5 000 

10 000 

1 
15 000 

1 000 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Müstahdemler ücreti 

33 022 

8 880 
218 580 

34 322 

14 148 
242 220 

34 322 

14 148 
242 220 

5 000 

10 000 

1 
15 000 

9 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 64 000 19 001 19 001 
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Muhassasatm nev'i 

Nakil vasıtalarının benzin, yağ 
ve sair masraflarile nakliye 
için verilecek ücret ve kiralar 
ve sair masraflar 
îdare masrafları 
Kırtasiye, matbu evrak, rek
lâm, tenvir, teshin, muhabere, 
telsiz ve atelyelerin elektrik 
sarfiyatı ve sair masraflar 
Müteferrika 
Mefruşat ve demirbaş 
Melbusat 
îcar bedeli 
Sıhhî malzeme alât ve edevatı 
Hava tehlikesine karşı karmı-
ma masrafı 

Fasıl yekûnu 

Tesisat masrafları 
Hava ve yer nakil vasıtalarile 
sıhhiye ve yangın söndürme 
vasıtaları ve bunlara muktazi 
motor ve malzemenin ve atel-
ye malzemesinin mubayaa ve 
tamirleri 
Telsiz ve gonyometre cihazları 
mubayaa ve tesisi ile yedek 
malzeme ve edevatı, telsiz bi
naları inşası v etelefon tesisatı 
İstasyon binaları atelye, han
gar inşa ve tamirlerile mey
danların istimlâk ve sair mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Geçen ve eski yıllar borçlan 
1715 No. kanunun 8 nci madde
si mucibince Cumhuriyet Mer
kez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 

( S . Sayısı: 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yık Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

90 000 37 563 37 563 

20 000 
5 000 
10 000 
2 000 
500 

2 000 

2 000 

41 500 

15 000 
4 000 
1 000 
1 500 
500 

1 000 

3 000 

26 000 

15 000 
4 000 
1 000 
1 500 
500 

1 000 

3 000 

26 000 

200 000 1.0 000 10 000 

50 000 5 000 5 000 

159 000 5 000 5 000 

409 000 20 000 20 000 

474 1 086 1 086 

700 700 700 

) 
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Muhassasatm nev'i 

Reddiyat, biletlerin tab masra
fı ve satış komisyonu, reklâm, 
propaganda memur ve yolcula
rın nakli ve sair masraflar 

UMUMİ YEKÛN 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul ediler 
Lira Lira 

1 000 

1 020 700 

7 000 

475 000 

7 0C 

475 0C 

B CEDVELÎ 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edile: 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

İşletme hasılatı 
Ankara istasyonu bilet hasılatı 
İstanbul » » » 
izmir » » » 
Adana .» » » 
"Diyarbakır ve sair meydanlar 
bilet hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik hasılat 
Hazineden yardım 

UMUMÎ YEKÛN 

22 000 
21 000 
10 000 
8 000 

4 000 

65 000 

5 700 
950 000 

1 020 700 

22 000 
21 000 
10 000 
8 000 

4 000 

65 000 

5 000 
405 000 

475 000 

22 OOC 
21 OOC 
10 OOC 

8 OOC 

4 OOC 

65 000 

5 000 
405 000 

475 000 
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Memuriyetin nev i 

Birinci sınıf pilot 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Pilot muavini 
Telsiz başmakinisti 
Telsiz istasyon başmemura 
Telsiz istasyon memura 
Üçüncü telsizci 
Başmakinist 
istasyon makinist şefi 
Birinci sınıf makinist 
İkinci » » 

D 

Aded 

3 
6 
7 
6 
3 
1 
4 

11 
7 
3 
5 

11 
3 

— 12 — 
- GEDVELÎ 

t}cret ) Memuriyetin nevi 

300 i Üçüncü sınıf makinist 
275 Kaynakçı 
250 i Borda aletçisi 
200 ı Marangoz 
125 ! Elektrikçi 
175 1 Terzi saraç 
150 1 Şoför 
125 | » 
125 1 Atelye işçisi 
250 Kaloriferci 
175 j Odacı 
150 | Bekçi 
125 i Daimî amele 

Aded 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 

20 
1 

12 
14 
10 

Ücret 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

80 
70 
40 
60 
30 
30 
25 
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Adeef Nevi 

1 Tayyar© 

7>"" 

Otobüs 

» 

» 

Devlet Havayolları 1940 bütçesinin D cedveline ilâve edilecek nakil vasıtaları ka 

Markası No. Motor No. Tahsis edildiği hizmetin mahiyeti 

Dragon 
Rapid 

86 B ekspres 

Dragon Flay 11 
Tigermot 12 

Şevrole 

Opel 

Ford 

3 Mütehavvil Posta ve yolcu nakli için 

1 Küçük otoMs 

4 » » » » » 
6 » » » » » 
7 » » » » » 
8 » » » » » 
9 » » » » » 

10 » » » » » 
» » » » » 
» Talim için 

x » Posta ve yolcu için (Yeniden alınacak) 
196 237724 Yolcu ve personel nakli için 

2037 1131500 » » » » 
744 1087760 » » » » 

2018 13808 » » » » 
2187 2285 » » » » 

15 18931005 » » » » 
Yolcu ve personel nakli için (Yeniden alı
nacak) 
Yolcu ve personel nakli için (3827 sayılı 
kanunun muvakkat maddesinin B fıkrası 
mucibince bu hizmet otomobili küçük oto
büs şekline ifrağ edilinceye kadar idare 
elinde bulunan Kraysler markalı 104 plâka 
ve 29500 motor numaralı 14 - 5 - 1938 ta
rihinde 3 700 liraya mubayaa edilen 5 sene 
miadlı otomobilin kullanılmasına devam 
olunacaktır.) 

Miadı 

o 000 saat 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

4 sene 
» 
» 

3 sene 
> 

4 sene 



Aded Nevi Markası 

45 

Sıhhiye 
otomobili 
Yangın 
otobüsü 
Silindir ve Enternas-
traktör yonal 

3 

1 Motosiklet Harley 
Davitsoü 

1 > 
1 Kamyon 
2 Kamyonet 

Panel 
1 Motorbot 
2 Sandal 

Opel 

Pikots 

No. Motor No. Tahsis edildiği hizmetin mahiyeti Miadı 

1/14 

410 
424 

2338 

Hasta ve yaralı nakli için (Yeniden alı
nacak) 
Kaza ve itfa işlerinde kullanılmak için 
(Yeniden alınacak) 
Tayyare çekmek ve maydan ıslahında kul-

3199 lanılmak üzere (Teferrüatile birlikte) 5 sene 
Tayyare çekmek ve meydan ıslahında kul
lanılmak üzere (Yeniden alınacak) 

4118 Posta ve acele işlerde (Sepetli) » 
5471 » » » » » 
9604 Nakliye işlerinde » 

Müstacel insan ve eşya nakil işlerinde (Ye
niden alınacak) 

Fiat 15 Deniz işlerinde (Aero ekspresten müdevver) 10 sene 

- 4 



S. Sayısı: 180 
Askerî kâtiblikten mütekaid İrfan Akyüz hakkında Askerî 
temyiz mahkemesince verilmiş olan karar ile 1145 numa
ralı kararın ne suretle telif edileceğine dair Divanı muha
sebat encümeni mazbatası hakkında Teşkilâtı esasiye ve 

Divanı muhasebat encümenleri mazbataları (5/16) 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Divanı muhasebat encümeni 
Esas No. 3/155 
Karar No. 15 

29 - XII - 1939 

Divanı muhasebatın tedkik 
için encümenimize havale buyurulan haziran -
ağustos 1939 aylarına aid üç aylık raporunun bi
rinci fıkrasında zikrolunan hâdise hakkında. 
Divanı muhasebatın birinci kânun 1938 - şu
bat 1939 aylarına aid üç aylık raporu üzerine 
Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 1145 numaralı 
kararın üçüncü fıkrasile muktaza tayin edil
miş iken ayni zat ve ayni mesele hakkında as
kerî Temyiz mahkemesmcede bunun aksine 
karar verilmiş olduğundan yekdiğerine tearuz 
eden bu iki kararın ne suretle telif edileceğinin 
Teşkilâtı esasiye encümenince tedkikma müsa
ade buyurulması arzolunur. 

Raporun mezkûr birinci fıkrası sıaretile bu 
mesele hakkında trfan Akyüz tarafından sunu-
lub encümenimize havale buyurulan arzuhal ili
şik olarak sunulmuştur. 
Divanı Mu. E. R .Na. M. M. 

Yüksek Reisliğe 

ve müzakere neticesinde 

Çanakkale 
R. Bulayırh 
Afyon K. 

Cemal Akçın 
Bolu 

E. YcrUkaya 
Sivas 

M. Gürleyük 

Çanakkale 
R. Bulayırh 

Halı kesir 
/ / . Şeremetli 

Burdur 
M. Sanh 

Kâtib 
Kastamonu 
H. Dicle 

Bolu 
Cemil Özçağlar 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

1 — Askerî kâtiblikten mütekaid İrfan Ak-
yüzün Millî Müdafaa vekâleti mütekaidin şubesi 
müdürlüğü vasıtasile gönderilen dilekeesile ve
kâletten gönderilen muameleli evrakının Divanı 
Muhasebat heyeti umumiyesinde Divanı muhase
bat müddei umumisinin huzurile yapılan tedkiki 

Mumaileyh hakkında Divanı muhasebat ikin
ci dairesince ittihaz olunan 13 - eylül - 1938 tarihli 
kararda (askerî kâtiblikten mütekaid İrfan Ak-
yüze derece üzerinden tadilen maaş tahsisi hak
kındaki bağlı evrakta mumaileyhin Büyük harb-
te Yıldız hastahanesinde memur bulunduğu sıra
da meşakı seferiye neticesi hastalandığı ve bu 
hastalığın dereceye girer mahiyette bulunduğu 
beyan olunmakta ve vazife icabı hastalanması ha-
sebile maaşının derece üzerinden tahsisi hakkın
da tekaüdü sırasında-ve badettekaüd 1340 sene
sinde vâki müracaatlarına binaen maaşının teka
üdü tarihinden itibaren tadilile 5 nci dereceden 
terfih zammı verilmesi cihetine gidilmekte ise de 
derece üzerinden muamele yapılabilmek için bu 
maluliyetin vazife tesirile ve meşakı seferiyeden 
mütevellid olması kanun hükümleri icabından ve 
bu vaziyetin vaka zamanına aid rapor ve kayıd-
larla tevsiki olbabdaki Divan mukarreratı üze
rine Meclisi Âlice müttehaz kararlar iktizasın
dan olub her ne kadar harb sahalarında vukubu-
lan ve harekât dolayısile kavı di ara geçemiyecek 
mahiyette olan veya kayıdlarm ziyaı dolayısile 
tevsiki cihetine gidilemeyen vakalarda kıta dok
toru ve kumandanları gibi salâhiyettar bazı kim
selerin şehadet ve teyidatile iktiza zarurî görüle
bilirse de harb esnasında Hükümet merkezinde 
ve normal şerait altında vazife gören ve hastalığı 
kuyudu resmiye ve raporlarla tevsiki mümkün 
ve zarurî olan mumaileyh için böyle istisnaî ve 
zarurî vaziyetler mevcud olmamasına ve Büyük 
harbin hitamından sonra alınmış olan mart 1335 
tarihli râjforunda mütekaddem zamanlarda vu-



kubulan ve meşakı seferiyeden mütevellid bulu
nan bu hastalığı tevsik eder mahiyette bulun
mamasına binaen derece üzerinden tadilât icra
sının kabulü cihetine gidilemiyeceği) gösterilmiş 
olmakla tahsis evrakının 23 eylül 1938 tarihli 
ve 138619 numaralı takrirle Millî Müdafaa vekâ
letine iade kılınmış olduğu; bu takrire itirazen 
mumaileyh tarafından verilen dilekçede; Büyük 
harbte ve İstiklâl muharebesinde ifa ettiği hiz
metleri bertafsil izah ve ikinci daire kararma iti
raz edilerek hastalığının 1331 senesinde Büyük 
harb sırasında başladığı bu esnada doktorlar ta
rafından istirahat tavsiye edildiği halde vazifeye 
merbutiyetinden dolayı bu istirahatı istimal 
etmediği ve maruz kaldığı zatülkasabatm nezle 
ve bronşit neticesi olduğu ve bunun kasabı astı
mı tevlid ettiği ve bu vaziyete meşakı seferiye-
nin sebebiyet verdiği ve bilâhare elde ettiği 1334 
senesine aid raporile maluliyetin fazla yor
gunluk yüzünden husule geldiği hakkında bu 
defa istihsal edilen vesaikin de evraka bağlan
dığı ve vaka zamanına aid raporu olmadığı 
halde sonradan tedarik edilen vesaik ile maluli
yetlerinin kabulüne karar verilenlerin meveud 
olduğu ve kendi maluliyetinin de vazifenin yor
gunluğu yüzünden olduğu hakkında istihsal ey
lediği vesaika göre kabulü icabettiği ve Büyük 
harbten sonra iştirak ettiği İstiklâl mücadele
sinde ordunun iaşesinin teğmin ve bu vazifeyi 
fevkalâde bir surette ifa etmiş olmasından do
layı takdirlere mazhar olduğu ve bu esnada da 
hastalandığı ve hastalığın da astım olduğunun 
tesbit edildiği beyan ve maaşının derece üzerin
den tadilinin istenilmekte bulunduğu; vekâletin 
tezkeresinde ise (bu emekli, seferberliğin ilânın
dan sonra Yıldız hastahanesi ikinci sınıf kâtib-
] iğine tayin ve haricî vazifelerin tedvirile tavzif 
edilerek Yıldız hastahanesinin bulunduğu mevki 
İstanbul un en mürtefi noktalarından biri olması 
itibarile kânunsani 1331 tarihinde vazifeye gön
derilmiş ve avdetinde fevkalâde üşüdüğü ve 
nezle, bronşit olduğu ve kendisine istirahat ve
rildiği halde işleri mühim olmasına binaen veri
len istirahatı kabul etmediği Doktor Yarbay 
Şeriışeddinin 10 teşrinievvel 1938 tarihli rapo
rundan ve diğer şayanı itim ad zevatın vesikala
rından anlaşılmıştır. 

Çanakkale cebhesi gibi harbin içinden gehan 
yaralıların istirahat ve iaşelerinin teğmini ve 
hastalı an elerin noksanlarını ikmal için geceli 

gündüzlü çalışma esnasında vesait olmadığı bir 
zamanda Harbiye nezaretine, Kor Komutanlı
ğına ve ambarlara koşmak, yorulmak, terlemek 

suretile hastalığının başlamış olması vaka zama
nına aid emrazı üzniye mutahassısı tarafından 
kendisine ameliyat yapıldığını gösteren 22 nisan 
1334 tarihli raporundan anlaşılmış ve temadi 
eden hastalığından dolayı Haydarpaşa hastaha
nesinin 10 temmuz 1335 tarihli raporile de (za-
tülkasabatı tahtülhaddiye) mübtelâ olduğuna da
ir istirahat verilmiştir. İstiklâl harbine iştirak 
etmek suretile hastalığın artmış olması tekaüdlü-
ğünü mucib olmuştur. Hülâsa bu emeklinin 
Harbi umumide geceli gündüzlü çalışması yüzün
den meşak ve mezahimi seferiye neticesi hasta
lanması ve İstiklâl harbi meşakı seferiyesinin de 
hastalığının artmasına âmil olması sakatlığının 
harb içinde vazifeden mütevellid olduğu bağlı 
vesaikin tedkikmdan anlaşılmaktadır.) diye yaz-
zılı bulunduğu anlaşılmış ve ledelmüzakere : 

Evrak arasında meveud 24 - IX - 1938 traih 
ve 138619 - 3895 sayılı red takririne esas teşkil 
eden ikinci daire kararında, tahakkuk dairesin
ce mumaileyhin Büyük harbde Yıldız hastahane-
sinde memur bulunduğu sırada meşakı seferiye 
neticesi hastalandığı ve bu hastalığın dereceye 
girer mahiyette bulunduğu beyan olunmakta ve 
vazife icabı hastalanmış olması lıasebile maaşı
nın derece üzerinden tahsisi hakkında tekaüdü 
sırasında ve badettekaüd 1340 senesinde vaki 
müracaatlarına binaen maaşının tekaüdü tari
hinden itibar ile tadil il e 5 nci dereceden terfih 
zammı verilmesi cihetine gidilmekte ise de de
rece üzerinden muamele yapılabilmek için bu 
maluliyetin vazife tesirile ve meşakı seferiyeden 
mütevellid olması kanun hükümleri icabından 
ve bu, vaziyetin vaka zamanına aid rapor ve ka-
yıdlarla tevsiki olbabdaki Divan mukarreratı 
üzerine Meclisi filice müttehaz kararlar iktiza
sından olub her ne kadar harb sahalarında vuku 
bulan ve harekât dolayisile kayıdlara geçemiye-
cek mahiyette olan ve kay idi arın ziyaı dolayisile 
tevsiki cihetine gidilemeyen vakalarda kıta dok
toru ve kumandanlar gibi salâhiyetdar bazı kim
selerin «.eh a de t ve teyidatile iktifa zarurî görüle
bilirse de harp esnasında Hükümet merkezlerin
de ve normal şerait altında vazife gören ve has
talığının kuyudu resmiye ve raporlarla tevsiki 
mümkün ve zarurî olan mumaileyh için böyle 
istisnaî ve zarurî vaziyetler meveud olmamasına 
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ve Büyük harbin hitanımdan sonra alınmış olan 
mart 1335 tarihli raporunda mütekaddem za
manlarda vuku bulan ve meşakı seferiyeden mü-
tevellid bulunan bu hastalığı tevsik eder mahi
yette bulunmamasına binaen derece üzerinden 
tadilât icrasının kabulü cihetine gidilmiyeceği 
gösterilmiş ve bu karara itirazen Millî Müdafaa 
vekâletinden yazılan tezkere münderecatı da red 
sebeblerini tadil eder mahiyette görülmemiş ol
duğundan mümasili muamelelerin reddi hakkın
da ittihaz olunub Meclisi âlice muhtelif karar
larla tasvib buyurulmuş olan ve heyetimizce de 
iştirak olunan salifüzzikir red takririnde yazılı 
red sebebi erinin tadiline mahal görülmediğinden 
2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesi uyarınca 
itirazın reddine ve keyfiyetin üç aylık rapor ile 
Yüksek Meclise arzına karar verilerek 8 - XIT -
1938 tarihli ve 141238/4938 sayılı tezkere ile 
Millî Müdafaa vekâletine tebliğ ve tahsis evra
kının iade kılınması üzerine muamele sahibi, 
Kamutay Arzuhal encümenine müracaatla Diva
nı muhasebat kararının itirazen tedkikini istedi
ğinden vaki taleb üzerine mezkûr kararın bir su
reti 13 - 1 - 1939 tarihli ve 146443/1120 sayılı 
tezkere ile encümen riyasetine takdim kılınmış 
ve bu kararın üç aylık raporla henüz Meclisi 
âliye arzedilmemiş olduğu işar olunmuş idi. 

Arzuhal encümeni meselenin Yüksek Meclise 
intikal edeceğinden dolayı bir karar ittihaz 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı esasiye encümeni 

Esas No. 5/16 
Karar No. 10 

Divanı muhasebatın haziran - ağustos 1939 
aylarma aid üç aylık raporunun birinci fıkra
sında zikrolunan hadise hakkında Divanı mu
hasebatın birinci kânun 1938 : şubat 1939 ay
larına aid üç aylık raporu üzerine Meclisi 
Â1İC3 ittihaz buyurulan 1145 numaralı kara
rın 3 ncü fıkrasile mukteza tayin edilmiş iken 
ayni zat ve ayni mesele hakkmda Askerî tem
yiz mahkemesince bunun aksine karar verilmiş 
olduğundan yekdiğerine tearuz eden bu iki 
kararın ne suretle telif edileceğinin beyanı Di
vanı muhasebat encümeninden Yüksek maka
mınız vasıtasile encümenimize tevdi buyurul-
makla keyfiyet tedkik ve mütalea edildi: 

etmemiş olmalı ki muamele sahibi 3410 numa
ralı kanunla teşekkül eden Askerî temyiz mah
kemesine, Millî müdafaa vekâleti aleyhine da
va açarak 5 nci dereceden maluliyetinin ilk 
tekaüdü tarihi olan 1339 senesinden kabulile o 
tarihten itibaren maluliyet maaşı ve 551 numa
ralı kanuna tevfikan terfih zammı verilmesine 
dair karar istihsal eylemesine mebni vekâleti 
müşarünileyha mütekaidin şubesince bu karara 
tevfikan mumaileyh 16 ağustos 1339 tarihinden 
itibaren vazife maluliyeti maaşı ve 23 şubat 1341 
tarihinden itibaren terfih zammı hesab ve 
24-VI-1937 tarihinden itibaren de 3255 nu
maralı kanun mucibince terfih zammına ilâve 
icra edilerek tahsis evrakı 16 - VI -1939 tarihli 
ve 15543/3044 numara ile tekrar Divana tevdi 
edilmiştir. 

Muamele sahibi İrfanın tekaüd maaşının va
zife maluliyeti üzerinden tadiline dair olan mu
amelenin reddi hakkındaki Divanı muhasebat 
heyeti umumiyesi kararı Meclisi Âlinin 1145 nu
maralı kararının 3 ncü fıkrası ile tasvib buyu
rulmuş olmasına ve Askerî temyiz mahkemesi 
kararı Meclisi Âli kararından evvele aid olmak
la beraber Meclisi Âli kararile tearuz etmekte 
bulunmasına binaen tadil muamelesinin tesci
line imkân görülemiyerek tahsis evrakı tekrar 
Millî müdafaa vekâletine iade kılınmıştır. 

Askerî kâtiblikten mütekaid irfan Akyüzün 
Millî Müdafaa vekâleti Tekaüd şubesi müdür
lüğü vasıtasile gönderdiği dilekçesile vekâlet
ten gönderilen muameleli evrakının Divanı mu
hasebat Heyeti umumiyesinde Müddeiumumi
nin huzurile yapılan tedkikı neticesinde ken
disinin Harbi umumide Yıldız hastanesi kâtib-
liğinde bulunduğu zaman harbin zarurî icab-
ları neticesi olarak yaptığı geceli, gündüzlü 
mesaisi dolayisile (zatülkasabatı tahtelhaddiyo) 
ye müptelâ olduğu ve kendisi hakkmda evvel
ce sebkeden tekaüd muamelesinin derece üze
rinden tadilen yapılması hakkındaki taleb ve 
iddiası Divanı muhasebat Heyeti umumiyesince 

Teşkilatı esasiye encümeni mazbatası 

22 - V -1940 

Yüksek Reisliğe 
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kabul edilmemiş ve keyfiyet Yüksek Meclise 
takdim edilen haziran - ağustos aylarma aid üç 
aylık raporda arz ve tasrih edilmiştir. Hak
kında Divani muhasebatça böyle bir karar sa
dır olan mütekaid askerî kâtib îrfan Akyüz, 
bu hususta tanzim kılman rapor Meclise tak
dim edilmezden evvel Divanı muhasebat kara
rı aleyhine Askerî temyiz mahkemesine dava 
açmıştır. Davayı bu suretle ele alan mahke
me, davacının taleb ve iddiasının varid olduğu
na ve kendisinin 16 eylül 1939 tarihinden itiba-
rsr. Sıhhat işleri dairesince raporu tasdik edil
miş ve beşinci dereceden maluliyet maaşı tah
sisine 2 - VI -1939 tarihinde karar verilmiştir. 
Halbuki mahkeme kararma muarız olan üç ay
lık raporların kabulüne dair olan Meclis kara
rı ise 7 temmuz 1939 tarihinde sadır olmuştur. 

Divanı muhasebat encümenince tanzim ki-, 
İman mazbataların Heyeti umumiyece müzake

re ile bir karara raptolunması Dahilî nizamna
menin 49 ncu maddesi hükmü icabı olmakla 
beraber ayni mesele etrafında daha evvel sa
dır olan mahkeme ilâmmm tebdil ve tağyir 
ve tehir edilmiyeceği de Teşkilâtı esasiye ka
nununun 54 ncü maddesinin sarih hükümleri 
iktizasından bulunduğundan irfan Akyüz hak
kındaki mahkeme kararmm tenfizi icab edece
ğine müttefikan karar verilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenine tevdi edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Es. E. 
M. M. Kâtib 
)enizli Tokad 
1. Küçüka Resai Erişken 
stanbııl Kastamonu 
Karabekir Dr. T. Aslan 

Samsun Seyhan 
S. Necmi Sohnen A. M. Yeğena 

X 

Reisi N. 
Denizli 
.1. Küçilka 
Çankırı 

'. AT. Örkün 
Manisa 
K. Örer 

N* 

K. 

T .B. M. M. 
Divanı muhasebat encümen/i 

Esas No. 5/16 
Karar No. 40 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

24 - V - 1940 

Divanı muhasebatın tedkik ve müzakere edil
mek üzere encümenimize havale buyurulmuş 
olan haziran - ağustos 1939 aylarına aid rapo
run birinci fıkrasında askerî kâtiblikten müte-
kaid İrfan Akyüz hakkında Divanı muhaseba
tın birinci kânun 1938 - şubat 1939 aylarına aid 
raporu üzerine Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 
1145 numaralı kararın üçüncü fıkrasile muma
ileyhin tekaüd maaşının vazife maluliyeti üze
rinden tadiline* dair olan meselenin reddini natık 
olan Divan heyeti umumiye kararı tasvib buyu
rulmuş iken ayni zat ve ayni mesele hakkında 

askerî temyiz mahkemesinden bunun aksine ka
rar sadır olmuş olduğundan yekdiğerile tearuz 
eden bu iki kararın ne suretle telif edileceğinin 
Teşkilâtı esasiye encümenince tedkikını muta-
zammın 29 - XII - 1939 tarih ve 15 numaralı 
mazbatamız üzerine encümeni müşarünileyha 
tarafından bu kere takdim ve havale buyurul
muş olan 22 - V -1940 tarih ve 10 numaralı maz
batada dahi tafsil ve izah olunduğu üzere bu 
babda,Divanca hakkında verilmiş olan karara 
muttali olan muamele sahibinin Divanı muhase
bat raporunun Meclisi Aliye takdiminden evvel 

işbu karar aleyhine Askerî temyiz mahkemesine 
dava açarak neticede iddiasının varid olduğuna 
2 - VI -1939 tarihinde karar istihsal eylemiş ve 
mahkeme kararına muarız olan Meclisi Âli ka
rarı ise 7 temmuz 1939 tarihli bulunmuş olduğu 
cihetle ayni mesele etrafında daha evvel sadır 
olan mahkeme ilâmının tebdil ve tağyir ve tehir 
edilmeyeceği Teşkilâtı esasiye kanununun 54 
ncü maddesinin sarahati iktizasından olmakla 
îrfan Akyüz hakkındaki mahkeme kararının 
infazı icab edeceği bildirilmiştir. Mütaleai mes-
rudeye encümence de iştirak edilmiş olduğun
dan keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tedki-
kına arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Divanı Mu. E. E. 
Niğde 

Faik Soylu 
Balıkesir 

H. Şeremetli 
Burdur 

M. M. Kâtib 
Çanakkale Kastamonu 

B. Bulayırh H. Dicle 
Bolu Bolu 

Cemil Özçağlar E. Yeri ikaya 
Kastamonu Ordu 

M. Sanlı Nuri Tamaç Ahmet İhsan Tokgöz 
Sivas 

M. Gürleyük 
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S. Sayısı: |81 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanunun Maarif vekâleti kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/415) 

T. O. 
Başvekâlet 22 - V - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2213 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif vekâleti merkez teşkilâtına eklenecek kadrolar için Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna ek. olarak Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 15 - V -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil' 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

Yüksek tedrisat umum müdürlüğü kadrosu bu günkü ve yarınki ihtiyaca kâfi gelemiyecek 
bir haldedir. Mevcud kadrolar İstanbul Üniversitesinin teşkilinden evvel ve mülga Darülfünu
nun muhtariyeti zamanında iken tesbit edilmiştir. Bilâhare Üniversitenin teşkili, Ankaı;ad:ı 
Dil, tarih, coğrafya fakültesinin teşkili, (Jazi terbiye enstitüsünün ıslah ve tevsii, Rasadhanenin 
tesvi ve tekemmülü, Yüksek muallim mektebi ve Siyasal bilgiler okulu teşkilâtlarının genişle
tilmesi, nihayet Ankara Hukuk fakültesinin vekilliğimize devri gibi bir çok mühim inkişaflar 
Yüksek tedrisat dairesinin faaliyetini eskisine kıyas edilemiyeçek kadar arttırmıştır. 

Bütün bu işlerin dürüst bir şekilde tedvir edilebilmesi için kadrosunun takviyesine zaruret 
hâsıl olmuştur. Teklif edilen kadroların senelik tutarı olan 4 320 lira 1940 bütçesinde aid oldu
ğu fasla ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. ' ; 
Maarif encümeni ii • V - 1940 

Esas No. 1/415 . . . 
Karar No. 9 * 

Yüksek Reisliğe 

Maarif vekâleti Merkez teşkilâtına eklenecek rihli ve 2213 sayılı tezkeresile takdim edüib En-
kadrolar için Devlet memurları aylıklarının tev- cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna ek ola- esbabı mucibesile birlikte, Mcarif vekili Hasan 
rak hazırlanan ve Başvekâletin 22 - V - 1940 ta- Ali Yücelin huzurile Encümenimizde müzakere 
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edilmiştir. 

Müzakere neticesinde, V.ksek tedrisat umum 
müdürlüğünün mülga darülfünununun muhta
riyeti zamanındaki şartlara göre tesbit edilen 
kadrosunun; Üniversitenin teşkili; Ankarada Dil, 
Tarih ve Coğrafiya "Fakültesinin tesisi; Gaziter-
biye enstitüsünün, Rasadhaneniıı ıslâh ve takvi
yesi; Yüksek muallim ve Siyasal Bilgiler okul
ları teşkilâtlarının tevsii dolayısile vekâletin bu 
günkü ihtiyaçlarına kâfi gelemiyeceği kanaatine 
varan Encümenimiz, lâyihanın aynen ve ittifakla 

3656 sayılı kanunun Maarif vekâleti merkez 
teşkilât kadrosuna bazı memuriyetlerin ilâvesi 
hakkında Maarif vekilliğince hazırlanıb Başve-

. kâletin 22 - V - 1940 tarih ve 6/2213 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Maarif encümeni mazbatasile birlikte encüme
nimize tevdi buyurulmakla Maarif vekili Ha
san Ali Yücel hazır bulunduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

Lâyihanın Maarif vekâleti Yüksek tedrisat 
umum müdürlüğü kadrosuna dört memuriyetin 
ilâvesi maksadile tanzim edildiği anlaşılmıştır. 

îstanbul Üniversitesinin ve Siyasal bilgiler 
okulu ile teşekkül etmiş olan Ankara Dil, Tarih -
Coğrafya fakültesinin teşkilâtının genişlemesi 
ve Yüksek Meclise takdim edilmiş olan bir lâyi
ha ile Ankara Hukuk fakültesinin Maarif ve
kâletine intikal etmek üzere olması sebebile 
yüksek tedrisata müteallik bilûmum muamelâ
tın bu umum müdürlükte tekasüf etmiş bulun
ması bu müdüriyetin vazifelerini çoğaltmış bu
lunduğundan nıevcud kadro ile işlerin tedviri 
müşkül bulunduğu izah edilmiş ve encümenimiz-
ce de musib görülen bu sebeblere binaen isteni
len kadronun ilâvesinin lüzumlu olduğu anlaşıl
mış bulunduğundan lâyiha esas itibarile kabul 

kabulüne karar vermiştir. 
Havale mucibince lâyiha Bütçe encümenine 

gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim edil
miştir. 

Maarif E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Manisa îzmir İzmir 

Ii. N. Edgüer A. N. İlker A. N. İlker 
Ankara Antalya Çanakkale 

B. Baykan T. örs A. Yukaruç 
Hakkâri İçel îstanbul 

/. Ay kur d E. İnankur K. Akyüz 

edilmiştir. 
Lâyihanın muvakkat maddesile bu kadroya 

aid tahsisatın 1940 bütçesinde iki tertib arasın
da münakale yapılmak suretile teğmini derpiş 
edilmiş ise de 1940 bütçe lâyihasının müzakeresi 
icra edilmekte bulunduğundan bütçe cedvelle-
rinde yapılacak bir tashihle bu hususun teğmini 
mümkün olduğu görülmüş ve muvakkat madde 
lâyihadan çıkarılmıştır. 

Lâyiha bu değişiklikle Umumî Heyetin tas-
dikına arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denk er 

Kâtib 
İstanbul 

F. Öymen 
tçel 

T. C. Beriker 
Kayseri 

F. Baysal 
Malatya 
M. Öker 

R. V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kayseri 
Suad Ürgüblü 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Yozgad 
A. Sungur 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. İhdü 
Kütahya 

.1. Tiridoğhı 
Trabzon 

Strrı Day 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 - V - 1940 
Mazbata No. 89 
Esas No. 1/415 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 3656 sayılı kanuna bağlı ( 1) 
numaralı cedvelin Maarif vekâleti merkez teşki
lâtına aid kısmında Yüksek tedrisat umum mü
dürlüğü kadrosuna ilişik cedveldeki memuriyet
ler ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağlı 
kadronun tutarı olan 4 320 lira 1940 yılı büt
çesinin 664 ncü faslının birinci maddesinden 
tenzil edilerek 632 nci faslın birinci memurlar 
maaşı maddesine ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1940 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maarif ve Maliye vekilleri memurdur. 

B§. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. E. Alataş 

Mü. 

15 -
Ad. V. 

Fethi Okyar 
'Ha. V. 

V - 1940 
M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

E. Karadeniz 
V. 

A. Çetinkaya N 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
Topcoğlu 

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

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen 

D. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

OEDVEL 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

8 Şube müdür muavini 
11 Mümeyyiz 
12 Tedkik memuru 
13 Evrak ve dosya memuru 

50 
30 
25 
20 

( S. Sayısı : İSİ ) 
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S. Sayısı: 183 

1940 

ORMAN UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 





Orman umum müdürlüğü 1940 malî yı'ı bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/313) 

T. G. 
Başvekâlet 28-11-1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/838 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İcra Vekilleri Heyetince 28 - II -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Orman 
umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibe ve merbutlarile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbab! mucibe 

3116 sayılı Orman kanunu ile istihdaf edilen gayeye erişebilmek için 1937-1938-1939 malî yılı büt-
çelerile ifası kabul edilen hizmetlerin sıra ile ifasına çalışılmış ve varidatın 1937 ve 1938 malî 
yıllarında mahsus derecede artmasına mukabil 1939 malî yılında varidat bir hayli azalmış ve ifa edi
len bir takım hizmetlerin mukabili 1937 ve 1938 malî yılı varidat fazlasile karşılanmakla beraber 
tasarrufa azamî derecede riayet edilmek suretile işbu iki sene varidat fazlasından mühim bir kıs
mı da 1940 bütçesine karşılık olarak konulmuştur. 

Memleket umumî orman işlerinin tedvirine devam olunmakla beraber varidat nisbetinde Devlet 
orman işletmesine amenajman tahdid, sınırlama, mücadele ve teşeir işlerine ehemmiyet verilmiş on 
beş yerde işletme kurulmuş ve bu işletme sayısının daha arttırılması mukarrer bulunmuştur. 

( S . Sayısı': 183) 
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feütçe encümeni mazbatası 

f.B.M.U. 
Jiütge encümeni 28 - V - li)-id) 
Mazbata No. 92 
Esas No. 1/313 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - II - 1940 tarih ve 6/838 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Orman 
umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası encümenimize havale buyurulmakla, Zi
raat vekili Muhlis Erkmen, Orman umum müdü
rü ve Maliye vekâleti namına Bütçe müdürü ha
zır oldukları halde okunub görüşüldü. 

Masraf bütçesi : 
Umum müdürlüğün 1940 yılı masraf bütçesi 

geçen yıla nazaran 262 650 lira noksanüe 
5 044 318 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bu noksan, demirbaş, mefruşat, kırtasiye, de-
fatır ve evrakı matbua gibi fasıllarda yapılan 
tasarruflardan ve arsa ve bina mubayaası inşaat 
ve tesisat işlerinden mümkün olanlarının bu yıl 
geri bırakılması, ecnebi mutahassıslardan kon
tratları bitenlerin yenilenmemesi ecnebi memle
ketlere yeniden talebe gÖnderilememesi gibi sebeb-
lerden ileri gelmiştir. Harita ve kadastro kıs
mında geçen yıla nazaran 250 000 lira noksan 
tahsisat konulmuştur. Eneümenimizce Umum 
müdürlüğün esaslı bir hizmetini teşkil eden bu 
nokta üzerinde durulmuştur. Alman izahata göre 
Aero foto metri tatbikatı için geçen yıl konmuş 
olan tahsisatın, harb vaziyeti sebebile alet mu
bayaası ve bu işte istihdam edilecek mutahas-
sıslar tedariki imkânı bulunamadığından sarfe-
dilmemiş olduğu ve bu yıl içinde de ayni sebebin 
devam edeceği anlaşıldığından mevcud vesaitle 
hizmetin ifasına devam edilmek üzere 50 000 
lira tahsisatla iktifa olunduğu öğrenilmiştir. 

Eneümenimizce orman civarında bulunan 
köylere odun tedariki hususunda ne gibi kolay
lıklar gösterilmekte olduğu hakkında da izahat 
istenmiştir. Bu müsaadenin geniş mikyasta ve
rilmekte olduğu ve 1932 yılında ormanlardan ke
silen odunun 3 000 000 küsur kilo olduğu halde 
1938 de kesilen mikdarın 14 milyon 600 bin 
kiloya baliğ bulunduğu ifade edilmiştir. Daha az 
i/in verildiği senelerde bir şikâyet işitilmediği 
halde bir kaç misli fazla katiyata müsaade olun
duğa bu senelerde şiddetli şikâyetlerde bulunul

masının kaçakçılığa meydan vermiyen orman 
kanunu hükmünün tatbik edildiğinin bir delili 
olduğu da ilâveten izah olunmuştur. Bununla be
raber Umum müdürlük halkın odun ihtiyacını 
nazarı dikkate alarak orman kanunu mucibince 
mart ayında odun katiyatı için ruhsat almak 
mecburiyetinde olan köylünün kasabaya kadar 
giderek bu ruhsatı vaktinde alamadığı ve me
murların vazifeleri itibarile daima kasabalarda 
bulunmamaları sebebile müracaat edenlerin me
murları bulamadıklarından müddeti geçirdik
leri görülmüş ve buna karşı mart ayında memur
ların köyleri dolaşarak köylüye ruhsatiyelerin 

verilmesinin usul ittihaz edildiği beyan edilmiş 
ve bu yolda muamele Encümence de musib gö
rülmüştür. 

Ziraat vekâletinin linyit yakan sobalar üze
rinde de tedkikat yapmakta ve 150 kuruşa kadar 
bir soba yapmak için tedkiklerini ilerletmiş bu
lunmakta olduğu ve bu suretle linyit ile teshin 
usulünün tamimine çalışılarak gerek ormanları 
muhafaza ve gerek orta Anadoluda gübre olarak 
kullanılacak maddelerin yakılmasının önlenile-
ceği de ifade edilmiştir. 

Encümen bu izahlardan sonra masraf bütçe
sini teklif veçhile 5 044 318 lira olarak aynen 
kabul etmiştir. 

Varidat bütçesi : 
Umum müdürlüğün Varidat bütçesi talımina-

tında da 1939 yılı muhammenatma nazaran 
262 645 lira kadar bir tenezzül görülmektedir. 

Bu idare varidatının en mühim kalemini Dev
let ormanlarında evvelce mukaveleye bağlanmış bu
lunan kısmı teşkil etmektedir. Bunlardan gayri 
olarak kendi işletmeleri, satışları ve küçük or
man parçalarının yeni satışları hâsılatı gelmek
tedir. Bilhassa bu son kısımların satışlarında 
harb vaziyeti sebebile bir durgunluk bulunduğu 
ve bu yüzden varidatta bir tenakus müşahede 

' eVlildiği verilen izahdan anlaşılmıştır. 
Her yıl umumî bütçeden yapılmakta bula-
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han yardım bu seiıe azaltılmış bulunmaktadır. 
Buna mukabil Devlet işletmelerine tahsis edilen 
ormanlarda kesilen ağaçların Orman kanunu 
mucibince Orman umum müdürlüğüne veril
mesi lâzımgelen tarife bedeli olarak tahakkuk 
edecek 1940 yılı zarfında tahsil edilecek olan 
410000 liralık bir varidat kalemi bütçeye ilâve 
edilmiş bulunmaktadır. 

İdarenin 1939 malî yılı 11 aylık hasılatı 
2 513 901 lira olub buna bu rakamın vasatisi 
olan 214 417 lira ilâve edilmek suretile elde 
edilecek yekûn 2 728 318 lirayı bulmaktadır. 
Bu rakama varidat fazlası olarak 906 000 ve 
umumî bütçeden yardım 1 000 000 ve Devlet iş
letmelerinden alınacak tarife bedeli olan 410 000 

lira ilâve edilince elde edilen yekûna nazaran 1940 
varidatı için yapılan tahminin isabetli olduğu 
görülmüş ve Encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe lâyihası : 
Lâyihanın 1 - 4 ncü maddeleri varidat, 

masraf cedvellerile diğer cedvelleri göstermekte 

olub aynen, beşinci maddeye nakil vasıtalar! 
kelimesi ilâve edilerök kabul edilmiştir. 

Yedinci maddede kanun numarası değiştiril
miş ve altıncı madde ile lâyihanın diğer madde
leri her yıl bütçe kanununa konması mutad hü
kümleri ihtiva etmeleri itibarile aynen kabul edil
miştir. 

Lâyiha ve bağlı cedvelleri Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 

Reis Rs. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 

B. Denker T. Coşkan S. Yargı 
Kâtib 

istanbul Bursa Elâzığ 
F. Öymen A. N. Ayaş M. F. Altay 

Giresun Gümüşane îsparta 
M. Akkaya D. Sakarya R. Ünlü 

Kayseri Malatya Mardin 
S. H. Ürgüblü M. Öker R. Erten 

Seyhan Yozgad 
N. Eldeniz A. Sungur 
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Orman umum müdürlüğü 1940 

HtTKÛMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Orman umum müdür
lüğünün 1940 malî yılı masrafları için 
ilişik (A) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere 5 044 318 liralık tahsisat verilmiş-
tir. 

MADDE 2 — Orman umum müdür
lüğünün 1940 malî yılı varidatı ilişik 
(B) işaretli cedvelde gösterildiği üzere 
5 044 318 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Orman umum müdür
lüğünün varidatı ilişik (C) cedvelinde 
yazılı kanun mucibince tahsil olunur. 

MADDE 4 — Masraf bütçesindeki 
fasılların kendi maddeleri arasında mü- | 
nakale yapmağa Ziraat vekili mezun
dur. 

MADDE 5 — Orman umum müdür
lüğünün mütef er r\ k mi i stah demleri kad- j 
rosu ilişik (D) cedvelinde gösterilmiş- j 
tir. 

MADDE 6 — Fasıl numaraları ile 
unvanları bağlı (E) işaretli cedvelde 
münderiç masraf tertibi erinden idaresi ! 
zarurî görülen muvakkat hizmetler için | 
şehrî ücretli veya yevmiyeli müstah- j 
demler kullanılabilir. Bunların kadroları j 
îcra Vekilleri Heyeti kararile tatbik ve j 
müteakib yıl bütçesile birlikte Büyük j 
Millet Meclisine takdim olunur. Yevmi- j 
ye alan amele bu hükümden müstesna- i 
dır. I 

I 

MADDE 7 — 3204 sayılı Orman j 
umum müdürlüğü teşkilât kamuma bağ- j 
lı 1. numaralı cedvelde yazılı memu- ! 
riyetlerden işbu kanuna merbut (L) j 
işaretli cedvelde derece, aded ve maaşla- i 
rı gösterilen memuriyetler 1940 malî yi- j 
lı zarfında mevkuf tutulmuştur. i 

l 
MADDE 8 — 1940 malî yılı içinde | 

kapatılmak üzere 500 000 liraya ka
dar kısa vadeli avans ve hesabı cari-

( S. Sayış 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

BtiTCEENCtİMENTTsTtN • -• 
DEflIŞTÎRİŞİ 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5 — Orman umum müdür
lüğünün müteferrik müstahdemleri kad
rosu ile nakil vasıtaları ilişik (D) işa
retli cedvelde gösterilmişti r. 

MADDE (> — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7 — 3818 sayılı Orman 
umum müdürlüğü teşkilât kanununa 
bağlı 1 numaralı cedvelde yazılı memu
riyetlerden işbu kanuna merbut (L) işa
retli cedvelde derece, aded ve maaşları 
gösterilen memuriyetler 1940 malî yılı 
zarfında mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş
tir. 
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— 7 
ler akid ve küşadma Ziraat vekili me
zundur. 

MADDE 9 — Orman kanununun is
timlâke aid hükümlerinin teğmini ve 
Devlet orman işletmesinin faydalı 
görülecek yerlerde tesis ve tevsii için 
1941 malî yılı başından itibaren 5 malî 
yıl bütçelerine konacak tahsisattan 
ödenmek üzere 1 000 000 liraya kadar 
istikraz akdine veya hesabı cari açdır-
mağa Ziraat vekili salahiyetlidir. 

MADDE 10 — 1940 malî yılı içinde 
tasarruf edileceği tatbikat neticesinde 
anlaşılan masraf tertiblerinden icra 
Vekilleri Heyeti kararile Devlet or
man işletmesi için mütedavil sermaye 
faslına münakale icrası caizdir. Keza-
lik 1939 malî yılı sonunda tahakkuk 
edecek varidat fazlasının îcra Tekille
ri Heyeti kararile 19 ve 20 nci fasılla
ra ilâvesi caizdir. 

MADDE 11 — Tekaüd, dul ve yetim 
maaşları karşılığı olarak bütçeye mev
zu tahsisat kâfi gelmediği takdirde lü
zum gösterilecek mikdar için Maliye 
vekâletinin de mütaleası alınarak di
ğer masraf fasıllarından münakaleye 
Ziraat vekili salahiyetlidir. 

MADDE 12 — 1508 sayılı kanun 
mucibince amenajman ve teşcir işlerin
de çalışacaklara verilecek tazminat 
yevmiyeleri başmühendisler için (350), 
başmühendis muavinleri için (300) ve 
mühendisler için (250) kuruş olarak 
hesab olunur. 

MADDE 13 — Merkez ve vilâyet
ler kadrosuna dahil olan memurlarla 
müstahdemlerin kendi maaş ve ünvan-
larile idarenin merkez ve taşra teş
kilâtının her hangi bir kısmında istih
damları halinde kendilerine harcırah 
veya vekâleten diğer bir işde istihdam 
edileceklere vekâlet maaşı verib ver
memeğe tayinlerindeki usul ve salâhi
yetlere göre Ziraat vekili ve Orman 
umum müdürü salahiyetlidir. 

tir. 
MADDE 9 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 12 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 13 — Aynen kabul edilmiş-
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MADDE 14 — Orman umum mü

dürlüğü orta ve mıntaka orman mek-
teblerine senevi 150 şer lira ücretle ley
lî talebe alabilir. 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir. 

MADDE 16 — Bu kanun hükümleri
ni icraya Maliye ve Ziraat vekilleri me
murdur. 

14 -Y-1940 
Ad .V. 

Fethi Okyar 
Da.V. 

Faytk Öztrak 
Mal. V. Mf. V. 

F. Ağralı Yücel 
tk.' V. S. t . M. V. 

H. Çakır Dr. H. Alatas 
Zr. V. 

Mu Mis Frkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ha. V. 
S. Saraçoğlu 

Na. V.1 

A. F. Cebesoy 
G. î. v. 

U. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

tir. 
MADDE 14 — Ayneu kabul edilmiş 

MADDE 15 
tir. 

MADDE 16 
tir. 

Aynen kabul edilmiş-

Aynen kabul edilmiş 

( S. Sayısı : 18o ) 
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Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım 

CEDVELÎ 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

1 428 672 
6 000 

1 434 672 

0 
0 

0 

0 
0 

195 240 

1 425 450 
5 000 

1 430 450 

0 
0 

0 

0 
0 

315 900 

1 425 450 
5 000 

1 430 450 

2 640 
19 860 

22 500 

250 920 
42 480 

293 400 

Muvakkat tazminat 30 000 36 500 36 500 
Tektüd, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 
Tekaüd ikramiyesi 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir ve teshin 

35 000 
10 000 

720 

1 705 632 

6 000 

15 000 

40 000 
5 000 

720 

1 828 570 

4 000 

15 000 

40 000 
5 000 

720 

1 828 570 

7 790 

17 420 
( S. Sayısı : 183 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

10 Mütenevvi masraflar 
1 Müteferrika 

[Müvezzi ve muakkiblerin şehir da
hilindeki yol masrafları dahil]. 

2 îcar bedeli 
3 Defatir ve evrakı matbua 
4 Melbusat 
5 Banka ile yapılacak para na

kil masrafı 
6 Banka veznedarlık ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 
2 

4 

Nakil vasıtaları masrafları 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 
Hayvan yem bedelleri ve 
bütün masrafları 

sai r 

Fasıl yekûnu 

12 Mahkeme harç ve masrafları 
13 Daimî memuriyet harcırahı 
14 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
15 Müfettişler harcırahı 
16 Muhabere ve mükâleme 

1 Resmî telefon tesis ve mükâle
me masrafı 

2 TTcretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

.Lira l ira Lira 

8 000 6 000 10 000 
23 000 21 000 27 420 

8 000 8 000 9 950 

50 000 
15 000 

750 

7 500 
10 000 

91 250 

70 000 
12 000 

750 

7 000 
8 000 

105 750 

76 110 
15 630 

750 

7 000 
8 000 

117 440 

0 0 6 000 
0 0 3 000 
0 0 500 
0 0 2 500 
0 0 12 000 

140 000 60 000 60 000 
20 000 20 000 20 000 

90 000 90 000 90 000 
15 000 15 000 15 000 

3 500 3 000 3 000 
300 300 300 
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&• M. Muhassasatın nev'i 

3 Posta ve telgraf ücreti 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

58 386 

62 186 

1940 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

53 626 

56 926 

yılı için 
Encümence 

kabul'edilen 
Lira 

53 626 

56 926 

17 Tedavi ve tazminat 
1 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları * 5 000 5 000 5 000 

2 Amelenin tedavi, ilâç ve yol 
masraflarile bunlara verilecek 
tazminat 1 500 500 500 

18 

Fasıl yekûnu 6 500 5 500 5 500 

İkinci bab yekûnu 453 936 378 176 # 412 076 

Üçüncü bab 

1 

2 
3 

Mektebler ve kurslar 
Mıntaka ve orta orman mek-
tebleri 
Kurslar 
Kamp masrafları 

Fasıl yekûnu 

100 000 
3 000 

0 

103 000 

90 000 
1 000 
3 000 

94 000 

90 000 
1 000 
3 000 

94 000 

19 Devlet işletmesi için mütedavil 
sermaye 450 000 495 000 495 000 

20 Tahdid ve sınırlama, amenaj-
man, teşcir ve fidanlıklar, has
talıklar, haşereler ve yangın
larla mücadele, istimlâk, fennî 
tecrübeler, orman evleri [1] 

21 Harita ve kadastro [1] 

[1] Orman imar ve işletmesi işlerinde kullanılacak memur ve müstahdemlerin üecrt ve har
cırahları ve muvakkaten dışardan memur edilenlerin harcırahları ve amele yevmiyeleri, katiyat 

•nakliyat ve tathirat ve toplama ve işletme masrafları ve bu işler için alât, edevat ve boya mübayaa-
sile, mücadele, amanejman ve teşcir, fidanlıklar masrafları, tahdid ve sınırlama, telefon makinesi 
ve malzemesi ve bu işler için yapılacak ev, kulübe, ahır ve adi yol ve köprü ve tesisat ve tami
rat masrafları, silah ve cebhane mubayaası, ilâç bedeli ve doktor ve veteriner vizite ücretleri, 
orman ve arazi mubayaa ve istimlâk ve tazminat bedelleri, vergi, resim, pul ve sair tekalif ile 
ilân ve tebligat ücretleri. 

428 097 
300 000 

428 097 
50 000 

394 197 
50 000 
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b\ 

22 

23 

24 

25 

26 

M. Muhassasatm nev'i 

Ankara ve civarının teşciri ve 
Ankara fidanlığı 
Telifat, neşriyat ve propagan
da 
| İktisadî ve meslekî mecmualar, ki-
tablar, halitalar, telif ve tercüme üc-
retlerile tabı, neşir ücret, bedel ve 
masrafları, filim ve filim makineleri 
mubayaa, ihzar ve kira bedelleri, is
tihbarat ve propaganda masrafları ve 
bu maksadlara müteferri yardımlar]. 

Ecnebi memleketlerdeki kon
gre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin harcırah ve mas
rafları ve beynelmilel orman
cılık merkezi aza iştirak hisse
si 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

63 500 

3 000 

63 500 

3 000 

63 500 

3 000 

10 1 000 1 000 

Üçüncü bab yekûnu 1 347 607 1 134 597 1 100 697 

Dördüncü bab - Müteferrik 
masraflar 

Arsa ve binaların mubayaa, 
istimlâk, inşa ve tesisatı ile 
mevcudlarmın tamir ve tevsii 
ve inşaat ile esaslı tamiratın 
kontrol memurları ücreti ve sa
ir masraflar 
Ecnebi mutahassıs ve tercü
manları 
[Azimet ve avdet yol paralarile mu
kavele ii e kabul edilecek masraflar 
buradan verilir]. 

50 000 

20 000 

10 

5 000 

10 

5 000 

27 

28 
29 
30 
31 

Staj ve ihtisas için yabancı 
memleketlere gönderilenlere 
yardım 
Reddiyat 
Masrafı gayri melhuze 
Geçen yıl borcu 
Eski yıllar borçları 

1 1938 borç karşılığı 
(S. Sayısı : 

40 640 
10 000 

10 
0 

7 000 
; 183 ) 

30 000 
22 000 

10 
5 000 

5 000 

30 000 
22 000 

10 
5 000 

5 000 
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ıvlühassasatm nev'i 

1937 yılı borç karşılığı 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

43 000 

50 000 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

8 000 

13 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

8 000 

13 000 

Ziraat vekâletine merbut Or
man fakültesinden çıkacak or
man mühendislerine 1437 sa-
ylı kanun mucibince verilecek 
avans 4 500 4 500 4 500 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 41 226 40 043 40 043 

îkinci hısım - Orman konuna 
teşkilâtı 

Dördüncü bab yekûnu 216 376 119 563 119 563 

Birinci kısım yekûnu 3 723 551 3 460 906 3 460 906 

Maaş 
13779 numaralı kanunun muvakkat 
1 nci maddesi mucibince gediklilere 
verilecek müktesob haklar bu terti
be dahildir |. 

Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

604 536 

79 980 

0 

617 000 

61 560 

0 

617 000 

52 500 
9 060 

61.560 

Muvakkat tazminat 6 168 9 449 9 449 
1107 numaralı kanun mucibin 
ce gedikli erbaşlara verilecek 
aile zammı 5 220 
Masarifi umumiye 877 508 
İstihbarat masrafı daimî ve 
muvakkat ajan ücreti 10 000 

( S. Savısı : 18a ) 

0 
889 600 

5 000 

0 
889 600 

5 000 



Muhassasatm nev'i 

Geçen yıl borç karşılığı 

14 -
1939 

Malî yıb 
tahsisatı 

Lira 

0 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

803 803 

Birinci kısım yekûnu 1 583 412 1 583 412 1 583 412 

UMUMÎ YEKÛN 5 306 963 5 044 318 5 044 318 

B - OEDVELÎ 

Varidatın nev'i 

Devlet ormanlarında mevcud 
mukaveleler ve yapılacak sa
tışlar 
Vakıf ve hususî ormanlar 
Müteferrik hasılat 
Orta mektebler hasılatı 
1938 senesi varidat fazlası 

1939 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

3 626 367 
100 000 
30 000 
7 500 

400 000 

1940 malî 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

2 568 318 
106 000 
30 000 
4 000 

906 000 

yılı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

2 568 318 
106 000 
30 000 
4 000 

906 000 
Devlet işletmelerinden alına
cak orman tarife bedeli 
Umumî bütçeden yapılacak 
yardım 

0 410 000 410 000 

1 143 096 1 000 000 1 000 000 

UMUMÎ YEKÛN 5 306 963 5 044 318 5 044 318 
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D - CEDVELÎ 

Memurivetin nevi Aded Ücret 

Merkez müteferrik müstahdemleri 

Daktilo 
> 

Motosiklet şoförü 
Muakkib 
Başodacı 
Kaloriferci 
Odacı 

> 
> 

Mıntaka ve orman mektebleri 

80 
75 
70 
60 
60 
60 
50 
40 
35 
30 

Askerlik dersi muallimi (10 aylık) 
Şoför 
Aşçı 
Bahçivan 
Gece bekçisi 

2 
2 
2 
2 
2 

36 
50 
50 
50 
40 

Memuriyetin nevi 

Odacı 
» 

Hademe 
» 

» 

Aded 

58 
10 
2 
6 

10 
6 
6 

Ücret 

30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 

ÎKİNCÎ KISIM 

Orman koruma genel komutanlığı 

Daktilo 
Daktilo 
Motosiklet şöföfü 
Odacı 
Hamal 
Aşçı 

Mektebler leyli talebeleri 

350 orta ve mıntaka orman mektebleri 

4 
1 
1 
1 
4 
1 

90 
70 
70 
45 
40 
50 

C - CEDVELÎ 

Verginin, resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Nevi Tarihi No. Hulâsa 

Kanun 8/2/1937 
13/6/1938 

3116 
3444 

Orman kanunu 
Orma nkanununa ek 
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Nakil 

(U'-l Nevi Marka Plâk.", No. Motor numarası 

1 Motosiklet Zündap 100 166868 

1 Kamyonet Ford İ'J İS/4396794 
1 Motosiklet Triyomf 102 81725 

"2 Kamyonet 
1 Motosiklet, 

1 » "*" V 

(i Çift atlı araba 
1 Tek atlı araba 
4 Binek ve sürüm hayvanı 
3 Çift atlı araba 
6 Binek ve sürüm hayvanı 

Devlet orman işletmesi revirlerinde mev 

1 Kamyonet Fargo Yeni tesellüm edildiğin
den henüz plâka alın
mamıştır. T. 98/12790 

» T> T. 98/12793 
» » T. 98/12787 

3 39 Br. 10557 

1 » » 
1 » » 
1 » Opelblitz 

1 
1 
1 
1 
1 

99 
22 
12 
83 
14 

» 
» 
» 
•» 
» cı 

Binek ve sürük atı 
Çift atlı araba 
öküz arabası 
Manda 
öküz 

5 
6 
4 
7 

32 

39 Br. 10482 
39 Br. 11078 
39 Br. 11193 
39 Br. 11116 

687281 
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vasıtaları 

Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Divanı muhasebat ve diğer vekâlet, daire ve mües
seselere evrak naklinde kullanılmaktadır. 
Eskişehir fidanlık işlerinde 
Orman koruma genel komutanlık daire hizmetle
rinde 
Fidanlıklar için mubayaa edilecektir. 
Orman umum müdürlüğünün işe yaramaz moto
sikleti yerine mubayaa 
Orman koruma genel komutanlığının işe yaramaz 
motosikleti yerine mubayaa 
Fidanlıklar ve teşcir işlerinde kullanılmaktadır. 

» » » » 
» » » » 

Fidanlıklar ve teşcir işleri için mubayaa edilecektir. 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

900 

2 750 

700 

4-4-1937 

10'- .1 -1939 

4 - 4 -1937 

cud motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Karabük işetmesi tomruk nakliyatında kullanıl
mak üzere 

» » » » » 
» » » » > 

Dursunbey işletmesi tomruk nakliyatında kullanıl
mak üzere 

» 

» 

Artvin işletmesi tomruk nakliyatında kullanılmak 
üzere 
işletmelerin binek ve sürüm işlerinde kullanılmak 
üzere 
işletmelerin bilûmum nakliyat işlerinde kullanıl
mak üzere 

» » » » » 
işletmelerin nakliyat ve sürüm işlerinde kullanıl
mak üzere 

» » * * » 

3 500 

3 500 
3.500 
2 025 

2 025 
2 025 
2 025 
2 025 
1 008 

16 - 5 -1940 

» 
» 

11-8-1939 

» 
» 
» 
» 

7 - 9 -1939 
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Devlet orman işletmesi için 1940 yılında mubayaa edilecek motorsuz nakil vasıtaları 

Tomruk nakliyatında kullamlacak 

At A r a b a 
Revirlerin ismi Binek Cer At, öküz ve manda Manda Öküz 

Karabük 
Dursunbey 
Eskişehir 
Artvin 
Düzce 
Daday 
Giresun 
Adana 
Bolu 
Karasu 
Sinob 
Devrek 
Merkez reviri 

2 
—-

2 
—. 

2 
2 
1 

— 
— 

2 
3 

10 

4 
— 
4 

— 
20 

2 
6 
4 

20 
4 

10 

2 
— 

2 
— 
10 
1 
1 

— 
10 

1 

5 

4 4 
17 26 

20 

30 — 

40 

Devlet orman işletmesi için 1940 yılında mubayaa edilecek motorlu nakil vasıtaları 

Bulunacağı yer Adedi Kullanılacağı yer 

Karabük 
1 )ursunboy 
Eskişehir 
Artvin 
Düzce 
Bolu 
Devrek 

4 
5 
2 
4 
4 
5 
2 

Tomruk 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nakliyatında 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

E - CEDVELÎ 

12 Mahkeme han* ve masrafları 
20 Tahdid ve sınırlama ameıiajnıan; teşeir vefidanlıklar, hastalıklar, haşereler ve yangınlarla mü

cadele, istimlâk, fennî tecrübeler, orman evleri. 
21 Harita ve kadastro 
22 Ankara ve civarının teşeir i ve Ankara fidanlığı. 
25 Arsa ve binaların mubayaa, istimlâk, inşa ve tesisatı ile mevcııdlarınm tamir ve. tevsii ve 

inşaat ile esaslı tamiratın kontrol memurları ücreti ve sair masrafları, 
26 Ecnebi ınııtahassıs ve tercümanlar], 
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L CEDVELÎ 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Merkez 

Fen heyeti azası 
Şube müdür 
Şube müdür muavini 

Vilâyetler teşkilâtı 

Birinci sınıf orman başmühendisi 
Üçüncü » » » 
Birinci sınıf orman başmühen
dis muavini 

1 
6 
7 

5 
11 

7 

80 
70 
40 

90 
70 

60 

D. Memuriyetin nevi 

6 Birinci sınıf kıdemli orman 
mühendis muavini 

7 tkinci sınıf kıdemli orman 
mühendis muavini 

8 üçüncü sınıf kıdemli orman 
mühendis muavini 

9 Birinci sınıf orman mühendis 
muavini 

10 ikinci sınıf orman mühendis 
muavini 

13 Kondöktör 

Aded 

1 

1 

1 

1 

1 
2 

w*mm 
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