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Madde 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1936 malî yılı mas 
rafları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 469 242) lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1936 malî yılı 
masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 469 300) lira tahmin"edilmiştir. 

Madde 3 — Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından 1936 
malî yılı zarfında tahsil edilecek varidat nevilerinden her biri
nin müstenid olduğu hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Madde 4 — 1936 malî yılı zarfında kapatılmak üzere Baş
vekâletin tensibile (200 000) liraya kadar kısa vadeli avans ve 
hesabı cariler akid ve küşadına Umum Müdürlük mezundur. 

Madde 5 — Vakıflar Umum Müdürlüğü memurları aylıkla
rının tevhid ve teadülü hakkındaki kanunun mevzuu haricinde 
kalanlarla ücretli müstahdemler kadrosu bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Madde 6 — Geçen yıl borçları tertibine mevzu tahsisat 
kifayet etmediği takdirde işbu borçlar taallûk ettikleri hizmet
lere tekabül etmek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Başvekâletin muvafakatile naklen tesviye olunur. 

1928 - 1931 malî yıllarına aid olupta karşılıkları taallûk 
ettiği yıl bütçelerinde mevcud borçlar 1936 malî yılı bütçesinin 
masraf tertibleri tasarrufatından eski yıllar borçları faslında 
açılacak maddelere Başvekâletin muvafakatile naklen tesviye 
olunur. 

Madde 7 — 1936 yılından itibaren 1931 malî yılı nihaye
tine kadar avans suretile tesviye edilip mahsubu icra edilmiyen 
sarfiyat ve ilişik ve eşhas zimemi hesabına alınarak mahsubu 
lâzımgelen tediyat, taallûk ettiği yıl bütçelerinin umumî yekûn
larında tahsisat bakiyesi bulunmak şartile 1936 malî yılı büt

çesinde (eski yıllar mahsubatı) adı altında açılacak bir fasıldan 
mahsub olunur. 

1931 malî yılı nihayetine kadar irad ve masraf mahiyetinde 
olan sarfiyat dahi tahsisat bakiyesi aranılmaksızın aynı fasla 
masraf ve mukabili varidat bütçesinde (eski yıllar varidat mah
subatı) adı ile açılacak bir fasla irad kaydolunur. 

Madde 8 — Eşhasa aid olarak eski yıl bütçelerinden ta
hakkuk edip verilemiyerek bütçe emaneti hesabında 1936 malî 
yılına devredilecek olan borçların tesviyesi için 1937 malî yılı 
başından itibaren beş malî yıl bütçelerine konacak tahsisattan 
ödenmek üzere Başvekâletin tensibile (150 000) liraya kadar 
istikraz akdine veya hesabı cari açılmasına Umum Müdürlük 
salahiyetlidir. 

Madde 9 — 1927 malî yılı Umumî Muvazene Kanununun 
13 üncü maddesi mucibince tahsis edilmiş olup 1931 Evkaf 
Bütçe Kanununun 9 uncu maddesile maaşları Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne devrolunan mülga tekke ve zaviyeler mensubla-
rından vefat edenlerin veya umumî ve hususî bütçelerle idare 
olunan dairelerde bir vazife deruhde edenlerin maaşları kesilir. 

Madde 10 — Abidattan olan bazı eserlerin tamiri için 
1933 Bütçe Kanununun 9 ve 1934 Bütçe Kanununun 6 nci 
maddelerile sarfına mezuniyet verilen (60 000) liradan 1935 
malî yılı nihayetine kadar sarfolunamıyan kısmı 1936 malî yılına 
devren sarfolunur. 

Madde 11 — 1240 sayılı kanun mucibince Hudud ve Sa
hiller Sıhhat Umum Müdürlüğüne muavenet olarak Vakıflar 
Umum Müdürlüğü Bütçesinden verilmesi lâzımgelen para 
(675 000) liraya indirilmiştir. 

Madde 12 — 1330 - 1927 malî yılları Vakıflar Umum Mü
dürlüğü Bütçe Kanunları maddelerinden hükümleri 1936 malî 
yılında dahi devam edecek olanlar bağlı (H) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Madde 13 — Bu kanun 1 haziran 1936 tarihinden mute
berdir. 

Madde 14 — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil 
memurdur. 

22/4/1936 
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A — C e t v e l i 

Muhassasatın nev'i 
1936 

senesi için 
kabul edilen 

Lira 

BİRİNCİ KISIM 
CÜZLERDE MÜŞTEREK M U H A S S A S A T 

B i r i n c i bap 

Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 
Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat 

461 976 
7 020 

153 812 
9 800 

Muvakkat tazminat 

Fasıl yekûnu 163 612 
19 992 

Birinci bap yekûnu 652 600 

İ k i n c i bap 

Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Vilâyetler müteferrikası 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

4 000 

100 
1 000 

1 100 

2 500 
2 000 

3 500 
3 500 

7 000 

12 000 

28 600 

Ü ç ü n c ü bap 

Müşterek masraflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

3 000 
27 500 

5 000 
3 000 

38 500 

Daimî memuriyetler harcirahı 
Muvakkat „ „ 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Mukannen masraflar 
Aidat 

7 000 
13 000 

6 000 

150 
400 

550 

300 

30 000 

20 

21 
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Muhassasatın nev'i 

2 Reddiyat 
3 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İKİNCİ KISIM 

CÜZE M A H S U S M U H A S S A S A T 

B i r i n c i bap 

Daimî masraflar 

18 Vakıf akarlar masrafı 
1 Vakıf akarlar vergi ve belediye resimleri 
2 Sigorta karşılığı 
3 Apartmanlar ile dördüncü vakıf han masrafı 
4 Yeniden alınacak tapu senetleri harç ve masrafı 

Fasıl yekânu 

19 Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi ile taşde-
len suyu masrafı 

1 Bakım masrafı 
2 Fen memurları ile süvari muhafaza memurla

rının hayvan yem bedeli [l] 

Fasıl yekûnu^ 

Müzayede ve ihale heyetlerinin gayri muvaz
zaf azaları huzur ücreti 
Tamirat 

1 Akar tamir ve inşası 
2 Hayrat „ 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İ k i n c i bap 

Muvakkat masraflar 
22 Muavenet 

1 Darüşşafakaya yardım 
2 Bikudret hayratın imar ve ihyasına muavenet 
3 Maarif Cemiyetine yardım 
4 Şehitlikleri İmar Cemiyetine yardım 

Fasıl yekûnu 

23 Hükmedilmiş borç karşılığı 
24 Tetkik, tercüme, tabı ve eski eserler satın alma 

masrafı 
1 Hayrattaki kıymettar eşyanın tetkik ve tefrik 

masrafı 
2 Mevcud vakfiyelerin tercüme ve tab'ı ile Türk 

abidat ve medeniyetine aid eserlerin satın 
alınması ve saire masrafı 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1936 
senesi için 

kabul edilen 
Lira 

68 280 
5 000 

103 280 

168 630 

849 830 

190 000 
20 000 
27 000 

7 500 

244 500 

65 000 

4 500 

69 500 

2 000 

50 000 
40 544 

90 544 

406 544 

15 000 
2 000 
2 000 
2 000 

21 000 

2 000 

500 

5-000 

5 500 

28 500 

435 044 

[1] Beherine ayda onar liradır. 
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Muhassasatın nev'i 

25 

27 

28 

29 
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31 

32 

33 
34 

35 

1936 
senesi için 

kabul edilen 
Lira 

UÇUNCU KISIM 
MÜESSESELER 

Gureba hastanesi masrafları 
İmaretler masrafı 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
ZATÎ MAAŞLAR V E TAHSİSATLAR 

Mütekaid, dul ve yetim maaş ve tahsisatı fev
kalâdeleri 
Zatî maaşlar 
Tevliyet ve evlâdiyet maaşı 
Muhtacin, âmâlar ve saire maaşı 
Tahsisatı fevkalâde 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

BEŞİNCİ KISIM 
U M U R U HAYRİYE MASRAFI 

Diyanet İşlerinden devredilen umuru hayriye 
ile yeni zaptedilen vakıflar hayratının maaş, 
vazife ve masarifi 
Maaş, vazife ve tahsisatı fevkalâde 
Tenvir, teshin 
Mefruşat (Mubayaa, tamir) ve müteferrika 
Mülga tekke ve zaviyeler mensubini maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi 

Fasıl yekûnu 

ALTINCI KISIM 
MUHTELİF M A S R A F L A R 

Masarifi gayri melhuza 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi muci
bince verilecek tekaüd ikramiyesi 
788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borçları 
Eski seneler borçları 
1934 senesi borçları karşılığı 
1933 „ 
1932 „ 
1931 „ 

Fasıl yekûnu 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi muci
bince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek 
itfa karşılığı 

Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

ıoo ooo 
5 000 

Üçüncü kısım yekûnu 105 000 

130 000 

5 000 
12 000 
21 000 

38 000 

168 000 

2 000 

7 000 

1 000 
10 000 

11 000 

6 000 

500 
500 
300 
300 

1 600 

24 448 

52 048 

2 469 242 
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802 000 j 
35 000 
15 000 , 
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B — C e t v e l i 

Varidatın nev'i 
1936 

senesi için 
tahmin edilen 

Lira 

Icareler 
lcarei vahide 
İcarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 

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

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

C — Cetveli 
Kanun ve nizam-

M. Varidatın nev'i namelerin tarih' 

975 000 
635 000 
65 000 

1 675 000 

34 000 
50 000 

175 000 
375 300 
60 000 

100 000 

794 300 

2 469 300 

1 İcarei-vahide 19 cemaziyelâhır 
1280, 17 şubat ve 
22 nisan İ426 

2 İcarei müeccele 16 mayıs 1929 

3 Mukataa 16 mayıs 1929 

1 Kontrol hakkı 5 haziran 1935 

2 Mahlûl muaccelâtı 19 cemaziyelâhır 
1280, 16 şubat 
1287 

3 Orman ve zey- 19 cemaziyelâhır 
tinliklerle arazi 1280, 17 şubat ve 
ve maadin hası- 22 nisan 1926 
lat. 

4 Varidatı müte- 26 temmuz 1330 
nevvia 5 haziran 1935 

5 Vakıf paralar faizi 29 mayıs 1926 
21 mayıs 1928 

Evkaf Nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, Kanunu Medeninin 18 inci ba
bı ile Borçlar Kanununun 8 inci babı. 
Tapu Harçları Kanununun 35 inci 
maddesi 
Tapu Harçları Kanununun 35 inci 
maddesi. 
2762 numaralı Vakıflar Kanununun 
24 üncü maddesi. 
Evkaf Nizamnamesinin 8 inci faslı ve 
mahlûlât Nizamnamesi. 

Evkaf Nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, Kanunu Medeninin 18 inci ba
bı ile Borçlar Kanununun 8inci babı 

İcarat ve mukataatı vakfiyenin tah
sili hakkındaki kanun ve 2762 nu
maralı Vakıflar Kanununun 28 inci 
maddesi. 
Kanunu Medeninin sureti mer'iyet ve 
şekli tatbiki hakkındaki kanunun 
8 inci maddesi ve Evkaf Müdiriye-
ti Umumiyesi merkezi ile İstanbul 
Evkaf Müdiriyetinde idare encü
menleri teşkiline ve vazifesine dair 
1264 numaralı kanunun 3 üncü mad
desi. 

D — Cetveli 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Merkez müstahdemleri 

Doktor 
Evrak takip memuru 
Müvezzi 
Odacı 
Vize memuru 
Hayrat murakıbı 

60 
50 
45 
30 
50 
50 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Vilâyetler müstahdemleri 

Süvari tahsildarı 4 40 

Piyade „ 11 35 

n n 4 30 

ir n 120 20 

Muhafaza memurları 

Ser muhafız süvari [l] 3 50 

Süvari muhafaza memuru [l] 25 40 

Piyade muhafaza „ 3 40 

n n n 
7 30 

m n » 1 20 

Bahçeler memuru 1 45 

Bahçıvan 1 35 

» 1 30 

» 2 20 

Elektrik memuru 1 60 

Mücellid 1 40 

Defterci 2 30 

Gece bekçisi 2 20 

Akarat müzayede memuru 1 75 

„ ilân ve tebliğ memuru 1 40 

Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memuru 1 50 

Mahlûlât takip ve tahkik memuru 1 60 

Tapudan kayıd ihracına memur r 50 

Mahlûlât takip memuru 3 35 

Kuyud ve vesaiki atika tasnif memuru 1 70 

inşaat ve teberrükât ambar bekçileri 2 30 

Levazımı inşaiye sevk memuru 1 60 

Levazım sevk memuru 1 50 

Üsküdar ve Lâleli imaretleri aşçıbaşıları 2 30 

imaret hademesi 2 20 

w n 2 10 
Müeccelât kuyudu tesisi için kayid ihracına memur 3 30 

n n n n n m 2 20 

İkinci apartman idare memuru 1 60 
Tamiratı mütemadiye memuru 1 130 
Elektrik ve asansör memuru 1 65 

Hademe 4 30 

Ateşçi 1 50 

Kalorifer memuru (altı aylık) 1 50 
Dördüncü Vakıf Han İdare memuru 1 60 

Hademe 5 30 

w 2 20 
Asansör memuru 1 40 

„ hademesi 4 8 

Kaloriferci (altı aylık) 1 90 

Ateşçi ( „ ) 1 40 
Apartıman kapıcıları 3 

1 
10 

< 

Odacıbaşı (İstanbul) 
1 
1 

j 

40 
Odacı 12 30 

n 46 20 

n 14 18 

n 18 15 

n 2 12 

Tf 13 10 

n 6 8 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

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

Taşdelen suyu memuru 
„ „ amelebaşı 

amelesi 

Gureba Hastahanesi 

Baştabib [2] 
Asistan 
Polikılinik ve kütüphane memuru 
Hasta kabul dairesi memuru 
Depo memuru 
Diş tabibi 
Laborant 
Ecnebi başhemşire 

hemşire 
Aşçıbaşı 
Bahçıvan 
Hasta bakıcı ve müteferrik müstahdemler [3] 

Memuriyetin nev'i 

Cami ve mescid hademeleri 

Hademe 

Yekûn 
İstanbul kürsü ve cuma vaizleri 

90 

Aded 

1165 
860 
325 

1315 
145 
98 
51 
65 
19 
17 
8 

4068 
1 
1 

10 
10 

3 

Yekûn 25 

3500 
100 
80 
70 
60 
70 
30 
20 

75 
60 
50 
50 
60 
50 
45 

110 
90 
50 
40 

2100 

Maaş 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
10 
12 
15 
20 

16 
10 

9,5 
8 
6 

[1] Azamî (30) lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde beheri
nin ücretinin tayini Müdiriyetı Umumiyeye aiddir. 

[2] Mütehassıslar arasından birisine ilâvei vazife olarak verilir. 
[3] Azamî (35) lirayı geçmemek üzere aded ve tahisastı dahilinde behe

rinin ücretinin tayini Müdiriyeti Umumiyeye aiddir. 

H Cetveli 

[1] Ayda onar lira hayvan yem bedeli verilecektir. 

1330 bütçe kanunu 

Madde 10 — Nukudu mevkufe tahsildarları müstesna olmak 
üzere bilûmum tahsildarlara maaşı muhassaslarından maada 
miktarı tahsilatları nisbetinde icarei vahide gibi kontratoya ve 
kefalete raptı muktazi bulunan varidatı vakfiyeden °/o 1 ve icarei 
müeccele ve tevsii intikal icaresi ve mukataat ve müddeti 
mahlûle kirası gibi kontratoya ve kefalete merbut olmıyan va
ridatı vakfiyeden °/o 3 aidat tertibi mahsusundan tesviye olu
nacaktır. 
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1332 bütçe kanunu 

Madde 7 — İstanbul Vilâyeti devairi vakfiyesi muamelâtı 
umumiyesi itibarile kemakân ve doğrudan doğruya müdiriyeti 
umumiyeye merbuttur. 

1340 bütçe kanunu 

Madde 6 — Varidatları teşkilât icrasına müsaid olmıyan 
mahallerde tensib edilecek dairei vakfiyeye merbut olmak ve 
o daire müdür ve memuruna izafeten ifayı vazife etmek üzere 
ücreti maktuai şehriye ve tahsil edecekleri emvalden alelıtlak 
başkaca % 2 aidatı tahsiliye itası suretile (Evkaf memuru vekili; 
namile memur istihdamına müdiriyeti umumiye mezundur. 

Madde 7 — 25 kânunuevvel 1335 tarihli Evkaf tahsisatı 
fevkalâde kararnamesinin 7 nci maddesi berveçhizir tadil edil
miştir: 

Gerek Evkaf bütçesinden ve gerek muvazenei umumiye 
ile diğer mülhak bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye tâbi maaş 
ve ücret ve mnhassasatı olan ve temettü vergisine tâbi hizmet 
ve ticareti bulunanlar ile müessesatı hususiye ve resmiyede 
şehrî veya senevî muhassasat ile müstahdem bulunanların hay
ratı şerifedeki hizmetlerinden olan vazifelerine göre verilmesi 
lâzımgelen tahsisatı fevkalâdeleri nısıf olarak ita olunur. 

1341 bütçe kanunu 

Madde 7 — Yirmi beş liraya kadar olan inşaat ve tamirat 
için ashabı istihkak senedinden maada keşfi evvel ve sani gibi 
evrak aranılmaz. Ve bundan fazlası için beşyüz liraya kadar 
hususatta keşfi evvel ve saniye ve mahallî meclisi idaresi kara
rına istinad edilmek şartile bilâ istizan inşaat ve tamirat yapı
labilir. Beşyüz liradan fazla miktar için ahkâmı umumiyeye 
tebaiyet edilir. 

Madde 9 — 1328 muvazenei vakfiyesinin 13 üncü maddesi 
berveçhizir tadil edilmiştir: 

Tavliyet ve evlâdiyet ve kaydı hayat ile muhassas veya 
1327 muvazenei vakfiyesi müfredatına dahil ve üç yüz kuruş 
fevkindeki maaşat müstesna olmak üzere muhtacın tertibinden 
verilen maaşatı zatiye şehrî üçyüz kuruştan fazla olmıyacak ve 
her ne suretle olursa olsun sahibinin veya zevcinin üçyüz ku
ruş veya daha ziyade irad veya maaşı olduğu surette muhtacin 
maaşı kat olunacaktır. 

1927 bütçe kanunu 

Madde 7 — Evkafa aid olupta Maliyece bu kanunun neş
rine kadar emveli metruke meyanında satılmış veya icar edil
miş mahallerin evkafça tahsil olunacak bakıyei bedelâtı için 
müşteri veya müstecirleri tarafından şeraiti müzayede dairesinde 
verilecek istikrazı dahilî tahvilâtı aynen kabul ve piyasa fiatı 
üzerinden irad kaydedilerek o kısma aid farkı fiat tahakku
kundan tenzil edilir. 

Madde 11 — 1926 senesi Evkaf Bütçe Kanununun 15 inci 
maddesi berveçhizir tadil edilmiştir: 

Evkaf teşkilâtı fenniyesi mevcud olmıyan mahallerde yap
tırılacak inşaat ve tamiratın keşfini yapacak ve idare ve neza
retini deruhde edecek olan devairi saire mimar, mühendis veya 
kalfalarına bedeli inşaatın veya tamirin azamî °/o 2 si keşif ücreti 
ve °/o 1 i idare ve nezaret hakkı olarak ita olunur. 

İdare ve nezareti deruhde edecek zat başka kimse olduğu 
takdirde '/o 2 si verilir. Bu ücretler inşaat ve tamirat tertibinden 
tesviye ve mahsub olunur. 

Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi 
ve satış paralarının kullanılması ve emane

ten idare edilen mülhak vakıflardan 
idare ve tahsil masrafı alınması 

hakkında kanun 

Madde 1 — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 10 ve 12 nci 
maddelerinde yazılı hayrat vakıflar ile mazbut ve mülhak va
kıflara aid akar ve topraklardan kıymetleri (2 000) liradan faz
la olanları, bedeli azamî beş senede alınmak üzere taksitle de 
satılabilir. Bu takdirde satılan mal, bedeli tamamen ödeninci-
ye kadar evkaf lehine birinci derece ve sırada ipotek gösterilir. 

Satış paralarından 10 uncu maddeye aid olanları (Hayrat 
Vakıflar satış bedeli) ve 12 nci maddeye aid olanları da (Maz
but ve mülhak vakıflara aid akar ve topraklar satış bedeli) 
adlarile Vakıflar Umum Müdürlüğü Bütçesinin varidat kısmında 
açılacak hususî fasıllara irad ve aynı zamanda masraf kısmında 
açılacak hususî fasıllara da tahsisat kaydolunur. 

Eski hükümlere göre satılan bu kabil vakıf mallar bede
linden 1935 malî yılı nihayetine kadar sarfedilmiyen paralarda 
nevilerine göre bu fasıllara ilâve edilir. 

Bu tahsisatın yılı içinde sarfolunmıyan kısmı ertesi yıl büt
çesine devredilir. 

Madde 2 — Mazbut ve mülhak vakıflara aid satış bedelin
den ('200 000) lirasının (Hayrat vakıflar satış bedeli) faslına 
naklile abidatın esaslı tamirlerinde sarfına umum müdürlük 
mezundur. 

Şu kadar ki, bu para tamamen ödeninciye kadar hayrat 
vakıflar satışından elde edilecek paralar (Mazbut ve mülhak 
vakıflara aid akar ve topraklar satış bedeli) faslına irad kay
dolunur. 

Madde 3 — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun hükümleri mu
cibince Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından niyabeten idare 
edilecek mülhak vakıfların emaneten idare edildiği müddet 
zarfındaki tahsilatından */o 10 idare ve tahsil masrafı alınarak 
umum müdürlükçe irad kaydolunur. 

Madde 4 — Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin 
ne suretle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkındaki 8 
maıt 1934 tarih ve 2387 sayılı kanuna müsteniden yapılmış 
olan nizamname hükmünün eskisi gibi tatbikına devam olunur. 

Vakıf akar ve arazinin en çok on seneye kadar müddetle 
taliplerine icarına Vakıflar Umum Müdürü mezundur. 

Madde 5 — Bu kanun 1 haziran 1936 tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil me

murdur. 
22/4/1936 

2387 numaralı kanun 2652 
V/680 numaralı nizamname 2709 
2/1121 numaralı nizamnameye muvakkat bir madde ilâvesi 2784 
2762 numaralı Vakıflar Kanunu 3027 sayılı Resmî Gazetelerdedir. 

1935 malî yılı Umumi Muvazene Kanununa 
bayii bütçelerde değişiklik yapılmasına 

dair kanun 

Kanun ^2951 KabulJarifıi :_20l4lt936 

Madde 1 — 1935 malî yılı umumî muvazenesine giren bir 
kısım daire bütçelerinin ilişik (1) numaralı cetvelde gösterilen 
fasıllarından (179 212) lira indirilmiştir. 
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Madde 2 — Birinci madde mucibince indirilen paralardan 
(169 486) lirası (2) numaralı cetvelde gösterilen tertiplere nak
ledilmiş ve (9 726) lirası da Millî Müdafaa Vekâleti kara kısmı 
bütçesinde (1934 malî yılında Yugoslavyadan mubayaa edilen 
hayvanlar bedelinin iskonto karşılığı) adı altında yeniden açılan 
810 uncu fasla fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili 

memurdur. 
22/4/1936 

F. M. 

312 

316 

569 

772 

788 

789 

792 
798 

313 

503 

595 1 

775 

783 

793 

[1] n u m a r a l ı c e t v e l 

Muhassasatın nev'i 

Dahiliye Vekâleti 

Memurlar maaşı 
Muvakkat tazminat 

Maarif Vekâleti 

Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz Kısmı) 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Millî Müdafaa Vekâleti (Kara Kısmı) 

Maaşatı umumiye 
Melbusat 
Miatlı talim ve terbiye malzemesi ve levazımı 
harbiye ve fenniye ve tahkimat ve buna muk-
tazi nakil işlerini yapmak için nakil vasıtaları 
mubayaa ve bunların işletme masrafları ve 
askerî fabrikalara verilecek sipariş masrafları, 
gizleme malzemesi 
Hayvan mubayaa ve tazmini 
Şehitliklerin bilûmum levazımı inşaiye mas
rafı ve bekçi ücreti 

YEKÛN 

[2] n u m a r a l ı c e t v e l 

Dahiliye Vekâleti 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi muci
bince verilecek tekaüd ikramiyesi ve 1700 nu
maralı kanunun 3 üncü maddesi mucibince 
verilecek ikramiye 

fskân Umum Müdürlüğü 

Muvakkat tazminat 

Maarif Vekâleti 

Devlet malı olan ve icarsız olarak Devletçe 
intifa edilen binaların (500 liradan yukarı) 
inşaat, tamirat ve su tesisatı masrafı 

Millî Müdafaa Vekâleti (Kara kısmı) 

Müstahdemler ücreti 

Bedeli icar 

Nakliyat 

YEKÛN 

Lira 

5 000 

486 

500 
1 500 

2 000 

10 000 

100 ÖÖÖ 

50 000 

9 726 

2 000 

179 212 

5 000 

486 

2 000 

10 000 

2 000 

150 000 

169 486 

T ü r k i y e G ü m h u r i y e t i l e İ t a l y a K ı r a l l ı ğ ı a r a s ı n d a 
i m z a l a n ı p 2 4 9 8 n u m a r a l ı k a n u n l a t a s d i k ve 

2 7 5 8 ve 2 9 1 4 n u m a r a l ı k a n u n l a r l a m ü d 
de t i i k i defa t e m d i d e d i l m i ş o l a n t i c a r e t 

m u k a v e l e s i l e k l i r i n g a n l a ş m a s ı 
m ü d d e t i n i n t e k r a r u z a t ı l m a s ı 

h a k k ı n d a k i a n l a ş m a l a r ı n 
t a s d i k ı n a d a i r k a n u n 

Kanun M: 2952 Kabul tarihi: 2014/1936 

Madde 1 — Türkiye Cümhuriyetile italya Kırallığı arasında 
4 nisan 1934 tarihinde imzalanıp 12 haziran 1934 tarih ve 
2498 numaralı kanunla tasdik ve 3 haziran 1935 tarih ve 2758 
numaralı kanunla müddeti dokuz ay ve 3 şubat 1936 tarih ve 
2914 numaralı kanunla da bir ay temdid edilmiş olan Ticaret 
mukavelesile Kliring anlaşması müddetinin yeniden 20 ikinci 
teşrin 1935 ve 20 birinci kânun 1935 tarihlerinde mer'iyete gir
mek üzere iki defada birer ay ve 20 ikinci kânun 1936 tari
hinde mer'iyete girmek üzere üç ay daha uzatılması hakkında 
12 teşrinisani 1935, 19 kânunuevvel 1935 ve 5 şubat 1936 
tarihli notalarla takarrür ettirilen anlaşmalar kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

22/4/1936 

2498 numaralı kanun 2725 
2612 „ „ 2886 
2758 „ ., 3023 
2914 „ „ 3229 sayılı Resmî Gazetelerdedir. 

İtalya Sefaretinin 12 teşrinisani 1935 tarihli ve 2512 sayılı 
notası tercümesidir 

Bay Vekil , 

Bugünkü tarihli nota ile zatı devletleri aşağıdaki hususatı 
bana tebliğ lûtfunda bulundular: 

(Bay Elçi, 

4 nisan 1934 tarihli kliring ve ticaret anlaşmasını tecdid 
etmek üzere 20 eylül 1935 tarihinde bana tevdi etmek lûtfunda 
bulunduğunuz projenin alâkadar dairelerce tetkiki, mezkûr 
anlaşmaların nihayet bulacağı tarih olan 20 teşrinisani 1935 
tarihinden evvel bitmiyeceğinden Cumhuriyet Hükümetini 
marülarz anlaşmaları daha bir ay müddet yani 20 kânunuevvel 
1935 tarihine kadar temdid etmek hakkındaki arzusunu işbu 
mektupla zatı âlinize bildiririm. 

Bedeli badema yalnız kliring tarikile tesviye edilecek 
olan ceviz kütüklerinin ihracına müteallik 20 temmuz 1935 tarih 
ve 1796 (sefaret notası) müstesna olmak üzere mezkûr anlaş
malara müteallik notalar muhteviyatının temdid zamanı müdde-
tince mer'i kalacakları teyid olunur. 

Balâda zikredilen hususların Kır allık Hükümeti tarafından 
kabul edildiğini bana teyid buyurmanızı rica ederek ihtiramatı 
faikamın kabulünü dilerim). 

Bu tebligatı kaydettiğimi zatı devletlerine beyana müsaraat 
eder ve Kırallık Hükümetinin salifüzzikir hususa iltihakını teyid 
eylerim. 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili 
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İtalya Sefaretinin 19 kânunuevvel 1935 tarihli ve 2756 sayılı 
notası tercümesidir 

Bay Vekil, 
Bugünkü tarihli nota ile Zatı Devletleri bana aşağıdaki 

hususatı tebliğ lûtfunda bulundular: 

(Bay B. Elçi, 

4 nisan 1934 tarihli Kliring ve ticaret anlaşmasını tecdid et
mek üzere 20 eylül 1935 tarihinde bana tevdi etmek lûtfunda bu
lunduğunuz projenin alâkadar dairelerce tetkiki, mezkûr anlaş
maların nihayet bulacağı tarih olan 20 kânunuevvel 1935 tari
hinden evvel bitmiyeceğinden Cumhuriyet Hükümetinin 
marülarz anlaşmalara daha bir ay müddet yani 20 kânunusani 
1936 ya kadar temdid etmek hakkındaki arzusunu işbu mek
tupla Zatı Alinize bildiririm. 

Bedeli badema yalnız Kliring tarikile tesviye edilecek 
olan Ceviz kütüklerinin ihracına müteallik 20 temmuz 1935 
tarih ve 1796 (Sefaret notas ı ) müstesna olmak üzere mezkûr 
anlaşmalara müteallik notalar muhteviyatının temdid zamanı 
müddetince mer'i kalacakları teyid olunur. 

Balâda zikredilen hususların Kıratlık Hükümeti tarafından 
kabul edildiğini bana teyid buyurmanızı rica ederek ihtiramatı 
faikamın kabulünü dilerim). 

Bu tebliği kaydettiğimi Zatı Devletlerine beyana müsaraat 
eder ve Kırallık Hükümetinin yukarıdaki hususatâ iltihakını 
teyid eylerim. 

Lütfen Bay Vekil , yüksek saygılarımı kabul buyurunuz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili. 

italya Sefaretinin 5 şubat 1S36 tarihli notası tercümesidir: 
Bay Elçi, 

Zatı Âlilerinden aşağıdaki mektubu aldım: 
(İşbu mektubumla, 4 nisan 1936 tarihli Ticaret ve Kliring 

anlaşmalarının, 20 ikinci kânun 1936 tarihinden 20 nisan 1936 
tarihine kadar yani üç ay müddetle uzatılması hakkındaki 
Hükümetimin arzusunu Zatı Âlilerine arzederim. 

Şurası mukarrerdir ki, fimabaad bedeli ancak Kliring 
yolile tesviye edilecek olan ceviz kütüklerinin ihracatına müte
allik Sefaret notası müstesna olmak üzere mevzuubahis mukave
lelere merbut notalar muhteviyatı temdid müddeti zarfında 
muteber olacaktır. 

Hükümeti Kıraliyenin balâda zikrolunan hususata iltihak 
ettiğinin teyid buyurulması ricasile, ihtiramatı faikamın kabu
lünü rica ederim). 

Yukarıdaki hususat hakkında Hükümetim mutabık olduğun
dan Zatı Alilerinin teklifi ve işbu cevabî mektub bu hususta 
tam bir mutabakat teşkil ederler. 

İhtiramatı faikamın ka 

Son Ekselans 

Bay, 
Numan Menemencioğlu 

Hariciye Vekâleti Genel Sekreteri 

Ankara 

İ L Â N L A R 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Sicilli Ticaret Memur

luğundan : 

Ankara Vilâyetinde Yenişehir semtinde Cumhuriyet Mahal
lesinde Yiğitkoşan Sokağında 8 numaralı evde oturan ve 
Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olup Ankara Ulus Meydanı 
Anafartalar Caddesinde 6 numaralı mahalli ikametgâh ticarî 
ittihaz ederek 1927 senesinden beri Yıldız Ticarethanesi namı 
altında Otomobil - Spor - Elektrik ticaretile iştigal eden ve 
ticaret odasının 602 sicil numarasında mukayyet bulunan Moiz 
Benformanın bu sefer Bilman soy adını alarak unvanı ticareti 
M . Bilman olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şeklide 
Ticaret Kanununun 42 nci maddesi mucibince dairece 20/4/1936 
tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

389 

tktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

Esas mukavelenamesini mahallî kanunlara göre tanzim edi
lerek usulen tescil olunan ve 30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun 
hükümlerine göre tescili istenilen ve merkezi Çekoslovakyada 
Praha şehrinde kâin bir milyon Çekoslovak Kronu sermayeli 
"Oranipol, mahdut mes'uliyetli Ticaret Şirketinin Vekâlete ve
rilen evrak ve istidası tetkik edilerek muvafık görülmüştür. Bu 
Evrak arasındaki^ Vekâlelnameye göre Şirketin Türkiye Umumî 
Vekilliğine Şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfat-
larile hazır bulunmak üzere tstanbulda Bahçekâpıda Taşhanda 
mukim "Tekinalp„ı tayin ettiğini bildirmiştir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân 
olunur. 

388 

Şark Sanayi Kumpanyası Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi 
Murahhaslığından : 

! Şirketimizin 21 nisan 1936 da Şehitlerde fabrika binasında 
yapılan senelik adî umumî heyet toplantısında kanunen lâzım 

ı olan nisabı ekseriyet hasıl olmadığından önümüzdeki mayısın 
12 nci salı günü saat onbeşte gene fabrika binasında ikinci 
bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. 

Müzakere ruznamesi evvelkinin ayni olup aşağıda gösteril-
: mistir. İşbu ikinci toplantıda hazır bulunan hissedar adedi her 
I ne olursa olsun mutlaka karar verilecek ve bu karar muteber 
^ olacağından hazır bulunmak istiyen hissedarların malik olduk-
j lan hisse senetlerini toplantı gününden en aşağı beş gün evve-
1 line kadar İzmirde Şehitlerde kâin fabrikamız yazıhanesine ve 

Brükselde Royal sokağında 49 numaraya yatırarak karşılığında 
duhuliye varakaları almaları lüzumu ilân olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 

1 — 1935 senesine aid bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının 
ve idare meclisi ve murakıbler raporunun okunup onaylanması 
ve ibraname verilmesi. 

| 2 — Müddetlerinin bitmesinden ötürü çıkan iki idare mec-
, lisi azası ile bir murakıbin yerlerine yenilerinin seçilmesi. 
I 391/2-1 
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Akhisar Tütüncüler Bankası 
A K T İ F 

T. L . 

Türk Anonim Şirketinin 31/12/1935 bilânçosudur. 
P A S İ F 

Kasa: 
Banknot 13.454 
Gümüş 1.480 
Ufaklık 35,76 

Dahilî muhabir bankalar 
Haricî muhabir bankalar 

S e n e d a t c ü z d a n ı : 
Vadesine üç ay kalan 143.598,92 
Vadesine üç aydan fazla kalan 26.686 

E s h a m ve t a h v i l â t c ü z d a n ı : 
Borsada kote olanlar 50.648,68 
Borsada kote olmıyanlar 195 

Emtiai umumiye 
A v a n s l a r : 
E s h a m ve t a h v i l â t m u k a b i l i a v a n s l a r : 

Borsada kote olanlar 876,10 

Borsada kote olmıyanlar 
(Zinet altınları) 3.323,55 

Emtia ve vesaik üzerine avanslar 
Mahsul terhini mukabilinde Z. avanslar 

B o r ç l u h e s a b ı c a r i l e r : 
Kefalet mukabili kredi 68.497.ia 
Teminatlı kredi 103410,25 

Kabullerimizden dolayı borçlular 
Sair mütenevvi borçlular 
ipotek mukabili avanslar (Taksidle satılan 
fidanlık bedeli medyunları) 
Henüz taleb olunmıyan sermaye: 

M e n k u l l e r : 
Kasalar makinalar 6.453,22 
Mefruşat 1.599,28 

G a y r i m e n k u l l e r : 
Banka binaları, depolar 13.000 
Diğer gayri menkuller 38.571,88 

Hesabatı nazıma 

YEKÛN 

4.199,65 

15.908,61 
116.180,09 

T. L . 

14.969,76 

128.844,53 
4,80 

170.284,92 

50 843,68 

43.803,96 

136.288,35 

171.907.35 

88.884,11 
96.679.08 

20.103,05 
375.000 

8.052.50 

51.571,88 
222.625,03 

1.579.863,00 

T. L . 

Sermaye 
İhtiyatlar { (Kanunî ve nizamî ihtiyatlar) 

M u h a b i r b a n k a l a r : 
Mevduat 
Cari hesaplar 
Tasarruf mevduatı 

T a s a r r u f m e v d u a t ı ; 
Vadesiz 
Vadeli : 
Bir aydan bir seneye kadar 250 
Bir seneden fazla 10.300 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacaklılar 
Tahsis edilmiş karşılıklar 
Kabullerimiz (kefalet ve teminat mektupları) 
Taleb olunmamış (temettüler ve kopunlar) 
Nazım hesaplar 
Kâr 

28.800,47 

10.550 

T. L . 

YEKÛN 

Kâr ve Zarar 
Z İ M M E T 

Masraflar: 
Maaş ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Hakkı huzur ve murakıb 

Verilen faiz 
Verilen kumüsyon 
Muhtelif zararlar 
Amortismanlar 
Safî kâr 

YEKÛN 

T. L . 

13.225,36 
1 273,36 
1.227,37 

844,21 
510,61 

4.982.24 
783.22 
123.44 
325,85 

33.076,47 

56.372,13 

M A T L U P 

Alınan faiz ve kumüsyonu 
Muhtelif kârlar 
Banka hizmetleri mukabili alınan ücret ve ku-
müsyonlar 
Geçen seneden müdevver kâr 
İcarlar 

T. L . 

YEKÛN 

394 
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Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Krallığı Arasında İmzalanan 2498 Numaralı  

Kanunlar Tasdik ve 2758 ve 2914 Numaralı Kanunlarla Müddeti İki Defa Temdid  

Edilmiş Olan Ticaret Mukavelesi ile Kliring Anlaşması Müddetinin Tekrar  

Uzatılması Hakkındaki Anlaşmaların Tasdikına Dair Karar 
 


