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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kırallığı ara
sında aktedilen mütekabil mutalebatm tesviyesine mü
teallik itilâfa, 

Balkan anlaşma misakma, 
Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti ara. 

sında imzalanan Samimî anlaşma misakma, 
Türkiye Cümhuriyetile Romanya Hükümeti arasın

da aktedilen dostluk, ademi tecavüz, hakem ve uz
laşma muahedesine, 

Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Kırallığı ara

sında aktedilen bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahe
desi hükümlerinin uzatılmasına dair protokola, 

Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kırallığı ara
sında dostluk, ademi tecavüz, hakem ve uzlaşma mu
ahedesine mütedair kanun lâyihaları müzakere ve ka
bul edildikten sonra perşembe günü toplanılmak üze
re inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cum

huriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında 8 milyon 
Amerikan dolarlık kredinin tahakkukuna dair aktolu-
nan protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası (Ha. 
riciye ve İktisat encümeninlerine) 

Teklifler 
2 — İdare heyetinin, Divanı muhasebat 1933 senesi 

bütçesinde 3 465 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

3 — Muğla mebusu Nuri Beyin, nüfus kanununa 
müzeyyel kanun teklifi (Adliye encümenine) 

Muhtelif evrak 
4 — Artvinin kurtuluşunun yıl dönümü münasebe-

tile kaymakam, belediye reisi ve Cumhuriyet Halk Fır
kasından mevrut tazimat telgrafı. 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 14 

REİS — Hasan B. 
KATİPLER : Refik B. (Konya), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin 
ne suretle icar ve idare edileceğine dair 1/813 nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye encümeni maz
batası fil 

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

hakkında kanun 
MADDE 1 — İster umum müdürlükçe idare 

edilsin, ister mütevelliler tarafından idare olun
sun, Evkafa ait kiralık yerlerin ne suretle kira
ya verileceği ve bağ, bahçe, zeytinlik gibi ma
hallerin mahsullerinin ne suretle satılacağı ve-

[1] Birinci müzakeresi 22 nci inikadat zap-
tmdadır. 

ya idare edileceği, tanzim edilecek bir nizamna
me ile tayin olunur. 

REİS — Efendim, bu kanunun ikinci müza
keresidir, madde hakkında tadil teklifi yoktur. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 — Zabıta memurlarının tahdidi sinnirıe dair 

1/816 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye en
cümeni mazbatası [2] 

Polis mensuplarının yaş hadlerine dair kanun 

MADDE 1 — Polis mensuplarının dereceleri 
itibarile mecburî olarak tekaüde sevkolunma-
lan için yaş hadleri şunlardır: 

Sin 
haddi 

Polis memurlarile bu derecedeki me
murlar ve katipler için 50 

Üniformalı ve sivil komiserlerle bu de
receye muadil memurlar için 53 

Üniformalı ve sivil merkez memurlarile 
bu dereceye muadil memurlar için 54 

Emniyet memurlarile polis ve emniyet 
müfettiş muavinleri ve bu derecedeki şube 
şefleri için 55 

Üçüncü sınıf polis ve emniyet müf ettiş-
lerile bu dereceye muadil memurlar için 56 

ikinci smıf polis ve emniyet müfettiş-
lerile bu dereceye muadil memurlar için 58 

Birinci smıf polis ve emniyet müf ettiş-
lerile Emniyeti umumiye şube müdürleri 
ve birinci smıf emniyet müdürleri fevkin-
deki emniyet müdürleri ve muadili müdür: -
lükler ve başmüfettişler için 60 

Bunlardan hizmetlerinin devamında faide 

[21 Birinci müzakereni 22 nci inikat zap-
lındadır. 

olduğu mafevklerinin vereceği ve Dahiliye ve
kâletinin kabul edeceği sicil ile anlaşılanlar İc
ra Vekilleri Heyetinin kararile daha beş seneye 
kadar istihdam edilebilirler. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi olma
dığına nazaran maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun mucibince tekaüt 
edilmesi icap eden zabıta memurlarmm tekaüt 
maaşlan mülkî ve askerî tekaüt kanununun 
26 mcı maddesi hükmüne tâbidir . 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul edilmiştir. / 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
":, . Ruznamemizde müzakere edilecek başka 
mad4e kalmamıştır. Cumartesi için ruzname 
?$£j|İkiline kâfi evrak gelmemiştir. Tensip eder
siniz gelecek celseyi pazartesine bırakalım. (Mu
vafık seslesi). O halde pazartesi saat 14 te top
lanılmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 14,15 



T. B. M. M. Matbaası 


