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Mtinderieat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 8 
2 — Havale edilen evrak 8 
3 — Müzakere edilen maddeler 8 
1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Be

yin, Arzuhal encümeninin 13 - V -1933 tarihli 
haftalık mukarrerat cetvelinin 15 sıra numara-
smdaki kararm Umumî heyette müzakeresine 
dair 4/55 numaralı takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası hakkında Adliye ve Teşkilâtı esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası 8 

2 — Beynelmilel yardım birliği mukavelesine 

Sayıfa 
bazı ilâveler yapılması hakkmda 1/169 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 8 

3 — Vakıf akar ve arazinin ve mahsulleri
nin ne suretle icar ve idare edileceğine dair 
1/813 numaralı kanun lâyihası ve Maliye encü
meni mazbatası • 8:9 

4 — Zabıta memurlarının tahdidi sinirine dair 
1/816 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye en
cümeni mazbatası 9 

5 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Ad
liye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeu Muh
telit encümen mazbatası 9 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Fransız mebusan meclisinde teşkil olunan 130 aza
dan mürekkep Türk - Fransız grupu hakkında Hari
ciye vekâletinden gelen telgraf okundu. 

Konya mebusu Kâzım Hüsnü Beyin vefatı tebliğ 
ve merhumun hatırasına hürmeten bir dakika sükût 
edildi, 

Cumartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis 
. Kâzım 

Kâtip 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

1 — 
Lâyihalar 

Bazı dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 
37G 500 liralık münakale yapılması hakkında 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

kanun 

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

REİS — Hasan B. 

KÂTİPLER: Ziya Gevher B. ( Çanakkale ), Ali B. ( Rize ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELE1 

1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Ilı
yın, Arzuhal encümeninin 13 -V - 1933 tarihli 
haftalık mukarrerat cetvelinin 15 sıra vumara-
sındaki kararın Umumî heyette müzal'erısine 
dair 4/55 numaralı takriri ve Arzuhal e-ncihnenı 
mazbatası hakkında Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası fil 

REİS — Muhtelit encümen mazbatasının me
ali şudur: Kendilerine tevdi edilen mesele. Teş
kilâtı esasiye kanununun bazı maddelerini tef
sir mahiyetinde olduğudur. Nizamnamei dahili
nin 124 üncü maddesi mucibince teşkilâtı esasi
ye kanununun her hangi bir maddesinin tefsiri 
meselesi, Teşkilâtı esasiye encümeninin tetkik 
edeceği bir mevzudur. Şimdiden bu mesele üze
rinde münakaşa açmak doğru değildir. Meseleyi 
doğrudan doğruya Teşkilâtı esasiye encümenine 
tevdi etmek daha muvafıktır (Muvafık sesleri). 
O halde meselenin Teşkilâtı esasiye encümenine 
tevdiini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Teşki
lâtı esasiye encümenine tevdii kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hayır 
efendim; tefsiri de kabul etmiyoruz. 

REİS — Meseleyi Teşkilâtı esasiye encüme
ni 7 13 numaralı matbuaya ilâve zaptın so

mundadır. 

nine tevdi ettik. Orada müzakere edilerek bir 
neticeye raptedilir. 

2 — Beynelmilel yardım, birliyi mukavelesine 
bazı ilâveler ya, yuma sı hakkında i/169 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazba-
t<m[1] 

HARİCİYE ENCÜMENİ M. M. SEKİ ME
SUT B. (Diyarbekir) — Efendim, ıbu lâyihanm 
encümene iadesini rica ederim. 

REİS — Hanefi encümene? 
ZEKİ MESUT B. (Diyarbekir) — Hariciye 

encümenine efendim. 
REİS — Alelûsul iade ediyoruz. 
Şu halde ikinci müzakeresi yapılacak olan 

maddelere areciyorr "; 

Vakıf akar re arazini: •,y,a!i sütlerinin 
ne sıırdle icar ı e >d<ırc cdih cı yine dair 1/813 
nur-ıa.raJı kanun lâyihası ve Midiye encümeni 
mazbatası [2j 

REİS — Heyeti umunıiyesi baklanda söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri). 

O halde maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

fil 45 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2j 58 numaralı matbua zaptın sonundadır. 



İ : 2 2 3-'.)-1934 C : 1 
Vakıf akar ve arazinin ve mahallerinin ne 
suretle kiraya verileceği ve idare olunacağı 

hakkında kanun 
MADDE 1 — îster umum müdürlükçe idare 

edilsin, ister mütevelliler tarafından idare olun
sun, Evkafa ait kiralık yerlerin ne suretle kira
ya verileceği bağ, bahçe, zeytinlik jibi mahalle
rin mahsullerinin ne suretle satılacağı veya ida
re edileceği, tanzim edilecek bir nizamname ile 
tayin olunur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

Birinci maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci kıraati, muayyen müddeti 
zarfmda yapılacaktır. 

4 — Zabıta m onurlarının tahdidi simıine dair 
1/816 numaralı kav. un lâyihası ve Dahiliye encü
meni 'mazbatası Fi 7 

REİS — Heyeti umumiyesi hak'nnda söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler etmeyenler ... 
kabul edilmiştir. 

Polis mensuplarının yaş hadlerine dair 
kanun 

MADDE 1 — Polis mensuplarmm dereceleri 
itibarile mecburî olarak tekaüde se\ koiuıımaları 
için yaş hadleri şunlardır: 

Polis mcmıırlarile bu derecedeki memurlar ve 
kâtipler için sin haddi (50), üniformalı ve sivil 
komiserlerle bu dereceye muadil memurlar için 
(53), üniformalı ve sivil merkez memurlarile bu 
dereceye muadil memurlar için (54), emniyet me-
murlarile polis ve emniyet müfettiş muavinleri 
ve bu derecedeki şube şefleri için (55), üçüncü 
sınıf polis ve emniyet müfettişlerile bu dereceye 
muadil memurlar için (56), ikinci smıf polis ve 

fil 59 numaralı matbua zaptın soıtundadır. 

emniyet müfettişlerile bu dereceye muadil me
murlar için (58), birinci smıf polis ve emniyet 
müfettişlerile Emniyeti umumiye şube müdürle
ri ve birinci smıf emniyet müdürleri fevkindeki 
emniyet müdürleri ve muadili müdürlükler ve 
başmüfettişler için (60). 

Bunlardan hizmetlerinin devamında faide ol
duğu mafevklerinin vereceği ve Dahiliye vekâ
letinin kabul edeceği sicil ile anlaşılanlar İcra 
Vekilleri Heyetinin kararile daha beş seneye ka
dar istihdam edilebilirler. 

REİS — Birinci madde hakkmda söz iste
yen yoktur. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun mucibince tekaüt 
edilmesi icap eden zabrta memurlarının tekaüt 
maaşları mülkî ve askerî tekaüt kanununun 26 
ncı maddesi hükmüne tâbidir. 

REİS — Kabul edenler ... Kabul etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Kabul etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

REİS — Kabul. edenler ... Kabul etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresi, müddeti zar
fmda yapılacaktır. 

5 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Ad
liye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbataları 

MUHTELİT E. M. M. MÜNİR B. (Çorum) — 
Efendim, bazı noktaları yeniden tetkik edilmek 
ve bu noktalar hakkmda yeni Maliye vekili Be
yefendinin mütaleasmı dinlemek üzere lâyiha
nın tekrar encümenimize iadesini rica ederim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Tornis
tan. Tornistan! hakkın ızharma medar olur git
sin. • 

REİS — Bu lâyihayi ayni Muhtelit encüme
ne iade ediyoruz. 

O halde ruznamede başka müzakere edilecek 
meselemiz kalmamıştır. Pazartesi günü saat 14 
te toplanılmak üzere celseyi kapayonım . 

Kapanma saati: 14,25 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra NQ 13 e ilâve 
Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalık Beyin, Arzuhal encü
meninin I3-V-I933 tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin 
15 sıra numarasındaki kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair 4/55 numaralı takriri ve Arzuhal encümeni maz
batası hakkında Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin

den mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. Mu. Encümeni 

Karar No. 1 
Esas No. 4/55 

"•' ^ v r * . - j * ' - * * j . * . 

27 - XII - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Çankırı mebusu Abdülhalik Beyin takriri üzerine Arzuhal encümeninin mukarrerat cetvelinde 
Meclis Heyeti Umumiyesinde müzakereye alman ve Rasim Asım Efendi ile Murtaza imzalı arzuhal 
sahibinin şikâyetine müteallik bulunan karar, bu müzakere neticesinde Teşkilâtı esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene tevdi olunmuştur. 

Muhtelit encümen bu mesail üzerinde tetkik ve müzakerede bulundu. 
Aynen zaptettirilmiş ve üç toplantmm zabıt suretleri olduğu gibi takdim edilmiş olan bu muza* 

kerelerde görüleceği üzere encümenin ekseriyeti, halli encümene tevdi olunan mesaili de evet veya 
hayır gibi bir karar verilmesini teşkilâtı esasiye kanununun 51, 54, 85 ve 8 inci maddelerinin tef
siri demek olacağına ve bunun için de teşkilâtı esasiyenin 102 nci ve dahilî nizamnamenin 124 üncü 
maddesinde yazılı usulün takip edilmesi lâzımgeleoeğine karar vermiş olduğundan Heyeti TJmumi-
yeye arzolunur efendim. 

Teşkilâtı esasiye ve Adliye E. lerdnden mürekkep 
Mu. fi. Reisi Na. M. 

H. Tarık 

Aza Aza 
Muhtelit E. Kâtibi Denizli 

Raif Necip AU 

Aza Aza Aza 
Kayseri Erzincan Kocaeli 
8. Azmi Abdülhak Ragıp 

Aza 
Manisa 

Bu kararda kanunî ve nizamî 
isabet olmadığını Umumî He
yette arzedeceğim. 

Refik Şevket 

M. 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza 
i Balıkesir 

Vosfi 

Aza 
Urfa 

Memet Emin 

' 

M. M. 
Giresun 

H. Tarık 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Konya 

Kâ. 
Artvin 

M. Asım 

Aza, 
Edirne 

Hasan Hayri 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Edirne 
Şeref 

Aza 
Kocaeli 

Tevfik Fikret Bey imzada Salâhattin Bey 
bulunmadı. imzada 

Aza 
Aydın 

Mazhar 

Aza 
Eskişehir 

Yusuf Ziya Bey 
zada bulunmadı. 

bulunmamıştır, 

Aza 
Aydın 

im- Tahsin 

_ 1 
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A. za 

lîefik Şevket Beyin mıütaleasma iştikak ejderim. 
Toka! 
Nâzım 

Aza 
Sinop 

fusuf Kemal 

Aza 
Muhalifini 

Konya 
S. Sırrı 

Aza 
Tekirdağ 

Celâl Nuri Bey . 
imzada bulunmadı. 

Âza 
Tefsir kanunda mevcut ve muayyen olan bir madde
nin müphem görülen manasından maksat ne oldu
ğunun aydınlatılması için vazu kanuna müracaat 
şekli olup teşkilâtı esasiye kanununun 51 inci mad
desinde idarî davaların ne gibi hususat olduğu ve 
bunlara bakacak ve hükmedecek merciin neresi 
bulunduğu sarahaten yazılmış ve bu mevada mah-
hus kaza merciinin mevcudiyeti mezkûr madde sa-
rahatile kabul edilmiş bulunduğundan teşkilâtı 
esasiye kanununun bu sarahati karşısında tefsir 
tarikına müracaata mahal olamayacağı rey ve ka
naatindeyim. 

Bursa 
Asaf 



Sıra NQ 45 
Beynelmilel yardım birliği mukavelenamesine bazı ilâveler 

yapılması hakkında 1/169 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 21 -XI-1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 614089 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

22-V-1930 tarih ve 1620 numaralı (Beynelmilel yardım birliği) mukavelenamesine bazı 
ilâveler yapılması hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
15-XI-1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Milletler arasında teşriki mesaiyi inkişaf ettirmek gayesine müteveccih olarak Akvam ce

miyeti delâletile afet vukuunda musibetzede halka muavenet için beynelmilel bir birlik teşkili 
maksadile 4-12 temmuz 927 tarihinde Cenevrede inikat eden beynelmilel konferansta tanzim 
ve murahhasımız tarafından 17 kânunuevvel 1927 tarihinde imza edilip Büyük Millet Mecli- * 
since de 22-V-930 tarihinde ve 1620 numara tahtında tasdik ve 3-VI-930 tarihinde neşrolu
nan oc Beynelmilel yardım birliği mukavelesi» nin mukaddemesinde işbu mukavelenameye iş
tirak eden Devletlerin ve murahhaslarının isimleri ile yirmi birinci maddesinin sonunda 
imza eden murahhaslardan Berezilya ve Mısır ve Macar murahhaslarının şerhleri mezkûr 
bulunmamasına ve bilâhare Akvam Cemiyeti Kâtibi Umumiliğinden gönderilen ayni mukavele
nin diğer yeni bir nüshasında, mukaddemede iştirak eden Devletlerin ve murahhaslarının isim
leri le 21 nci maddenin sonunda Berezilya ve Mısır ve Macar murahhaslarının şerhleri mün-
deriç bulunmasına mebni iştirak eden Devletlerin ve murahhaslarının isimleri ile 21 inci 
maddenin sonunda imza eden murahhasların isimlerinin ve bu murahhaslardan Berezilya ve 
Mısır ve Macar murahhaslarının şerhlerinin musaddak metnin ikmali için mukavelenin marül-
arz aksamına ilâvesine lüzum olduğu aşikârdır. 

Bu sebebe binaen bu ilâvelerin de biran evvel tasdikına tevessül buyurulmasını istirham 
eylerim efendim, 
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T. B, M. M. 

Hariciye encümeni 
Karar M 17 23-^11-1933 
Esas M İl 169 

Yüksek Reisliğe 

Cenevrede imza edilip 22-V-1930 tarihli ve 1620 numaralı kanunla Büyük Millet Meclisi 
tarafından tasdik edilen ( Beynelmilel yardım birliği ) mukavelesine bazı maddeler ilâvesi 
hakkında İcra Vekilleri Heyeti tarafından takdim olunan kanun lâyihasının, tadil edilmek üzere 
Büyük Meclisin 7-1-1933 tarihli celsesinde encümenimize iadesine karar verilmişti. 

Encümenimiz mezkûr kanun lâyihasını tadil etmiştir. Büyük Meclisin tasdikına arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim eder. 
H. En. R. N. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 

Sivas Sivas Diyarbekir Kocaeli Elâziz Bolu 
Necmettin Necmettin Zeki Mesut /. Süreyya Fazıl Ahmet Hasan Cemil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

/ - 12 temmuz 1927 tarihinde Cenevrede içtima eden beynelmilel konferansta kabul olunarak 
Büyük Millet Meclisince 22 - V - 1930 tarihinde ve 1620 numara tahtında tasdik ve 3 - VI - 930 
tarihinde de neşrolunan ( Beynelmilel Yardım Birliği mukavelenamesi ) nin mukaddeme sine, işti
rak eden devletlerin ve murahhaslarmm isimleri ile 21 inci maddesinin sonuna, imza eden murah
hasların isimlerinin ve bunlardan Brezilya, Mısır ve Macar murahhaslarının şerhlerinin tercüme

sinin de ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Cenevrede 4 - 12 temmuz 1927 tarihinde içtima eden beynelmilel konferansta 
kabul olunarak Büyük Milet Meclisince 22 - V - 930 tarihinde ve 1620 numara tahtında tasdik 
edilmiş bulunan 12 temmuz 1927 tarihli mukavelenamenin nmkaddemesine: (Arnavutluk Reisi
cumhuru, Almanya Reisidevleti, Haşmetlû Belçikalılar kiralı hazretleri, Brezilya müttehit dev
letleri reisi, Haşmetlû büyük Beritanya ve İrlanda ve Maverayı ebhar Beritaııya arazisi kiralı 
ve Hindistan İmparatoru hazretleri, Haşmetlû Bulgarlar kiralı hazretleri, Kolombiya Reisicum
huru, Gûba Reisicumhuru, Danziğ serbest şehri namına Lehistan Reisicumhuru, Haşmetlû Mısır 
Kiralı hazretleri, Ekvator Reisicumhuru, Haşmetlû İspanya Kiralı hazretleri, Fenlândiya Reisi
cumhuru, Fransa Reisicumhuru, Yunanistan Reisicumhuru, (luatemala Reisicumhuru, Fehametlû 
Macaristan (kıvernörü, Haşmetlû İtalya Kiralı hazretleri, Letonya Reisicumhuru, Fehametlû Mo
nako prensi hazretleri, Nikaraguva Reisicumhuru, Peru Reisicumhuru, Lehistan Reisicumhuru, 
Portekiz Reisicumhuru, Haşmetlû Romanya Kiralı hazretleri, Sen marino cumhuriyeti Naip ka-
pitenleri, Çekoslovakya Reisicumhuru, Türkiye Reisicumhuru, Uruğuvay Reisicumhuru, ve Vene
züella müttehit devletleri Reisi ) isimlerinin ve 

( Arnavutluk Reisi: 
Paris Maslahatgüzarı Müsyü Libohova'yı, " 

Almanya Reisi Devleti: 
Almanya Salibiahmer reisi sanisi mütekait kaymakam P. Draudt'u, 
Mesai nezareti müşaviri Madam J. Dünner'i, 
Dahiliye nezareti müşaviri Doktor F. Ruppert'i, 
Hariciye nezaretinde Orta elçilik müsteşarı Doktor G. Scheller'i; 

Haşmetlû Belçikalılar Kiralı Hazretleri: 
Belçika Salibiahmer umumî muhasibi Meclisi Ayan azasından Müsyü A. François'yi; 
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Brezilya Müttehit Devletler Reisi: 

isviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü Raoul de Rio 
Braneo'yu; 

Haşmetlû Büyük Beritanya ve irlanda ve Maverayi Ephar, Britanya arazisi Kiralı, Hindistan 
imparatoru Hazretleri: 

Hindistan için: 
Hindistan imparatorluğunun Londra Yüksek komiseri Sir Atul Chandra Chatterjee'yi; 

Haşmetlû Bulgarlar Kiralı Hazretleri: 
Bulgar Salibiahmeri komitesi azasından Müsyü Stephan Laftchieff'i; "! 

Kolombiya Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas Orta elçi Doktor Antonio Jose Restrepoy'u; 

Küba Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhası fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü G. De 

Blanck' i, 
Lehistan Reisicumhuru: 

J)anziğ serbest şehri için: 
Varşova Devlet hıfzıssıhha mektebi müdürü sabık nazırlardan Dr. W. Chodzko, j | | ; 
Danziğde Salibiahmer kâtibiumumisi D. Ferber, i. 

Haşmetlû Mısır Kiralı Hazretleri: . • 
Cenevre konsolosu Ahmet el Kadry Bey' i, • ' 

Ekvator Reisicumhuru: 
Roma maslahatgüzarı Müsyü F. Guarderas' i, 

Haşmetlû ispanya Kiralı Hazretleri: 
Bren maslahatgüzarı Müsyü L. Quer Boule' yi, 

Fenlândiya Reisicumhuru i 
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas Müsyü Roudolf Holsti' yi, 

Fransa Reisicumhuru: 
Hariciye nezaretinde Akvam Cemiyeti Fransa servisi şefi orta elçi Kont Bertrand Clauzel' i» 

Yunanistan Reisicumhuru: 
isviçre federal meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü V. Denderamisi' i, 

Guatemala Reisicumhuru: 
Müsyü J. Castoneda'yı, 

'Fahametlû Macaristan Guvernörü: 
Macaristanın Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhası mukim elçi Müsyü P. De Hevesy 

de Heves'i, 
Haşmetlû italya Kralı Hazretleri: -

Kırallık ayan azasından Asaletlû Giovanni Giraolo'yıı, 
Meclisi Mebusan azasından Asaletlû Stefano Cavazzoni'yi; 

Letonya Reisicumhuru: , - -
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas Müsyü Oh. Duzmans'ı; 

Fahametlû Monako Prensi Hazretleri: 
Cenevre Konsolos muavini Müsyü Rodolphe ElleVi; 

Nikaragua Reisicumhuru: 
Fransa Reisicumhuru nezdinde Fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü F. Medina'yi; 
Peru Reisicumhuru: 

Roma Maslahatgüzarı Müsyü Vietor Gonzales Olaechea'yı; 
Lehistan Reisicumhuru: ' > 

Varşova Devlet Hıfzıssıhha mektebi müdürü sabık nazırlardan Doktor W. Chodzko'ytıj 
Portekiz Reisicumhuru: 

isviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalade murahhas ve orta elçi Müsyü A. İSI. Bartho-



İomeu Ferreira, yi, 
Haşmetlû Romanya Kiralı hazretleri: 

Akvam cemiyeti nezdinde daimî murahhas ve isviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 
murahhas ve orta elçi Müsyü N. P. Comnene, i 

Senmarino Cumhuriyeti Naip Kapitenleri: 
Oenevrede İtalya konsolos muavini Müsyü Fr. Paolo vamıi Archirafi, yi 

Çekoslovakya Reisicumhuru: 
Akvam cemiyeti nezdinde daimî murahhas ve İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 

murahhas ve orta elçi Müsyü Ferdinand Veverka, yi 
Türkiye Reisicumhuru: 

İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Memet Münir Bey, yi 
Uruğuvay Reisicumhuru: 

İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü E. Buero, yu 
Venezoillâ müttehit devletleri Reisi: 

Bern maslahatküzarı O. Baptista Cenevre konsolosu Müsyü Branesyo J. Duarte, yi 
Murahhasları olarak tayin etmişlerdir. ) 

Fıkralarının ve 21 inci maddenin sonuna da; 
(Arnavutluk 
Almanya 

Belçika 
Berezilya 

Hindistan 
Bulgaristan 
Kolombiya 
Küba 
Serbest danzig şehri 
Mısır 

Ekvator 
İspanya 

Fenlandiya 
Fransa 
Yunanistan 
Guatamala 
Macaristan 

İtalya 

Letonya 

M. Libohova 
Draudt 
Ruppert , -
Dr. Dünneı* ' 
Dr. Schellert '; ' 
A. François < 
Raoul De Rio Branso 
(İşbu imza, Brezilya parlâmentosunun tasvibine muallâk olarak vazolunnıuştur). 
Atul C. Chatterjee 
S. N. Laftchieff -
A. J. Restrepo ' 
G. De Blanch y " -

Chodzke, Dr. Ferber ' * ~ 
Ahmet El Kadry 
(Mısır Hükümetince, hissei iştirakini tesbit eden İcra komitesi kararının bilâhare 
kabulü kaydi ihtirazisile). 
F. Guarderas • 
Cuis Quer Boule ; 

( Tasdik olunmak kaydi ihtirazisi ile ) 
Rııdolf Holsti • • • : . ' , 
Clauzel • • > ' , ' 
V. Dsndramis ' , ; ' 
Jese Castaneda M. 
( Zirde vaziülimza Macaristan murahhası işbu mukavelenameyi imza ederken, 
Hükümeti namına, işbu mukavelenamenin 10 uncu maddesinde münderiç bulu
nan en müsait muafiyet ve kolaylıkların Macaristanda husulüne tevfikan kabul 
olunan siyasî memurların mazhar oldukları ne harici ezmemleket hukukun ve ne 
de diğer hak ve masuniyetleri istilzam etmediğini beyan eder ) 
Paul De Hevesy • , . . . . -
Giovanni Ciraolo 
Cavazzoni Stefano •" 
Charles Düzmans 
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Monako : R. Elles 
Nikaragua : F. Medina 
Peru : Victor Gonzalez Olechea 
Lehistan : Ohodzko 
Portekiz : A. M. Bartholomeu Ferreira 
Romanya : N. P. Comm&ıe 
Sen Maren : Fr. Paulo Vanni Archerafi 
Çekoslovakya: Ferdinand Veverka 
Türkiye : Memet Münir Bey > 
Uruguvay : E. E. Buere 
Venezüella : Octavio Baptista F. J. Duarte) 
İmzaların ilâvesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanunun ahkâmını icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
15 - II - 931 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

S. î. M. V. 
Dr .Refik 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Mf. V. Na;V. îk. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 



HARİCİYE ENCÜMENİNİN TFKLİFİ 

Beynelmilel yardım birliği mukavelesinin tasdiki hakkında 22 - V - 1930 tarihli re 1620 numaralı 
kanuna mm z ey yel kanun lâyiham 

MADDE 1 — 12 temmuz 1927 de Cenevrede kabul ve 22 - V - 1930 da T. B. AL Meclisince 
tasdik edilen « Beynelmilel yardım birliği » mukavelesi konferansına iştirak eden Devletler ve mu
rahhaslarının isimleri aşağıda gösterilmiştir: 

( Arnavutluk Reisicumhuru, Almanya Reisi Devleti, Haşmetin Belçikalılar Kiralı Hazretleri. 
Brezilya müttehit Devletleri Reisi, Haşmetin Büyük Britanya ve İrlanda ve Maverayi ebhar Britan
ya arazisi Kiralı ve Hindistan İmparatoru .Hazretleri, Haşmetin Bulgarlar Kiralı Hazretleri, Ko
lombiya Reisicumhuru, (iûba Reisicumhuru, Danzziğ serbest şehri namına Lehistan Reisicumhuru, 
Haşmetin Mısır Kiralı Hazretleri, Ekvator Reisicmhuru, Haşmet!û İspanya Kiralı Hazretleri, Fen-
landıya Reisicumhuru. Fransa Reisicumhuru, Yunanistan Reisicumhuru, Guatemala Reisicumhu
ru, Fehaanetlû Macaristan (luvernörü, Haşmetin İtalya Kiralı Hazretleri, Letonya Reisicumhuru, 
Fehametlû Monako Prensi Hazretleri, Nikaraguva ReisicünYhuru, Peru Reisicumhuru, Lehistan 
Reisicumhuru, Portekiz Reisicumhuru, Haşmetiû Romanya Kiralı Hazretleri, Sen Marino Cumhu
riyeti Naip Kapitenleri, Çekoslovakya Reisicumhuru, Türkiye' Reisicumhuru, Uruguay Reisicum
huru, ve Venezüella müttehit Devletleri Reisi ) isimlerinin ve, 

(Arnavutluk Reisi: 
Paris Maslahatgüzarı Müsyü Libohova'yi, 

Almanya Reisi Devleti: 
Almanya Salibiahmer Reisi sanisi mütekait kaymakam P. Draudt'u, 
Mesai nezareti müşaviri Madam J. Dünner'i, 
Dahiliye Nezareti müşaviri Dr. F. Ruppert'i, 
Hariciye Nezaretinde orta elçilik müsteşarı Dr. C Seheller'i, 

Haşmetlû Belçikalılar Kiralı Hazretleri: 
Belçika Salibiahmer umumî muhasibi Meclisi Ayan azasından Müsyü A. Franeois'yi, 

Brezilya müttehit Devletler Reisi: 
İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü Raoul de Rio 

Braneo 'yu, 
Haşmetlû Büyük Britanya ve İrlanda ve Maverayi Epher, Britanya arazisi Kiralı, Hindistan 

İmparatoru Hazretleri: 
Hindistan için: 

Hindistan İmparatorluğunun Londra Yüksek komiseri Sir Atul Ghandra (>hatter,jee'yi, 
Haşmetlû Bulgarlar Kiralı Hazretleri: 

Bulgar Salibiahmeri komitesi azasından Müsyü Stephan laftehieff 'i, 
Kolombiya Reisicumhuru: 

Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas orta elci Dr. Antonio Jose Restrepoy'u, 
Küba Reisicumhuru: 

Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhası fevkalâde mnraluhas ve orta elçi Müsyü M. De 
Blanek 'i, 

Lehistan Reisicüımihu'ru: *• " 
Danzig' Serlbest şehri için: 

Varşova Devlet Hıfzıssahiha mektebi müdürü safbıık nazırlardan I)r. W. ChodzkoVu, 
Daııziıgde Salifoiainmer /kâtibi umuanisi D. Ferder'i, 

Haşmetlû Musir Kiralı Hazretleri: , 
Cenevre konsolosu Ahmet el Kadry Bey'i, 

Ekvator Reisicümıhuru: 
Roma maslahatgüzarı Müsyü F. Guarderas'ı, 
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Haşmetlû İspanya Kiralı Hazretleri: 

Bren onaslafhatgüzarı Müsyü L. Quer Boule'yi, 
Fenlânıdiya Reisicüm(huT(u: 

Akvaım Cemiyeti nezdinde daimî »murahhas Müsyü Roudolf Holsti'yi, 
Fransa Reisicumhuru: 

Hariciye nezaretinde Akvam Cemiyeti Fransa servisi şefi orta elçi Kont Bertrand Orlau-
ızel'i,. 

Yunanistan ReMcüımfhuru: 
İsviçre Federal Mıeclisi nezdinde fevkalâde unuraihhas ve orta elçi Müsyü V. Dender-amis 'i, 

Guatemala Reisicumhuru: 
Müsyü J. Castoneda'yı, •• — -- ''.'^i-*, £ : 

Fahaımetlû Macaristan Guvernörü: 
Ma»cajristanın Aikvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhası mukim elçi Müsyü P. De He-
vıesıy ide Heves'i, 

Haşmetrû İtalya Kiralı Hazretleri: i 
Kırallıik Ayan azasından Asaletin Giovaimi Giraolo'yu, 
Meclisi Melbusan azasından Asaletlû Stefano Gavazaoni'yi, «• 

Letonya Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas Müsyü Ch. Duzmans'ı, 

Fahametlû Monako Prensi Hazretleri: 
Cenevre Konsolosu muavini Müsyü Rodolphe Eılles'i; 

Nikaragua Reisicumhuru: 
Fransa Reisicumhuru nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü F. Medina'yi; 

Peru Reisicumhuru: 
Roma Maslahatgüzarı Müsyü Victor Gonzales Olaechea'yi; 

Lehistan Reisicumhuru: 
Varşova Devlet Hıfzıseıhha ımektebi müdürü sabık nazırlardan Dr. W. Chodzko'yu; 

Portekiz Reisicumhuru: 
İsviçre Federal. Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü A. M. Bartholomeu 

Ferreira'yı, 
Haşmetlû Romanya Kiralı Hazretleri: 

Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas ve İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 
murahhas ve orta elçi Müsyü N. P. Commnene'i, 

Senmarino Cumhuriyeti Naip Kapitenleri: 
Cenevrede İtalya konsolos muavini Müsyü Fr. Paolox vanni Archiraf i 'yi, 

Çekoslovakya Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhas ve İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 

murahhas ve orta elçi Müsyü Ferdinand Veverka'yı, 
Türkiye Reisicumhuru: 

İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Memet Münir Beyi, 
Uruguay Reisicumhuru: 

İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü E. Buero'yu 
Venezoellâ Müttehit Devletleri Reisi: 

Bern maslahatgüzarı O. Baptista Cenevre konsolosu Müsyü Branesyo J. Duarte'yi murah
hasları olarak tayin etmişlerdir. ) 

MADDE 2 — Mezkûr mukavelenin 21 inci maddesinde mukaveleyi imza eden Devletler murah
haslarının isimleri aşağıda gösterilmiştir: 

Arnavutluk ; M. Libohova ^ " """' T 4" ^ 



Almanya : Draudt ' 
Ruppert 
Dr. Dünner 
Dr. Sehellert 

Belçika : A. François 
Brezilya : Raoul De Rio Branso 

( İşbu imza, Brezilya parlâmentosunun tasvibine muallâk olarak vazolunmuştur) 
Hindistan : Atul C. Chatterjee 
Bulgaristan : S. N. Laftchieff 
Kolombiya : A. J. Restrepo 
Küba : Gr. De Blanch 
Mısır : Ahmet El Kadry 
Serbest Danzig şehri: Öhodzke, Dr. Ferber 

(Mısır Hükümetince, hissei iştiraikini tesbit eden îcra Komitesi kararının bilâ 
hare kabulü kaydi ihtirazisile). 
F. Gruarderas 

Tasdik olunmak kaydi ihtirazisi ile) 
Ekvator 
ispanya 
Fcnlandıya 
Fransa 
Yunanistan 
Guatamala 
Macaristan 

Letonya 
Monako 
Nikaragua 
Peru 
Lehistan 
Portekiz 
Romanya 
Sen Maren 
Çekoslovakya 
Türkiye 
Urugvay 
Venezüella 

Cuis Qaer Boule 
Rudolf Holsti 
Clauzel 
V. Dendramis 
Jese Castaneda M. 
( Zinde vaziülimza Macaristan murahhası işbu mukavelenameyi imza ederken, 
Hükümeti namına, işbu mukavelenamenin 10 uncu maddesinde münderiç bulu
nan en müsait muafiyet ve kolaylıkların Macaristanda usulüne tevfikan ka
bul olunan siyasî menrurların mazhar oldukları ne harici eznıemleket hukukun 
ve ne de diğer hak ve masuniyetleri istilzam edemediğini beyan eder). 
Paul De Hevesy 
Griovanni Ciraolo 
Cavazzoni Stefano 
Charles Düzmans 
R. Elles 
F . Medina 
Victor Gonzalez Olchea 
Chodzko 
A. M. Bartholomeu Ferreira 
N. P. Commene 
Fr. Paulo Vanni Areherafi 
Ferdinand Veverka 
Memet Münir Bey 
E. E. Bu«re 
Oetavio Baptista F. J. Duarte) 

imzaların ilâvesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya îera Vekilleri Heyeti memurdur, 



Sıra No 58 
Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle icar ve 

idare edileceğine dair 1813 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 26-XI-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3401 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle icar ve idare edileceğine dair hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-XI-933 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Evkaf varidatının mühim bir kısmı; akar ve arazi kiralarından ve zeytin ve incir gibi bazı 

mahsullerden ibarettir. 
Akarat ve arazinin kiraya verilmesi, zeytin ye incir gibi mahsulâtın satılması «:66 i» No. lı 

müzayede ve münakaşa kanununa tevfikan icra edilmekte iken bu kanuna göre zeytinlerin sa
tılmasında bir takım zararlar husule geldiği görülerek 1926 senesi Evkaf bütçe kanununun. 
<rl6» ncı maddesile verilen salâhiyet üzerine zeytinliklerin idaresi ve mahsulâtının satılması 
için İcra Vekilleri Heyetince başka esasları havi bir talimatname yapılarak bu zararın önüne 
geçilmiştir. Ancak bu salâhiyet; zeytinliklere münhasır .ve maksur olduğundan diğer mahsulâ
tın satılması, akarların ve arazinin kiraya verilmesi, yine müzayede ve münakaşa kanunu hü
kümlerine tâbi kalmıştır. Esasen daha ziyade inşaat, alım, satım işlerine müteallik hükümleri 
ihtiva eden ve umum varidatın inkişafı ve malî bir buhran olmadığı esnada o vaktin iktisadî 
şeraitine ve icabatına nazaran yapılmış olan bu kanunun mahsulâtın satılmasında ve icar işle
rinde kifayetsizliği daha o zamanlarda da hissedilmekte iken bir kaç senedir ortalığı kaplayan 
iktisadî buhran münasebetile bu kifayetsizlik bir kat daha artmış, umum müdürlük bütçesinin 
hemen nısfını teşkil eden varidatın her gün biraz daha eksilmesinde bu da bir amil olmakta 
bulunmuştur. 

Kanunun bilhassa icar muamelâtında menfi tesir gösteren noktalardan bazılarını tadat la-
zimgelirse: l -İcar muamelâtında müzayedenin esas olması, 2 - Teminatın mahiyet ve miktarı, 
3 - Müddeti icarın hitamında müsteciri sabık için bir hak tanınmaması gösterilebilir* 

Filhakika icar muamelâtında müzayedenin esas olması ve müzayedeye iştirak için de % 
7,5 nisbetinde bir paranın depo edilmesinin kâfi gelmesi pek çok sui istimale kapı açmaktadır* 

öûnagûn maksatlarla bu miktar para tedarik ederek müzayedelere iştirak eden kimseler 
yüzünden hem idare hem de namuslu müstecirler pek çok zarara uğramaktadırlar. 

Teminatı katiyenin başlıca nakit ve bu naktin de bedeli ihalenin yüzde onbeşi miktarında 
olması da lehte ve aleyhte olmak üzere menfi tesir yapan hususlardandır. Müstecirlerin ekserisi 
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ufak ticaret sahibi kimselerdir. Bu itibarla teminatı banka mektubu değil, nakit ile teinin 
zaruretindedirler. Bu günün iktisadî vaziyetine göre bu paranın defaten ve peşinen verilmesi 
çok güç olduğu gibi icar müddetince bundan istifade edilmemesi de kiraciier için ağır bir 
yük teşkil etmektedir. Hüsnü niyet sahibi olmayan kimseler için ise sui istimale vasıta olmak
tadır. Kirayı vaktinde vermeyenler hakkındaki takibat hiç bir zaman bu'teminatın karşılaya
bileceği bir zamanda ikmal edilmemekte ve ihalenin fesinle kiracı çıkarılması ile matlubatı-
mızın tamamii istifası mümkün olamamaktadır. Sabık müstecirlere bir hak tanınması bahsine 
gelince: Bu hal; kiracıların binnetice idarenin çok aleyhindedir. Eyi ve dürüst bir kiracıyı 
çıkarmamak mucirin ve her hangi bir yerde yerleşmiş, muhitte kendini tanıtmış, ticaretinin 
icabı olarak dükkânını, tezgâhını tanzim etmiş müstecirlerin de olduğu yerde kalması, işine 
devam edebilmesi de menfaati icabmdandır. 

Hatta bu sebepledir ki umumî buhran dolayısile her gün kiralar bir derece daha düştüğü 
halde bir çok müstecirler bedeli sabık üzerinden aktin yenilenmesini istemektedir. Bu talep
leri terviç edilemiyerek müzayedeye çıkarılan yerler için bir takım kimseler gelip pey açmakta 
ve bu suretle yerini yurdunu temin etmiş müstecirlerden ya açıktan bir para çekmekle ve 
yahut müstecirin mukavemeti karşısında çekilmekte ise de her iki şekilde de yeni kiracılar 
mutazarrır olmakta ve bu yüzden akarlarımıza rağbet günden güne azalmaktadır. 

İşte bu sebeplerle sair esbaba binaen kanunun ihtiva ettiği hükümler kâfi gelmemekte ve 
ahvalin icabına göre değişeceğinden bunun daha ziyade takdire bırakılması muvafık olacağı 
düşünülmektedir. Bunun için de evvelce zeytinlikler için olduğu gibi vakıf akar ve arazinin 
kiralanması ve vakıf mahaller mahsullerinin satılması işlerinin ne gibi esaslar dairesinde 
yapılabileceğinin tayini salâhiyetinin İcra Vekilleri Heyetine verilmesi arz ve teklif olunmaktadır. 

Vakıfların başlıca varidat membalarından daha çok ve daha kolaylıkla istifade maksadile 
olan bu teklifin kabul-buyurulmasıtıı istirham eyleriz 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 16 - XII - 1933 
Karar No. 15 
Esas No. 1/813 

Yüksek Reisliğe 

Vakıf akar ve arazinin ne suretle kiraya verileceği ve nasıl idare olunacağı hakkında Başvekâletin 
26 teşrinisani 1933 tarih ve 6/3401 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise tevdi olunan kanun lâyiha
sı encümenimizde tetkik ve müzakere olundu: 

Evkaf varidatının mühim bir kısmını, akar ve arazi kiralarile zeytin ve "incir gibi bazı mahsul
lerin satış bedelleri teşkil etmektedir. Bunlardan kiraya verileceklerin her sene acık arttırmaya tâbi 
tutulmasından bir çok malızurlar çıktığı verilen izahattan anlaşılmıştır. Filhakika muntazaman bor
cunu ödeyen devamlı bir kiracının işgal ettiği bir yeri her sene arttırmaya çıkarmak; bu gibile
ri orada kalamayacak veya icar bedelini muntazam veremeyecek bir kısım müşterilerin hususî menfaat 
kaydile rekabetlerine maruz bırakmak demektir. Bu hal, şeklile vakıf varidatını arttırır mahiyet
te görülürse de, hakikatte kiraların tahsilindeki müşküller ile sağlam ve devamlı müşterilerin elden 
kaçması vakıf iratlarının seneden seneye azalmasına sebep olduğu görülmüştür. 

Evkafa ait zeytin ve incir mahsûllerinin toplanma, ve satış şartlarının da Devlet alım ve satımla
rından ayrı ve hususi bir mahiyette olduğu encümenimizce tabiî görülmüştür. 

Bu itibarla gerek kira ve gerek idare işlerinde evkafın hususiyetlerine göre hususî hükümler 
konulması lüzumu encümenimizce de tasvip .olunmuş ancak bunun bir talimatname yerine bir nizam-



name ile yapılması muvafık görülmüştür ve madde bu şekilde tadil edilerek Yüksek Heyetin tasvibi
ne arzohnımak üzere Yüksek Reisliğe takdime karar verilmiştir. 

Maliye E. Reisi 
(lümüşane 

II. Fch 

Aza 
İeel 

Emin 

rti 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Kâtip 
Balıkesir 
Enver 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 

Aza 
Aydın 
Adnan 

Aza 
Manisa 

Tahir 

Aza 
Urfa 

Behçet 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle icar ve idare edileceğine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — İster umum müdürlükçe idare 
edilsin, ister mütevellileri tarafından idare olun
sun Evkafa ait kiralık yerlerin ne suretle kiraya 
verileceği, bağ, bahçe, zeytinlik gibi mahallerin 
mahsullerinin ne suretle satılacağı veya idare edi
leceği İcra Vekilleri Heyetince talimatname ile 
tayin olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

22-XI-1933 
Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. 

İk. V. 
M. Celâl 

Ad. V. M. M. V. 
Zekâi 

Mal V. Mf. V. 
M. Abdülhalik Hikmet 

S. İ. M. V. G. İ. V. 
Dr. Refik Ali Rana 

Da, V. 
Ş. Kaya 

Na. V 
Fuat 

Zr. V. 
Muhlis 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne 
suretle kiraya verileceği ve idare olunacağı 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İster umum müdürlükçe idare 
edilsin, ister mütevelliler tarafından idare olun
sun Evkafa ait kiralık yerlerin ne suretle kira
ya verileceği bağ, bahçe, zeytinlik gibi mahalle
rin mahsullerinin ne suretle satılacağı veya ida
re edileceği tanzim edilecek bir nizamname ile 
tayin olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 





Sıra No 59 
Zabıta memurlarının tahdidi sinnine dair 1/816 numaralı 

kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 5-^11-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3491 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Zabıta memurlarının tahdidi sinnine dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4-XıI-933 
toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Polislik, esas itibarile ağır ve yıpratıcı bir meslektir. Vatandaşların haklarına, hürriyetlerine 
Ve memleketin umumî emniyetine karşı yapılan ve yapılacak olan her türlü tecaüz karşısında 
gerek halkı ve gerekse Devlet otoritesini muhafaza ve müdafaa ve kanun hükümlerini harfiyen 
icra ile mükellef bulunan inzibat kuvvetlerini teşkil eden anasırın bu vazifeyi hakkile yapa
bilecek kuvvet ve zindeğiyi haiz olması en esaslı şartlardandır. Bu vazifelerle birlikte memle
ketin daima muhtaç olduğu huzur ve sükûnun devam ve istikrarını temin edecek olan polis men
suplarının dimağ ve beden kabiliyetinin muvazi yürümesinde meslek ve memleket için büyük 
faide mevcuttur. Bu mülâhazalara müsteniden zabıta memurlarının yaşlarının tahdidine lüzum 
görülerek bir kanun lâyihası tanzim olunmuştur. Lâyihaca, muhtelif sınıf ve decelerdeki me
murlar için kabul olunan azamî yaş miktarı 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
hükümleri nazarı itibare alınarak tesbit olunmuş ve bu suretle hiç bir memurun tekaüt hak
kından mahrum kalmasına meydan bırakılmamıştır. Bundan başka polis memurlarından maada 
diğer zabıta memurlarına 30 sene filen hizmet edenlere mazkûr kanunun bahşettiği haktan 
istifade için zaman da bırakılmıştır. Büğün 55,60 ve daha yukarı yaşlarda bir çok memurlar 
vardır. Bu memurlardan hemen hiç bir istifade görülmediği halde kendilerini faal kadro ha
ricine çıkarmak imkânı bulunmamakta ve bu gibilerin arzıılarile tekaütlük.zamanına kadar 
istihdamlarına mecburiyet hâsıl olmaktadır. 

Bu kanun lâyihasile zabıta kadrosunda işe yaramayan ve zamanlarının büyük bir kısmını 
fasılalı surette istirahat ve tebdilhava ile geçirerek tekaüt olmak istemeyen ve bu suretle 
kadronun gençleştirilmesine mâni olan memurlar mağdur edilmeksizin faal kadro haricine 
çıkarılarak umumî kadronun daima genç ve faal uzuvlarla takviyesi mümkün olacaktır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 18 
Esas No. 1/816 

- 27 - XII - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Zabıta memurlarının tahdidi sinnine dair hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 4 - XII - 1933 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte 
gönderildiğini bildiren Başveikâletin 5 ^birinci ıkânun 1933 tarih ve 6/3491 sayılı tezkeresi encüme
nimize havale buyurulmuş olmakla emniyet işleri umum müdürü Tevfik Hadi Beyin de hazır bu
lunduğu 11 - XI I - 1933 tarihli toplantımızda okundu ve iş hakkında konuşuldu: 

Mevzubahs olan zabıta memurlarının polis mensuplarından ibaret olduğu anlaşıldığından kanım 
lâyihası o suretle tetkik edilmiştir. 

Polis hizmetinin izahtan müstağni olan ağırlığı ve bu mesleke girenlerin amme menfaati namına 
ifasile mükellef oldukları işlerin ehemmiyeti, nazarı dikkate almrnca bu meslek mensuplarının dinç 
vücutlu ve dine kafalı unsurlardan mürekkep olmasnn kabul eylemek tabiî ve zaruridir. Esasen 
14 - V - 1933 tarih ve 2169 numaralı kanunla, ÂH Meclis, bir kısım Dahiliye memurlarının mecburî 
tekaüt yaşlarını tesbit etmiştir. Yaş tahdidi hususunda nahiye müdürleri, kaymakamlar, emniyet 
müdürleri ile mülkiye müfettişleri hakkında varit olan düşünceler; polis mensupları hakkında faz
lası ile varit görüldüğünden kanun lâyihası esas itibarile kabule şayan görülmüştür. 

Ancak birinci madde ikinci maddenin bir tekrarından ibaret görülmesine binaen hifzolunarak 
ikinci madde ile karıştırılması muvafık addolunmuş ve bu tadilâtla tanzim olunan kanun lâyiha
sının Ulu heyetin iyi görüşüne arzına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Dahiliye E. R. 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

R. V. M. M. Kâ, 
Mezun Çanakkale 

Şükrü 

Aza Aza 
Zonguldak Samsun 

Halil Zühtü 

Aza 
Adana 

Ali Münif 

Aza 
Şebin Karahisar 

Vasfi Kaşıt 

Aza 
Kütahya 

Memet 

Aza 
Zonguldak 
Kifat 

Aza 
Çorum 

/ . Kemal 

Aza 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zabıta memurlarının tahdidi sinnine 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Polis memurları, üniformalı 
ve sivil komiserler, üniformalı ve sivil mer
kez memurları, emniyet memurlarile polis ve 
emniyet müfettiş muavinleri, polis ve emniyet 
müfettiş ve başmüfettişleri ve Emniyet işleri 
umum müdürlüğü şube müdürleri, şube şef
leri, memur ve kâtipleri ve emniyet müdür
leri başkâtip ve kâtipleri ve memurları aşa
ğıdaki maddede yazılı yaşlan bitirince teka
üde sevkolunurlar. 

DAHtLtYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Polis mensuplarının yaş hadlerine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Polis mensuplarının, dereceleri 
itibarile mecburî olarak tekaüde sevkolunmalan 
iğin yaş hadleri şunlardır: 

[ Polis memurlarile bu derecedeki memurlar 
ve kâtipler için sin haddi (50), üniformalı ve si
vil komiserlerle bu dereceye muadil memurlar 
için (53), üniformalı ve sivil merkez memurla
rile bu dereceye muadil memurlar için (54), em
niyet memurlarile polis ve emniyet müfettiş 
muavinleri ve bu derecedeki şube şefleri için 
(55), üçüncü srnrf polis ve emniyet müfettişle-
rile bu dereceye muadil memurlar için (56), 
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MADDE 2 — Polis memurlarile bu derece
deki memurlar ve kâtipler için sin haddi (50), 
üniformalı ve sivil komiserlerle bu dereceye 
muadil memurlar için (53), üniformalı ve si
vil merkez memurlarile bu dereceye muadil 
memurlar için (54), emniyet memurlarile po
lis ve emniyet müfettiş muavinleri ve bu dere
cedeki şube şefleri için (55), üçüncü sınıf po
lis ve emniyet müfettişlerile bu dereceye mu
adil memurlar için (56), ikinci sınıf polis ve 
emniyet müfettişlerile bu dereceye muadil me
murlar için (58), birinci sınıf polis ve emni
yet müfettişlerile Emniyeti umumiye şube mü
dürleri ve birinci sınıf emniyet müdürleri fev-
kindeki emniyet müdürleri ve muadili müdür
lükler ve başmüfettişler için (60) tır. 

Bunlardan hizmetlerinin devamında faide 
olduğu mafevklerinin vereceği ve Dahiliye ve
kâletinin kabul edeceği sicil ile anlaşılanlar İc
ra Vekilleri Heyetinin kararile daha beş se
neye kadar istihdam edilebilirler. 

MADDE 3 — Bu kanun mucibince tekaüt 
edilmesi icap eden zabıta memurlarının teka
üt maaşları mülkî ve askerî tekaüt kanununun 
26 ncı maddesi hükmüne tâbidir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 4-XII-1933 
Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zckâi Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. MalV. Mİ V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü M. Aibdülhalik Hikmet Fuat 
Ik. V. S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

M. Celâl Ali Rana 

ikinci sınıf polis ve emniyet müfettişlerile bu 
dereceye muadil memurlar için (58), birinci sı
nıf polis ve emniyet müfettişlerile Emniyeti 
umumiye şube müdürleri ve birinci sınıf emni
yet müdürleri f evkindeki emniyet müdürleri ve 
muadili müdürlükler ve başmüfettişler için (60) 
tn\] 

Bunlardan hizmetlerinin devamında faide ol
duğu mafevklerinin vereceği ve Dahiliye vekâ
letinin kabul edeceği sicil ile anlaşılanlar İcra 
Vekilleri Heyetinin kararile daha beş seneye ka
dar istihdam edilebilirler. 

MADDE 2 — Bu kanun mucibince tekaüt 
edilmesi icap eden zabıta memurlarının tekaüt 
maaşları mülkî ve askerî tekaüt kanununun 26 
inci maddesi hükmüne tâbidir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
vekili memurdur. 




