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Sayıfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 2 
2 — Havale edilen evrak 2 
3 — Müzakere edilen maddeler S 
1 — Türkiye - Bulgaristan arasında imza ve 

2499 sayılı kanunla tasdik olunan ticarî itilâfata 
ismi geçen (kaşkaval) kelimesi yanına (kaşar) 
kelimesinin de konulmasına dair kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbata
ları (1/106) 3,11,20,29:32 

2 — Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşma-
sile tedi yatın tanzimine müteallik mukavelename 
ve ilişikleri 11 mart 1935 tarihinden itibaren iki 
ay müddetle uzatıldığından 2294 saydı kanunun 
3 ncü maddesine göre keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Hariciye ve İktısad en
cümenleri mazbataları (3/69) 3,11,20,32:35 

3 — Türkiye ile İtalya arasında imza edilen 
ticaret mukavelesi ile merbutlarının 20 ikinci 
kânun 1935 tarihinden itibaren 9 ay daha uza
tılmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktı
sad encümenleri mazbataları (1/33) 3:4,11,20,35:38 

4 — Yabancı Devletlerle yapılacak muvakkat 
ticarî itilâflara müteallik 2258 sayılı kanun 
hükmünün uzatılmasına dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktısad encümenleri mazbata
ları (İ/78) 4,11,20,38:41 

Sayıfa 
5 — Devlet memurları aylıklarının teyhid ve 

teadülüne dair olan kanun ile eklerinin Tahlisiye 
umum müdürlüğü memurlarına da tatbiki hak
kındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/92) 4,11,20,41:44 

6 — Ordu zabıtan heyetine- mahsus terfi ka
nununun 1 nci maddesinin (A) fıkrasile 11 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sı ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/159) 4:5 

7 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me
murları hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyi-
hasş ve Millî Müdafaa encümeni mazba
tası (1/42) 5:8 

8 — Beynelmilel adalet divanına müteallik 
bazı metinlere iltihakımız hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/137) 8:9 

9 — Türkiye ile Almanya arasmda aktolu-
nan ticaret mukavelenamesine ek olarak 15 ni
san 1935 tarihinde imzalanan anlaşmanın tasdi-
kına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (l/l€ft) 9 

10 — Ankara merkez hrfzıssıhha müessese-



Sayıfa 
sinde kullanılacak yabancı uzmanlara dair kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/236) 9 

11 — Dahiliye memurları kanununun 2 nci 
maddesini değiştiren 2429 sayılı kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren kanun lâyihası ve Dahili
ye encümeni mazbatası (1/171) 9:10 

12 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası 
ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/62) 10:11 

13 — Türkiye Cümhuriyetile Iran Devleti 

Sa./ıfa 
arasında aktolunan emniyet, bitaraflık ve iktisa
dî emek berabeerliği muahedenamesinin tasdı-
kına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Iktısad 
encümenleri mazbataları (1/70) 11:12 

14 — Türkiyede açılacak Beynelmilel pana
yır ve sergilerin vergi ve resimlerden muafiyeti
ne dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/216) 12,20,44:47 

15 — 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel 
mevcud olan vakıflar hakkında tatbikat kanunu 
lâyihası ve Maliye, Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/41) 12:20,20:28 
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SABIP, ZABIT HULÂSASI 
Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borçları 

hakkındaki mazbata okunduktan sonra, 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsü, 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme, 
istanbul liman işleri, 
İzmir liman işleri umum müdürlükleri ve 
Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 yılı büt

çeleri ile, 
Mezkûr idarenin teşkilâtı hakkındaki kanunun ba

zı maddelerini değiştiren ve kanuna yeniden bazı mad
deler ekleyen kanun lâyihası, 

Tuz fiatı, 
»Sümer bank sermayesine yatırılacak para ile İz

mir ve Samsun belediyelerine kefaletten ötürü öden
mesi lâzımgelen paranm 1934 yılı bütçesinden mah
subuna, 

Küçük Yozgad barut ve Silâhtarağa fişek fabrika
ları müstahdemlerinin Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü kadrosuna ilâvesine, 

Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası hakkında
ki kanunun 2315 sayılı kanunla tadil edilmiş 40 nci 
maddesinin yeniden tadiline, 

Ankarada yaptırılacak mülkiye mektebine, 
Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mu

kavelenin tasdikma, 
Kazanç vergisi kanununun 39 ncu maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanun lâyihaları müzakere ve ka
bul edildikten sonra pazartesi günü toplanılmak üzere 
inikad bitirildi. 

Başkanvekili Kâtib Kâtib 
Hasan Saka Kütahya Balıkesir 

Naşid Uluğ Sabiha Gökçiil 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Posta, telgraf ve telefon memurlarının müte
selsil kefalet borçları hakkında kanun lâyihası (1/246) 
(Nafıa encümenine) 

Tezkereler 
2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 65 nci mad

desi hükmünün noterlerin vazifesine nihayet vermesin
de de cari olub olmadığının tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/115) (Adliye ve Maliye encümenle
rine) 

3 — Borçlu memur ve müstahdemlerin maaş ve
ya ücretlerinin haczi için icra ve iflâs kanununun 
355 nci maddesine göre yapılacak tebligatın hangi 
makamlara yapılacağının tayini hakkında Başvekâlet 
ezkeresi (3/116) (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Çalın dede köyünden Osmanoğlu Ömer, Kula

nın Camiikebir mahallesinden Memedoğlu Hakkı, Ça
lın Şeyh elvan köyünden Memedoğlu Veli ve Kııruça-

yın Çorak köyünden Memedoğlu Caferin ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/26) (Ruznameye) 

5 — Demiryolları teknik birliği hakkındaki 1886 
tarihli mukavelename ile 18 mayıs 1907 ve 14 kânunu
evvel 1912 tarihli protokollere iltihakımıza dair ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encümenleri mazba
taları (1/54) (Ruznameye) 

6 — Polisin vazife ve salâhiyeti kanununun 5 nci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/95) (Ruznameye) 

7 — Salihlinin Gele köyünden Piraşuvah Memed
oğlu arabacı Halil ile Maksudoğlu Çapacı Sadrinin 
ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/92) (Ruzna
meye) 

8 — Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli hakkın
da kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1176) (Ruznameye) 



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

BAŞKAN — Nuri Conker 
KÂTÎBLER: Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Sabiha Gökçül (Balıkesir). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. İkinci müzakeresi yapılacak maddeler vardır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Türkiye - Bulgaristan arasında imza ve 
2499 sayılı kanunla tasdik olunan ticarî itilâfta 
ismi geçen (Kaşkaval) kelimesi yanına (kaşar) 
kelimesi de konulmasına dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları 
(1/106) [1] 

Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza 
edilib 6 haziran 1934 tarih ve 2499 numaralı 
kanunla tasdik olunan ticarî itilâfname ile mer

butunda yapılacak tashihe dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara

sında akit ve imza edilib 6 haziran 1934 tarih 
ve 2499 numaralı kanunla tasdik olunan ticarî 
itilâfnameye merbut 1 numaralı zeyilde yazılı 
kaşkaval kelimesinin yanma ticarî itilâfname ile 
merbutunun meriyete girdiği tarihten itibaren 
kaşar kelimesinin de ilâvesi kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

2 — Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşma-
sile tediyatın tanzimine müteallik mukavelename 
ve ilişikleri 11 mart 1935 tarihinden itibaren iki 
ay müddetle uzatildığındatn 2294 sayılı kanunun 
3 ncü maddesine göre keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Hariciye ve İktısad en-
cümenleri mazbataları (3/69) [2] 

[1,2] Birinci müzakereleri 31 nci inikad sab
undadır. 

BAŞKAN — Bu kanunun da ikinci müzake
residir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasmda akit ve imza 
edilib 6 haziran 1934 tarih ve 2499 sayılı kanun
la tasdik olunan, ticarî itilâfname ve merbutları 

meriyet müddetinin iki ay uzatılmasına dair 
kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan arasm
da akit ve imza edilib 6 haziran 1934 tarih ve 
2499 sayılı kanunla tasdik olunan ticarî itilâf
name ile merbutlarmm 11 - III - .1935 tarihinden 
itibaren iki ay müddetle meriyetlerinin uzatıl
ması hakkında İcra Vekilleri Heyetince 2294 
sayılı kanundaki salâhiyete istinaden verilen ka
rar tasdik olunur. 

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

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3 — Türkiye ile İtalya arasında imza edilen 
ticaret mukavelesi ile merbutlarının 20 ikinci kâ
nun 1935 tarihinden itibaren 9 ay daha uzatılma
sına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (1/33) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da ikinci müzake
residir. 

[1] Birinci müzakeresi 31 inci inikat zabtın-
dadır. 

- 3 -
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Türkiye ile İtalya rasmda akid ve imza edilip 
6 haziran 1934 tarih ve 2498 sayılı kanunla tas
dik olunan ticaret mukavelesi ile tediyatın 
tanzimine dair olan itilâf name ve merbutları me
riyet müddetinin dokuz ay uzatılmasına dair 

kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile İtalya arasmda 

akid ve imza edilip 6 haziran 1934 tarih ve 
2498 sayılı kanunla tasdik olunan ticaret mu
kavelenamesi ile tediyatm tanzimine dair itilâf -
name ve merbutlarının 20 ikinci kânun 1935 ta
rihinden itibaren dokuz ay müddetle meriyetle
rinin uzatılması kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

4 -— Yabancı Devletlerle yapılacak muvak
kat ticarî itilâflara müteallik 2258 sayılı kanun 
hükmünün uzatılmasına dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve îktısad encümenleri mazbataları 
(1/78) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da ikinci müzake
residir. 

Katı ticaret muahedeleri akdi için müzakereye 
başlanmış veya başlanacak Devletlerle muvak
kat ticarî itilâflar akdi hakkında 5 haziran 1933 
tarih ve 2258 sayılı kanunla verilen salâhiyet 
müddetinin üç sene uzatılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Katı ticaret muahedeleri ak
di için müzakereye başlanmış veya başlanacak 
Devletlerle muvakkat ticarî itilâflar akdine dair 
5 haziran 1930 tarih ve 1679 numaralı kanunla 
verilen salâhiyete binaen Hükümetçe aktedile-
cek muvakkat ticarî itilâflar için tayin ve bilâ
hare 31 mayıs 1932 ve 5 haziran 1933 tarih ve 
1997 ve 2258 sayılı kanunlarla temdid edilen 
azamî müddet 1 temmuz 1938 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] Birinci müzakeresi 31 inci inikat zabtın-
dadır. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

5 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülÜ7ie dair olan kanun ile eklerinin Tah
lisiye umum müdürlüğü memurlarına da tatbiki 
hakkındaki kanuna bağlı cedvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası (1/92) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da ikinci müza
keresidir. 

Tahlisiye umum müdürlüğü memurları maaş
ları hakkındaki 1804 sayılı kanuna bağlı ced

velde değişiklik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarının 

tevbid ve teadülü hakkındaki 1452- numaralı ka
nun ile müzeyyelâtmm Tahlisiye umum müdür
lüğü memurlarına da tatbiki hakkındaki 
28 - V -1931 tarih ve 1804 sayılı kanunun ikinci 
maddesine bağlı cedvelde umum müdür ile mu
hasebe müdürünün derece ve maaşları aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmişdir: 
Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

3 Umum müdür 1 100 
7 Muhasebe müdürü 1 55 
BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Îktısad vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorum. 
6 — Ordu zabit an heyetine mahsus i er fi ka

nununun 1 nci maddesinin A fıkrasile 11 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/159) [2] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da ikinci müzake
residir. 

[1, 2 J Birinci müzakereleri 31 nci inik ad. zap-
tındadır. 

— 4 — 
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863 numaralı subaylar heyetine mahsus terfi 

kanununun 1494 ve 2018 numaralı kanun
larla değiş alan 1 nci, 11 nci maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusu 

subaylar heyeti, atideki sınıflardan müteşek
kildir : 

A - Muharib sınıflar : (Piyade, süvari, top
çu, hava, istihkâm, muhabere, jandarma, gü
verte, çarkçı), 

B - Muavin sınıflar : (Demiryolu, otomobil, 
nakliye, sıhhiye, baytariye, levazım, harita, mü
hendis, subay, sanayii harbiye) 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hiç bir subay mensub olduğu 
sınıfının kıtasında rütbesine aid asgarî müddetin 
lâakal üçte biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe 
terfi edemez. Bu müddetler kurmay subayları 
için harpte hâsıl olacak ihtiyaca göre başbuğluk-
ca lüzumu kadar azaltılabilir. 

Ancak kadro mucibince rütbesinin mukabili j 
kıtaat bulunmayan subayların terfileri mafevk- j 
lerinden alacakları siciller üzerine yapılır. 

Harb akademisi ve Yüksek levazım mektebi 
tahsilinde bulunan subaylar ile kurmay stajiyer- I 
leri ve kurmay subaylarının Akademiye ve Yük- j 
sek levazım mektebine gireceklerin de bu mek- ; 
tebe girmezden evvel tahsil esnasında ve tahsil- \ 
den sonra memur edilecekleri muhtelif muharib j 
kıta komutanlıklarında ve levazım sınıfı için ki- j 
ta sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas sınıf- i 
lan kıta hizmetinden sayılır. 

Alelûmum muavin sınıflar mensublarmdan 
Harb akademisini muvaffakiyetle itmam eden
ler piyade sınıfına nakledilirler. îşbu nakilden 
evvel muavin sınıf kıtalarında geçen hizmetleri i 
kıta hizmetinden sayılır. Ancak terfi için piya- ; 
de sınıfında sicil müddeti olan altı ay bulunub 
muvafık sicil almak meşruttur. 

Mütehassıs tabib ve baytar ve kimyagerle- ; 
rin hastanelerde, bakteriyoloji ve serolojihane- i 
lerdeki ihtisas hizmetleri kıta hizmeti olarak 
kabul edilir. 

Sanayii harbiye ve harita sınıflarına mensub j 
subaylar sınıflarına aid kadro dahilnde mafevk
lerinden alacakları sicil üzerine terfi ederler. 
Ancak birinci fıkrada mezkûr kıta subayların
dan gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıblılardan 
evvel terfi edemezler. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden -
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

7 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur-
| lan hakkında 1076 sayılı kanunun bazı madde

lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/42) [1] 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ M. M. KÂ
ZİM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — Bu kanu
nun müstacelen müzakeresini, encümen namına 
isteyorum. 

BAŞKAN — Bu kanunun müstacelen müza
keresi teklif ediliyor. 

Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiş-
dir. ı 

Heyeti umumiyesi hakkında bir mütalea var 
mı?. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmişdir. 

İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı maddelerine ilâve

ler yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 3 ncü 

maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
3 - (Her sene yapılan son yoklama netice

sinde sağlam veya sakat asker edilenlerden tam 
devreli lise ve muadilleri ile Yükesk derecede 
meslek mektebleri, Yüksek deniz ticaret mektebi 
ve muadili mekteblerden ve Üniversiteden me
zun bulunanlar ile Yüksek deniz ticaret mek
tebinden çıkanlar, sekizinci maddedeki şartları 
haiz oldukları halde ihtiyat subay yetiştirilmek 
üzere tahsillerinin nevine ve kabiliyetlerine ve 
M. M. vekâletince takdir edilecek ihtiyaca gö
re muhtelif sınıflara ayrılırlar ve askerî ehli
yetnameyi haiz olub olmadıklarına göre aşağı
daki cetvelde yazılı müddetlerle talim ve tahsile 
tâbi tutulurlar. Cetvelde gösterilen hizmet müd
detleri mezun buludnukları mektebe nisbetle 
değil ibraz ettikleri askerî ehliyetnamenin de
recesine göredir. 

[1 | 109 sayılı matbua za-ptın sonundadır. 
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Askerî ehliyetname 

3 ncü maddenin başında 
yazılı mekteblerden me
zun olubta askerî ehliyet
namesi bulunmayanlar 
Tam devreli lise ve mua
dili mekteblerden mezun 
ve askerî orta ehliyetna
mesi olubta tam ehliyet
namesi olmayanlar 
Tam devreli lise ve mua
dili mekteblerden mezun 
tam ve orta ehliyetname
si olanlar 
Yüksek mekteblerle Yük
sek deniz ticaret mektebi 
ve Üniversite mezunların
dan askerî yüksek ehli
yetnamesi olanlar 
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Bunlardan, cetvel mucibince kıta hizmeti ya

pan ve ikmal eden veya yüksek ehliyetnameyi ha
iz olan tabib ve baytarlar kamilen, kimyager, ec
zacı, dişçilerin en liyakatlilerinden ihtiyaca gö
re Millî Müdafaa vekâletince lüzum görülecek 
miktarı tercihan kendi tatbikat mekteblerine 
ve lüzumunda askerî sıhhî müesseselere, sınaî 
kimyagerler ve makine mühendislerinden lü
zumlu miktarı askerî fabrikalara ve dişçi ve 
eczacı ve kimyagerlerle mühendislerden ihti
yaçtan fazlasile diğerleri tefrik edildikleri sınıf
ları İhtiyat subay mektebine sevk ve buralarda 
altı aylık bir hizmet ve tahsile tâbi tutulurlar 

Bunlardan tabib, kimyager, eczacı, dişçi 
ve baytarlar, kendi tatbikat mekteblerin-
de veya sıhhî müesseselerinde altı aylık bir tah
sil ve hizmete tâbi tutulurlar ve bu tahsilin ni-
heyetinde yarsübay nasbedilirler. 

Bu müddetzarfında bunlar hakkında idare, 
iaşe ilbas ve maaş hususunda Harbiye mekte
bi talebesi, Yüksek deniz ticaret mektebinden 
çıkanlara dahi muvazzaf deniz talebesi gibi 
muamele yapılır 

İşbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar 
ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar askerlik mükel
lefiyeti kanununun 34 ncü maddesindeki şartları 
haiz olsalar dahi sınıflarının muvazzaflık 
hizmetlerine aid müddetleri askerlik mükellefi
yeti kanununun 5 nci maddesine göre tamamla

mak üzere çavuş rütbesile sınıfları kıtaat ve 
müessesatma gönderilirler. 

Bunların kıtada, mektebdeki geçen müddet
leri hizmeti askeriyelerinden mahsub edilir, fa
kat ellerinde askerî ehliyetname müddetleri na
zarı dikkate alınmaz. 

İktidar ve ehliyetleri tasdik kılınanlar ihti
yat yarsübay nasbedilir ve sınıfları takım komu
tanlığında (Kıtası bulunmayanlar sınıf ve mes
leklerine aid işlerde) altı ay daha hizmet görür
ler. Bu müddeti muvaffakiyetle bitirenler mu
vazzaf yarsübayları hakkındaki şerait dairesinde 
asteğmen nasbolunurlar. Muvaffakiyet göstere-
miyenler üç ay daha istihdam olunarak yetiştiri
lir ve liyakat gösterenler asteğmenlikle, göstere-
miyenler yarsübaylıkla terhis olunurlar. 

Bunların muvazzaf sınıfa nakletmek iste
yenlerinden talimatnamesinde münderiç şart
ları haiz ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur 
veya müteahhid olduğu hizmeti ifa ve ikmal 
etmiş bulunanların ihtiyaç halinde muvazzaf 
sınıfa nakilleri icra ve harbiye mektebinde tah
silleri ikmal ettirilir. 

Yalnız ihtiyat subay olarak hizmete devam 
etmek arzusunda bulunanların Millî Müdafaa 
vekâletince lüzum görülürse 14 ncü maddenin 
2 nci fıkrası mucibince azamî iki devre müddeti 
kadar hizmetlerinin devamına müsaade olunur. 
Bu fazla müddetler hazarda devrei talimiyeler-
deki müddetlere sayılır. 

İhtiyat subaylığa bidayeten tefrik edilenler, 
askerlik mükellefiyeti kanununun 34 ncü 
maddesindeki kısa hizmeti icab ettiren şeraiti 
haiz olsalar dahi işbu kanun ahkâmına tâbi tu
tulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleket
lerde askerî mühendis ve askerî fen memuru 
yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle 
hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve smıflarile 
alâkadar askerî fabrikalaf veya sair müessese
lerde on ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti 
tasdik olunanlar ihtiyat yarsübay nasbedilir 
ve tahsil görecekleri müesseselere gönderilirler. 
Askerî mühendis ve askerî fen memuru olmağa 
kifayeti görülmeyenler talebe sıfatile harbiye 
mektebine sevkedilirler. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

10 - Yoklama, ilân kâğıdlarmın asıldığı ta
rihten başlayarak bir ay içinde her ihtiyat su
bay ve ihtiyat askerî memuru, kanunî ikamet
gâhını ve maluliyeti olub olmadığını derecesile 
birlikte mmtakasında bulunduğu askerlik şube
sine şifahen veya mektubla bildirmeğe ve ra
porlarının musaddak bir suretinin bir defaya 
mahsus olmak üzere göndermeğe veya aslını 
göstermeğe borçludurlar. 

- 6 -
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Mektup gönderenler müracaatlarını göste

rir vesika elde etmelidirler. Yoklamadan sonra 
ikametgâhını değiştirenler ayrıldıkları ve gide
cekleri yerleri askerlik şubelerine bir ay içinde 
haber vermeğe mecburdurlar. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar dahi el
çilik veya konsolosluğa müracaatla vesikasını 
kaydettirecektir. Elçiler veya kohsoluslar bu 
müracaati ve malûmatı askerlik şubelerine bil
dirirler. 

Yoklama sırasında istenilen malûmatı şifa
hen veya mektubla bildirmemiş ve kaydini yap
tırmamış veyahud şubeleri mıntakası haricine 
giderek yerlerini değiştirdiklerine dair bir ay 
içinde şubelerine haber vermemiş olan ihtiyat 
subay ve memurlara şube reislerinin tahrirî iş
arı üzerine askerlik dairesi reislerince elli lira 
cezayi nakdî hüküm olunur ve tahsili emval ka
nunu mucibince tahsil edilmek üzere evrakı 
mahallî Hükümetine gönderilir. Her hangi bir 
askerlik şubesi kütüğüne kaydini hiç yaptırma
mış olanlara bu ceza üç yüz lira olub ayni 
suretle hüküm ve tahsil olunur. 

Bu haller kısmî veya umumî seferberliğin 
ilânına kadar devam etmiş bulunursa cezayi 
nakdî alınmakla beraber emsalleri çağınlma-
mış veya tecil edilmiş olursa dahi bu gibiler 
hizmete alınırlar. Seferberliğin ilânında bizzat 
müracaat etmeyenlerden bilâhare dehalet eden 
veya ele.geçenler ayrıca asrî ceza kanununa gö
re ceza da görürler. 

Yoklamalarını yaptıran ihtiyat subaylarının 
nüfus hüviyet cüzdanlarına ve künyelerine yok
lama neticesi askerlik şubesince kayid ve tasdik 
olunur. 

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

MADDE 3 — 25 nci maddenin 5 nci fıkrası 
basma ve bu maddenin nihayetine ilâve edilen 
fıkralar: 

25 — İhtiyat subay ve memurlarından hiç bi
risi hazar ve sefer hizmetlerinden istisna edile
mez. Ancak Büyük Millet Meclisi azaları me
busluklarının devamı müddetince müeccel sayı
lırlar. Atideki cetvelde yazılı memuriyet ve hiz
met sahibleri işbu memuriyet ve hizmetlere ta
yinleri seferberlik emrinin ilânından evvel tas
dik edilmiş olmak şartile ve memuriyetlerinin de
vamı müddetine münhasır olmak üzere yalnız 
vakti seferde tecil olunurlar. 

îşbu tecile tâbi ihtiyat subay ve .memurla
rının silâh altına almacak zaman ve miktarı 
Başbuğlukça takdir ve Hükümetle Başbuğluk 
arasında tesbit olunur. Bu cetvelin gösterdiği 
vazife ve memuriyetler ashabmm isimleri her 
sene kayid ve tesbit olunur: 

1 - Şûrayi devlet devairi reisleri ve azaları, 
2 - Divanı muhasebat reisi evvel ve sanileri, 

müddeiumumi ve azaları, 

3 - Bâşmüddeiumumi ile bilûmum mehakim 
reis ve aza ve aza mülâzimleri, müddeiumumi 
ve muavinleri, hâkimlerle muavinleri, müs-
tantıklar, icra reisleri, sıfatı kazaiyeyi haiz 
muavinleri, icra memurları, tabibi adliler, 

4 - Elçiler, 
5 - Umumî müfettişler, müfettişlik başmü-

şavirlerile müşavir ve müdürleri, valiler ve vi
lâyet nüfus müdürleri, 

6 - Vekâlet müsteşarları ile Riyaseticümhur 
ve Büyük Millet Meclisi Kâtibi umumileri, he
yeti teftişiye reisleri, müdürü umumiler ve mü
dürler, 

7 - Divanı muhasebat murakiblerile bilûmum 
vekâletler kadrosunda mevcud müfettişlerin se
ferberlik ilânından evvelki miktarmm yarısı, 

8 - Dörd müessesatı nafıa komiseri, dörd vi
lâyete bir başmühendis, 

9 - İki ticaret, iki sanayi, dörd ticareti bah
riye, altı iktısad müdürü umumisi, 

10 - Leylî kız ve erkek lisesi müdürleri, leylî 
kız ve erkek orta mekteb müdürleri, leylî kız 
ve erkek sanayi mektebi müdürleri, leylî kız 
ve erkek muallim mektebleri müdürleri, leylî 
musiki muallim mektebleri müdürleri, leylî köy 
muallim mektebi müdürleri, leylî orta muallim 
mektebi müdürleri, yüksek muallim mektebi 
müdürleri, mektebi mülkiye müdürü, Vekiller 
Heyetince miktarı tesbit edilecek maarif mü
dürleri, talim ve terbiye reis ve azaları, Üniver
site rektörlerile fakülte dekanları, Ziraat, or
man ve baytar âli mektebleri müdür ve rektör
leri ve leylî ziraat ameliyat mektebleri müdür
leri, eczacı, dişçi, yüksek deniz ticaret, posta, 
telgraf ve telefon mekteblerile güzel sanatler 
akademisi ve diğer yüksek mektebler müdürleri, 

11 - Diyanet işleri reisi, 
12 - Elçilik müsteşarları ve başkâtibleri, 
13 - Başkonsoloslarla ( Başşehbenderlerle ), 

konsoloslar (Şehbenderler) ve konsolos (Şeh
bender) vekilleri, 

14 - Kaza kaymakamları, 
15 - Vilâyet defterdar ve muhasebecileri, 
16 - Nahiye müdürleri, 
17 - Kaza malmüdürleri, 
18 - Hara müdürü ile iki mütehassıs baytan, 

mıntaka ziraat başmüdürleri, dörd vilâyete bir 
! ziraat müdürü, haşerat mücadele müdürleri, 
! 19 -'Vlâyet sıhhiye ve baytariye müdürlerile 
I vilâyet merkez kazaları hariç olmak üzere her 
I kazaya bir Hükümet tabibi, 

20 - A) îdarei umumiyeye aid müessesatı 
i sıhhiyenin etibbası, (İşbu müessesatın veçhi tah

sisine ve ihtiyacatı mahalliyeye göre, Müdafaai 
I Milliye ve Sıhhat v eiçtimaî muavenet vekâlet-
i leri arasmda bümüzakere tesbit ve İcra Vekil-
i leri kararile terkolunur), 

B) Îdarei hususiye, belediye müessesatı sıh
hiyesinde bir operatör, bir bakteriyolog her 
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yüz hasta için bir eczacı, ve hasta adedi yüzü 
geçerse her yüz hasta için bir tabib daha, 

21 - Askerî ve mülkî hastane bulunmayan 
yerlerden şahsî teşebbüslerile seferberlik emrin
den evvel açrlarak hali faaliyette bulunan has
taneler etibbası (Beher yüz yatağa bir doktor 
hesabile), 

22 - üfusu on bine kadar olan kasabalarda 
bir eczane ve eczacı, (Bundan fazla şehir ve ka
sabalarda her yirmi bin nüfusa bir eczane ve 
eczacı hesab edilir ve bırakılır), 

23 - Vekâletlerle idarei hususiye ve belediye
lere merbut hıfzıssıhha müesseseleri, kimyahane, 
bakteriyolojihane, kuduz, serom, aşı darüssma-
ası gibi müessesattaki etibba, baytar, eczacı, 
kimyagerlerden hidematı fenniyelerinin icab 
ettirdiği miktar (Millî Müdafaa ve Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâletleri arasında bilmüzakere 
tesbit ve İcra Vekilleri kararile terkolunur), 

24 - Kömür havzalarında ve askerî fabrika
lara muktazi maden ocaklarında ve Akay 
idaresile Deniz işletmesi idaresi ve alelûmum 
demiryollar ve demiryollarının müntehi oldu
ğu limanlardaki ihtiyat subay ve memurlarından 
vücudlarma ihtiyaç olup vakti hazarda isimleri 
Heyeit Vekilece tesbit edilmiş olan kısmı. 

Bütün bu tecil edilecek memuriyetlere ihti
yatide yaş haddini aşmış olanlardan intihabı 
tercih olunarak orduda işe yarayacakların hiz
mete amade bulundurulması temin olunur. 

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

MADDE 4 — 27 nci madde şu suretle tadil 
edilmiştir : 

27 - ihtiyat subay ve memurları silâh altına 
davet edildikleri zaman askerî elbiseyi giymeğe 
mecburdurlar. Âtideki ahvalde de askerî üni
formalarını giyebilirler. 

Ancak bu kıyafetle suihareket ettikleri tak
dirde ayni muvazzaf subaylar gibi mesul olur
lar ve işledikleri suçlardan dolayı askerî mah
kemelerine verilirler. 

A - Bayramlarda, 
B - Evlendikleri gun, 
C - Resmî surette vukubulan askerî ziyafet ve 

davetlerde ve resmî surette çağırıldıkları diğsr 
askerî merasimlerde ve resmî surette çağırıldık
ları diğer askerî merasimlerde (Tüm ve daha bü
yük komutanların müsaadesile). 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddevi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul ediîmiıtir. 

MADDE 5 — Muvakkat maddenin sonuna şu 
fıkra ilâve edilmiştir: 

Askerlik mükellefiyetini 1111 numaralı ka
nuna göre yaptıktan sonra 3 ncü maddenin ba
şında yazılı tahsil görenler arzu ederlerse evvel
ce yaptıkları hizmet hazırlık kıtası hizmetinden 
sayılarak bu kanun mucibince ihtiyat subay ye
tiştirilir. 
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BAŞKAN — Bir mütalea var mı? Maddeyi 

; kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
\ teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
; mey enler ... Kabul edilmiştir. 
! Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
| Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
; 8 — Beynelmilel adalet divanına müteallik 
', bazı metinlere iltihakımız hakkında kanun lâyi-
\ hant ve Hariciye ve Adliye encümenleri mazbata-
! lan (1/137) \'l] 

BAŞKAN — Heyeti umumjyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini ka-

[ bul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilme-
; si kabul edilmiştir. 
i . 

Beynelmilel daimî adalet divanına müteallik 
bazı metinlere iltihakımız hakkında kanun 
MADDE 1 — a - Beynelmilel adalet divanı 

statüsünün 16 kânunuevvel 1920 tarihli imza 
protokolüne, 

b - Mezkûr statünün tadiline dair olan 14 ey
lül 1929 tarihli protokole, 

Kayidsiz ve şartsız olarak, 
C - Amerika birleşmiş Hükümetlerinin Divan 

statüsüne iltihakına dair olan 14 eylül 1929 
tarihli protokole kayidsiz ve şartsız olarak , 

d - Divanın mecburî hakkı kazasına dair olan 
protokole de âtideki kayidler altında iltihak 
olunmuştur: 

1 - Mütekabiliyet, 
2 - Beş senelik bir müddet için, 
3 - ihtilâfın ve onu doğuran vakanın işbu 

iltihak tarihinden sonra tahaddüs etmiş olması, 
4 - Ihtilâfm Divan statüsünün 36 nci mad

desinde yazılı ihtilâflar zümresinden bulun
ması. 

Ancak bundan âtideki ihtilâflar hariçtir: 
a) Türkiyenin-akid ve kabul etmiş olub halli 

ihtilâf hususunda diğer bir prosedür derpiş et
mekte plan mukavelât ve muahedatın tatbikatı-

I na doğrudan doğruya veya bilvasıta müteallik 
' olan ihtilâflar. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] 123 saydı bas ma yazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Müddeti zarfında ikinci müzakeresi yapıla

caktır. 
9 — Türkiye ile Almanya arasında ahi olunan 

ticaret mukavelenamesine ek olarak İn nisan 1935 
tarihinde imzalanan anlaşmanın tasdikına dair ka
nun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri 
mazbataları (1/160) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasmda münakid 27 ma
yıs 1930 tarihli ticaret mukavelesine zeylen 
15 nisan 1935 tarihinde imzalanan ikinci anlaş

manın tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 

münakid 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukave
lesine ek olarak 15 nisan 1935 tarihinde imza
lanan ikinci anlaşma 1 mayıs 1935 tarihinden 
itibaren meriyete girmek üzere kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri memurdur. 

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

Müddeti zarfında ikinci müzakeresi yapıla
caktır. 

10 — Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesin
de kullanılacak yahanct uzmanlara dair kanun lâ
yihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (î/23'6) [2] 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎS VEKÎLl MÜ-
KERREM UNSAL (İsparta) — Geçen sefer bu
nun müstaceliyetle müzakeresini rica etmiştik. 

BAŞKAN — Bu lâyihanın müstacelen müza
keresi arzu edilmektedir. Reye arzediyorum. 
Bu lâyihanın müstacelen müzakeresini kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Müstacelen müzake
resi kabul edilmiştir. 

[1] 128 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 146 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 

mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesinde kul
lanılacak yabancı uzmanlara aid kanun 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilliği, Ankara merkez Hıfzıssıhha müesse
sesinin türlü bölümleri için getireceği yabancı 
uzmanlarla müddeti beş seneyi geçmemek üzere 
mukavele yapmağa mezundur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda bir mü-
talea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü neşri tari
hinden yürür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin yü
rütülmesine Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etmeyenler ... 
Lâyihanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

11 — Dahiliye memurları kanununun 2 nci 
maddesini değiştirdi 2429 sayılı kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren kanun lâyihası re Dahili
ye encümeni mazbatası (1'171) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenlerv. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun 
ikinci maddesini değiştiren 2429 sayılı kanu

nun birinci maddesini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 1700 sayılı Dahiliye memur

ları kanununun 2 nci maddesini değiştiren 2429 
sayılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazıldığı 
şekilde değiştirilmiştir. 

«tik defa Dahiliye memurluğuna namzed 
olarak girebilmek için orta mekteb mezunu bu
lunmak şarttır. Bu şartı haiz olanlardan müte-
addid talib bulunduğu takdirde talibler arasın
da müsabaka yapılır. 

I Orta mekteb mezunu bulunmadığı takdirde 
! diğerlerinin müsabaka imtihanı ile almması ca

izdir. Namzetlik müddeti azamî bir senedir. 
Bu müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti 
tasdik edenler katî surette memuriyete kabul 
olunurlar. Ehliyeti dairesi amirince tasdik 

[İJ 143 sayılı basmayazı zaytm sonuldadır, 
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edilmeyen namzedler Dahiliyenin diğer daire
sinde bir sene daha namzedlik geçirebilirler. 
Bu dairede dahi ehliyet göstermemiş bulunanlar 
artık memuriyete alınamazlar. Namzedlik müd
deti zarfında namzedlere maaş kanununun 20 
nci maddesi mucibince ücret verilir. Mülkiye 
mektebinden veya Hukuk fakültesinden mezun 
olanlar, namzedlik devrelerini birinci sınıf na
hiye müdürlüklerinde, vekâlet veya vilâyet ma
iyet memurluklarında veya bu derecelere mua

dil olmak üzere vekâletin tensib edeceği memur
luklarda memur olarak geçirirler. 

Ancak bu sınıflarda münhal yer olmazsa bun
lar; rızalarile ve hakları mahfuz tutulmak şar-
tile daha küçük derecedeki memurluklarda is
tihdam edilebilirler. îlk münhal vukuunda bun
ların yukarıda yazılı derecelerdeki memurlukla
ra tayini mecburidir. 

Büyük Millet Meclisinde ve Başvekâletle Şû-
rayi devlet dairelerinde memur olarak geçiril
miş bulunan müddetler namzedlik müddetinden 
sayılır. Mülkiye mektebinden ve Hukuk fa
kültesinden mezun olub bir sene namzedlik ge
çirmiş bulunanlardan her sene müsabaka ile 
beş kişi Avrupaya staj için gönderilirler ve 
bunlardan Dahiliye hizmetlerini ifa edecekleri
ne dair bir taahhüdname alınır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında-söz var 
mı? Reye arzediyorum. Birinci maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — îkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresi müddeti zarfın
da yapılacaktır. 

12 — Maarif vekâleti m eri;ez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanıma ek kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/62) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere seçilmesini kabul 
edenler . . .Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kültür bakanlığı merkez örgütleri ve ödevleri 
hakkındaki 2287 numaralı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin ek

lenmesine ilişkin kanun 

MADDE 1 — 2287 sayılı kanunun 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kültür bakanlığı merkez örgütleri aşağıda 

[1] 112 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

yazılı orun ve dayralardır. 
A) Yönetgerlik, 
B) Kültür danışrtı, 
C) Kültür kurulu, 
Ç) Ispekterlik kurulu, 
D) Yüksek öğretim genel direktörlüğü, 
E) Orta öğretim genel direktörlüğü, 
F) îlk öğretim genel direktörlüğü, 
Gr) Ertik ve teknik öğretim genel direktör

lüğü, 
H) Ar genel direktörlüğü, 
î ) Özel okullar direktörlüğü, 
«T) Beden eğitimi ve izcilik direktörlüğü, 
K) Yavım direktörlüğü, 
L) Öntükler ve müzeler direktörlüğü, 
M) Kitabsaraylar direktörlüğü, 
N) Okul müzesi direktörlüğü, 
O) Zat isleri direktörlüğü, 
Ö) Özelbürö direktörlüğü, 
P) Yapılar dayrası, 
R) Gereç direktörlüğü, 
S) Arşiv direktörlüğü. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Ar genel direktörlüğünün gö

receli isler şunlardır: 
Okullarda ve okullar dışında dramatik sa

natlarla. müzik ve plâstik sanat işlerinin ulu
sal ülküye uygun olarak yürümesine - ve yavTİ-
vnasma, ulusun bu yönden yetişmesine ve yü
celmesine çalışmak ve bu çalışmanın soysal eği
tim bakımından gereği gibi verimli olması yolla
rını aramak ve göstermek. 

BAŞKAN -— Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Özel okullar direktörlüğünün 
ödevi 2287 sayılı kanunun 12 nci ve 13 ncü mad-
delerile orta ve ilk öğretim genel direktörlük
lerine verilen islerden Özel okullarla ilgili olan
larını görmektir. 

BAŞKâN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Yayın direktörlüğünün görece
ği işler şunlardır: 

A) Kültür bakanlığınca çıkarılacak her tür
lü basmayazı ve resimlerle ilgili işler, 

B) Kültür kurulunca onanan özel yazılarla 
okul kitaplarına, eser yazma ve çevirme hak
kına ilişkin yönetsel işler, 

O) Okul kitapları sandığının işleri, 
Ç) Devlet basım evinin gözetilmesi ve bu ku

rumun bakanlığa bağlı işleri, 
D) Devlet kitapları dönergesi işleri, 
E) Basmayazı ve resimleri derlemenin ba

kanlıkça görülecek işleri, 
F) Bakanlığın türlü istatistiklere ilişkin ya

zı işleri, 

— 10 — 
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Ğ) Bütün kanun, tüzük, öğrenek ve emirle

rin toplanması ve gerekenlerin gereken yerlere j 
yayılması işleri, * 

H) Bakanlıkça hazırlanan kitap ve dergi- ' 
lerin çıkarılması ve dağıtılması işleri. 

BŞK AN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Beden eğitimi ve izcilik direk
törlüğünün göreceği işler şunlardır: 

A) Okulların beden eğitimi ve izcilik işleri, 
B) Okullar dışındaki beden eğitimi gidişleri

nin Kültür Bakanlığına dayanan işleri, 
C) Okullarda askerliğe yetiştirme dersleri j 

işleri, 
D) Kültür Bakanlığının seferberlik işleri, 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — 2287 sayılı kanunun 9 ncu mad

desinin 1 nci ile O bölekleri aşağıdaki şekilde ! 
değiştirilmiştir: j 

Kültür kurulunun bir Başkanı ve altı üyesi 
vardır. Bu Kurul Bakanlığın ilimsel danışma ku
rulu olub ödevleri şunlardır: 

Ç) Halkı Cümuriyet esaslarına göre hazırla- | 
yacak ve bütün kültür kurumlarında ulusal 
eğitimi pekiştirecek tedbirleri düşünmek ve j 
Bakanlık orununa önergelerde bulunmak, I 

Kurul Başkanının ödevi kurulun toplantıla- j 
rina başkanlık etmek, incelenmesi gereken soru
lan üyelere ve uygun görülecek başka kişilere | 
dağıtmak, eser yazılması ve çevrilmesile yayın \ 
işlerini ve kurulun ödevlerin ilişkin eylem- i 
leri düzenine koymak ve kontrol etmek, 

Kurula, yönetsel işlere bakan bir bölüm ile 
gerektiği kadar çevirmen ve bir kitabsaray 
bağlıdır. 

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

MADDE 7 — 2287 sayılı kanunun 27 nci mad- İ 
desine aşağıdaki bölek eklenmiştir: 

Zat işleri direktörü ile gereç ve arşiv direk
törleri bu bağlarla bağlı değildirler. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun birinci maddesile 
yeni kurulan dört direktörlüğün kadrosu bağlı 
(A) imli çizelgede gösterilmiş ve buna karşılık I 
olarak 1452, 2287 ve 2527 numaralı kanunlarla I 
kurulmuş olan işlerden bağlı, (C) imli çizelge- \ 
de gösterilenler kaldırılmıştır. | 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen | 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Sağlık öntükler ve müzeler, ki-
- tabsaraylar ve ar işlerine bakacak ispekterler, 

2287 sayılı kanunun 26 nci maddesindeki 3 sa- I 
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yılı böleğin en az beş yıl öğretmenlik etmiş ol
mak bağından ay ram tutulurlar. 

Ancak bu şekilde atanan ispekterler bu ödev
lerden ayrılınca önceki uzuğlarına göre iş 
alabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler .... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Kültür bakanlığı bu kanuna 
bağlı (B) imli çizelgede gösterilen uzuğ işlerinde 
kadro aylığı tutarı kesenek verilmek üzere işyar 
kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var-
mı? Maddeyi kabul edenler .... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükmü çıktığı 
günden yürür. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kanun çıktığı 
günden yörürse bu günden olması lâzım. 

MAARİF V. ABÎDİN ÜZMEN (Aydın) — 
(Çıktığı) kelimesi (Yayın) olarak tashih edile
bilir. 

BAŞKAN — On birinci maddedeki «çıktığı» 
kelimesi « yayın » olarak tashih edilmiştir. 

Maddeyi tashih edilen şekilde kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yerine getirir. 

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

Müddeti zarfında ikinci müzakeresi yapıla
caktır. 

13 — Türkiye Cumhuru)etile İran Derleri 
arasında akt olunan emniyet, bitaraflık ve ikti
sadi emek, beraberliği nnuıhedenamesinin tasdi-
kına, dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İkhsad' 
encümenleri mazbat'aları (1 70) |1J. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bundan evvel açık reye arzedilmiş kanun 
lâyihalarına rey vermeyenler lütfen reylerini is
timal buyursunlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Türkiye Oümhuriyetile İran Devleti arasında 
aktolunan (Emniyet, bitaraflık ve iktisadî emek 

beraberliği) muahedenamesinin tasdikma 
dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Oümhuriyetile İran 
Devleti arasında 1932 senesi sonuncu teşrininin 
beşinci günü Ankarada akid ve imza edilen em
niyet, bitaraflık ve iktisadî emek beraberliği mu-
ahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

\\ 14;~) saydı basmayazı zaptın soııuneladır. 
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SÂŞKÂN — Maddeyi kabul edenler... Etme 

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul, edilmiştir. 
İkinci müzakeresi vaktinde yapılacaktır. 
11 — Türkiyede açılacak Beynelmilel panayır 

ve, sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine 
dair kanun lâyihası ve Metliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/210) |1] 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Mazbatamızda müstaceliyet ricası var. 

BAŞKAN — Gördüm. 
Bu kanunun müstaceliyetle müzakeresi en

cümen tarafından taleb edilmektedir. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiyede açılacak Beynelmilel panayır ve 
sergilerin vergi ve resimlerden muafiye

tine dair kanun 
MADDE 1 — 2395 numaralı kanunun 3 ncü 

maddesinin 6 ncı bendine aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

Mahallî Hükümetin müsaadesile Beynelmilel 
mahiyette açılan panayır ve sergilerde muvak
kat tesisat yaparak, kahve, gazino ve lunapark, 
sirk ve sair istirahat ve eğlence yerleri işleten
lerden ve satıcılardan evvelce kazanç vergisile 
mükellef bulunmayanlarla bunların münhasıran 
panayır münasebetile sergide çalıştırdıkları mu
vakkat müstandemler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenle, 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 28 mayıs 1928 tarih ve 1324 
numaralı kanunun 32 nci maddesine şu fıkra 
eklenmiştir: 

Beynelmilel panayır ve sergileri tertib eden
lerle buralarda mal teşhir edenlerin panayır ve 
sergilere mahsus olmak üzere panayır içinde ve 
dışında dağıttıkları broşürler, el ilânları, kâğıd 
ve mukavva veya kâğıd ve mukavvadan gayri 
maddeler üzerine tertib edib astıkları ilânlarla 
levhalar ve gazete, risale, mecmua, kitab, reh
ber ve takvimlere dercettikleri reklâmlar ve pa
nayırın duhuliye biletleri. 

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

MADDE 3 — 28 - V -1934 tarih ve 244$ nu
maralı kanunun birinci maddesine aşağıdaki 
(J) fıkrası eklenmiştir: 

Beynelmilel panayırlarda, panayırın methal 
ve cephesinde mal teşhir edilen pavyonlarda 
tenvirat için sarfedilen elektrik istihlâk resmine 
tâbi değildir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunu açık reye arzediyorum. 
15 — 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel 

mevcud olan vakıflar hakkında tatbikat kanunu 
lâyihası ve Maliye, Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/41) [1] 

ADLÎYE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Giresun) — Bu kanunun encümen namına müs-
tacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu kanunun müstacelen müza
keresi encümen tarafından istenilmektedir. Re
yinize arzediyorum. Kanunun müstacelen mü
zakeresini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Vakıflar kanunu 

| BİRİNCİ BAB 
j Vakıfların idare uzuvları, kontrol mercileri ve 

bunlarm vazifeleri 

Birinci fasıl 
İdare uzuvları ve kontrol mercileri 

i MADDE 1 — 4 birinci teşrin 1926 tarihin-
| den önce vücud bulmuş vakıflardan, 
| ' A - Şimdiye kadar zaptedilmiş bulunan va-
! kıflar, 
i B - Şimdiye kadar idaresi zaptedilmiş olan 
| vakıflar, 

C - Mütevelliliği bir makama şartedilmiş 
olan vakıflar, 

Ç - Kanunen veya filen hayrı bir hizmeti 
kalmamış olan vakıflar, 

[1] 149 sayılı basmmjazı zaptın sonundadır. \ [1] 124 - 2 sayılı lasmayazı zabtın sonundadır, 
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B - Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden 

başkalarına şartedilmiş vakıflar, 
Vakıflar umum müdürlüğünce idare olunur. 

Bunların hepsine birden «Mazbut vakıflar» de
nir. 

A - Mütevelli vakfedenlerin ferilerine şar
tedilmiş vakıflar, 

B - Cemaatlerce idare olunan vakıflar, | 
C - Bazı sanat sahihlerine mahsus vakıflar, | 
Mütevellileri veya seçilmiş heyetleri tarafın

dan idare olunur. Bunlarm hepsine birden 
«Mülhak vakıflar» denir. 

Mütevelliler ve seçilmiş heyetler, Vakıflar 
umum müdürlüğünün ve Umum müdürlükte, 
îdare meclisinin kontrolü altındadır. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — İleride tat
bikatta duçarı tereddüd olmamak için bir nok
tanın tavzihini rica edeceğim. Bu maddenin (Ç) 
fıkrası, bendenize zait gibi geliyor. Orada de
niliyor ki: kanunen veya filen hayrı bir hizmeti 
kalmamış olan vakıflar diye yazılmıştır. Halbu
ki bunlarm yaşatılma sureti 10 ncu maddede 
gösterilmiştir. 10 ncu maddede: Tahsis edil
dikleri maksada göre kullanılmaları kanuna ve
ya amme intizamına uygun olmayan veyahud 
işe yaramaz bir hale gelen hayrat vakıflar idare 
meclisinin teklifi ve Bakanlar Heyetinin karari-
le mümkün mertebe gayece ayni olan diğer hay
rata tahsis edilebileceği gibi bu kabil hayrat 
ayin veya para ile değiştirilerek elde edilecek 
ayin veya para dahi ayni suretle diğer hayrata 
tahsis olunabilir, denilmektedir. Bu maddeye 
nazaran böyle filî hayri olmayan müesseseler 
Evkaf tarafından mazbut vakıflar meyanma ' 
derhal alınacak mı? Mütevellisi tarafından ida- I 
re edilen ve feriden kalmış olan vakıflar da bu- ı 
na nazaran mazbut evkaf meyanma girecek mi- ! 
dir, eğer dahil değilse mülhak vakıflardan biri- j 
sinin hayra hizmeti kalmayınca hemen onu zap- j 
tedecek miyiz? Biz burada görüyoruz ki, vâkıfın 
esas şartlarına riayet etmeyi gaye ittihaz etmi
şizdir. Buna nazaran madam ki buna riayet 
ediyoruz, madem ki 10 ncu madde ile vakfın 
ihmal edilmemesi için tahsisi bu gibi hayre yük-
letmekle vâkıfın hayratının ilerletilmesini dü
şünüyoruz. Mütevellisi feri olan bir vakıfta, ci
heti hayır kalkarsa zaptedecek miyiz, yoksa bı
rakacak mıyız? 

Ad. E. Na. RAİF KARADENİZ (Trabzon) — j 
Bu kanun, yeniden yapılacak vakıflar için ne j 
yolda bir hüküm tatbik edileceğine aid değildir. | 
kanunu medeninin neşrinden evvel vücude gel- j 
miş vakıflar hakkında nasıl muamele yapılaca-
ğmdan bahsetmektedir. Bu madde bütün mev- | 
cud vakıfları, ... Malûmu âliniz ki, eskiden va
kıflar bir çok kısımlara ayrıkyordu, şimdi iki 
kısma ayrılryor. Birisini Evkafa, diğerini mü
tevellilere veriyor. Bu kanuna göre, filî hayrı 
olmayan müesseselerin Evkaf tarafmdan maz- j. 
but vakıflar meyanma alınarak idare olunacak- | 
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tır. Mülhak vakıflar da olur. Kanunî ve filî 
hayrı ve hizmeti kalmamış vakıfları mazbut va
kıflar arasına alacaktır. Vakıflar umum müdür
lüğü. Bu kayid konmasaydı, belki mütevelliler 
haK iddia edecek, Evkaf el sürmeyecektir. Bu
na mâni olmak için bu kayid konmuştur. Bu
na göre Evkaf umum müdürlüğünün idaresi al
tına bunlar geçecek demektir. 

İSMET EKER (Çorum) — Buradaki (A) ve 
(B) fıkralarında (şimdiye kadar) kelimesi var. 
Bunun manası, bu kanunun neşrine kadar ve bu 
kanundan önce demektir. Binaenaleyh şimdiye 
kadar kelimesinden sarfınazar ederek yerine 
(Bu kanundan önce) desek daha muvafık ol
maz mı? 

ADLİYE En. NAMINA RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Maksadımız esasen budur. Keli
menin bu suretle tashihi mümkündür. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — Bir 
sual soracağım. 

Son fıkrada, mütevelliler ye seçilmiş heyet
ler, Vakıflar umum müdürlüğünün ve Umum 
müdürlük te idare meclisinin kontrolü altında
dır, deniliyor. Yani Umum müdürlük bu itibar
la asıl bu kanunun icrasına memur olan maka
mın murakabesi altından çıkmış mı oluyor? 
Onu idare meclisinin tavassutile mi murakabe 
edeceğiz? Eğer keyfiyet bu yolda ise doğru 
bulmuyorum. Çünkü asıl idareden mesul olan 
Umum müdürlüğü, idare meclisinin kontrolü 
altına vermekle asıl kanunun icrasına salâhi
yeti olan makamın onu kontrol etmemesini tec
viz ediyoruz demektir; mesele buna müncer 
oluyor. 

RAİF KARADENİZ ( Trabzon ) — îdare 
meclisi şimdiye kadar mevcud olmadığı halde 
bu kanunla ihdas edilen yeni bir uzuvdur. Biz 
bu kanunla Vakıflar umum müdürlüğünü bir 
çok salâhiyetlerle teçhiz ettik. Bu itibarla onu 
yalnız bırakmak istemedik. Vakıflar umum mü
dürlüğünü idare meclisi gibi yeni ve kuvvetli 
olarak teşkil ettiğimiz bir heyetin kontrolü al
tına koyduk. Ancak bu demek değildir ki, Va
kıflar umum müdürlüğü merbut olduğu Başve
kâletin kontrolundan çıkacaktır. Buradaki mak-
sad, vazifesi doğrudan doğruya kontrol olan ve 
Umum müdürlüğün fevkinde ondan daha kuv
vetli bir heyetin olduğunu göstermektir. Yoksa 
onun Başvekâletin kontrolundan uzak kalacağı
nı söylemek istemedik. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN ( Burdur ) — 
İfade kâfi değildir. Bir amme hizmetini veyahud 
amme hizmeti derecesine yükseltilmiş diğer bir 
içtimaî hizmeti kontrole memur edilen; mesul 
olan makamdır. Burada idare meclisi bunu kon
trole memur ediliyor. Şu halde idare meclisi 
mesuliyeti kabul ediyor demektir. Bu mesuli
yet, ya kanunun icrasma memur olana karşı
dır veyahud böyle kanunda yazıldığı takdirde, 
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doğrudan doğruya muhterem Heyetinize karşı
dır. Halbuki idare heyetleri anonim oldukları 
için kendilerine bu yolda siyasî ve idarî bir me
suliyet terettüb etmez. Ancak onlar cezaî me
suliyetlerle yaptıkları fiillerden dolayı muhatab 
olurlar. Halbuki kontrol, işin umumî yürüyü
şü ve bir muayyen vaziyettir ki o vaziyet ya bu 
heyet tarafından, ya bu heyette söz söyleye
cek bir makam tarafından deruhte edilmelidir. 
Bunu idare heyetine verecek olursak, şimdiye 
kadar mevcud idare usullerini bertaraf etmiş 
oluruz. Bu heyet olsa olsa istişarî bir heyet ola
caktır. İstişarî heyetin ise böyle yüksek bir 
salâhiyetle tavzif edilmesi doğru değildir. Onun 
için son fıkranın tayyını teklif ediyorum. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — idare 
meclisi için birinci ikinci ve üçüncü maddelerde 
bazı hükümler vardır. Birinci maddedekini 
Mustafa Şeref izah ettiler. İkinci madde idare 
meclisinin çalışma tarzını, üçüncü madde de ida
re heyetinin vazifelerini gösteren hükümleri ih
tiva ediyor. 

İdare heyetleri şimdiye kadar bu kabîl mü
esseselerde büyük faideler temin edemediği ka
naatindeyim. Sonra Evkaf bütçesinin büyük 
tasarrufa ihtiyacı vardır. Sonra bu işin ise kıs
men Umum müdürlük ve kısmen Şûrayi devletçe 
görülmesi kabildir. İdare meclisine lüzum yok
tur. 

EÂÎF KAEADENİZ ( Trabzon ) — İdare 
meclisi ancak olsa olsa istişarî olabilir, bu
yurdular. Halbuki biz bu kanunda, ilerdem 
maddeler okunduğu zaman görülecektir ki, 
idare meclisini yalnız bir istişarî heyet halin
de bırakmadık. Vakıfların gayelerini değiştir
mekte; bazı malların satılmasında, istibdalin-
de ve bilhassa bütçelerin tetkikatmda onu sa-
lâhiyettar kıldık. Nevama idare meclisi ile mü
dürü umumilik arasında bir taksimi vezaif ya
pılmıştır. Mustafa Şeref Özkan bu fıkra bu şe
kilde kalacak olursa doğrudan doğruya siyasî 
mesuliyet, bu kanunu icra edecek makamdan 
bertaraf olur, dediler. Halbuki Seriye ve Ev
kaf vekâletinin ilgasına dair bir kanun vardır 
ki elyevm hükmü meridir. Orda der ki : Ev
kaf umum müdürlüğü Başvekâlete merbut ve 
mülhak bir bütçe, ile idare olunur. Bu kanu
nun hükmü yaşamakta oldukça doğrudan doğ
ruya gerek idare meclisi ve gerekse müdüriye
ti umumiye Başvekâletin murakabesi ve kont
rolü altında bulunmaktadır. Ancak denilebilir 
ki, burada idare meclisinin kontrolünden jnak-
sad nedir? İdare meclisinin kontrolünde bura
da bu kanunun tarzı tedvinine göre şu mülâha
za vardır: Nevama Başvekilin murakabeye me
mur ettiği bir uzvu idaridir ve onun tara
fından murakabe yapılacaktır. Bu maksadla ya
zılmıştır. 

Diğer taraftan Mükerrem arkadaşımız, ida-
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re meclisi kalsa da bu iş doğrudan doğruya Şû
rayi devlette halledilse olmaz mı, buyurdular. 
Biz bunu faydalı bulmadık. Vakfın bir çok 
işleri vardır. Memlekette vakıf işleri, nihayet 
Şûranın mevcud işlerini ehemmiyetli surette 
kabartacak bir şekildedir. İdare meclisini bu 
işle meşgul etmeyi mütehassıs bir heyet srf a-
tile onu muhafaza etmeyi biz - işlerin tedviri 
noktasından - daha ziyade faydalı gördük. Ken
dileri bunu faydalı bulmuyorlar. Sebebini 
izah etmiyorlar. Esasen şimdiye kadar böyle bir 
meclis yoktu. İdare meclisi bildiğimiz anonim 
şirketlerde olduğu gibi işlere bakacak ve bu iş
leri halledeceklerdir. Bu ikinci maddede idare 
meclisinin sureti teşekkülü yazılıdır. Encü
men idare meclisinin buradan büsbütün kaldı
rılmasını veyahud ona aid bir işin başka birine 
verilmesi suretile bu lâyihadan çıkarılmasını 
arüü etmemektedir. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Bu kanunla istihdaf edilen gaye, 
şimdiye kadar çok çapraşık kaidelere tâbi bu
lunan evkaf işlerinin bundan böyle kısmen tas
fiyesini ve kısmen de hüsnü cereyanını temin
dir. Bu tasfiye ve muamelâtın daha salim ve 
serbestçe icrasını temin için de Hükümet böyle 
bir idare meclisi kurmağı münasib görmüş ve 
Dahiliye encümenile Adliye encümeni müşte
reken idare meclisinin tasavvur edilen şekilde 
ve hatta daha kuvvetli bir şekilde tesis ve te
şekkülünü faydalı addetmiştir. Buradaki idare 
meclisi, katiyen istişarî mahiyette bulunan bir 
idare meclisi değildir. İdare meclisi doğrudan 
doğruya Başvekile karşı mesul ve Evkaf ida
resinden mesul bir heyet, bir uzvî idaredir. 
Evkaf umum müdürü, Bu idare meclisi ara
sından seçilmiş murahhas bir aza sıfat ve ma
hiyetinden başka bir şey değildir. Evkaf umum 
müdürü, idare meclisine karşı mesul olduğu gi
bi idare meclisi de yapmış olduğu fiillerden 
dolayı bağlı olduğu Başvekâlete karşı tabiatile 
mesuldür ve başarılacak bir çok mühim işlerin 
bulunmasına binaen böyle bir heyet teşkili bi
zim encümenimizce muvafık görüldü. Zannede
rim Heyeti Celile de bu fikri aykırı bulmaz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, evkafta her zaman yapılmasını arzu 
ettiğimiz ilerleme hareketi, zannederim ki an
cak böyle bir teşekkülle yürüyecektir. O halde 
bu, bu teşekkül, evkafta yeniliği yapmak için 
konulmuş bir ilâve gibi geliyor bana. İdare he
yeti evkafta bulunmalı mı, bulunmamalı mı? 

Anonim şirket derken neden Akayı, Denizyolla
rını, Demiryollarını misal gösteriyorlar. Ora-

1 larda Devlet sermayesi vardır. Evkaf öyle de
ğildir. Buradaki idare meclisi de anonim şir
ketlerdeki idare meclislerinden farklı mahiyet
tedir. Bu teşekkül, doğrudan doğruya hepimi-

! zin şikâyet mevzuu olan Evkaf işlerini asrî ve 
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iyi bir hale koyacaktır. Şunu da söyleyeyim ki, 
buraya girecek olanlar mülkiye ve hukuk mek
tebi mezunu... 

ŞÜKRÜ GÜLEZ (Bolu) — Var, var. 
ZÎYA GEVHER ETÎLİ — Varda söylüyo

rum. Bu mekteplerden mezun olacaklar ve Dev
let işlerinde de hizmet etmiş olacaklardır. De
mek ki burada bir idare heyeti teşkil etmek, Ev
kafın lehindedir. Evkaf bütçesinin darlığı da
hi bunun aleyhinde bir mevzu olamaz. Çünkü 
Evkafta böyle bir heyetin bulunmaması veya-
hud bu derecede ehliyetli insanların bulunma
ması yüzünden Evkaf bütçesinin zayi ettiği pa
rayı düşünürsek Evkaf bütçesinin darlığı da bu
na karşı selbedici bir karşılık olamaz. 

Mustafa Şeref arkadaşım eğer Devlet salâ
hiyet ve mesuliyeti noktasından bir şey görüyor
sa idare heyetini o şekle sokalım. Bunu an
larım. Fakat niçin lâğvedelim Bu kadar güzel 
düşünülmüş, yapılmış, bizim emelimize muvafık 
bir şeyi niçin kaldıralım? (Bravo sesleri) 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — İdare 
meclisinin vazifesi üçüncü maddede sayılıyor. 
Orada deniyor ki, her yılın bütçesini inceler.. 
Bütçe zaten Heyeti Celilenize geliyor. Ne ka
dar incelerse incelensin, son sözü söyleyecek He
yeti Muhteremedir. Diğer bir fıkrada, lâyihalar 
ihzar, kanunlar ve nizamlarla vazifeleri ifa eder, 
denilmektedir. Yani Evkaf bir kanun ve nizam 
yapacağı zaman bu meclis projesini hazırlaya
cak. Halbuki bunlar Şûrayı devlette tetkik olu
nabilir. Projeler orada hazırlanabilir. Bende-
nizce meclisi idarelerin tarihi tetkik edilirse bi
zim memleketimizde Devlet teşekkülü olan ida
relerde hiç muvaffak olmamıştır. Onun için 
Devlet demiryollarm, Akayda, Denizyollarında 
tamamen kaldırılmıştır. Burada da meclisi ida
renin büyük bir hizmet yapacağına kani değilim. 
Bahusus demin de arzettiğim gibi, Evkaf bütçe
sinde çok tasarruf yapmak mecburiyeti vardır. 
Meclisi idareye aid hükümlerin kanundan çıka
rılmasını rica ediyorum. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Arkada
şımız, idare meclisinin vazifesini sayarlarken 
yalnız 3 ncü maddeye baktılar. Halbuki ileride 
gelecek bazı maddelerde, oralarda tahsisen ida
re meclisine bir çok vazifeler verilmektedir. 
Bu kanunun ruhu şudur: Bir insan hayatında 
nasıl kendi malında tasarruf edebilirse maba-
delmevte muzaf olmak üzere tasarruf hakkı 
tanınmıştır. Bunlarm yapmış olduğu vakıf lar ve 
vasiyetlerle vücude gelmiş vakıflar çok mühim 
bir iş sayıldığı içindir ki bunun için bizde mev-
cud vakıflar hakkmda ayrı bir kanun vücude 
getirilmiştir. İdare meclisi, vakıfların gayeleri 
ve tahsis edildikleri maksatları değiştirmeye 
salâhiyettardır. Bu salâhiyet tek bir müdürü 
umumiye verilecek olursa bundan evkafm şah
siyeti hükmiyesi ve dolayısile bu hukukî mües-
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sese müteessir olabilir. Burada idare meclisini 
vücude getirecek heyet, lâalettayin bir heyet de-

1 ğildir. Bunlar mütehassıs bir heyet, bir insanın 
yapmış olduğu başkalarına aid hayır işlerini 
tetkik edecek ve bunlar hakkında bir mütalea 
beyan edebilecek bir heyettir. Başka kanunların 
başka lâyihaların tetkikile meşgul olan ne Şûra 
ne de başka bir heyet, bu heyetin yapacağı vazi
feyi yapabilir. Memleketimizde mevcud olan bu 
vakıflar aşağı yukarı dünyanın hiç bir memle
ketinde yoktur-. Bu vakıflarla Türk milleti ifti
har etmelidir. Asırlardanberi, Türk mallarını 
kendileri için değil; başkaları için, başkalarının 
istifadesi için terketmiştir. Bizde bu gün amme 
hizmetleri denilen belediye, idarei hususiye 
ve köy teşkilâtından evvel, Türkler vakıf mü-
esseselerile ve şahısların insiyakı feragatlarile 
memlegette büyük eserler ve müesseseler vücude 
getirmişlerdir. Vakıf müesseselerimizi tetkik et
mek üzere İsviçreden memleketimize gelen pro
fesör Leman bile bu varlıkları hayretle yadet-
miştir. Aman bunları yıkmayın, bunlara has 
olan hususî bir kanun yapmak lâzımdır, demiş
tir. Kanunu medenî, teftiş makamı diye beledi-

! ye ve köy gibi amme müesseselerine bunları il
hak etmek istememiştir. Türk milletinin iyi 
hasletini ve Türklerin manevî varlığını bütün 
dünyaya ilân eden ve ahlâfımız için de medarı 
takdir olan bu müesseseleri yaşatmak için ne 
yapmak lâzımgelirse yapalım dedik, tek bir mü
dürü uumminin reyine, keyfine bırakmak iste
medik. Daha mütehassıs ve ehliyetli bir heyetin 
eline verelim, salim bir yolda idare edilsin de
dik. Heyeti teşkil edecek üyelere verilecek 5 -10 
kuruş, bu büyük ve ehemmiyetli iş karşısında 
kıskanmamak lâzımdır. Ufak bir tasarruf için 
bu büyük müesseseyi bu teşkilâttan mahrum et
memeyi Adliye encümeniniz hiç bir vakit iste
memiştir. Rey, Heyeti Celilenindir. 

EVKAF UMUM MÜDÜR VEKİLİ KEMAL 
GEDELEK (Başvekâlet müsteşarı) — Bendeniz 
tasarruf hakkında arzı malûmat edeceğim: 

Evkaf bütçesi müzakere edildiği vakit onun 
pek fazla masrafı oluduğu hakikaten Bütçe en
cümeninde de görüşülmüştü. İşte vakıflar büt
çesi tasdik edildikten sonra derhal tasarruf için 
düşünülen çareleri havi bir kanun lâyihası ha
zırlayarak teşkilât kanunu namile Meclise tak
dim ettik. Bütçe encümeninde müzakere edil
mek üzeredir. Binaenaleyh, orada tasarruf işi 

I lâyikı veçhile temin edildi. Hattâ diyebilirim ki, 
I 150 bin liraya yakin bir tasarruf gösterdik. Bel

ki bu idare için teşkilâta sarfedilecek para onla
rın mesaisinden hâsıl olacak paraya karşı hiç 
mesabesindedir. Binaenaleyh, Heyeti muhtere-
mece kabulünü rica ederim . 

i MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
Raif arkadaşımız; söz alarak kürsüye çıkan ar-

I kadaşlan, Evkafın aleyhindedir, bu müesseseyi 
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yıkmak istiyorlar tarzında görürü beyanatta bu
lundular. Böyle bir şey yoktur. Hakikaten va
kıfların. lüzumu ve vakıfların daha iyi idare 
edilmesi herkesçe kabul ve arzu edilen bir şey
dir. Bizim vakıflar hakkında böyle bir kanun 
yapmaklığmıız, kendilerinin de bildiği veçhile, 
kanunu medeninin emri icabmdandır. 

Kanunu medenî yeniden yapılacak va
kıfları, tesis namile yeni ahkâma tâbi 
tutuyor. Kanunu medeninin neşrine . kadar 
mevcud olan evkaf için de, idare tarz
larını gösterir bir kanun yapılacaktır, di
yor. Bu hükmü yerine getirmek için böyle bir 
kanuna lüzum vardı. Şimdi yapılan, bu kanun
dur. Yalnız Bütçe encümeni Evkaf umum mü
dürlüğünün bütçesini çok teessüre lâyik bir şe
kilde buldu. Bu bütçeyi güç hal ile tevazün 
ettirebildik ve mütevazin diye sevkettiğimiz bu 
bütçenin gelecek sene açık vermesi ihtimali pek 
çoktur. Kendileri akarlarını kiraya bile vere
memişlerdir. Bu vaziyette bulunan bir umum 
müdürlüğün bütçesini mümkün olduğu kadar 
çok tasarruflu yapması lüzumu hâsıl olmuştur. 
Eğer bu lüzumla idare meclisinin faidesini kar
şılaştıracak olursak, bir kısım müesseselerde ol
duğu gibi, bu idare meclisinin hiç bir faidesinin 
mevcud olmadığını görürüz. Çünkü Devlet de
miryolları idaresi, ki orada idare meclislerine 
çok lüzum vardır, ve idare meclisinin bulunma
sı kafaya daha mülayim gelir, çünkü günü gü
nüne çıkacak işleri olur, burada dahi bunun 
lüzumsuzluğu görülerek kaldırılmıştır. Diğer 
idarelerde de böyle olmuştur. 

Akay idaresinde, inhisarlarda da bunları 
kaldırdık. Bunun karşısında nihayet bize gös
terdikleri, bütçenin inceltilmesi, Evkafın ciheti 
tahsislerinin değiştirilmesi, icab ederse bunların 
tetkikile karar verilmesidir, Evkafın tabiî hu
kuk işlerine çok vâkıf olan bir hukuk müşaviri 
olacaktır, müdürleri olacaktır; bunlar topla-
nıb istişare ederler. Bu gibi işlerde Devletin ve 
Devlete mensub dairelerin en yüksek istişarî 
makamı Şûrayi devlettir. Şûrayi devlete gi
derse işler teahhur eder, dediler. Acaba Devletin 
malî işleri, nafıa işleri, maarif işleri; evkaf 
işlerinden daha az mı müstaceldir ki, onları Şû
rayi devletle istişareye mecbur ederken, bu
rada Evkafın işleri çabuk görülecektir diye 
her halde onun yanında ikinci bir Şûrayi dev
let teşkil edelim. Binaenaleyh işleri tehir ba
kımından idare meclisi vücude getirmek lüzu
mu bendenizce kati olarak görülmüyor. Diğer 
taraftan Şûrayi devlette bu işler üzerinde sa
lâhiyetle düşünecek kimse yoktur, deniyor. Bel
ki idare meclisi bu işleri daha iyi görebilir. Fa
kat Şûrayi devlete aza intihab ederken bu gibi 
devairden intihab olunuyor. Nitekim yakın za
manda orada burada umum müdürlük yapmış 
kıymetli bir zat intihab edilmiktir. Nihayet 
Evkaf, bir hukuk işinden ibarettir. Her hangi 

bir hukukşinas, eğer etraflıca vaziyeti biliyor
sa bu işleri tetkikte müşkülât çekmez. Şûrayi 
devlette bulunanların çoğu hukukşinaslardır. 

j Bu bakımdan idare meclisinin lüzumuna şah-
j sen kail değilim. Asıl idare meclisi ikinci mad-
I dede mevzubahistir, birinci maddede yoktur. 

Binaenaleyh idare meclisinin tayyı hakkındaki 
teklifin ikinci maddede reye konması icabeder. 

Bu madde, idare meclisi umum müdür üze
rinde kontrol yapar diyor. Umum müdür üze
rinde kontrol yapar denince umum müdürün, 
kanunun icrasına memur olan yüksek makama 
karşı mesuliyeti, idare meclisi vasıtasile ola
cak demektir. Bendeniz bunun doğru olmadı
ğını beyan ediyorum. Oradaki, umum müdür 
idare meclisi tarafından kontrol edilir, tabiri
nin yerinde olmadığını gördüğüm için kaldırıl
masını teklif ediyorum. 

TARIK US (Giresun) — Sual. 
Bu kanun 4 birinci teşrin 1926 tarihinden 

önceki vakıflara aiddir. Acaba bu tarihten son
ra tesis yapan olmuş mudur? Sonra bu tesis
ler hakkında nizamname yapmak lâzımgeliyor-
du. Bunlar yapılmış mıdır? Hükümetten bu 
iki noktayı öğrenmek istiyorum. 

Sonra burada şimdi münakaşa mevzuu olan 
idare meclisi, 4 birinci teşrin 1926 tarihinden ev
velki vakıflarla vazifedar olacaktır. Acaba on
dan sonra tesisler olursa onlarla da alâkadar ola-
ck mı, olmayacak mı? Encümen ne düşünüyor 
onu anlamak istiyorum. 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — 4 teşrini
evvel 1926 dan sonra tesis yapılıb yapılmadığın
dan tabiî Evkaf idaresinin haberi yoktur. Bu 
olsa olsa noterlerle, mahkemelerce malûm olacak 
bir iştir. Tesis doğrudan doğruya kanunu mede
nî hükmüne tâbi ve başka kaidelere, hükümlere 
merbut birer müessesedir. Evkaf umum müdü
rü bu işlerle meşgul olmayacaktır. Onun şekil
leri başkadır. Orada teftiş makamı vardır. Bi
naenaleyh tesise müteallik ahkâm doğrudan doğ
ruya kanunu medenî ahkâmı çerçevesi içinde 
kalmıştır. Bu nizamnamenin yapılıb yapılmaya
cağı da Adliye vekâletine aid bir iştir. 

Bir de Mustafa Şeref Özkan arkadaşımızın 
anladığı gibi, bu teklifi yapan arkadaşlar « Ev
kaf idaresini yıkmak istiyorlar » demek istemem. 
Bilâkis Evkaf idaresini kuvvetli ve iyi bir 
halde kendilerinin arzu ettiği gibi tasarruf temin 
edecek, bütçesini açık yapmayacak bir mües
sese haline getirebilmek için böyle bir uzva lü
zum gördük dedim. Böyle söyleyen arkadaş 
için, böyle bağırıyor manası nasıl çıktı; anla
mıyorum. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
İbare ne ise zabıtta okursunuz. 

RAIF KARADENİZ (Devamla) — Onun 
için hulâsa şudur; 4 birinci teşrin 926 dan mu
kaddem memlekette milyonlarca lira değerinde 
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ve tarihî, mimarî kıymeti haiz bir çok eserle ı 
rimiz vardır. Bunlarm yaşatılması ve idame 
edilmesi için onları idare edenlerin her halde 
kuvvetli ve anlayışlı olmaları lâzımgelir. 

Biz bu işi yalnız Müdürü umuminin eline 
bırakmak istemedik. Hükümetin teklif ettiği 
gibi tdare meclisini de bu işe teşrik etmek is
tedik. Hükümet böyle teklif etti, Dahiliye en
cümeni aynen kabul etti, Maliye encümeni ay
nen kabu Jetti, Adliye encümeni aynen kabul 
etti. Arkadaşlar, bu idare meclisinden fayda 
gelmiyecek diyorlar. Bilmiyoruz, belki Akay 
idaresinde, belki şurada, burada belki fayda 
gelmemiştir. Fakat bu işin bir hususiyeti vardır 
ve böyle bir meclisi idarenin büyük salâhiyetler
le vereceği kararlardan biz büyük faydalar 
bekliyoruz. Lüzum olup olmadığını Yüksek He
yetiniz takdir edecektir (Lüzum var sesleri). 

Diğer taraftan buyuruyorlar ki, bu tarzı ida
re sakattır. Müdürü umumî yine Başvekilin 
emri altındadır. Ancak bu Müdürü umumiyi 
kontrol edecek, tdare meclisidir ve bu kontrolü 
Başvekil namma yapacaktır. İfadeden maksadı
mız budur. Eğer cümle, başka bir şey anlamağa 
müsaid ise değiştirelim. Fakat zannediyorum ki 
hiç te müsaid değildir. Demin arzettiğim kanun, 
yaşamaktadır. Başka bir diyeceğim yoktur, en
cümenin noktai nazarı bundan ibarettir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — tdare meclisi
nin, Hükümetin teklifi gibi Dahiliye ve Adliye 
encümenlerince de kabul edilmesi, Mustafa Şe
ref üstadımız tarafından yalnız idare noktasın
dan, Devlet demiryolları vs. yerler de misal 
göstreilerek lüzumsuz bir teşekkül mahiyetinde 
tasvir edilmiştir. Raif Karadeniz arkadaş ta \ 
vakıflar hakkmda bir hususiyet, vakıfın şart 
ettiği yerden geriye de bazan vakfın tahsis edi- j 
lebilmesi ve o kararın verilebilmesi gibi husus
lar derpiş olunduğuna göre bunun için, vasıfları 
kanunda gösterilen zevattan müteşekkil dörd 
kişilik bir heyetin terekkübü zaruretini izah 
buyurdular. Fakat iş bununla kalmıyor. Bu ka
nunun diğer maddeleri okununca görülecektir ki, 
vakfm en büyük varidatı icarei müeccele, muka-
taa bedelleridir, tcarei vahideliler akarat hük
mündedir. 

O ayrıca kendisinin, bir şahsın, her hangi bir 
hükmî şahsın malı gibi idare edilir. Fakas asıl 
Kanunu medenî ile mülkiyet hakkını esas kabul 
etmişiz ve miras ahkâmı cereyan etsin diye 926 
danberi kabul ettğimiz bu şeyler, en fazlası ts-
tanbulda ve daha bazı vilâyetlerde görüldüğü 
gibi baştan başa % 90 nisbetinde hemen hemen 
icareteynli müsekkafattır. Bunların da esası, 
üzerlerindeki ebniye, eşcar ve kurumu vakıf 
olub mukataaya raptedilen ve bedeli mukataa 
diye alınan şeylerdir. Bu kanunu medeninin ta-
aruzu dolayısile vaziyeti ıslah etmek için yapılan 
bu kanunla 10 sene için ihtiyarî ve 10 sene son-
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ra malikleri üzerine borç olarak bir taviz kabul 
ediyoruz. Bu suretle gerek mukatta bedellerini 
ve gerek icarei müecceleleri bu taviz bedelile pa
raya kalbediyoruz. Bndan sonra bu idare bu 
parayı nümalandırarak elde mevcud eslafm asa
rını ve Türk mimarisinin eserlerinden olan me-
baninin ihyasını ve nihayet vakıfların bu gün
kü içtimaî hayatımızda ve umumî menfaatı-
mıza uygun bir şekilde idaresini temin edecek
tir. Böyle bir yerde yalnız bir müdürün idare
sinden, Devlet işlerinde olduğu igibi, her hal
de onun yanında, onun mesuliyetlerini yük
lenebilecek bir heyetin bulunması müreccahtır 
ve bunda zaruret vardır, fayda vardır (Doğru 
sesleri). Çünkü bu para, bu taviz 10 sene sonra 
cebren, tahsili emval kanunu mucibince alına
caktır ve beş sene zarfında ikmal edilecektir. De
mek oluyor ki, bu kanunun neşrinden 15 sene 
sonra vakfm elindeki mal hükmî şahsın elindeki 
mal gibi icarei vahideli olarak tasarruf ettiği 
maldır. Bunu, eldeki tavizi paraya kalbedeerek 
parasını aldığı vakit, sermayesi ne ise bundan 
ibarettir. Bu paranın işletilmesinin ne şekilde 
hayırlı olacağını ve memlekete nafi işlerde kul
lanılmasını takdir etmeği her halde bir müdüre 
vermekdense, bankaya şebih vaziyette bir mec
lisi idarenin kurulmasında fayda vardır. Fakat 
aBşvekâlete tâbi olarak yine ̂ Başvekilin mesu
liyeti altmda idare olunacaktır. Deniz işletme 
idaresinde ve diğer bazı idarelerde faydası gö
rülmedi filân diye yakın geçmişteki misallerle 
mukayese edilerek lüzumsuzluğu hakkmda söz 
söylendiği için, bendeniz, Büyük Heyetin böy
le bir zanna kapılmamasını temin için maruzat
ta bulundum. 

BAŞKAN — Reylerini vermeyen varsa lüt
fen versinler. 

AIHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Mec
lisi idare üzerinde hatiplerin sözlerini dinlerken 
ve bunun için gösterilen misalleri alırken bu gi
bi bir çok yerlerde meclisi idarelerin niçin ku
rulduğunu düşündüm. Bunlarm azası sermaye 
sahiplerinden olduğu için müessese ile alâkadar 
etmek üzere yapılmıştır. Bu gibi meclisi ida
renin avkaf işlerinde de bulunması düzgün gö
rülmez. Fakat Evkaf işleri ötedenberi öyle 
esrarengiz ve karışıktır ki, hatta kullandığı ta
birleri bile esrarengizdir, icareteynli, icarei 
müeccele, mukataa bedelleri gibi tabirlerini ben 
50 senedenberi içinde bulunduğum halde anla
makta müşkülât çekerim. Amma Seyrisefainin 
bir meclisi idaresi varmış, Tütün idaresinin var
mış, fakat iş görememiş. Ben burada düşün
düğümü cesaretle söyleyeceğim. Galiba bun
lar adam kayırmak için yapılmıştır. Benim ara
dığım, ırkımızın asrrlandanberi vücude getir
miş olduğu millî ve kıymetli büyük evkaf işle
rinin düzeltilmesini, elindeki yerleri işletmesi
ni, borcunu vermesini, alacaağını almasını te
min için böyle bir heyete lüzum vardır. Bu he-
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yet içerisinde şimdiye kadar bu işlerde tamamen 
pişmiş, ehliyetli kimselerin bulunması daha eyi 
olur. 

SIRRI tÇÖZ (Yozgad) — Bulunabilirse eyi 
olur. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Bulu
nabilirse diye düşünürsek bu büyük millî mües
sesenin idaresini tek bir kişinin eline bırakarak, 
istediği gibi kesmesine, atmasına boyun büküle-
mez, bu asrm icaplarına uymaz. 

Biraz evvel mevzubahs oldu. Biz bir kanun 
çıkarmıştık. Maliye edevatı sabiteden vergi 
alacağı vakit bunu Evkafa bildirmiş, onlar da 
onu mukataa vergisi zannederek o vergilere 
zammetmişler, Edevatı sabitede mukataa ver
gisi olur mu? 

Bu kanunu baştan aşağı dikkatle okudum. 
En faydalı noktasını, meclisi idarenin mütehas
sıslardan teşkilinde buldum. Başbakanımız gi
bi çok derin düşünür, çok derin görür bir âmi
rin eli ve gözü altında dikkatle yürünülerek 
gidilmezse Evkaf için başka türlü kurtuluş yolu 
yoktur. Evvelden buraya batakhane derlerdi. İş
lerin içinden bir türlü çıkmak mümkün olmaz
dı. Artık Seyrisefain şöyle yaptı, İnhisarlar 
böyle yaptı diye yalnız maaş almak için kayrı
lan idare meclisi #azaları burada yoktur. Bura
da işinin mütehassısları vardır. Bu mütehassıs
ları başbakan getirecektir. Bu vaziyet karşı
sında, ben, eğilir ve getirilecek mütehassısla
rı ben de kabul ederim. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okunacaktır. 
Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin son fıkrasındaki (ve umum 
müdürlükte idare meclisinin) ibaresinin tayymı 
teklif ederim. 

Burdur 
Şeref Özkan 

(Red sesleri). 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Bir takrir daha vardır. 
MÜKEEREM UNSAL (İsparta) — Bu tak

rir daha ziyade ikinci ve üçüncü maddelere aid-
dir. Maamafih şimdi okunsun. 

Yüksek Reisliğe 
İdare meclisinin vazifelerine mütedair hiz

metlerin kısmen umum müdür ve kısmen Dev
let danıştaymca görülmesi kabil olduktan baş
ka bu gibi müesseselerde idare meclislerine lü
zum görülmeyerek kaldırılmış olduğundan büt
çesinde tasarrufa büyük ihtiyaç olan Evkaf 
umum müdürlüğü teşkilâtı arasından da idare 
meclisinin kaldırılmasını ve 2, 3 ncü maddele
rin tayymı ve 1 nci maddenin son fıkrasının ta
dilini teklif ederim. 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

(Bu da ayni mahiyettedir, sesleri), (Red ses
leri) . 

BAŞKAN — Bu takriri de reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir 
kabul olunmamıştır. Bu takririn reddedilen 
kısmı birinci maddeyi okşayan kısımdır. Diğer 
kısımlar ayrıca reye konulacaktır. 

Birinci maddeyi ( Şimdiye kadar ) yerine, 
(Bu kanundan önce) ibaresinin konulması sure-
tile kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci fasıl 
İdare meclisi, umum müdürlük ve vazifeleri 

MADDE 2 — İdare meclisi bir başkan ve üç 
üyeden kurulur. 

Evkaf umum müdürü müzakere ve reye iş
tirak hakkına sahib olmak üzere bu meclisin 
tabiî üyesidir. 

Başkan ve üyelerHukuk ve Mülkiye diplo-
malalılarından ve Devlet işlerinde bilgi ve gör-
gülerile tanınmış olanlar arasından Başbakanın 
teklifi üzerine Bakanlar Heyetinin kararı ve 
Cumhur Reisinin tasdiki ile tayin olunur. 

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

MADDE 3 — İdare meclisi : 
A - Her yıl için umum müdürlükçe yapıla

cak bütçe ve katı hesab kanun lâyihalarını in
celer ve gereğine göre değiştirir ve tamamlar; 

B - Vakıf işlerine aid kanun ve nizamname 
lâyihalarını inceler veya hazırlar; 

C - Kanun ve nizamlarla verilen vazifeleri 
yapar; 

Ç - Umum müdürlükçe lüzum gösterilen iş
lerde kararlar verir. 

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

MADDE 4 — Umum müdürlük: 
A - Vakıfları idare ve temsil eder; 
B - Vakıf malları ve mimarî veya tarihî de

ğeri olub idaresi vakfa aid olan eserleri muha
faza ve imar eder; 

C - Vakfa aid müesseseleri gayelerine göre 
yaşatır; 

Ç - Vakıf paralan nemalandırır; 
D - Mütevellileri tayin ve icabında azleder, 
E - Kanun ve nizamlarla kendisine verilen 

vazifeleri görür. 
Bu vazifelerin nasıl görüleceği bu kanunun 

tatbi ksureti hakkında yapılacak nizamnamede 
gösterilir. 

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

MADDE 5 — Vakıflar umum müdürlüğü 
mülhak bütçe ile idare olunur. 

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

Vakıfların hukukî ehliyet, malları ve vakıf 
şartlarının değiştirilmesi 

Birinci fasıl 
Hükmî şahsiyet 

MADDE 6 — Müljıak vakıflar, Vakıflar 
umum müdürlüğünce niyabeten idare olunsa 
bile ayrı ayrı birer hükmî şahsiyet sayılır. 
Bunlar kendi taahhüdlerile ilzam olunur ve 
borçlarını kendi mallarından öderler. 

Umum müdürlüğün idare ve temsil ettiği va
kıflar da bir kül halinde hükmî şahsiyet sayılır. 

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

MADDE 7 — Vakıfların mahkeme veya va
kıf kütüğüne kaydedilmiş olub olmamaları şah
siyetlerine halel getirmez. 

Şimdiye kadar tescil edilmemiş olan mül
hak ve mazbut vakıfların bu kanun hükümleri 
yürümeğe başladığından itibaren beş yıl içinde 
vakıflar kütüğüne kaydedilmeleri mecburidir. 
Bu müddet içinde kaydedilmemiş olanlar 
yine hükmî şahsiyetlerini kaybetmezler. Ancak 
kayid ile mükellef olanlar mesul olur. ve mül
hak vakıflar hakkında 36 ncı madde tatbik olu
nur. 

Kaydin nasıl yapılacağı nizamnamede göste
rilir. 

Kaydi yaptıranlar kaydettirdikleri şeklin hi
lafını iddia edemezler. 

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

MADDE 8 — Vakıfların doğrudan doğruya 
hayrattan olan gayrimenkulleri rehnedilemez-
ler. Bunlarda mülkiyet ve irtifak hakkı için ik-
tisab müruru zamanı işlemez ve bu kanunun 
gösterdiği haller dışmda satılamazlar. Bu gay-
rimenkuller vakıflar idaresinin istemesi üzerine 
vakıfları adma tapuca tescil olunurlar. Bu tes
cilde hiç bir resim ve- harç aranmaz. 

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

MADDE 9 — YukarıM maddede yazılan 
gayrimenkuller Devlet malları imtiyazından 
faydalanırlar. 

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

MADDE 10 — Tahsis edildikleri maksada 
göre kullanılmaları kanuna veya amme intizamı
na uygun olmayan veyahud işe yaramaz bir hale 
gelen hayrat vakıflar, -idare meclisinin teklifi ve 
Bakanlar Heyetinin kararı ile mümkün mertebe 
gayece ayni olan diğer hayrata tahsis edilebile
ceği gibi bu kabîl hayrat ayın veya para ile de
ğiştirilerek elde edilecek ayin veya para dahi 
ayni suretle diğer hayrata tahsis-olunabilir. 

Mimarî veya tarihî değeri olan eserler satı-
lâıiiiâıZ 

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

MADDE 11 — Vakıf paralarla vakıfların 
akar nevinden olan gayrimenkullerinde, hususî 
mülkiyet hükümleri cereyan eder. 

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

MADDE 12 — Mevkilerine ve temin ettik
leri menfaate göre kalmaları gerekli görülmeyen 
mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve toprak
ları idare meeclisinin kararı ile satmağa veya 
başka gayrimenkulle değiştirmeğe umum mü
dürlük salahiyetlidir. Bu satışlarla elde edilecek 
paralar tercihan mahallerinde akar satın almağa 
veya yaptırmağa veya o vakf m mevcud akarının 
tamirine sarfolunur. 

Mülhak vakıflarda, idare meclisi, karar ver
meden evvel o vakıf mütevellisinin mütaleasnıı 
alır. 

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

MADDE 13 — 10 ncu ve 12 nci maddelere 
göre satılacak mallardan ele geçecek paranm bu 
maddelerde gösterilen yerlere sarfedilinceye ka
dar nemalandırılması mecburidir. 

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

MADDE 14 — Geerek satış bedelleri ile ge
rek değişme ile alınacak veya yeniden yaptırı
lacak gayrimenkuller evvelki vakıfların adını 
alırlar ve vakıflar idaresince kayidleerine bu su
retle işaret edilir, tapuya da böylece tescil etti
rilir. 

Yeni gayrimenkulde başka başka vakıflar 
alâkalı iseler gayrimenkuller en büyük hisseyi 
vermiş olan vakfın admı taşımakla beraber öte
ki vakıfların da isimleri yazılır. 

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

MADDE 15 — İdare meclisi bir milyon lira 
oluncaya kadar her yıl umum müdürlüğün büt
çesinden yirmi bin liradan aşağı olmamak üzere 
para ayıracak ve bunu nemalandıracaktn*. Bu 
para vakıflara aid binalarda yalnız yngm-
dan doğacak zararları kapamağa karşılık tutu-
lcaktır. Böyle zararlar yüzünden eksilen mik
tar ayni suretle yerine konur. 

Bu suretle toplanacak paralar mülhak vakıf
ların da mallarını sigorta etmeğe yetecek mik
tara varmca, o mallarda umum müdürlük tara
fından sigorta edilir. Bu miktarı, idare meclisi 
tayin eder. O vakte kadar idare meclisince ta
yin olunacak mülhak vakıflar mallarını bir kum
panyaya sigorta ettirmeğe ve işi her yıl ma-
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halimdeki vakıflar idaresine bildirmeğe mec
burdur. 

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

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye - Bulgaristan arasında imza ve 2499 

sayılı kanunla tasdik olunan ticarî itilâfta is
mi geçen (kaşar) kelimesinin de konulmasına 
dair kanuna (241) zat iştirak etmiştir. Muame
le tamamdır. Kanun (241) reyle kabul edil
miştir. 

Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşmasile | 
tediyatm tanzimine müteallik mukavelename ve i 
ilişikleri 11 mart 935 tarihinden itibaren iki ay | 
müddetle uzatıldığına dair kanuna (255) zat ı 
iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Kanun j 
(255) reyle kabul edilmiştir. j 

Türkiye ile italya arasında imza edilen ti- j 
caret mukavelesi ile merbutlarının 20 ikinci kâ- j 
nun 935 tarihinden itibaren 9 ay daha uzatıl- ! 
masına dair kanuna (238) zat iştirak etmiştir, i 

BAŞKAN — Celse açılmıştır, Evkaf kanunu 
müzakeresine devam ediyoruz. 

İkinci fasıl 
Vazife ve şartların değiştirilmesi 

MADDE 16 — Umum müdürlükçe idare olu
nan vakıfların hayratından varidatı idaresine 
yetişmeyenlerin yaşatılmasına idare meclisi ka
rar verirse sönmüş veya hayır işleri yerine ge
tirilmesi imkânsız kalmış vakıflar hasılatından 
veya şartları müsaid olan mamur vakıflar gelir
lerinden ayrılacak paralarla o vakıfları ya-
stmağa Umum müdürlük salahiyetlidir. 

ADLİYE En. NAMINA RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu maddenin dördüncü satır nida 
«hayır işleri» denilmiş, «hayır işlerinin» olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Vazife ve şartlarının yerine 
getirilmesine maddeten imkân kalmayan vakıf
larda bu vazife ve şartları değiştirmeğe idare 
meclisinin kararile umum müdürlük salahiyet
lidir. ' 

Muamele tamamdır. Kanun (238) reyle kabul 
edilmiştir. 

Yabancı Devletlerle yapılacak muvakkat ti
carî itilâflara müteallik 2258 sayılı kanun hük
münün uzatılmasına dair olan kanuna (237) zat 
iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
(237) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te
adülüne dair olan kanun ile eklerinin Tahlisi
ye umum müdürlüğü memurlarına da tatbiki 

J hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanuna (241) zat iştirak et-

I mistir. Muamele tamamdır. Kanun (241) rey-
j le kabul edilmiştir. 

Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve 
| sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine da-
j ir kanuna (224) zat rey vermiştir. Muamele ta-
i marndır. Kanun (224) reyle kabul edilmiştir. 
| Tensib buyurulursa 10 dakika istirahat eder 
j ve ondan sonra müzakereye devam ederiz. 

ı Kapanma saati : 16,40 

Mülhak vakıflarda idare meclisi karar ver
meden evvel mütevellilerin mütaleasraı alır. 

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

ÜÇÜNCÜ BAB 
Mütevelliler ve vazifeleri 

Birinci fasıl 
Ehliyet ve tevcih 

MADDE 18 — Vakfedenlerin şartlarına ve 
bu kanun hükümlerine göre mütevelli olması 
lâziiîigelenlerden nizamî vasıf ve şartları haiz 
olanlara mütevellilik tevcih olunur. 

Cemaatlerce veya bazı sanat sahihlerine mah
sus olub seçilmiş heyet veya ferdler tarafından 
idare olunan vakıfların mütevellilikleri taamü-
le göre tevcih olunur. 

Millî sınırlar dışında kalan vakıfların müte
vellilikleri vakfiyelerine göre tevcih olunur. 

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

' MADDE 19 — Umum müdürlükçe tevcih 

20 -

İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 17 

BAŞKAN — Nuri Conker 

KÂTlBLER — Ali Muzaffer Göker (Konya), Sabiha Gökçül (Balıkesir) 
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yapılmadan, mütevelli vakfa el koyamaz. 

Nizamî vasıf ve şartlan taşımadıklarından 
dolayı kendilerine mütevellilik verilmeyenler bu 
vasıf ve şartları elde edinceye ve küçüklerle 
mahcurlar şahsî ehliyetlerini kazanmcaya kadar 
vakıf işleri bunlara niyabeten Vakıflar umum 
müdürlüğünce idare olunur. 

Bu gibilerin mütevellilik maaş ve hakları 
mahfuzdur. 

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

MADDE 20 — Azledilen mütevellilerin ye
rine vakfedenlerin şartlarına ve bu kanun hü
kümlerine göre mütevelli olması lâzımgelenler 
varsa onlara tevcih yapılır. 

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

MADDE 21 — Boş kalan mütevellilik, yenisi
ne verilinceye kadar, vakıf işlerine umum mü
dürlük bakar. 

Mütevelli olması lâzımgelenlerden kimse sağ 
kalmamışsa o vakıf mazbut vakıflar arasına 
almır. 

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

MADDE 22 — Bu kanunun hükümleri yü
rümeğe başladıktan sonra vakıflara cihet ola
rak cabi, kâtib ve nazır adile kimse tayin oluna
maz. Ancak büyük vakıflarda umum müdür
lüğün izni ile kâtib ve tahsildar kullanılabilir. 
Eskiden tayin edilmiş nazırlar varsa vazifele
rine son verilir. 

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

İkinci fasıl 
Mütevellilerin vazifeleri 

MADDE 23 — Mütevelliler vakıflarının mü
messilidirler. Bu sıfatla: 

A - Vakfın hayrat ve akarlarını görüb gö
zetirler ; 

B - Tahsili kendilerin bırakılan gelirleri 
toplarlar; 

C - İzinli oldukları masrafları yaparlar; 
Ç - Vakıfta vazifeli olanları kontrol ederler; 
D - Her malî yıl başında bir ay önce vak

fın geçmiş yıl hesabmı bağlı oldukları vakıflar 
idarelerine verib tasdik ettirirler ve gelecek 
yılın bütçesini de verirler; i 

E - İzinli oldukları başka vazifeleri de ya- j 
parlar. j 

Mütevelliler yalnız akarlara mahsus olmak | 
üzere borç para alabilirler, bu da İdare mec-
liginin iznine bağlıdır. Yukarıda sayılan vazi- j 
felerin nasıl yapılacağı nizamnamede gösterilir. 

ŞEVKET DAĞ (Konyak — Bu maddenin D i 
fıkrasında (bir ay) denmiş. Bir ay mıdrr, bir 
sene midir? 
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RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Burada 

D fıkrası yanlış yazılmış. Onun yerine doğru
sunu yazdık, bu okunacak. Takdim ediyorum. 

D - Her malî yıl başından bir ay önce gele
cek yıl bütçesini ve altı ay içinde de geçmiş yı-
lm katî hesabını bağlı oldukları Vakıflar ida
resine verirler; 

BAŞKAN — Mütalea var mı efendim? Mad
deyi encümenin yeniden verdiği (D) fıkrasının 
yeni şeklile kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Mülhak vakıfların iratlarının 
aslından yüzde beş kontrol hakkı almarak 
umum müdürlükçe irad kaydolunur. 

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

MADDE 25 — Mütevelliler muamelelerinden 
doalyı cezaen ve hukukan mesuldürler. 

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

DÖRDÜNCÜ BAB 
Mukataalı ve icareteynli vakıf mallar 

Birinci fasıl 
Tasfiye 

MADDE 26 — Bu kanunun neşrinden sonra 
vakıf mallar mukataaya ve icareteyne bağla
namaz. 

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

MADDE 27 — Mevcud mukataalı toprakla
rın veya icareteynli gayrimenkullerin mülki
yetleri, icare veya mukataalarm yirmi misli 
bir taviz karşılığında .mutasarrıfına geçirilir. 
Taviz ister toptan, ister taksit ile ödensin, 
ilk ödeme yılı için tahakkuk ettirilen icare veya 
mukataa üzerinden hesab olunur. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Bu yirmi 
misli bendeniz çok ağır buluyorum. Bu kanu
nu medeninin gayrimenkul mükellefiyetine aid 
bir maddeden almmış. Malûmdur ki kanunu me
denî İsviçre kanunundan tercüme edilmiş, aynen 
alınmış bir kanundur. Bir kere oradaki gayri
menkul mükellefiyetine aid olan ahkâm, burada
ki bizim icareteyn, mukataa işleri ile kryas ka
bul etmeyecek kadar ayrı hükümleri ihtiva edi
yor. Memlekette Devlet itibârile yapılan itilâf
lar ve istikrazlarda % 7,5 faiz, yani faizin ser
mayeye nisbeti 13 misli kabul edildiğine ve gay-
rimenkulde ikraz ve istikraz muamelelerinde, 
Emlâk bankası - ki resmî bir bankadır - 9,5 - 10 
kabul ettiğine, nukudü mevkuf e de kendi işletti
ği paralardan % 12 faiz aldığma göre, burada 
% 5 ten olarak 20 misli yapılması adilâne de
ğildir. Mademki sermayeyi bankacı gibi işlete
cektir, buna aid hükümler konmuştur, bina-
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enaleyh, bendeniz bunun - nukudü mevkufe-
nin 8, Emlâk bankasının 10 olduğuna nazaran 
ikisi 18 eder, bunun vasatisi 9 eder, fakat ben 
10 alıyorum ve 10 üzerinden yapılmasını teklif 
ediyorum. Bedel dört sene tecil ediliyor, dört 
sene tecil, tamamile tecil değildir. Vakıa beş tak
sittir. Birincisi kanunun neşrinde alınacaktır, 
diğer dört taksit her sene alınacağına nazaran 
hakikatte iki senedir arzettiğim gibi 12 misil 
adilâne olur ve sermayeye % 8 - 8,5 la işletildi
ğine göre vakfın % 50 faydası da olur. Esasen 
buradaki icare, arsaya taallûk eder. Kanun, bu
nu üzerinde yapılan mülkün iradına da teşmil 
etmiş. Buna diyecek yoktur. Fakat bu gün iki 
arsa vardır. Birisi kanunun neşrinden bir ay 
evvel mülk yapmıştır. Mevcud ahkâma göre 
misalle arzedeyim. Bin liralık mülk üzerine 
10 000 liralık bir şey yapsın ve buna 100 lira irad 
konsun. 1 200 liranın % 25 alınsın. Aşağı yu
karı ... 

NÂZIM POROY (Tokad) — 250 lira edecek
tir. 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Evet 250 
lira eder, bu 250 liranın... Hayır 250 lira etmez. 
Yani arsaya nazaran yine binde beş vereceğine 
göre şimdi 20 misli kadar fazla verecektir. Ya
ni beride mülk yaptığından dolayı 10 misli 
kadar bir para verecektir ki, bununla kurtula-
bilsin. Birisi imar etmiştir. Kanunun neşrinden 
evvel mülk yapmıştır. Birisi imar etmemiştir, 
imar eden ceza verir, gibi bir mahiyet alıyor. 
Onun için arzettiğim gibi benim teklifim adilâne 
bir şey olur. Esasen bu gün icarei müeccele, mu-
kataa, eldeki bütçeye nazaran, 720 000 lira tah
min edilmiş; bunun 650 000 i icarei müeccele-
den, 70 000 i mukataadandır. Bütçe encümeni 
mazbatasına göre 585 000 müecceleden, 59 000 
mukataadan tahsilat yapılmış. 

Bunu vasati olarak 650 000 üzerinden serma
yeye kalbedecek olursak 7 800 000 eder. Bunu 
% 10 dan işletse, ki bu memleketimizde rubu 
asır daha işler, çünkü Isviçrede olduğu gibi 
kredi fonsiye ve saire yoktur, memleketin umu
mî vaziyeti Heyeti Muhtemenin malûmudur. 
Kendileri 750 000 lira tahmin ettikleri yine bu 
bir tahakkuka müstenittir. % 10 dan hesab edi
lirse 860, 900 bin lira tutar. Bu benim tekli
fimde vakfın faydası olduğu gibi halka da bir 
yıkım olmaz. Memlekette % 5 faiz yoktur. Dev
let ki kendi otoritesini, kendi imzasını koyduğu 
zaman 13 misli koyduğu halde halktan 20 mis
li alması doğru değildir. Onun için bu hususta 
bir takrir veriyorum. 

REMZİ ÇÎNER (Sivas) — Bendeniz de bu 
20 misli çok buluyorum, ismail arkadaşım, fik
rini kâfi derecede anlattı. Bu gün kabul edil
miş olan bina vergisi kanunu bile, icareye gö
re kıymeti bulmak için 10 misli esas tutmuştur. 
Burada niçin 20 misli esas ittihaz ediliyor? Ben-

denizce bu, fazladır ve bu kadarı doğru değil
dir. 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — İsmail ar
kadaşımız ve onu teyid eden diğer arkadaşımız 
taviz bedellerinin 20 misil olmasının çok oldu
ğunu söylediler ve delil olarak da vakıf tara
fına geçerek bu kadar parayı ne yapacak, 
şöyle yapsa kâr eder, böyle yapsa istifade eder 
şeklinde delil gösterdiler. Asıl hak sahibinin 
vakıftan alacağı para ile zengin veya fıkara ola
cağını düşünmektense hukukî esaslara göre mu
vazeneyi bulmak daha doğrudur. Kanunu me
denide faiz haddi % 5 tir. Tarafeyn araların
da hususî bir mukavele ile faiz miktarını tayin 
etmemişlerse bu miktarı hukukan ve kanunen 
% 5 tayin ederler, lâkin bu iş zamana ve piya
sanın arz ve taleb kaidelerine tebaan değişebi
lir. Fakat bu gün esas had % 5 tir. Kanunu 
medenî böyle bir gayrimenkul mükellefiyetini 
satın alınacağı zaman, o mükellefiyetten onu 
kurtarmak lâzımgeldiği zaman kıymetini tayin 
için bir formül bulmuştur. Orada denmiştirki, 
her sene verilmekle mükellef olunan icarm 20 
misli, o gayrimenkulun kıymeti sayılır. Bu ve
rilirse o gayrimenkul satılır. Kanunu medeni
deki gayrimenkul mükellefiyetinde vakıf lehine 
hak vardır. Gayrimenkul mükellefiyetinin for
mülü buna tekabül etmez, mahlûl kalırsa bu 
esasa göre o gayrimenkul istifade edene inti
kal etmez. Mukataalı ve ioareteynlilerde esha-
bı intikalden kimse kalmayınca o mal tamamile 
mahlûlâta avdet eder. Cumhuriyetten evvel, 
aldığım rakama nazaran bu, Evkafa bir sene
de 200 bin altın lira varidat temin etmekte idi. 
Bu gün o mahlûl kaldığı zaman onun Evkafa 
rücu etmek imkânı da ortadan kaldırılmış olu
yor. Yani vakıflar için daimî bir irad membaı 
olan bu mukataa ve icareteyn ortadan kalktı
ğı vakit bu irad kesildikten başka, her hangi 
bir mahlûl olduğu zaman o vakfın tekrar Ev
kafa rücu etmemesi gibi bir vaziyette zuhur ede
cektir. Binaenaleyh iki tarafın hukukunu tam 
muvazeneli bir şekilde halledebilmek için biz 
her sene varilmekte olan icarın 20 mislini ma
kul bir had olarak kabul ettik (Güzel sesleri). 

Diğer taraftan İsmail Sabuncu arkadaşımız 
başka bir noktaya temas ettiler ve dediler ki; 
bir arsa vardır, o arsa üzerinden icarei müec
cele alınmaktadır. Fakat diğer bir arsa var
dır, üzerinde ebniye yapılmıştır, bu ebniye 
ile beraber arsanın kıymetinin mecmuu üzerin
den icarei müeccele alınmaktadır. Bu, haksız
lıktır, dediler. 

Halbuki icareteynli vakıfla, mukataalı va
kıf arasında fark vardır. Bu farkı nazarı iti-
bare alarak meselenin haklı noktasını görmek 
icab eder. Mukataalı demek, arsa Evkafın, fa
kat mülk orada o mülkü yaptırmış olanın de
mektir. İcareteyn de ise arsada vakfın hakkı 
olmakla beraber onun üzerinde yapılan mülkte 
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de vakfm hakkı vardır. Nevama icareteynli 
vakıfla mukataalı val:fı bir tutarak müstecir-
den ayni şekilde icar istemeğe imkânı kanunî 
yoktur. Fakat mukataada ise üzerindeki mülke 
tamamen sahiptir, icareteynde yalnız kiracı, 
müstecir vaziyetindedir. Bu fark buradan ge
liyor. Böyle icareteyne bağlı arsa üzerine her 
hangi bir şahıs bir mülk yaptırmışsa bilmelidir 
ki o mülkün rekabesi daima vakfa aiddir. 
Evvelden o arsa icareteynli olduğu için orada 
mevcud olan mülk icareteynli olarak teessüs. 
etmiş ve bilâhare onun yerine bir malik tarafın
dan bir mülk inşa edilmişse onun da mülkiyeti 
vakfa aiddir. Bu itibarla böyle bir arsa üze
rindeki mülkün kıymeti hesab edilirken, hem 
arsanın kıymeti, hem de üzerindeki mülkün 
kıymeti hesab edilir ve üçte biri mukataaya esas 
olur. Mukataalıda ise arsa üzerindeki mülk kıy
mete esas olur. Bu, maziden kalma ve bir hak 
olarak teessüs etmiş olan bir vaziyettir. Bu va
ziyeti de bu gün bir hak olarak kabul etmek 
lâzımdır. Eğer bunları değiştirecek olursak, 
doğru yapacağız diye, belki haksızlığa düşebi

liriz. Bu mülâhaza ile encümeniniz, Hükümet 
ve diğer encümenler taviz bedellerinin her se
ne verilmekte olan mukataa ve icareteynin 20 
misli olarak alınmasını çok adilâne ve muvafık 
görmüştür. Encümenin noktai nazarı budur. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Bendeniz is
mail Sabuncu arkadaşımızın fikrine iltihak ede
ceğim. Raif, cevab olarak iki noktaya temas et
tiler. Birisi, hukukî vaziyet. Kanunu medenide 
yazılı olan fıkralardan dolayı yirmi misli yani 
% 5 faizi yürütmek icab eder, noktası. Bunlar 
mahlûl kaldığı takdirde evkaf istifade ederdi. 
Fakat şimdi bu istifadeden mahrum edilecektir. 
Zaten esbabı mucibede buna temas edilmiştir. 
Diyor ki: Biz ebediyen bundan mahrum oluyo
ruz. Bunu düşünerek yirmi misli yaptık. Fakat 
bundan mükellef ne kazanıyor? Bir adam hiç va
risi olmadığı halde öldüğü vakit emlâki, mali
yeye kalacak. Binaenaleyh mükellef bir şey ka
zanmış olsaydı eskiden olduğu gibi tevsii intikal 
yapıldığı zaman mükellefin kazancı kısmen ço
ğalmış olurdu. Bir adam öldüğü zaman furu-
una kalarak tevsi edilirdi. Buna karşılık olmak 
üzere icarei muacele ve mukataa tesis edilmiştir. 
Fakat hali hazırda mükellef öldüğü zaman hiç 
bir varisi yoksa maliyeye kalacaktır. Maliyeye 
kalması, evkafa kalması demektir. Şu halde 
mükellefe kalmış değildir. Binaenaleyh esba
bı mucibe de, bir sebeb olarak gösterilmiş olan I 
bu sebeb varid değildir. Şu halde bu nokta
dan vaziyet mükellefin aleyhinedir. 

Gelelim ikincisine: Biz mücerredat ile yürü
yecek halde değiliz. Yalnız hayatm hakikî icap- i 
larına göre kanun yapmağa mecburuz. İsmail ı 
Sabuncu arkadaşımız çok güzel temas etti. Bu j 
gün nerede vardır ki, % 5 faizle iş yürütülsün, j 
Bundan dolayı resülmale intikal için yirmi misli I 
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zam yapılsm. Biz evkafm istifadesini temine 
mecburuz. Diğer taraftan vatandaşı da izrar et
mek cihetine yanaşamayız. Binaenaleyh men
faatleri telif etmek zaruretindeyiz. 

Menfaatlerin telifi, İsmail Sabuncu birade
rin tekliflerinde tamamen vakidir. O ne olu
yor, bilmem? Hesab etmiş, 600 000 lira. Ben 
yalnız buraya bakıyorum, evkaf bütçesini tet
kik etmedim, kendileri her halde tetkik etmiş
lerdir, bakryorum, 500 000 lira. 20 misil, 10 
milyon lira olacaktır. İster 500 bin, ister 700 
bin lira olsun, netice şudur: Madem ki faiz 
haddi bizde, muamelâtı cariyede hiç bir zaman 
% 5 e inmemiştir, evkaf nükudu mevkufe ida
resi fazla bir faizle bunu tenmiye etmektedir, al
dığı gibi verecektir, yani zarar etmesine imkân 
yoktur. 

Sonra, dediler ki, icarei müeccele, muka
taaya benzemez. Çünkü orada o adamm malın
da dahi evkafm hakkı vardır. Bence icarei 
müeccelede daha ziyade mükellefin lehindedir. 
Bir adam arsanm kıymetini vermiş, ondan son
ra üzerine binlerce liralık bir mülk yapmış. Biz
zat kendi malıdır. Biz tutuyoruz, 328 tarihli 
tevsii intikal kanununun 9 yahud 12 nci madde
sinde bu kıymet üzerinden binde 2,5 alınacak 
diyoruz. Bu adam kendi parasile bir bina vü-
cude getirdikten sonra neden dolayı yalnız ar
sanın icaresini vermiyor da üzerine yaptığı bina
nın kıymetine göre bir vergi veriyor? Burada 
vaziyet, mükellefin lehindedir. Onun için bi
zim hedefimiz, yalnız evkafın zarar etmemesi 
olmalıdır. Burada bu şekilde evkafm da zararı 
yoktur. Ben de teklife iltihak ediyorum. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Bay Raif 
arkadaşımız bendenize cevab verirken encümen 
namma, Evkafın idarî olarak ta mahlül kalması 
imkânı vardı, fakat bu gün yoktur. Aynen ka
bul ettiğimiz kanunu medenî bunu kabul etmiş
tir ve Evkafm menfaati bu günkü icar üzerin
den almmamak icab eder. Mevcud mevzuat tet
kik edilecek olursa bunun üzerinden alınmaması 
lâzımgelir. . 

1926 tarihinden evvel icar edilen evkafın ar
saları üzerinde yapılan binalarm tasfiyeye tâbi 
tutulmaması lâzımgelir. Fakat bu bir noktai na
zardır. 

Mahlül meselesine gelince; arzettim. Ben hiç 
bir zaman milletimden nesli münkariz olacak ta 
gayrimenkulu vakfa geçecek gibi bir fikri hatı
rımdan geçirmem. Demin burada izah ederken 
iyice anlatamamışım, bir misal ile anlatayım: 
Üri arsa var, biner liralık. Birisi, bu kanunun 
neşrinden bir ay evvel üzerine 10 000 liralık bir 
mülk yapmış. Diğeri bina yapmamıştır. Biri 500 
lira ile kapatacak, diğeri de 50 lira ile kapata
caktır. O parayı mülke kavıf mı sarf etmiştir? 
Hayır. Doğrudan doğruya şahıs sarfetmiştir. 

Faiz haddine gelince: Hüsnü arkadaşım da 
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izah ettiler. Memlekette cari faize bakmalıdır. 
Resmî müessesatın, Devletin yapmış olduğu mu
kavelelerin hiç birinde beş yoktur. Kanunu me
denide, faiz zikredilmeyen yerde % 5 alınır den
miş. 

Sonra arzettiğim gibi bu ahkâm, gayrimen
kul mükellefiyetine aid olan hükümlerden alın
mıştır. 

Gayrimenkul mükellefiyetine aid olan hü
kümlerde şu da vardır. Gayrimenkul mükellefi, 
mükellef olduğu şeyi ödeyemeyecek olursa bun
dan kurtulur, diyor. Roselin, Mustafa Reşidin 
şerhlerinde buna dair misaller vardır. Halbuki 
burada deniyor ki, tahsili emval kanununa göre 
tahsil olunur, nimet külfete göre olmalıdır. Ar
zettiğim gibi bulamadığı bir faizin 20 misli ola
rak almak yoluna nasıl gidilir; benim bir türlü 
aklım ermiyor. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — 20 misil taviz 
bedeli hakkındaki bazı arkadaşların itirazı, gü
ya yeni bir hüküm konuyor, yurtdaşlarm mü
kellefiyeti mevzubahs oluyor, bu, ağır olsun ol
masın, meselede taadül arayalım gibi meseleyi 
esas ittihaz ederek ona göre mütalea yürütülü
yor. 

Halbuki işin açıkçasını konuşalım, açıkçası 
icareteynli müsakkafat ve arazii vakfiyede ra-
kabe tamamen vakfındır. Vakıf denilen bir 
hükmî şahsiyet vardır. Mal onundur. Üzerinde
ki adam müsteciridir. İcareteyn demek, malûmu
nuz olan şeyi hatırlatmak üzere müsaadenizle 
arzedeyim, îstanbulda bir çok yangınlar arka ar
kaya bir çok yerleri süpürmüş götürmüş, 
bir fetva vermişler. Tekmil icarei vahideli mü
sakkafatta vakfi ihya için ne yapalım demişler 
ve bir çare aramışlar en nihayet şu şekiller bu
lunmuş ve bunlar fetvaya istinad ettirilmiştir. 
Birine, icarei muaccele demişler, derhal parası
nı almışlar ve hakkı rakabeyi vakfa bırakmış
lar. Bunda mürürü zaman, ki o vakitki ahkâ
ma göre 36 sene bile olsa bir hak iktisab edemez 
diye bir hüküm koymuşlar. Birine de, müecce
le namı verilmiş ve sene besene alınmış. Bu su
retle o vakfı imar edenler, hukukî vaziyetleri 
itibarile müstecir ve müteberridir. Vakfı imar 
eden, teberru eden bir adamdır. Yoksa esas 
mülkiyet vakfın idaresindedir. Şimdi bu vazi
yet böyle devam ederken bir müsaade kabul 
edilmiş. O vakte kadar yalnız evlâda intikal 
ederdi. Kadın ve toruna intikal etmezdi. Hak
kı icar evlâda bırakılmıştı. Sonra tev -
sii intikal diye bir şey çıkardılar. İcarı 
çoğaltmak için intikali tevsi ettiler. Kadına ve 
furua yani toruna da intikal hakkını kabul et
tiler. Bir müddet senelerce böyle tevsii intikal, 
vefaen ferağ denilen şekli devam ettirdiler. Bi
lâhare Mahmud Esad Efendinin Defterhame 
müdürlüğü zamanında çıkarılan bir kanunla tev
sii intikal bütün icareteynli yerlere teşmil olun
du. Şimdi biz Cumhuriyeti tesis ettikten son

ra ve Saltanat Hükümeti, İpmaratorluk ortadan 
kalktıktan sonra yaptığımız içtimaî inkilâba gö
re kabul ettiğimiz kanunu medenidir. Mülkiyet 
esası da bununla kabul ediliyordu. Mülkiyette 
varisler gösterilmiştir. Evlâd ve onun füruu, 
ana, baba yoksa onun füruu varistir. İnti
kal değildir, tevarüstür. İntikali kullanmama
lıyız. irsen bunlara geçmek vaziyeti bu günkü 
hükümlere göre caridir. Fakat mükteseb hak 
olarak kabule mecbur olduğumuz icareteynli 
müsakkafatı vakfiye vardır. Mukataa da üze
rindeki bina mı, eşcar mı ne ise, ne varsa onun 
mülkiyeti kendinindir. O mülk sahibi mukataa 
bedelini verir. Fakat emlâki sırfa cereyan eder. 
Eskiden mevzu olan ve kitaba müstenid bulunan 
usul cereyan ederdi. Fakat eseri mülkiyet zail 
olduğu zaman, vakfa rücu ederdi. Mukataa be
delleri budur. Hatta îstanbulda bir zamanlar 
enkazcılara büyük konakların bile verilmesine 
başlanmıştı. Buna mâni olmak için mahkemei 
şeriyeden ilâm istihsal edilmiştir. Nihayet me
seleyi bir şeye bağlamak için yeniden ihya edile
cektir. diye müstecir olan, mutasarrıf olan kim
seleri durdurmuşlardır. Boğaz içinde büyük bir 
yerin bu suretle tamamen yıktırılması ikmal edil
miştir. Şu itibarla bir mükellefin mükellefiyeti 

bakımından meseleyi tetkik edib te ; işte % 5 faiz 
ve saire, işte bu gün % 10 a kadar kanunen kredi 
yapılabilir, bundan aşağı düşemez, hesablarile, 
muamelelerile meseleyi düşünecek olursak bu 
işin içinden çıkamayız. Bıı meselenin içinde Ev
kaf vardır. Evkafın hakkı vardır. Onun huku
kunu ve salâhiyetini niçin düşünmeyeceğiz? 
Devlet müessesesidir, diye Evkafın üzerinde 
Büyük Meclisin büyük salâhiyetini istimal ede
lim, denirse bu, olsa olsa evkafı mazbuta üzerin
de yapılabilir. Üst tarafına zor gidilir. Müs
tesna evkaf vardır, zürrî evkaf vardır.. Bun
ların tediye şartları üzerinde hakları vardır, 
vakfın şartları üzerinde kendilerini idare etmek 
hakları vardır. Bu gün murakabe hakkı kabul 
edilebilir, onların israfına, suiistimallerine mey
dan verilmemek için mütevellilerin, vakfın şart
larına mümkün mertebe riayet etmesi şarttır. 
Ancak bu şartla onların haklan ve bu hüküm
ler kabul edilmiştir. Mütevellilerin suiistimalle
rine mâni olmak üzere bir tevcihi cihat nizamna
mesi yapılmıştı. Evkaf bu tevcihi cihat nizam
namesine riayet ederdi. Bu gün dahi bu nizam
nameye riayet etmektedir. Fakat şahsiyeti hük-
miyeyi haiz olan vakfın, evkafı mazbutaya mü
dahale hakkı vardır, üst tarafına Evkaf mü
dahale edemez. 

Binaenaleyh bunların neticesi, kabul ettiği
miz mevzuatımıza göre, artık bu faslı tamamen 
kapamak ve elde edeceğimiz taviz bedellerile 
vakfın bu gün istifade edilebilecek hale ve es-
lâfm koyduğu hayır ve sair işleri de yerine ge
tirmek imkânını bulalım. Bu kanunla kabul 
edilen 20 misli, çok ince hesablar üzerine tes-
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bit edilmiştir. Bu itibarla vakfın hukuku üzeri
ne bu derece fazla her hangi bir sebeble; bir | 
ay evvel binayı inşa ettirenler için şöyle, et- j 
üremeyenler için böyle diye itiraz etmemelidir. | 
Tabiî bu gün bir arsa olur ve bunun tasfiye mu- | 
amelesi ikmal edilmeden evvel bir bina yapıl- ! 
mışsa kıymeti üzerinden 20 misli taviz bedeli j 
olarak verecek. Fakat arsa olarak kalırsa daha j 
az verecektir. Icareteyn vermek suretile de tıb-
kı bir müstecirden başka bir şey değildir. Bu
nun da yapacağı iş ancak vakfı şenlendirmek
tir. Bildirdiğimiz misaller ise hiç bir zaman 
esasın değiştirilmesine sebeb teşkil etmek. Bu 
meselenin üzerinden bir sünger çekilerek çok 
ince hesablarla konulan bu 20 mislin kabulünü 
rica ederim (Müzakere kâfi sesleri). 

IEMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar, Sa-
lâhattin arkadaşımızın izahları, bu icareteyn ve 
mukataa usullerinin mebdeinden müntehasma 
doğru bir silsile teşkil etti amma bu silsile içe
risinde epeyce noksanlar vardır. İcareteyn usu
lünde vakfın hakkı olan, müeccel olarak hakkı 
olan şey, arsaya taallûk eden haktır. Binaen
aleyh, bina baki kaldıkça vakfın alâkası yoktur. 

İkinci vaziyet buyurdukları gibi evlâda in
tikal ederdi. Üzerinde inşaat olacak, bina ve 
saire... Bunlar evlâda intikal ederdi. Yanar ve 
ya zarara uğrarsa vakfa avdet ederdi. Fakat 
bu vaziyet dahi icarenin vısulünün memleketin 
ümranı noktai nazarından ve gayrimenkulun 
tedavül kıymeti itibarı noktai nazarından ca-
zib olmadığı için bu, yedi dereceli bir tevsii rı-
tikale tâbi tutuldu. Bu evvelâ ihtiyarî idi. 
Sonra mecburî oldu ve bir kuruş arttırıldı. 
Asıl burada nazarı dikkatinize arzedeceğim şey, 
tevsii intikal yapıldıkça bahsettikleri vakfın 
mükteseb hakları icarenin artması suretile, 
icarenin zatına inkılâb etmektedir. Binaenaleyh 
ikinci bir usulü intikal buyurdular, Mahmııd. 
Esad Efendinin usulüdür, kanım lâyihasında 
vardır ki bu da bir kararnamedir. O kararna
mede irs suretile intikal ve icarei mukataa usu
lü birleştirildi. Evvelce yedi derece iken sekiz 
dereceli oldu. Bu yedi dereceli usulü intikalden 
farklı idi. Bu da birleştirildi. Bir de arkadaşı
mız ceddata ve ümmehata doğru tevsi edildiği 
için vakfın mükteseb hakkı diye söylemiş ol
duğu şey burada dahi icarenin binde iki buçuğa 
Çıkarılmak suretile hakkı mükteseb tekrar ica-
reye kalbedilmiştir. Kanunu medeni biliyorsu
nuz bütün bu usulü intikalâtı bu günkü hale 
koymuştur ve binde 2,5 kuruş icarei müeccele-
nin tenmiyesini tesbit etmiştir. Demek ki bü
tün vakıf hatta icareteyn usulünün esas tarihin
den itibaren bugüne kadar takib ettiği bir sil
sileden sonra bu hakkı mükteseb tamamen art
tırılmış olan binde 2,5 icarei müeccelede temer
küz etmiştir. 

Rekabe denilen eğer bu günkü kaunî mi-
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rascılardan kimse kalmazsa zaten Devlete 
aiddir. Binaenaleyh hakkı mükteseb namına 
burada artık icareye tahvil edilmiş olan vak
fın karesini kaybetmeyecek bir resülmale tah
vil edeceğiz. Mikyas ne olacaktır. Asıl aranı
lan şey budur. Karma karışık bu silsileyi izah 
etmek uzun meseledir. Ancak bu gün elimizde 
vakfın hakkı olarak binde 2,5 kuruş bir hak kal
mıştır. Öbür tarafta bir şey bırakılmamıştır. 
Şimdi bunu resülmale tahvil edeceğiz. Yani ica-
reyi kaybetmeyecek bir resülmal elde etmek 
istiyoruz. Bunun mikyası ne olacaktır? Bunu 
% 5 faizle tenmiye ettiğimiz vakit 20 mislinden 
alabiliriz. % 7,5 faizle tenmiye edersek 14 ten 
biraz aşağı yukarı misilde alabiliriz, 9 dan ten
miye edersek 10 alabiliriz. Demek oluyor ki 
vakfın artık mütemerkiz ve müstakil hakkı olan 
icarenin resülmale tahvilinde elde mikyas 
olarak tutabileceeğimiz şey, faizin miktarıdır. 
Faizi beş kabul edersek yirmi misli olacak, 7,5 
kabul edersek daha aşağı olacak, 9 kabul eder
sek daha aşağı misil ile sermayeye tahvil edece-
öi?, demektir. Bendeniz anlıyorum ki, İsmail 
Sabuncu arkadaşımız, faizin beşten hesabı ile 
yirmi misli yapmak ağırdır diyorlar. Binaen
aleyh mesele, Devletin resmî faizi 7,5 tur, diğer 
müessesatmda 9 ilâ 12 faiz hakkı vardır, bunun 
ortasında bir mikyas ele alarak ona göre bir 
misil tayin edelim demekten ibarettir. Bu gün
kü faiz üzerinden eğer beşten yapmayalım deye
cek olursak bunu nazarı dikkate almak lâzım
dır. Yok, beş hesabı doğrudur, vakfın tarihi 
zayiatı vardır diye Heyeti Celileniz muvafık bu
lursa kanunu Adliye encümeninin yaptığı hesab 
dairesinde kabul etmelidir. Mesele bu günkü 
hesabın ağır veya hafif olmasıdır. 

TARIK US (Giresun) — Bir sual soracağım, 
bu madde bir tasfiye maddesidir. Acaba hangi 
nisbet kabul edildiği zaman tayin ettikleri müd
det içinde tasfiyenin daha kolay olacağı kanaa-
tindedirler? 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Hakkı Tarık Us arka
daşımın sualine cevab vermek için biraz evvel 
İsmail arkadaşımın teklifine cevab olarak, hiç 
bir arkadaş tarafından mevzubahs edilmemiş 
bir şeyi nazarı dikkatlerine arzetmek istiyorum. 
Zannolunuyor ki, vakfa para bulmak için biz 
bu kanunu getirdik. Ben böyle bir şey 
anlıyorum. Halbuki böyle bir şey icare
teyn ve mukataalı şeyin mülkiyeti bütün gayri-
menkıı.llerin işletilmesine ve- fayda vermesine 
zarar veriyor. Biz, kanunu medenî ile toprak 
kiminse üstündeki bina da onun olmalıdır, baş
ka kimsenin alâkası bulunmamalıdır, diye mede
nî bir esas kabul ettik. Kanunu medenice ka
bul edilen ve memleketimizde tatbik olunan bu 
hususim memlekette maziden kalma bazı karı
şık mükellefiyetlere ve mülkiyet şekillerine ni
hayet vermek gayrimenkıülerimizin işletilmesine 

t 
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ve imarına imkân vermek için yapıyoruz. Yok
sa vakıflar idaresi vakfın hukukunu siyanet nok
tasından böyle bir tasfiye istememektedir. O 
halde bu tasfiyeyi yaparken memleketin umumî 
menfaati namına, arzu etmeyen ve tasfiye men
faatine uygun gelmediği için arzu etmeyen vakı
fın hukukunu ihlâl eder mahiyette olmamalıdır. 

Arkadaşlar diyor ki; % 12, 10, 9 vs. Bu ne
rede? Bu paralar, vakfın daimî bir iradı olduğu 
için en emin yerde nümalanması lâzımgelir. En 
emin yer banka olduğuna göre % 5 ten fazla ve
ren banka nerede bulursunuz? 

Hakikat budur. Yoksa ihtikâr yapıp, ödünç 
para vermek ve bu yüzden faiz almak, mevzu-
bahs değildir. En emin yerin, bankanın, vakfın 
gelir kaynağı olan bu paralara vereceği faiz 
% 5, 5 - 4, 5. Her halde % 5 civarında dolaşır. 

Bay Hüsnü arkadaşım dediler ki, mahlûl ka
lırsa Devlete intikal eder. Böyle bir şey yok
tur. O mal vakıfındır. Mahkemei temyiz bu 
noktada bir ihtilâfın halli için sureti katiyede 
noktai nazarını tesbit etmiştir ve demiktir ki; 
Kanunu medenî hükümleri ancak vakıflardan 
gayri olan müessesat ve mallar üstünde caridir. 
Yoksa bu kanun çıkıncaya kadar tevsi intikal 
kanunu caridir. Tevsii intikal kanunu ahkâmına 
göre böyle bir mahlûl olursa Evkafa aid olur. 
Hazineye kalmaz. Burada vakfı düşünürken, 
efendim Hazineye kalacak, demektir deniliyor. 
Devlet hakimiyeti noktai nazarından sahibsiz 
mallar Devletin eline geçer. Fakat diğer taraf
tan burada bir vakıf, bir sahibi hak vardır. Bu 
gün bizim vaziyetimiz, müsavi olan iki hukukî 
şahsın arasmda bir hakemlik yapmaktır. Biz bir 
çok hesab neticesinde bu esası tesbit ettik. Bun
da bir hakkaniyet vardır, adalet vardır dedik. 

Hakkı Tarık arkadaşımız, nasıl bir nisbet ka
bul edersek tasfiye daha çabuk olur diyorlar. Hiç 
para almazsak tabiî daha çabuk olur. Buna bun
dan başka verilecek cevab yoktur. Fakat tam 20 
misli ödenmesi için tasfiyenin mümkün mertebe 
be çabuk olması ve halk için mümkün mertebe 
kolaylık gösterebilmek imkânı bulunabilmek 
için uzun senelere taksim edilmiştir. Bu şekilde 
ödeme kabiliyeti de artırılmış oluyor. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Müzakerenin 
kifayeti aleyhinde söz söyleyeceğim. Bu binde-
leri tayin ederken orada dahi bu gün büyük fark 
vardır. Bu gün 20 misli artırarak evkafın ala
cağı binde ikiyi geçecektir. Çünkü o mülkün 
kıymetini takdirde belki % 50 noksan yapılmış
tır. Biz 20 misli derken 40 misli zammederek almış 
olacağız. Bendeniz esasen evkafın yeni alacağı 
şekilden dahi bizden sonrakiler de alâkadar ola
cağı için Evkafın resanetine, faydalanmasına 
bütün arkadaşlarım gibi ben de taraftarım. Fa
kat burada mükellefin aleyhine Hükümet içinde 
Hükümet tertibi vradır. Hükümet vergisini alı

yor, fazla olarak Evkaf da alıyor. Tekkeleri ve 
bu kabîl yerleri kaldırdık. Bu suretle müstesna 
vakıfları kaldırdık. Şimdiye kadar bu adamlar 
mağdur olmuşlardır. Mukataa mıdır, icareteyn 
midir, bu tabirleri iyi bilmiyorum; fakat bazıla
rı emsallerine göre fazla vermişlerdir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ver
giden bahsettiniz, vergi nedir? 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Vergiyi veren
den sorun. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Yani 
bilmediğimiz bir şey mi vardır? 

EMİN SAZAK ( Eskişehir ) — Muhakkak 
insanların bilmediği bir çok şey olabilir... Vakıf 
hissesi bunları aşağı yukarı hepimiz biliriz. Za
manı kurtarmak için yapılmış tertiblerdir. Fa
kat bunların zamanı geçmiştir. Bunlara tâbi ol
mayan emlâk, arsalarda çok fark hâsıl olmuş
tur. Bendeniz de İsmail arkadaşımız gibi nazarı 
dikkatinizi celbetmek isterim. Evkafın aldığı 
binde 2, hakikî binde 2 değildir. Para fiatınm 
düşüklüğü dolayısile bu 20 değil, 40 misli olu
yor. Bu kadar zam, ağır olacaktır. Arzetmek 
istediğim budur. Bay İsmail arkadaşımızın tek
lifi yerindedir. 

Devlet eşhastan alacağı icarlar için on iki
ye kadar kabul etmiştir, Fakat kendisi eski 
borçlar ve beynelmilel borçları için % 7,5 faiz 
vermektedir. Bundan dolayı, mademki Evkafı 
yine halk düşünecek, halk yaşatacaktır; hal
ka yapılacak muamelelerde onu izac etmeyecek 
bir şekil bulursak çok iyi olacaktır. Bay Isma-
ilin teklifi çok yerindedir, çok mutedildir. 

V A K I F £ A R U. M. VEKİLİ KEMAL GEDE-
LEK (Başvekâlet müsteşarı) — Bu icardan büt
çemize 650 bin lira bir para girmiştir. Bütçeyi 
tevazün ettirebilmek için ne kadar uğraşıldığı 
deminki celsede ifade buyurulmuştu. Bunu 
da aşağı yukarı ancak tutturabiliyoruz. Bu pa
ralar hademei hayratın maaşlarına, ve tarihî, 
mimarî kıymeti olan asarın muhafazasına ve
rilmektedir. Şu paralarla bu işi yapamıyoruz. 
Vaziyet budur. Hesab edilerek uzun tetkikler
le icarın % 20 si üzerinden alınması neticesini 
kabul edersek ve bunu ele alırsak ondan ala
cağımız paralarla, yapacağımız binaların icar
ları bu parayı ancak temin edebilecektir. Şim
dilik para beklenilen bütün hizmetleri tamamile 
ifa edemiyor. Bir parça daha fazla verilse, de
mek ki abidatımızı muhafaza etmek yolunda 
bir fedakârlık yapılmış olacaktır. Halbuki bu 
650 binin yirmi misli 10 - 13 milyon lira bir şey 
tutacaktır. Bu parayı 10 sene içerisinde top
layacağız, nümalanarak senede 600 bin lira 
bir para olacak, buna imkân tasavvur edemi
yoruz. Onun için bu tesbit edilen 20 mislin 
lütfen kabulünü istirham ediyorum. Bu suretle 
bütçeyi yürütelim ve Evkaf ta vazifesini yapsın. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Bay 
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Sabuncu arkadaşımızın takririni reye koya
cağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki 20 mislin 12 olarak değiştirilme

sini teklif ederim. 
Giresun 

İsmail Sabuncu 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
îkinci fasıl 

Taviz bedellerinin ödenmesi, faiz, 
tasfiye müddeti 

MADDE 28 — Yukarıki maddede yazılı 
tavizler toptan ödendiği takdirde gayrimen
kulun mülkiyeti mutasarrıfı adma tapuda tes
cil olunur. Bu tavizin beşte biri peşin ve geri 
kalanı dörd yılda dörd müsavi taksitle de öde
nebilir. Bu takdirde mülkiyet mutasarrıfı adı
na tescil edilmekle beraber gayrimenkulun ta
mamı geri kalan taksitler için birinci derecede 
ve birinci sırada ipotek sayılarak tapuya böyle
ce kaydolunur. Taksitler için yüzde beş faiz 
yürütülür. Bir taksit zamanında ödenmezse ge
ri kalan taksitlerin tamamı muaccel olur. Mül
kiyetin mutasarrıfı adına tescilinden itibaren 
mukataa ve icare almmaz. 

Toptan ödeme halinde tavizden yüzde beş 
indirilir. 

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

MADDE 29 — On yıl içinde bu kanun hü
kümlerine göre taviz vermek yolile icareteyn ve
ya mukataa kayidleri terkin edilmemiş olan 
gayrimenkullerin mülkiyeti on yıl sonunda ken
diliğinden mutasarrıflarına geçer ve vakfm hak
kı da ivaza dönerek gayrimenkulun tamamı bu 
ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sıra
da ipotek sayılır. Umum müdürlük o yıl tahak
kuk ettirilen icare veya mukataa üzerinden 
hesab edilecek olan bu tavizlerle vaktinde öden
meyen taksitleri, mutasarrıfın başka mallarına 
müracaat yolile ve tahsili emval kanununa göre 
tahsile dahi salahiyetlidir. 

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

MADDE 30 — Bu kanunun hükümleri yürü
meğe başladıktan sonra mukataalı veya icare-
teynli gayrimenkullerin tavizleri tamamen vakfa 
verilmiş olmadıkça o mallar üzerindeki temliki 
tasarruflar tapu dairelerince tescil olunamaz. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bundan evvel
ki maddelerde tasfiyeye aid hükümlerde 
görülüyor ki, 20 misli almacak taviz bedeli, 
10 sene içinde ihtiyarî, ve 10 sene bittik

ten sonra kendiliğinden sırf mülkü olur ve 
tapu sicillerine o suretle kaydolunur. Fa
kat bedeli beş sene zarfında vakıf idarele
rince ve tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
olunur. Bu, böyle iken bu 30 ncu maddede de
niyor ki; taviz bedeli verilmedikçe bu kabîl 
yerlerde temliki tasarruf yapılmaz. Yani bir 
adam böyle bir yeri başkasma ferağ edecek olur
sa behemehal taviz bedelini peşinen vermesi lâ
zımdır. Halbuki bendeniz, encümende bunun 
müzakeeresi sırasında buna tarafta olmadım ve 
mazbata da ufak bir işaretle bunu kaydettim. 
Bu hükmün kabulü bilhassa icareli müsakkafatı 
çok olan Istanbulda emlâk satışı üzerinde daha 
fena tesirler yapacağı şüpheesizdir. Bir defa o 
gayrimenkul o şahıs üzerinde on sene müddetle 
bulunsa kendisine bu parayı ver deye bir icbar 
yoktur. Mirasçılardan da böyle taleb mevzu-
bahs değildir. Başka birisine satarsa, diğerine 
intikal ettiği zaman satış esnasında, temliki 
tasarruf esnasında bu paranm derhal verilmesi 
icab eder diyor. Bu, alış veriş üzerinde müessir 
olacaktır. Bir kere on sene zarfında ihtiyarî 
hak vardır. On seneden sonra da dörd sene 
taksid vardır. Bunlar daima alıcı ile satışı ara
sında hesab edilecek bir muameledir ve bu, sa
tışı tazyik eder. Evkafın hukukuna zerre ka
dar halel gelmez. Sonra ahkâmı umumiyemizde 
bundan daha fazla bir müsaade vardır ki, biz on
dan da ayrılmış oluyoruz. İpotekli bir yer sa
tılabilir. Müşteri, kendisine ipotek edilen ala
caklıya karşı borçlunun bütün borçlarım tekab-
bül etmiş oluyor. Buna cevaz vardır. Ancak 
bazı kayid ve şartlar vardır. Bir sene içinde, 
şöyledir, böyledir gibi kayidler. Fakat esas iti-
barile böyle cevaz varken bu ivaza tahvil edilen 
icarei müeccele ve mukataa bedellerinin, temliki 
tasarruflarda mutlaka peşin alınması, diğerleri 
hakkmda gösterilen kolaylığın bu satış suretile 
sahibi makamına kaim olan yeni müşteriye kar
şı diriğ edilmesinde beni ikna edecek hiç bir 
mucib sebeb göremedim. Bu maddenin takdim 
edeceğim takrir dairesinde değiştirilmesini tek
lif ediyorum ve teklifimin de kabul edilmeseini 
rica ediyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Salâhattin arkadaşımız 
bu yaptığı teklifi Adliye encümeninde bu ka
nun müzakere edilirken orada da yapmıştı. 
Uzun boylu müzakere cereyan etti. Neticede 
yalnız kendileri bu reyde sabit kalmakla encü
menin diğer çokluğu teşkil eden azası bu tek
lifi kabul etmedi. Bunun sebebi şudur: Bu 
malları biz tasfiye edeceğiz, nasıl tasfiye edelim? 
Ya kanun çıktığı günden itibaren deriz ki; Bu 
mukataa ve icare ivaza intikal etmiştir, mülk sa
hipleri derhal vereceklerdir ve tahsil edeceğiz ve-
yahud ta deriz ki - ikinci bir şekil olarak - bu 
tasfiye kabul edilmiştir, fakat bu mallar elden 
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ele tedavül ettikçe bu paraları alırız. Bu su
retle mukataa ve icareteynden bu malları kur
tarırız. 

Birinci şık çok ağır olur. Mülk sahibleri, 
hak sahibleri, bak sahibleri bu parayı defaten 
veremezler. Meselâ, İstanbuldan senede 500 000 
lira alıyoruz, bunun yirmi misli on milyon lira 
eder. bir senede bu parayı veremezler. 

Diğer şekil; bu tasfiyeyi yapalım amma her
kes serbest kalsm, mallarını günün birinde el
bette başkasına satarlar ve satılırken de taviz 
bedellerini verirler. Fakat bu meşkûk bir tas
fiyedir. Biz bunu da kabul etmedik, her iki 
şekli telif ederek bir hüküm koyduk. On seneye 
kadar dileyen kendi arzusile gelir, der ki: alm 
paranızı. 1000 lira değerinde olan bir malın taviz 
bedeli 50 lira eder. Şayet bu parayı defaten 
verirsen % 5 kendi hakkımızdan tenzil de ede
riz. Eğer defaten vermezsen beş taksite bağla
rız. 10 seneye kadar bu işlerin bir kısmı tasfiye 
edilir, 10 sene nihayetinde artık beklemeyiz. Bü
tün işi kanunî ve cezaî olarak tasfiyeye tâbi tu
tarız. Fakat 10 seneye kadar birriza gelipte 
alâkasını kesmek istemeyenler olursa, 10 sene 
nihayetinde defaten tasfiyeye tâbi tutulacaklar
dır. Bu ağır olur. İstanbulda 170 Q00 parça 
emlâk vardır. Bu 170 000 parça emlâkin bütün 
mukataa, icare, taviz bedellerini, herkesi takib 
ederek alacak olursak, fena tesir yapar, her tür
lü tasfiyede olduğu gibi böyle mallar temlik edi
lirken, bir elden diğerine geçerken mukataa ve' 
icare ile bunun alâkasını keselim, dedik. Bun
da biraz idarî düşüncede vardır. Köylüden har
man zamanı para alınır, borçludan malını satar
ken para alınır. Bu bir kolaylıktır. Bu vaziyet
te on sene zarfında tedavül görenler olursa bun
lar da tasfiye bitirilmiş olur. Birriza müracaat 
edib tasfiye yaptıranlar da bulunur, on sene ni
hayetinde ehemmiyetsiz bir miktar kalır, onlar 
tasfiye edilir ve bu suretle tasfiye işi bitmiş 
olur. 

Salâh arkadaşımız encümende de söylediler, 
burada da işaret ettiler; demek istiyorlar ki, 
biraz daha kolaylık gösterelim. Yüzde beş ola
rak bir vergi verecek, verdiği para kadar değe
ri artacak bir mülk sene besene daima binde 
bir buçuk mukataa vermektedir. Diyoruz ki hiç 
mukataa vermiyeceksin. Malı saf ve temiz ala

caksın. Bunu deyince müşteriyi azaltacak bir 
vaziyet yoktur. 

Tedrici bir tasfiyeyi takib etmek sistemi ka
bul edilince böyle yapılacak satışlarda beheme
hal bu tasfiyeyi yapmak ve mukataanın taviz 
bedelini almak daha isabetli ve mükellefler için 
daha kolaylık olur ve yaptığımız işleri istırab 
vermeden yapmış olacağımızı düşünerek encü
men bu maddeyi yapmıştır. Bunun kabulünü ri
ca ediyoruz. Takdir, Heyeti Oelilenizindir. 

BAŞKAN — Takrir var, okunnacaktır. 
Yüksek Başkanlığa 

Lâyihanın 30 ncu maddesinin ağızdan verdi
ğim izaha gpre aşağıda yazılı olduğu gibi değiş
tirilmesinin kabulünü dilerim: 

MADDE 30 — (Bu kanunun hükümleri yü
rümeye başladıktan sonra taviz bedelleri veril
memiş olan mukataalı veya icareteynli gayri-
menkullerin satış, miras ve sair sebeblerle ma
likleri değişse vakfa aid taviz borcu için bu ka
nunun 4 ncü babının 1 nci ve ikinci fasıllarında-
ki maddelerde yazılı hükümler yeni malikler 
haklarında da tatbik olunur). 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler . . . Etme-
yenelr . . . Kabul olunmamıştır. 

30 nou maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 31 — 28 ve 29 ncu maddeler hü
kümlerine göre yapılacak ipotek ve milk olarak 
tescil muamelelerinden hiç bir resim ve harç 
aranmaz. 

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

MADDE 32 — Bu babın içinde yazılı hüküm
lere göre vakıflar idaresinin eline geçecek taviz 
bedelleri bir gelir kaynağı olarak muhafaza edi
lecek ve en faydalı şekilde nemalandırılacaktır. 

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

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 18,10 
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Türkiye Bulgaristan arasında imza ve 24119 sayılı kanunla tasdik oİunaıi 

ticari ililâfda ismi geçen ( kaşar) kelimesinin de konulmasına dair 
kanuna ver.len reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
izzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rif at Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Rasılı Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
fsmail Hakkı Uzunçar-
şıh 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 241 

Kabul edenler : 241 
Redddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 155 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Kuzay 
Mitat Denli 

Burdur 
İbrahim Necini Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
ftsad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Rcfct Canı tez 
Sadettin Feri d Talay 
Şokibe însel 

Çankırı 
Rif at Unür 

Çoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Benizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktern 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekiıı 
Rüştü Bekit 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesvıd Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Mcinik 
Mccdi Boysan 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tıızer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Duınlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Istemat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 

tsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gokbcrk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Rıza Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım tnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yüeel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
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General Ali F u a i Ce-
besoy 
Kâzını Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed E d iz 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Orcr 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
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Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. A para vay a 
Faik Soylu 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tun alı 
Dr. Asını Sirel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik T arman 

Siird 
Hulki Aydın 
îsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayj 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
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General Ali FuaJ Ce-
besoy 
Kâzını Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed E d iz 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 

Malatya 
Abdülmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Orcr 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 

[Reye iştirak 

Şükrü Saraçoğlu 
Kars 

Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Domirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr, Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Sürel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
(fzinli) 

Amasya 
tsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı At ay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 

Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 
Türkân Başbuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

etmeyenler] 
Balıkesir 

General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Rasim Basara 
Sabiha Görtkey 
Şemsettin Günaitay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragrb Özdemiroğlu 
Rifat Vardar 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 
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Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı, 
Mustafa Abdülhalik 
Ren da 
Mustafa önsay 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza Özene. 
Eyub Sabri Akgöl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Huriye ön iz 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Erzincan 

Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 
(izinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin 'Sazak 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(izinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüşlü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Karantay 
Sami Erkmen 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Resid özsoy 
Veli Yaşın (izinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Behire Bediz 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç (izinli) 
Reeeb Peker 

Malatya 
General ismet inönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kâzrm Nami Duru 
Sabri Toprak (izinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (izinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya (I. 
A.) 
Osrcan Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyh. Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Halid Mengi (izinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yörükel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Hüsrev Gerede 
ismail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydm 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş(Izinil) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan 
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îbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Avni Doğan 
Sırrı lçöz 

Zonguldak 
Celâl Sah ir Erozan 
(binli) 

Dr. Mit at Altıok 
lteccb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

T ü r k i y e - l i u l r j a r i s t a n t i c a r e t a n l a ş m a s i l e lodi y a t ı n t<)iıziınine m ü t e a l l i k m u 
k a v e l e a a n t e v e i l i ş ik l e r i I I m a r t »ÎKJ'ı t a r i h i n d e n i l i lmre ı ı 2 a y m ü d d e t l e 

uza t ı l d ı f j ı nn d a i r k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : • 255 

Kabul edenler : 2 55 
Reddedenler : () 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 141 
Münhaller ; 3 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Hatr Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kmaeı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esencr 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memıed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak 
alnı 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uznıay 
Mitat Denli 
Mitat [vuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

/ Kabul edenler ] 

Mustafa Şeref Özkan 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
p]sad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçek -
er 
Refet Cami ez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnse! 

Çanakkale 
ili im1" Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdül halik 
Ren da 
Rifat Ünür 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atrf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emİn Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Rüştü Bek it 
Zeki Mcsud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Ahmcd Saffet Oh Ray 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nakiye Elgini 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
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îstemat özdaraar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fakili e öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi jrürsoy 
Hayra 11 ah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

tzmir 
Ben al Nevzad îştar 
General Kâzım înanç 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çalar 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kam âl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars • 
Esad özoğuz 
G eneral Muhittin Ah TTÜZ 

ilüsrev Kızıldoğan 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Karantay 
Nuri Tamaç 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
HâzTm Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kem al ettin Olpak 
Nedim BozatiK 
"RasrTb Akça 
Salâh Yaren 
Süreyyn Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Gök er 
Ali Rıza Sürel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzrm Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Stlay 

Kütahya 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 
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Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgnd Türkoğlu 
Yaşar Özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. RTZ« Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muffla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğîu 

Nidde 
Cavid Ural 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil Îrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkm 

Zühtü Durukan 
Seyhan 

Ali Münif Yeğena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlü 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hı/al 
S ı rn Day 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Mııhiddin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Dratnan 
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Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 

Ragıb özdemiroğhı 
Rifat Vardar 

Ömer Evci 
Sırn îçöz 
Sungur 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (izinli) 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Türkân Baştuğ 

Ay dm 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 
(îzinli) 

Balıkesir 
General Kâram Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Boyaztd 
Obeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 
(îzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürier 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
(îzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 
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Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 

[Reye iştirak 
Çankırı 

Mustafa önsay 
Sami ÇÖlgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali (I. Â.) 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berlnnan 
Dr. Kâzım Samanlı 
Yusuf Başkaya 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge (îzinli) 
Lûtfi Tigrel 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Pazrl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık (izinli) 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Azız Akyürek 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman îşm 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 

etmeyenler] 
Nuri Conker (Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General îhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(izinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Baha öngören 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Erikman 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (izinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
(îzinli) 

Konya 
Behire Bediz 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç (îzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General ismet inönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Sabri Toprak (îzinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (îzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (îzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik TJluçay 
Halid Mengi 
(îzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
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Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Mahmud Soydan 
(izinli) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev (îerede 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Süleyman Sırrı Gedik 
(îzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaf (İzinli) 

Fuad Gökbudak 
Memed İlmin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Receb Zûhtü Soyak 
(İzinli) 

Türkiye ile İtalya arasında imza edilen ticaret mukavelenamesi ile merbut
larının 2ü ikinci kânun 1935 tarihinden itibaren 9 ay daha uzatılmasına 

dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Rasıh Kaplan 

Aza adec i 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 399 
: 238 
: 238 
: 0 

0 
: 158 

3 

[Kabul edenler ] 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıean 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha GÖkçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Camii Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Ref et Canıtez 
Sadettin Perid Talay 

Şekibe İnsel 
Çanakkale 

Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Rifat Ünür 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 



Haydar Rüştü ökteıri 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Mcmik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Istamat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe Öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
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Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Llüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Kırantay 
Nuri Tamaç 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferrııh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. GL Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
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Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Köker 
Ali Rıza Sürel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Eken 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Di. Şakir Ahmed E diz 
Besim Ataiay 
İbrahim Dalkılıç 

Malatya 
Abdülnıuttalib öker 
Dr. Hümi Ortaç 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent j 

Edib Ergin 
Hilmi Çorıık 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Faik Soylu 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Dr. Asım Sire! 
E tem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Günay 
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General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkayn (Bakan) 
Haydar Çerçel (izinli) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 4. 
(İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayaztd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren (İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

t : 33 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 

3-64935 d : 2 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 

Halil Kratavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa önsay 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar 
(İdare Amiri) 
Ömer Fehmi Noylan 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
Eyub Sabri Akgöl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zülfü Tigrcl 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Azız Samih llter 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman İşın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker (Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizınen 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Mahmur) Esad Bozknrd 

İsparta 
Miikorrem Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
Memed Nazif Sircl 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Krkman 
Sıtkı Şerit' Eken 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan (1-
zinli) 

Konya 
Behire Bediz 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 

Kütah ya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Som er 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç (İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
Kmrullah Barkan 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çır ay 

Manisa 
Sabri Toprak (İzinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
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Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Alımed Vefik IJluçay 
Halid Mengi 
(İzinli) 

î : 33 
Ordu 

Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Selim Sırrı Tarean 

Samsun 
Ali Tunalı 
Memed Ali Yörüker 
Memed Günesdoğdu 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Malımud Soydan 

Sinob 
Yusuf Karnâl Tengirşenk 
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Sivas 

Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kescbir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
R&sai Erişken 

Trabzon 
Haindi Ülkümen 
Mitat Aydın 

Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzin
li) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozaıı 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

»« -« 

Yabancı Devletlerle yapılacak mukavela i ticari itilaflara müteallik 2 2 5 8 
sayıl ı kanun hükmünün uzatılmasına dair kanuna verilen 

reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 237 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 159 
Mûnhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 

Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabi ha Gökçül 

Bayaztd 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak-
alm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 

İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
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Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Çanktri 
Rifat Ünür 

Çoruh, 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
îsmaü Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekİr 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
tstemat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
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Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin tnankur 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erci 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

îzmir 
General Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Karantay 
Nuri Tam aç 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Femıh Güpgup 
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Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Kedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkrlıç 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Miihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzrm Namı Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 

Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayı 
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Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orueoğiu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 
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Tokad 

Galib P e k ! 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka (Orımtak) 
Raif Karadeniz 
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Seniha Hızal 
S ı rn Day 

Vrfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Ev^ci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Cemai Akçın 
Haydar Çerçei 
(İzinli) 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(izinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kam âl Atatürk (R. O.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 
Türkân Baştuğ 

Aychn 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 
(tzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
İsmail Hakkı Uzunçar-
ŞTİI 

örge Evren 
Bayaztd 

Hal id Bayrak 
(T. A.) 
Übeydullah 

hilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 
(izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 

Burdur 
Iialid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
(izinli) 
Şekibe tnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 
Mustafa önsay 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Masan Cavid 
Memed Ali Okar (I. A.) 
Ömer Fehmi Noylan 

Çorum 
Ali Rıza özene. 
Eyub Sabri Akgöl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkin an 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Aziz Samih tlter 
Hikmet Işık 
(İzinli) 
Saffet Arikan 

Erzurum, 
Aziz Akyürek 
General Zeki Soydemiı 
ıNafi Atuf Kansu 
Tahsin üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman işin 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Göres 

Giresun 
General ihsan Sökmen 

Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Feri d Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Başbakan) 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel 
Mahmııd Esad Bozkurd 

Kars 
Baha öngören 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Resi d özsoy 
Veli Yaşın 
(İzinli) 
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Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Kocaeli 

Hasan Hayri Tan 
(îzinli) 

Konya 
Behire Bediz 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Ömer dinç 
(îzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
Abdülnrattalib öker 
General İsmet înönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Osman Taner 

Vasıf Çmay 
Manisa 

Sabri Toprak 
(îzinli) 
Tabir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 
(izinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
îrfan Ferid Alpaya (î. 
A.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 
(îzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Halid Mengi 
(îzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Mahmud Soydan 

Sinoh 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Stvas 
Hüsrev Gerede 
îsmail Memed Uğur 
(îzinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
S. Sırrı Gedik 
(îzinli) 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(îzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhiddin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Crlâl Sahir Erozan 
(îzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Ragıb özremiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(îzinli) 

^ • » — 

Devlet memurlar ı aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan kanını ileeklerinin 
Tahlisiye Umum Müdürlüfju memurlar ına da tatbiki hakkındaki kanuna baçllı 

eetvelde değişiklik yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

• 399 
241 
241 

0 
0 

155 
3 

/ Kahul edenler ] 
Amasya 

Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 

Esre 
Hatı 
Müm 
Müşi 
Rasiı 
Rifa 

f Demirel 
Çırpan 

taz ökmen 
ik Ayaşlı 
n Aktar 
; Araz 

Şakir Kınacı 
Antalya 

Celâl Mengilibörü 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
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Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasarı Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
fhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
tsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mi tat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Ferid Talay 
Ş ekibe tnsel 

Çankırı 
Rifat Ünür 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 

t : 33 3-6 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Rüştü Bekit 
Zekâi Apaydm 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Ahrned Saffet Oh kay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Dr. Ahrned Fikri Tnzer 
Fuad Sfrmen 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahrned özdemir 
tstemat özdamar 

Gazi Ânteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
tsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir AJdkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet TÖr 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
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Dr. Gl. Hakkı Şiııasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
fTayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Taşar Tazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nev^ad lştar 
General Kâzım tnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kam 
Esad Özoğnz 
Hüsrev Krzıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demîrezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid Özdeş 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemal ettin Ol pak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahrned Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki T Hu 
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfîk Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahrned Ediz 
B&sim Ataîay 
İbrahim Dalkılıç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğîu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Ço?uk 
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trfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 

İ : 33 3-6 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
ömer Biçer 
Tevfik T arman 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim lncedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 
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Sivas 

Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgah 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Münib Boya 
Yozgad 

Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evc : 

Sungur 
Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Tvagıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisa.' 

Ali Çetin kaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 
Türkân Baştuğ 

Ağdın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 

örge Evren 
Bayazıd 

Halid Bayrak 
(İ. A.) 
übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Duras 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren (izinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Renda (Başkan) 
Mustafa önsay 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asını Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (İ. 1.) 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza Özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge 
(İzinli) 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık (izinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman işin 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Göres 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
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Hasan Fehmi Ataç 
İçel 

Fikri Mutlu 
İstanbul 

Ab dü İh ak Hami d 
Ahrned Haindi Deniz
in en (izinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakarı) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr, Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkıırd 

Kars 
Baha Öngören 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Karantay 
Sami Erkmen 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Reşid özsoy 
Voli Yaşın (İzinli) 

I : 33 3-6-
Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Kocaeli 

Hsan lîayri Tan (İzinli) 
Konya 

Ali Muzaffer Göker 
Behire Bediz 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Som er 
Muhlis Erkmen (Bakan-) 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç (İzinli) 
Roeeb Peker 

Malatya 
General İsmet inönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zaber 
Osman Taner -
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Sabrı Toprak (İzinli) 
f ahir Hitit 

M araş 
Hasan Resid Tankud 
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Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ere.ni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Halil Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yön ten 
Dr. Ziya Naki Yaltırmı 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Etem Tuneel 
Memed Ali Yorulur 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Mahmud Soydan (İziıJi) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirserık 

Sivas 
Hüsrev Gerede 

İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadnı 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 
Süleyman Sırrı. Gedik 
(İzin1!) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (izinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Strn tçöz 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Receb Zühtü Soy ak (1-
zinli) 

T ü r k i y e < l e a ç ı l a c a k b e y n e l m i l e l p a n a y ı r v e s e r g i l e r i n v e r g i v e r e s i m l e r d e n 
m u a f i y e t l e r i n e d a i r k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n r ı e t i ee s i 

( Kanun kabul edilmiştiı- ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 22 ı 

Kabul edenler : 224 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : ü 

Reye iştirak etmeyenler : 172 
Münhaller : :\ 

[ Kabul edenler ] 
Cemal Akçın 
İzzet Ulvi Aykurd 

Mebrure Günenç Amasya 
Esad Uras 
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Nafiz Aktın 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşh 
Rif at Araz 
Şakir Kmaeı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Tayfur Sökmen 
Tevfik An can 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr, Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Bürzü 
Rahmi Selçuk 
Sahih a Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
îsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 

t : 33 3-
Şekibe însel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Tunca 

Çorum 
Dr. Mustafa Caııtekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokadlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbekir 
General Kâzını Sevük-
tekin 
Zekâi Apaydın 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Istemat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 
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Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe Öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

tzmir 
Beııal Nevzad Iştar 
General Kâzım inanç 
Hasarı Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 

Salih Turgay 
Kırklareli 

Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid ün er 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 
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Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
lJı\ Kı.za Levent 
İdilini Ooruk 
Rıza, Erten 

Muğla 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlıı 

Niğde 
Cavİd Öral 
Dr, Aparavaya 
Dr. Rasim Feri d Talay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdclp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgüz 
İlam di Yalman 
ismail Canı as 

I : 33 3-6 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali T imalı 
Dr. Asını Sirel 
Meliha Ulaş 
Ruşen i Barkın 
Zühtü Durııkan 

Seyhan 
Esma N'ayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevl'ik Tannan 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakun 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Jncedayı 
[))•. Oalib Üstün 
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Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Milat Şükrü Bîeda 
Rasim Basara 
Remzi Çin er 
Şemsettin Giinaltay 
Vasfı Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Oalib Pekel 
Hür reni Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Mit a t AydfR 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı D ay 

Ürfa 
Behçet Günay 
Oeneral Ahmed Yazdan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Miinib Buya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karalıişar 

Ali Cet inhaya (P>;ıkan) 
Haydar Çerçel 
(İzinli) 
İzzet A koşman 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

A: kara 
Aka Gündüz (izinli) 
Ur. Taptas 
Falih Rıfkı Alay 
Kamâl Atatürk (R. O.) 
Rasim Aktar 
Yahya Oalib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidiıı özmen 
(Bakan) 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

ri1ahsin San (İzinli) 
Balıkesir 

Oeneral Kâzım Özalp 
(Hakan) 
Hayrettin Karan 
Örge Evren 

Bayazıd 
lîbcyduüah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas O ürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Halici Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Kitin. Güvendiren 
(izinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergen eli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
IvciHİa ( Başkan ) 

Ziya Esen 
Çoruh 

Asım Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (İda
re âmiri) 
Ömer Pehmi Noylnıı 

Çorum 
Ali Rıza özene; 
Eyub Sabri Akgöl 
ıNabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Haindi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zeki Mesııd Alsan 

Edirne 
Faik Kaltaklaran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzİz 
Fazıl Ahmed Aykae, 
Fuad Ağralı 
(Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih I İter 
Hikmet Işık 
(İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Oeneral Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Neeib Asım Yazıksız 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
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Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Görer 

Giresun 
General îhsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
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S. Sayısı :109a ek 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat asken memurları hakkındaki 
1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/42) 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 23 - V -1935 
Karar No. 20 
Esas No. 1/42 ' 

Yüksek Reisliğe 

1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat aske
rî memurları hakkındaki kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bazı maddelerine ilâ
veler yapılmasına dair M. M. Vekâletince hazır
lanan kanun lâyihasile esbabı mueibenin gön
derildiğine dair olub encümenimize havale bu-
yıırulan Başvekâletin 23 teşrinievvel 1934 gün-
lemeeli ve 6/2971 numaralı tezkeresi M. M. Ve
kâletinden gönderilen memurları huzurunda okun
du ve görüşüldü: 

İhtiyaca göre yeniden yapılrb gönderilen ka
nun lâyihasında esbabı mucibesi encümenimizce 
yerinde görülmüş ve yalnız tabiib ve kimyager 
ve eczacı, dişçi ve 'baytarların kendi tatbikat 
mekteblerinde veya sıhhî müesseselerde dokuz ay 
tahsil ve hizmete tâbi tutulması muvafık görül
mediği ve tekrar eski (kanunda olduğu gibi altı 
ay hizmetin kâfi olduğu memurlarının beyan et

meleri üzerine keyfiyet encümenimizce de mu
vafık görülmüş ve bazı kanunları ile değişen 
isimlerle lâğvedilen esami değişmeleri yapılarak 

' ve dördüncü madde hükmü de tasrih edilerek 
kanun lâyihası kabul edilmiştir. Umumî heyetin 
kabulüne sunulmuştur. 
M. M. En. Rs. Bu M. M. Kâtib 

istanbul Diyarbekir Erzurum 
Şükrü Gökberk K. Sevüktekin Ş. Koçak 

Aza Aza Aza 
Elâziz Balıkesir Sinob 

A. Seffet Arıkan C. Esener C. K. Incedayı 
Aza Aza 

İstanbul istanbul 
Ur. Hakkı Ş. Erci A. Barlas 

Aza Aza 
Tekirdağ Urfa 
R, Apak AJımed Yazgan 
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MÎLIJÎ MJÜDAFAA ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRÎŞt 

İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı maddelerine ilâve

ler yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

3 - (Her sene yapılan son yoklama netice
sinde sağlam veya âakat asker edilenlerden tam 
devreli lise ve muadilleri ile Yüksek derecede 
meslek mektebleri, Yüksek deniz ticaret mektebi 
ve muadili mekteblerden ve Üniversiteden me
zun bulunanlar ile Yüksek deniz ticaret mek
tebinden çıkanlar, sekizinci maddedeki şartları 
haiz oldukları halde ihtiyat subay yetiştirilmek 
üzere tahsillerinin nevine ve kabiliyetlerine ve 
M. M. Vekâletince takdir edilecek ihtiyaca gö
re muhtelif sınıflara ayrılırlar ve askerî ehli
yetnameyi haiz olub olmadıklarına göre aşağı
daki cetvelde yazılı cetveldeki müddetlerle talim 
ve tahsile tâbi tutulurlar. Cetvelde gösterilen 
hizmet müddetleri mezun bulundukları mekte
be nisbetle değil ibraz ettikleri askerî ehliyet
namenin derecesine göredir. 

i 
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3 ncü maddenin başmda 
yazılı mekteblerden me
zun olubta askerî ehliyet
namesi bulunmayanlar 
Tam devreli lise ve mua
dili mekteblerden mezun 
ve askerî orta ehliyetna
mesi olubta tam ehliyet
namesi olmayanlar 
Tam devreli lise ve mua
dili mekteblerden mezun 
tam ve orta ehliyetname
si olanlar 
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Yüksek mekteblerle Yük
sek deniz ticaret mektebi 
ve Üniversite mezunların
dan askerî yüksek ehli
yetnamesi olanlar 0 6 6 12 

Bunlardan, cetvel mucibince kıta hizmeti ya
pan ve ikmal eden veya yüksek ehliyetnameyi ha
iz olan tabib ve baytarlar kamilen, kimyager, ec-
zacj, dişçilerin en liyakatlilerinden ihtiyaca gö
re Millî Müdafaa vekâletince lüzum görülecek 
miktarı tercihan kendi tatbikat mekteblerine 
ve lüzumunda askerî sıhhî müesseselere, sınaî 
kimyagerleri ve makine mühendislerinden lü
zumlu miktarı akserî fabrikalara ve diçşi ve 
eczacı ve kimyagerlerle mühendislerden ihti
yaçtan fazlasile diğerleri tefrik edildikleri sınıf
ları İhtiyat subay mektebine sevk ve buralarda 
altı aylık bir hizmet ve tahsile tâbi tutulurlar. 

Bunlardan tabib, kimyager, eczacı, dişçi 
ve baytarlar, kendi tatbikat mekteblerin-
de veya sıhhî müesseselerinde altı aylık bir tah
sil ve hizmete tâbi tutulurlar ve bu tahsilin ni
hayetinde yarsubay nasbedilirler. 

Bu müddet zarfında bunlar hakkında idare, 
iaşe, ilbas ve maaş hususunda Harbiye mekte
bi talebesi, Yüksek deniz ticaret mektebinden 
çıkanlara dahi muvazzaf deniz talebesi gibi 
muamele yapılır. 

İşbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar 
ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar askerlik mükel
lefiyeti kanununun 34 ncü maddesindeki şartla
rı haiz olsalar dahi smıflarmm muvazzaflık 
hizmetlerine aid müddetleri askerlik mükeüefi-
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yeti kanununun 5 nci maddesine göre tamamla
mak üzere çavuş rütbesile sınıfları kıtaat ve 
müessesatma gönderilirler . 

Bunlarm kıtada, mektebdeki geçen müddet
leri hizmeti askeriyelerinden mahsub edilir, fa
kat ellerinde askerî ehliyetname müddetleri na
zarı dikkate almmaz. 

İktidar ve ehliyetleri tasdik kılınanlar ihti
yat yarbay nasbedilir. Ve sınıfları takım komu
tanlığında (kıtası bulunmıyan smıf ve meslek
lerine aid işlerde) altı ay daha hizmet görürler. 
Bu müddeti muvaffakiyetle bitirenler muvaz
zaf yar su baylan hakkındaki şerait dairesinde 
asteğmen nasbolunurlar. Muvaffakiyet göstere-

miyenler üç ay daha istihdam olunurlar yetiştirilir 
ve liyakat gösterenler asteğmenlikle, göstere-
miyenler yarbaylıkla terhis olunurlar. 

Bunlarm muvazzaf smrfa nakletmek iste
yenlerinden talimatnamesinde münderiç şart
ları haiz ve diğer vekâletlerde kanunu mecbur 
veya müteahhid olduğu hizmeti ifa ve ikmal 
etmiş bulunanların ihtiyaç halinde muvazzaf 
smrfa nakilleri icra ve harbiye mektebinde tah
silleri ikmal ettirilir. 

Yalnız ihtiyat subay olarak hizmete devam 
etmek arzusunda bulunanların Millî Müdafaa 
vekâletince lüzum görülürse 14 üncü maddenin 
2 nci fıkrası mucibince azamî iki devre müddeti 
kadar hizmetlerinin devamma müsaade olunur. 
Bu fazla müddetler hazarda devrei talimiyeler-
deld müddetlere sayılır. 

İhtiyat subaylığa bidayeten tefrik edilenler, 
askerlik mükellefiyeti kanunununun 34 üncü 
maddesindeki kısa hizmeti icab ettiren şeraiti 
haiz olsalar dahi işbu kanun ahkâmına tâbi tu
tulurlar. 

Askerî lise mezunlarmdan yabancı memleket
lerde askerî mühendis ve askerî fen memuru 
yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle 
hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve smıflarile 
alâkadar askerî fabrikalar veya sair müessese
lerde on ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti 
tasdik olunanlar ihtiyat yarsubay nasbedilir 
l*e tahsil görecekleri müesseselere gönderilirler. 
Askerî mühendis ve askerî fen memuru olmağa 
kif|yeti görülmiyenler talebe sıfatile harbiye 
mektebine sevkediürler. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 10 ncu mad

desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
10 - Yoklama, ilân kâğıdlarmm asıldığı ta

rihten başlayarak bir ay içinde her ihtiyat su
bay ve ihtiyat askerî memuru, kanunî ikamet
gâhını ve maluliyeti olub olmadığını derecesile 
birlikte mmtakasmda bulunduğu askerlik şube
sine şifahen veya mektubla bildirmeğe ve ra
porlarının musaddak bir suretinin bir defaya 
mahsus olmak üzere göndermeğe veya asimi gös
termeğe borçludur. 

Mektub gönderenler muracaatlerini gösterir 
vesika elde etmelidirler. Yoklamadan sonra 
ikametgâhını değiştirenler ayrıldıkları ve gide
cekleri yerlere, askerlik şubelerine bir ay için
de haber vermeğe mecburdurlar. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar dahi el
çilik veya konsolosluğa müracaatla vesikasmı 
kaydettirecektir. Elçiler veya konsoloslar bu 
müracaati ve malûmatı askerlik şubelerine bil
dirirler. 

Yoklama sırasmda istenilen malûmatı şifa
hen veya mektubla bildirmemiş ve kaydini yap
tırmamış veyahud şubeleri mmtakası haricine 
giderek yerlerini değiştirdiklerine dair bir ay 
içinde şubelerine haber vermemiş olan ihtiyat 
subay ve memurlara şube reislerinin tahrirî iş
arı üzerine askerlik dairesi reislerinin (Askerlik 
kalem Reislerince ) elli lira cezayi nakdî hüküm 
ve tahsil olunur, ve tahsili emval kanunu mu
cibince tahsil edilmek üzere evrakı mahallî Hü
kümetine gönderilir. Her hangi bir askerlik 
şubesi kütüğüne kaydini hiç yaptırmamış olan
lara bu ceza üç yüz lira olub ayni suretle hüküm 
ve tahsil olunur. 

Bu haller kısmî veya umumî seferberliğin 
ilânma kadar devam etmiş bulunursa cezayi 
nakdî alınmakla beraber emsalleri çağırılmamış 
veya tecil edilmiş olsalar dahi bu gibiler hiz
mete alınırlar. Seferberliğin ilânmda bizzat mü
racaat etmeyenlerden bilâhare dehalet eden ve
ya ele geçenler ayrıca askerî ceza kanununa gö
re ceza da görürler. 

Yoklamalarını yaptıran ihtiyat subaylarının 
nüfus hüviyet cüzdanlarına ve künyelerine yok
lama neticesi askerlik şubesince kayid ve tasdik 
olunur. 

MADDE 3 — 25 nci maddenin 5 nci fıkrası 
başına ve bu maddenin nihayetine ilâve edilen 
fıkralar: 

25 nci madde — İhtiyat subay ve memurla-
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rmdan hiç birisi hazar ve sefer hizmetinde is
tisna edilemez. Ancak Büyük Millet Meclisi 
asaları mebusluklarının devamı müddetine© 
müeccel sayılırlar. Atideki cetvelde yazılı 
memuriyet ve hizmet sahihleri işbu me
muriyet ve hizmetlere tayinleri seferberlik em
rinin ilânından evvel tahakkuk edilmiş olma!: 
şartile ve memuriyetlerinin devamı müddetine 
münhasır olmak üzere yalnız vakti seferde 
tecil olunurlar. 

işbu tecile tâbi ihtiyat subay ve memurla
rının silâh altına alınacak zaman ve miktarı 
Başbuğlukça takdir ve Hükümetle Başbuğluk 
arasında tesbit olunur. Bu cetvelin gösterdiği 
vazife ve memuriyetler ashabının isimleri her 
sene kayid ve tesbit olunur. 

1 - Şûrayi devlet devairi reisleri ve azaları, 
2 - Divanı muhasebat reisi evvel ve sanileri, 

müddeiumumi ve azaları, 
3 - Başmüddeiumumi ile bilûmum mehakim 

reis ve aza ve aza mülâzimleri, müddeiumumi 
ve muavinleri, hâkimlerle muavinleri, müs-
tantıklar, icra reisleri, sıfatı kazaiyeyi haiz 
muavinler, icra memurları, tabibi adliler, 

4 - Elciler, 
5 - Umumî müfettişler, müfettişlik başmü-

şavirlerile müşavir ve müdürleri, valiler ve vi
lâyet nüfus müdürleri, 

6 - Vekâlet müsteşarları ile Riyaseticümhur 
ve Büyük Millet Meclisi Kâtibi umumileri, he
yeti teftişiye reisleri, müdürü umumiler ve mü
dürler, 

7 - Divanı muhasebat murakiblerile bilûmum 
vekâletler kadrosunda mevcud müfettişlerin se
ferberlik ilânından evvelki miktarından yarısı, 

8 - Dört müessesatı nafıa komiseri, dört vi
lâyete bir başmühendis, 

9 - iki ticaret, iki sanayi, dört ticareti bah
riye, altı iktısad müdürü umumisi, 

10 - Leylî kız ve erkek lisesi müdürleri, leylî 
kız ve erkek orta mekteb müdürleri, leylî kız 
ve erkek sanayi mektebi müdürleri, leylî kız 
ve erkek muallim mektebleri müdürleri, leylî 
musiki muallim mektebleri müdürleri, leylî köy 
muallim mektebi müdürleri, leylî orta muallim 
mektebi müdürleri, yüksek muallim mektebi 
müdürleri, mektebi mülkiye müdürleri, Vekiller 
Heyetince miktarı tesbit edilecek maarif mü
dürleri, talim ve terbiye reis ve azaları, Üniver
site rektörlerile. fakülte dekanları, Ziraat, or

man ve baytar âlî mektebleri müdür ve rektör
leri ve leylî ziraat ameliyat mektebleri müdür
leri, eczacı, dişçi, yüksek deniz ticaret, posta, 
telgraf ve telefon mekteblerile güzel sanatler 
akademisi ve diğer yüksek mektebler müdürleri, 

11 - Diyanet işleri reisi, 
12 - Elçilik müsteşarları ve başkâtibleri, 
13 - Başkonsoloslarla ( Başşehbenderlerle ), 

konsoloslar (Şehbenderler) ve konsolos (Şeh
bender) vekilleri. 

14 - Kaza kaymakamları, 
15 - Vilâyet defterdarı ve muhasebecileri, 
16 - Nahiye müdürleri, 
17 - Kaza malmüdürleri, 
18 - Hara müdürü ile iki mütehassıs baytarı, 

mmtaka ziraat başmüdürleri, dörd vilâyete bir 
ziraat müdürü, haşerat mücadele müdürleri, 

19 - Vilâyet sıhhiye ve baytariye müdürlerile 
vilâyet merkez kazaları hariç olmak üzere her 
kazaya bir Hükümet tabibi , 

20 - A) tdarei umumiyeye aid müessesatı 
sıhhiyenin etibbası, işbu müessesatm veçhi tah
sisine ve ihtiyacatı mahalliyeye göre, Müdafaai 
Milliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâlet
leri arasında bilmüzakere tesbit ve icra Vekil
leri kararile terkolunur. 

20 - B) tdarei hususiye, belediye müessesatı 
sıhhiyesinde bir operatör, bir bakteriyolog, 
her yüz hasta için bir eczacı, ve hasta adedi 
yüzü geçerse her yüz hasta için bir tabib daha, 

21 - Askerî ve mülkî hastane bulunmıyan 
yerlerden şahsî teşebbüslerile seferberlik emrin
den evvel açılarak hali faaliyette bulunan has
taneler etibbası beher yüz yatağa bir doktor 
hesabile, 

22 - Nüfusu on bine kadar olan kasabalarda 
bir eczane ve eczacı, bundan fazla şehir ve ka
sabalarda her yirmi bin nüfusa bir eczane ve 
eczacı, hesab edilir ve bırakılır. 

23 - Vekâletlerle idarei hususiye ve belediye
lere merbut hıfzıssıhha müesseseleri, kimyahane, 
bakteriyolojihane, kuduz, serom, aşı darüssına-
ası gibi müessesattaki etibba, baytar, eczacı, 
kimyagerlerden hidematr fenniyelerinin icab 
ettirdiği miktar Millî müdafaa ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletleri arasında bilmüzakere 
tesbit ve icra Vekilleri kararile terkolunur. 

24 - Kömür havzalarında ve askerî fabrika
lara muktazi maden ocaklarında ve alşay 
idaresile deniz işletmesi idaresi ve alelûmum 
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demiryollar ve demiryollarının müntehi oldu
ğu limanlardaki ihtiyat subay ve memurlarından-
vücudlarma ihtiyaç olup hazarda isimleri Heyeti 
vekilece tesbit edilmiş olan kısmı. 

Bütün bu tecil edilecek memuriyetlere ihti
yattık yaş haddini aşmış olanlardan intihabı 
tercih olunarak orduda işe yarayacakların hiz
mete amade bulundurulması temin olunur. 

MADDE 4 — 27 nci madde şu suretle tadil 
edilmiştir: 

27 - İhtiyat subay ve memurları silâh altına 
davet edildikleri zaman askerî elbiseyi giymeğe 
mecburdurlar. Atideki ahvalde de askerî üni
formalarını giyebilirler. 

Ancak bu kıyafetle suihareket ettikleri tak
dirde ayni muvazzaf subaylar gibi mesul olur
lar ve işledikleri suçlardan dolayı askerî mah
kemelerine verilirler. 

A - Bayramlarda, 

B - Evlendikleri gün, 
C - Resmî surette vukubulan askerî ziyafet 

ve davetlerde ve resmî surette çağırıldıkları di
ğer askerî merasimlerde (Tüm ve daha büyük 
komutanların müsaadesile). 

MADDE 5 — Muvakkat maddenin sonuna, 
şu fıkra ilâve edilmiştir: 

Askerlik mükellefiyetini 1111 numaralı ka
nuna göre yaptıktan sonra 3 ncü maddenin ba
şında yazılı tahsili görenler arzu ederlerse ev
velce yaptıkları hizmet hazırlık kıtası hizmetin
den sayılarak bu kanun mucibince ihtiyat za
biti yetiştirilirler. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur . 

( S. Sayısı : 109 a ek ) 





S. Sayısı: 123 
Beynelmilel adalet divanına müteallik bazı metinlere ilti

hakımız hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye 
encümenleri mazbataları (I/137) 

T.C. 
Başvekâlet 20-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1303 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Beynelmilel adalet divanına müteallik bazı metinlere iltihakımız hakkında Hariciye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - V -1934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Milletler Cemiyeti umumî kâtipliğinden alınan bir mektupta daimî olarak Divan statüsüne mü
teallik olup aşağıda yazılı olan protokollerin, müşarileyh cemiyete iltihak eden Cumhuriyet Hükü
metinin imzasma açık olduğu bildirilmiştir. 

1 - Beynelmilel Daimî adalet divanı statüsü imza protokolü (1920 protokolü), 
2 - Divan statüsünde yapılan değişikliklere müteallik 1929 protokolü, 
3 - Amerika Birleşmiş Hükümetlerinin Divan statüsüne iltihakına dair protokol, 
Aşağıda ayrıca arz ve izah edileceği üezre Milletler Cemiyeti azasının, bazı ahvalde, Divannı 

mecburî kazasını da kabul etmeleri mümkün bulunmaktadır. 
Bu hususlar hakkmda atideki izahat arzolunur: 
1 — İmza protokolü: 
Beynelmilel Daimî adalet divanı statüsü 16 kânunuevvel 1920 tarihini taşıyan bu imza protoko

lüne merbut olarak: 
a) Milletler Cemiyeti azası bulunan, 
b) Mezkûr Cemiyet misakı zeylinde isimleri mezkûr bulunan Devletlerin tasdikına arzolun-

muştur. 
Divan, nevima, mevcudiyetini bu protokolden alan ve bu protokolü imza ve tasdik etmiş olan 

Devletlere mahsus bir mahkemedir. Bunlardan gayri Devletler Divannı kazasma ancak hususî 
ve umumî beyannameler tevdii suretile müracaat edebilirler. 

2 — Divan statüsüne yapılan değişiklikleredair 1929 protokolü: • 
1920 statüsünde - Divan azasmın adedine, intihap suretine ve tahsisatına; Divanın mesai şekli

ne ve istişarî. rey talebi prosedürüne dair bazı noktalar hakkmda - yapılmış olan bazı değişiklikler, 
14 eylül 1929 tarihini taşıyan bir protokola menbut olarak Devletlerin imza ve tasdikma arzolun 
«muştur. Bu protokolün meriyete girmesile beraber muaddel maddeler 1920 protokolünün mütena
zır eski maddeleri yerine kaim olacatkır. 

Mevkii meriyete girebilmesi için ise 16 kânunuevvel 1920 protokolünü tasdik etmiş olan Devletle
rin bu protokolü de tasdikleri lâzımdır. 



— 2 — 
Halbuki bu şart yerine gelmemiş olduğundan bu protokol henüz meriyete girememiş bulunmak

tadır. 
3 — Birleşmiş Amerika Hükümetlerinin Divan statüsüne dair iltihak protokolü: 
Birleşmiş Amerika Hükümetleri Ayan Meclisi 27 kânunusani 1926 tarihli bir kararında Ameri

kanın Divan statüsüne aşağıdaki şartlar dahilinde iltihak edeceğini bildirmiştir: 
1 - işbu iltihak Amerikai çin Milletler Cemiyetile her hangi bir hukukî münasebeti veyahut Ver 

sailles muahedesinden mümbais her hangi bir vecibenin kabulünü tazammun etmeyecektir. 
2 - Amerika Divan hâkimlerinin intihabına iştirak edecektir. 
3- - Divan masraflarına kongrenin tayin edeceği makul bir hadde iştirak edecektir. 
4 - Amerika her ne vakit isterse iltihaktan rücu edebilecektir. 
5 - Divan Amerikanın rızası olmaksızın her hangi bir istişarî rey talebine netice vermeyecektir. 
Amerikanın Divana iltihakına dair olup 1920 protokolünü tasdik etmiş ola,n Devletlerin tasdikrna 

açık bulunan protokol, yukarıdak ihtirazî kayitleri, biraz tahfif olmuş bir şekilde ihtiva etmektedir. 
4 — Divanın mecburî kazasına dair maddeye iltihak protokolü : 
Statüyü tasdik eden Devletler Divanın kazasına müracaatte muhtardırlar; ancak mezkûr statü

nün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası, Cemiyete aza olan Devletlerle Misa.kın zeylinde isimleri mezkûr 
Devletlerin, ayni vecibeyi kabul eden Devletlere karşı hiç bir hususî mukavelenameye hacet kal
maksızın ayni maddeede sayılan 4 nevi ihtilâfın hepsinin veya bir kısmının mecburî olarak Diva
na tevdiini taahhüt edebileceklerini beyan etmektedir. Fakat, diğer taraftım statünün tasdiki ay
ni zamanda 36 ncı maddenin de tasdikini ne tazammun ne de icap ettirmediğinden madde Divan sta
tüsünün imza protokolüne muvazi bir surette statüye mûzeyyel bir munzam protokolle Hükümetlerin 
imza ve tasdikına arzedilmiş bulunmaktadır. 

Bu protofcolda vaki olan iltihakların bir ksımı, muayyen bazı şartlara muallâk olarak yapılmış
tır. (Italyanın, Fransanm, Ingilterenin ve Dominyomlarm, Yunanistanın iltihakları gibi.) 

Sulhperver ve Beynelmilel münasebetlerde hak ve adalete kıymet verdiğini filen göstermiş ve 
müteaddit ihtilâfların halli için hakeme ve Divanin kazasına müracaat etmiş olan Türkiye Cumhuri
yetinin protokollere iltihakının münasip olacağı mülâhazasına binaen 

1 - 1920 imza protokolüne, 
2 - Statünün tadiline dair olan 1929 tarihli protokle, 
3 - Amerika Birleşmiş Hükümetlerinin Divan statüsüne iltihakına dair protokole, 

Kayit ve şartsız; 
4 - Divanın mecburî hakkı kazasına dair olan protokolün de atideki kayitler tahtında iltihakı

mız, vekâletnamemizce münasip mütalea kılınmaktadır: 
a) Mütekabiliyet, 
b) Beş senelik bir müddet için, 
c) îhtilâfın ve onu doğuran vakanın işbu iltihak tarihindens onra tahaddüs etmiş olması, 
d) İhtilâfın Divan statüsünün 36 ner maddesinde yazılı ihtilâflar zümresinden bulunması; ancak 

bundan âtideki ihtilâflar hariçtir: 
1 -. Hukuku düvel mucibince Türkiyenin salâhiyeti munhasırasına dahil olan ihtilâflar. 
2 - Türkiyenin akit ve kabul etmiş olup halli ihtilâf hususunda diğer bir prosedür derpiş et

mekte olan mukavelât ve muahedatın tatbikatına doğrudan doğruya veya bilvasıta müteallik olan 
ihtilâflar. 

Ahkâmı yukarıda arzolunduğu şekilde kabul edildiği takdirde memleketimizin menafime münafi 
bulunmayan işbu metinlere iltihakımıza tevessül buynrulmasınm teminini istirham ederim efendim haz
retleri. 

( S. Sayısı : 123 ) 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 14 
Esas No. 1/137 

2 - V - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Beynelmilel daimî adalet divanına müteallik 
bazı metinlere iltihakımız hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyeti
nin 12 - V - 1934 tarihli toplantısında Yüksek 
Mieclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası dev
renin değişmesi üzerine tekrar encümenimize 
verilmekle tetkik ve müzakere edildi: 

Hükümetin esbabı mucibesinde zikredildiği 
gibi bu metinlerden bir kısmına kayidsiz ve şart
sız ve diğer bir kısmma da - Hükümetin muva
fık gördüğü ve encümenimizin de tasvib ettiği -
kayidler altmda iltihakımız münasib görülmüş 

ve lâyiha havalesi mucibince Adliye encümenine 
verilme küzere Yüksek Reisliğe takdim edil
miştir. 
Hariciye E. Reisi 

Erzincan 
" S. Aarıkan 

Aza 
Antalya 

Dr. G. Tunca 
Aza 

Kastamonu 
Ş. tiden 

M. M. Kâtip 
Srvas Diyarbekir 

Necmettin Z. M. Alsan 
Aza 
Ankara 

F. B. Atay 
Aza 
Kocaeli 

Süreyya Yiğit 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Adliye encümeni 

Karar No. 20 
Esas No. 1/137 

Yüksek Başkanlığa 

Arsıulusal daimî adalet divanına müteallik 
bazı metinlere iltihakımız hakkmda Diş işleri 
bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 
20 - V -1934 tarih ve 6/1303 sayılı tezkeresile 
Kamutaya sunulan kanun lâyihası, Hariciye en
cümeninin mazbatasile birlikte okundu ve gere
ği görüşüldü: 

Encümenimiz Hükümetin lâyihasındaki mu-
cib sebebleri yerinde bularak, Arsıulusal daimî 
adalet diyanmm lâyihaya ilişik metinlerinin bir 
kısmına bağsız ve şartsız ve ötekilerine de Hü
kümetin teklifi gibi konulan kayidler altında 
iltihakımızı muvafık görmüş ve bu suretle lâyi
ha olduğu gibi encümenimizee oybirliğile onay 
bulunmuştur. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Baş-

20 - V - 1935 

kanlığa sunulur. 
Ad. En. Başkanı 

Çorum 
Münir Çağıl 

Kâtib 
Trabzon 

B. Karadeniz 
Aza 

Bursa 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Aza 

Balıkesir 
0. Niyazi Burcu 

Aza 
Erzincen 

Sadettin F. T alay A. Fırat 
Aza, 

Erzurum 
Fuad Sirmen 

Aza 
Konya 

B. Türel 0. 

Aza 
Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 
Aza Aza 

Mardin Yozgad 
, Dinçer E. Draman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beynelmilel daimî adalet divanına mü
teallik bazı metinlere iltihakımız hak

kında kanun lâyihası 
MADDİ! 1 — a - Beynelmilel adalet divanı 

statüsünün - 16 kânunuevvel 1920 tarihli imza 
protokolüne, 

b - Mezkûr statünün tadiline dair olan 14 ey
lül 1929 tarihli protokole, 

c) Amerika Birleşmiş Hükümetlerinin di
van statüsüne .iltihakına dair olan 14 eylül 1929 
tarihli protokole, 

Kayidsk ve şartsız olarak, 
d) Divanın mecburî hakkı kazasma dair olan 

protokole de atideki kayidler altmda iltihak 
olunmuştur: 

1 - Mütekabiliyet, 
2 - Beş senelik bir müddet iğin, 
3 - İhtilafın ve onu doğuran vakanın işbu 

iltihak tarihinden sonra tehaddüs etmiş olması, 
4 - İhtilâfın Divan statüsünün 36 ncı mad

desinde yazılı ihtilâflar zümresinden bulunması. 
Ancak bundan atideki ihtilâflar hariçtir: 
a) TürMyenin akid ve kabul etmiş olup halli 

ihtilâf hususunda diğer bir prosedür derpiş et
mekte olan mukavelât ve muahedatm tatbikatı
na doğrudan doğruya veya bilvasıta müteallik 
olan ihtilâflar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12-V-1934 
Başvekil 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Hikmet 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

G. 1, V. 
Ali Bana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Fuat 

Ifc. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 
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BEtNELMİLEL DAİMÎ ADALET DÎVAJNI TESİSİNE DAİR KARAft 

13 kânunuevvel 1920 de Çenevrede Milletler cemiyeti assamblesinin tasvibine iktiran etmiştir. 

1 — Assamnle, imsakin 14 üncü maddesine tevfikan Konsey tarafından ihzar olunup kendisinin 
tasvibine arzolunon beynlemilel daimî adalet divani nizamnamesini, kendi tarafından yapılan tadi
lât ile birlikte reylerinin ittifakile tasvip ettiğini beyan eder, 

2 — Divan nizamnamesi, mezkûr 14 üncü maddenin ahkâmı mahsusasma göre, en kısa bir müd
det zarfında, bu nizamnameyi, tanıdıklarını muta zammın usulü dairesinde tasdik edilmiş bir pro-
tokol şeklinde kabulü için Milletler cetmiyeti azalarına arzolunacaktır. Bu hususun icrası Konseye 
havale edilmiştir. 

3 — Protokol, Cemiyet azasının ekserisi tarafından tasdik edilir edilmez nizamname meriyet mev
kiine girecek ve Divan mezkûr nizamnameye tevfikan tasdik edilmiş olan Cemiyet azası veya Devlet
ler aralarında çıkan ihtilâflarda, keza mezkûr nizamnamenin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası muci
bince Divanın kendilerine açık bulnuduğu diğer devletler için toplanmağa çağırılacaktır. 

4 — Mezkûr protokol misakın melfufunda zikredilen devletlerin imzalarına da açık bulunacaktır. 

DÎVAN NİZAMNAMESİNİN İMZA PROTOKOLÜ 

Usulü dairesinde salâhiyeti haiz ve aşağıda imzalarını koymuş olanlar tarafından temsil edilen 
Milletler cemiyeti azaları, 13 kânunuevvel 1920 de Milletler cemiyeti assamblesinee reylerin ittifakla 
tasvip edilen bitişik Beynelmilel daimî adalet divanı nizamnamesini tanıdıklarını beyan ederler. 

Binnetice, yukarıda işaret olunan nizamnamede derpiş olunan hükümler ve şartlar içinde, Divanm 
kaza hakkını kabul ettiklerini beyan ederler. 

13 kânunuevvel 1920 tarihli Milletler cemiyeti Assamblesi kararına tevfikan tanzim edilen işbu 
protokol tasdik edilecektir. 

Her Devlet tasdiknamesini Milletler cemiyeti umumî kâtibine gönderecek ve keyfiyet mezkûr umu
mî kâtiplik delâletile diğer bütün imza koymuş Devletlere bildirilecektir. 

Tasdiknameler Milletler cemiyeti kâtipliği arşivine tevdi olunacaktır. 
işbu protokol Milletler cemiyeti misakı zeylinde atları geçen devletlerin imzalarına açık buluna

caktır. 
Divan nizamnamesi adı geçen kararda derpiş olunduğu üzere meriyete girecektir . 
Fransızca ve ingilizce metinleri muteber olmak üzere Çenevrede bir nüsha olarak tanzim edil

miştir, 
16 birinci kânun 1920 

DİVANIN HAKKI KABASININ MECBURİ OLARAK KABULÜNE DAİR İHTİYARÎ 
HÜKÜM 

Usulü veçhile saalâhiyeti haiz, aşağıda imzaları bulunanlar, Hükümetleri namına, Divan statüsü
nün 26 nci maddesinin 2 nci fıkrasına tevfikan, Divanın hakkı kazasını bihakkın ve hiç bir hususî mu
kavelename aktine ihtiyaç kalmaksızın, aşağıdaki şartlar dahilinde, mecburî olarak tanıdıklarını da 
ayncâ beyan ederler. 

(Bu metni, her Devletin dermeyan ettiği hususî şartlar ve mümessillerinin imzalan takip et
mektedir.) 

( S. Sayısı : 123 ) 



MİLLETLER CEMİYETİ MİSAKININ 14 NCÜ MA£>DESÎLE İSTİHDAF EDİLEN 
BEYNELMİLEL ADALET DİVANI NİZAMNAMESİ 

Madde 1 — Devletlerin, ihtilâflarının hallini tevdi edip etmemekte daima serbest bulundukları, 
1899, 1907 Lâhey mukavelenamelerile teşkil olunan hakem mahkemesinden ve hususî hakem mahke
melerinden ayrı olarak Milletler Cemiyeti Misakınm 14 üncü maddesine tevfikan Beynelmilel Dai
mî bir adalet Divanı tesis edilmiştir. 

Fasıl : I 

Divanın teşkilâtı 

Madde 2 — Beynelmilel Adalet Divanı, en yüksek manevî itibara mazhar olmuş ve memleketle
rinde en yüksek adlî vazifeleri ifa için muktazi şeraiti bir araya getirmiş, yahut Beynelmilel saha
sında ihtisasları olmakla tanınmış hukuk şinas kimseler arasından milliyet gözetilmeksizin seçilmiş 
müstakil hâkimler heyetidir. 

Madde 3 — Divan, 11 i aslî hâkim ve 4 ü yedek halci molmak üzere 15 hâkimden mürekkeptir. 
Aslî hâkimlerle yedek hâkimlerin adedi icabı halinde, meclisin inhası üzerine, aslî hâkimler inki 

15 e, yedek hâkimlerinki 6 ya kadar Assamble tarafından çıkarıtılabilir, 

Madde 4 — Divan azaları, millî gruplarca takdim olunan eşhas listeleri üzerinden ve aşağıdaki 
hükümlere tevfikan Konsey ve Assamble tarafından intiha,p olunur: 

Daimî hakem mahkemesinde temsil edilmeyen milletler cemiyeti azalarına gelince, bunlara ait 
namzet listeleri, hükümleri tarafından bu maksatla tayin edilecek gruplarca, beynelmilel ihti
lâfların muslihane tesviyesi hakkındaki 1907 Lâhi mukavelenamesinin 44 üncü maddesiie ha
kem mahkemesi azaları için vazedilen aynı şerait dairesinde takdim olunacaktır. 

Madde 5 — Intihab tarihinden hiç olmazsa üç, ay evvel milletler cemiyeti umumî kâtibi, imsa
kin melfufunda zikredilen veya sonradan milletler cemiyetine giren devletlere mensup hakem 
mahkemesi azalarile 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan tes'bit edilen zevatı, millî gruplaJ 
vasıtasile, divan azalığı vazifelerini ifa edebil cek vaziyette olan kknsekrin iraesi hususuna mu 
ayyen müddet zarfında tevessüle, yazı ile davet eder. 

Her grup, hiç bir halde, en çok ikisi kendi milletinden olmak üzere 4 kişiden ziyade namzet 
gösteremez. Hiç bir halde münhaller adedinin iki mislinden ziyade namzet gösterilemez. 

Madde 6 — 3 u tefrika tevessülden evvel her millî grupa en yüksek adlî mahkemenin, hukuk 
fakülte ve mekteplerinin hukukî tetkikat ile uğraşan millî akademilerle beynelmilel akademilerin 
millî şubelerinin mütalaalarını almaları tavsiye olunur. 

Madde 7 — Milletler cemiyeti umumî kâtibi bu suretle tesbit edilen kimselerin alfabe srrasile 
bir listesini tanzim eder; 12 nci maddenin 2 ııci fıkrasında derpiş edilen hal müstesna olarak, yal
nız hu kimseler seçilebilirler. Umumî kâtip bu listeyi, assaımbleye ve konseye arzeder. 

Madde 8 — Assamble ve konsey, birbirlerinden ayrı olarak, evvelâ aslî hâkimlerin sonra yedek 
hâkimlerin seçilmesine tevessül ederler. 

Madde 9 — Her şekilde seçiciler Divana girmeğe namzet olan kimselerin yalnız ferden iste
nen şartları haiz olmalarını' dağil aynı zamanda,, heyet halinde, hüyük medeniyet şekillerinin ve 
cihanın belli başlı hukukî sistemlerinin temsilini temin etmelerini göz önünde bulunduracaktır. 

Madde 10 — Assamble ve konseyde reylerin mutlak ekseriyetini kazananlar seçilmiş olurlar. 
Assamble ve konsey tarafından yapılan çifte seçkinin sonunda reyler milletler cemiyeti aza

sından ıbirinin birden fazla tebaası üzerinde toplanmış olursa ıbunlardan yalnız en yaşlısı seçil
miş olur. 

( S. Sajısı : 123 ) 
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Madde 11 — Eğer birinci seçki toplantısından sonra daha münhal kalırsa aynı şekilde ikinci 

bir seçkiye ve lüzum olursa bir üçüncüye tevessül olunur. 

Madde 12 — Eğer üçüncü seçki toplantısından sonra da münhaller kalırsa, ister assamblenin 
ister konseyin teklifile her münhale mahsus olmak ve assamble ile konseyin ayrı ayrı kabullerine 
arzedilmek üzere birer isim tefriki zımnında üçü assamble ve üçü konsey tarafından tayin edi
len altı kişilik bir aracı komisyon, her zamauteşkil olunur. Aranılan şeraiti haiz oldukları 
görülen kimseler, 4 ve 5 inci maddelerle istihdaf edilen takdim listelerinde mevcut olmasalar bi
le;, reylerin ittifakile mevzubahs listeye ithal olunabilirler. 

Eğer aracı komisyon seçkiyi temin edemediğini görürse evvelce tayin edilmiş olan Divan aza
lan Meclis tarafından tesbit edilecek müddet zarfında münhal yerlere gerek assamblede ve gerek 
konseyde rey almış olanlar arasmdan birini seçerler. 

Eğer hâkimler arasında rey müsavatı olursa en yaşlı hâkimin reyi galebe çalar. 

Madde 13 — Divan azalan dokuz sene için intihap olunurlar. 
Tekrar intihaplara caizdir. 
Tebdil edilinceye kadar vazifede kalırlar. 
Bu tebdilden sonra evvelce kendilerine verilmiş bulunan davaların rüyetine devam ederler. 

Madde 14 — Münhal kalan makamlara tayinler ilk tayin için takip edilen usule göre yapılır. 
Vazife müddeti sonuna ermemiş olan bir azanın yerine intihap edilen aza selefinin kalan müd

detini tamamlar. 

Madde 15 — Yedek hâkimler tablodaki sıra mucibince davet edilirler, 
Tablo, evvelâ intihap tarihini, sonra da yaş kıdemini nazarı itibare almak suretile Divan ta

rafından tanzim edilir. 

Madde 16 — Divan azaları siyasî veya idarî hiç bir vazife göremezler. Bu hüküm, Divan nez-
dindeki vazifeleri haricinde yedek hâkimler hakkmda tatbik olunmaz. 

Tereddüt halinde Divan karar verir. 

Madde 17 — Divan azalan beynelmilel mahiyeti haiz hiç bir davada ajan, müşavir veya avu
katlık vazifesi göremezler. Bu hüküm yedek hâkimler hakkında, yalnız Divan nezdinde vazifeye 
davet edildikleri işlere nazaran tatbik olunur. 

Taraflardan birinin ajanı, müşaviri, avukatı millî veya beynelmilel bir mahkemenin veya bir 
tahkik komisyonunun azası olarak yahut her hangi diğer bir sıfatla evvelce müdahale etmiş olduk
ları hiç bir işin halline iştirak edemezler. 

Tereddüt halinde Divan karar verir. 

Madde 18 •— Divan azaları vazifelerinden, ancak, istenilen şeraiti kaybettiklerine bütün aza-
larca ittifak hâsıl olduğu takdirde kaldırılırlar. 

Milletler Cemiyeti umumî kâtibi keyfiyetten Cfrefye vasıtasile resmen haberdar edilir. 
Bu tebliğ mevkiin inhilâlini tazammum eder. 

Madde 19 — Divan azaları vazife'görürlerken diplomatik imtiyaz ve muafiyetlerden istifade 
ederler. 

Madde 20 — Her aza vazifeye başlamadan evvel tam bir bitaraflıkla ve bütün vicdanile vazife 
göreceğini umumî celsede alenen ve resmen taahhüt edecektir. 

Madde 21 •— Divan, üç sene için, reis ve reis vekilini seçer. Bunlar yeniden seçilebilirler. 
Divan Grefiyesini tayin eder. 
Divanın (rrcfiyelik vazifesi, Daimî hakem divanı umumî kâtipliği ile gayri kabili telif değildir. 
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Madde 22 — Divanın makam Lahey olarak tesbit edilmiştir. 

Beis ve Grreffiye divanın makarrında otururlar. 

Madde 23 — Divan her sene bir içtima devresi akteder. 
Divan nizamnamesinin mugayir hükmü olmadıkça, bu içtima devresi 15 haziranda başlar ve rolde 

kayıtlı işler bitinceye kadar devam eder. 
Ahval icap ettirdikçe reis divanı fevkalâde içtima devresi aktine davet eder. 

Madde 24 — Divan azasından biri hususî bir sebeple muayyen bir işin muhakemesinde bulun
mamağı münasip görürse bu hususu reise bildirir. 

Reis, Divan azasından birinin, hususî bir sebeple, muayyen bir işin muhakemesinde bulunmama
sını münasip görürse o azayı keyfiyetten haberdar eder. Bu kabil ahvalde reis ile aza arasında ih
tilâf olursa Divan karar verir. 

Madde 25 — Tahsisen derpiş edilen istisna haricinde Divan vazifesini heyeti umumiye halinde 
ifa eder. 

Eğer on bir aslî azanın huzuru temin olunamazsa bu adet yedek azanın ithalile tamamlanır. 
Maâmafih on bir hâkim mevcut bulun mzsaa 9 nisabı Divanı teşkil için kâfidir. 

Madde 26 — Mesaiye müteallik hususlarla bilhassa Versay muahedesinin XI I I kısmında (mesai) 
ve diğer sulh muahedelerinin mütenazır kısımlarında derptiş edilen işlerle Divan aşağıdaki şartlar 
dahilinde hüküm verecektir. 

Divan, her üç senelik devre için, mümkün olduğu kadar 9 uncu madde ahkâmı nazarı itibara 
alınarak tayin edilmiş beş hâkimden mürekkep bir mahkemei mahsusa teşkil edecektir. Bundan maada 
hâkimlerden mahkemeye iştirak edemeyecek vaziyette olanın yerine kaim olmak üzere, iki hâkim ta
yin olunacaktır. Tarafların talebi üzerine bu mahkeme hüküm verecektir. Bu talep vukubulnıadığı 
takdirde Divan 25 inci maddede derpiş olunan hâkim adedi ile kurulacaktır. Bilûmum ahvalde hâ
kimlere, yanlarında istişarî reyle mevki alacak ve davaya mevzu teşkil eden menfaatlann hakikî bir 
surette temsilini temin eyleyen 4 teknik yardımcı hâkim yardım edecektir. 

Taraflardan yalnız birinin yukanki fıkrada derpiş edilen mahkemede hâkim olarak mevki alan bir 
vatandaşı varsa reis, hâkimlerden birinden diğer taraf ça 31 inci madde mucibince seçilecek hâkime 
mevkiini bırakmasını rica edecektir. 

Teknik yardımcı hâkimler, her meselede, Milletler Cemiyeti azasından her biri tarafından gös
terilen ikişer ve Beynelmilel mesai bürosu idare meclisi tarafından gösterilen ayni miktarda isim
den mürekkep bir «Mesai ihtilâfları için yardımcı hâkimler» listesi içinden 30 uncu maddede 
derpiş olunan prosedür kaidelerine göre seçilir. Meclis, Versay muahedesinin 412 inci maddesinde 
ve diğer sulh muahedelerinin mütenazır maddelerinde derpiş edilen liste üzerinden yarı yarıya 
amele ve patron mümessilleri tayin edecektir. 

Mesaiye müteallik hususatta, Beynelmilel büro lâzım olan bilcümle malûmatı divana vermek 
salâhiyetini haiz olacak ve büronun müdürü tahriren takdim edilen bütün prosedür evrakına ıttı
la hâsıl edecektir.' 

Madde 27 — Transit ve nakliyata müteallik işlerde ve bilhassa Versay muahedesinin XII 
kısmında (Limanlar, su yollan, demiryolları) ve sair sulh muahedelerinin mütenazır kısımların
da derpiş edilen hususlarda Divan aşağıdaki şartlar dahilinde hüküm verecektir: 

Divan, her üç senelik devre için, mümkün olduğu kadar 9 uncu madde ahkâmı nazarı itibare 
alınarak tayin edilmiş beş hâkimden mürekkep bir mahkemei mahsusa teşkil edecektir. Bundan 
maada hâkimlerden muhakemeye iştirak edemeyecek vaziyette olanın yerine kaim olmak üzere, 
ayrıca, iki hâkim tayin olunacaktır. Tarafların talebi üzerine mahkeme hüküm verecektir. Bu 
talep vukubulmadığı takdirde, Divan, 25 inci maddede derpiş olunan hâkim adedi ile kurulacak
tır. Taraflar talep eder veya Divan kararlaştırsa hâkimlere, yanlarında istişarî reyle mevki ala
cak olan dört teknik yardımcı hâkim yardım edecektir. 

Taraflardan yalnız birinin yukanki fıkrada derpiş edilen mahkemede hâkim olarak mevki 
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alan bir vatandaşı varsa reis, hâkimlerden birinden diğer tarafça 31 inci madde mucibince seçi
lecek hâkime mevkiini bırakmasını rica edecektir. 

Teknik yardımcı hâkimler, her meselede, Milletler Cemiyeti azasmdan her biri tarafından 
gösterilen ikişer isimden mürekkep «Transit ve nakliyat ihtilâfları için yardımcı hâkimler» liste
si içinden 30 uncu maddede derpiş edilen prosedür kaidelerine göre seçilir. 

Madde 28 — 26 ve 27 inci maddelerde derpiş olunan hususî mahkemeler dava taraflarının mu
vafakati ile, Lâhiden gayri yerde kurulabilir. 

Madde 29 — İşlerin çabuk intacı için, her sene Divan, taraflar talep edinee, basit prosedür 
ile icrayi kazaya davet edilecek üç hâkimden mürekkep bir mahkeme teşkil eder. 

Madde 30 — Divan, bir nizamname ile, vazifelerini ifa suretini tayin eder. Bilhassa basit mah
keme usulünü tanzim eyler. 

Madde 31 — Davaya dahil taraflardan her birinin milliyetinde bulunan hâkimler, Divana 
tevdi olunan işin niyetinde hazır bulunmak hakkmı muhafaza ederler. 

Eğer Divanda taraflardan yalnız birinin milliyetine mensusp bir hâkim var. ise, diğer taraf 
- eğer kendi milliyetine mensup yedek hâkim olanlar varsa - Divana bir yedek hâkim tayin eder. Ye
dek hâkimi yoksa, tercihan, 4 üncü ve 5 inci maddeler mucibince teklif edilmiş olan kimeselerden 
olmak üzere, bir hâkim seçebilir. 

Eğer Divanda tarafların milliyetlerine mensup hiç bir hâkim yoksa, işbu taraflardan her biri 
aynen geçen fıkradaki tarzda birer hâkim tayinine veya seçilmesine tevessül edebilir. 

Müteaddit taraflar bir davada teşriki mesai ettikleri zaman yukarıdaki ahkâmın tatbikında bir 
tek taraf addolunurlar. 

Tereddüt halinde Divan karar verir. 
îşbu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında denildiği gibi tayin edilen veya seçilen hâkimlerin, 

bu vesikanın ikinci, 16 nci, 17 nci, 20 nci, 24 üncü maddelerindeki hükümlerin mazmununa uygun 
olmaları lâzımdır. Bu hâkimler meslekdaşları ile müsavi şartlar altında hüküm verirler. 

Madde 32 — Aslî hâkimler, konseyin teklifi üzerine Milletler Cemiyeti Assablesince tesbit edile
cek senelik bir tazminat alnlar. Bu tazminat hâkimin hizmeti devamınca azaltamaz. 

Reis, hizmetinin devamı müddetince, yine ayni şekilde muayyen bir hususî tazminat alır. 
Reisvekili, hâkimler ve yedek hâkimler hizmetlerinin icrası esnasında, ayni suretle tesbit edile

cek bir tazminat alırlar. 
Aslî ve yedek hâkimlerden Divanın makarrında ikamet etmeyenler vazifelerinin ifasının istilzam 

ettirdiği seyahat masrafını alırlar. 
31 inci madde mucibince tayin edilen veya seçilen hâkimlere verilecek tazminat ayni şekilde tes

bit edilir. 
Graffiyenin maaşı Divanın teklifi üzerine Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından tesbit olunur. 
Milletler Cemiyeti Assamblesi Konseyin teklifi üzerine, ne şerait altında Divan memurlarına te-

kaüdiye verileceğini tayin eden bir nizamname kabul edecektir. 

Madde 33 — Divanın masarifi, Konseyin teklifi üzerine Assamblenin kararlaştıracağı şekilde, Mil
letler Cemiyeti tarafından deruhde olunur. 

Fasıl : I I 

Divanın salâhiyeti 

Madde 34 — Yalnız Devletler veya Milletler Cemiyeti azası Divan huzurunda duruşmak ehliyetini 
haizdirler. 

Madde 35 — Divan, Milletler Cemiyeti azasına, ve misakrn zeylinde yazılı devletlere açıktır. 
Meriyetteki muahedelerin hususî hükümleri mahfuz kalmak kaydile, divanın diğer Devletlere 
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ne şartlar dahilinde açık olduğu, her halde bundan taraflar için divan huzurunda hiç bir müsavat
sızlık ıhâsıl olmamak şartile milletler cemiyeti konseyince tayin olunur. Milletler cemiyeti azası 
olmayan: bir Devlet davada dahil bulunursa divan, bu tarafın divan masraflarından üzerine ala
cağı hisseyi tesbit edecektir. 

Madde 36 — Divanın salâhiyeti, tarafların kendisine tevdi edecekleri her işe, kezalik meri 
bulunan muahedeler ve mukavelelerde bilhassa derpiş edilen hallere şamildir. 

Milletler cemiyeti azası ve misakm zeylinde isimleri yazılı Devletler, gerek işbu senedin mer
but bulunduğu protokolün imza veya tasdiki zamanında, gerekse ibilâıhare, aynı vecibeyi kabul 
eden diğer azaya veya Devlete karşı, şimdiden başka bir muameleye ve hususî mukavele aktine 
lüzum kalmaksızın, nevileri aşağıda yazılı hukukî ihtilâfların hepsi veya bazı nevileri hakkında 
divanın hakkı kazasının mecburî olacağını tanıdıklarını ıbeyan edebilirler. 

A - Bir muahedenin tefsiri; 
B - Beynelmilel hukuka ait her husus; 
C - Tahakkuk ettiği halde bir beynelmilel taahhüdün ihlâlini tazammum edebilecek olan her 

vakıanın şeniyeti; 
D - Bir beynelmilel teahhüdün icrasmm ihlâli sebebile terettüp eden tamirin mahiyet veya şü

mulü. • r ^ 
Yukarda derpiş edilen beyan kayıtsız ve şartsız yapılabileceği gib müteahhit yahut bazı mil

letler cemiyeti azası veya Devletler tarafından mütekabiliyet şartile, yahut ta muayyen bir müddet 
için yapılacaktır. 

Divanın salâhiyeti olup olmadığının bilinmesi hakkında ihtilâf vukuu halinde divan karar 
verir. 

Madde 37 — Meri olan bir muahede veya mukavele bir işin milletler cemiyeti tarafından tesis 
edilecek bir kaza merciine havalesini derpiş eyliyorsa, divan işbu kaza merciini teşkil edecektir. 

Madde 38 — Divan: 
1 - İhtilâf halinde olan Devletler tarafından sarahaten tanınan kaideleri tesis eden gerek umu

mî gerekse hususî beynelmilel mukaveleleri; 
2 - Hukuk kaidesi- olarak kabul olunmuş olan umumî bir tatbikatın beyyinesi olarak beynelmi 

lel teamülü; 
3 - Medenî milletler tarafından kabul edilen umumî hukuk prensiplerini; 
4 - 59 uncu maddenin hükmü kaydı ihtirazisile, ve hukuk kaidelerinin tayini zımnmda yardımcı 

vasıta olarak adlî kararları ve en salahiyetli müelliflerin içtihatlarını. 
tatbik eder. 

îşbu hüküm, taraflar muvafık iseler, divanın adlü nasafet ( ex oeguoet bono ) dairesinde icrayi 
kaza salâhiyetini ihlâl etmez. 

Fasü : m 
Prosedür 

Madde 39 — Divanın resmî dilleri fransızca ve ingilizeedir. Taraflar 'bütün prosedürün Fran
sızca yapılması hususunda mutabık kalırlarsa hüküm bu dilde tefhim olunacaktır. Taraflar bütün 
prosedürün ingilizce olması hakkında mutabık kalırlarsa hüküm o dilde tefhim olunacaktır. 

Kullanılacak dilin tesbiti hususunda itilâf mevcut olmadığı takdirde taraflar murafaada iki lisan
dan tercih edecek olduklarını kullanabileceklerdir. Ve Divanın hükmü fransızca ve ingilizce verile
cektir. Bu takdirde Divan, ayni zamanda işbu iki metinden hangisinin muteber olacağını tayin 
edecektir. 

Divan, tarafların talebi üzerine fransızca ve ingilizceden gayri bir dilin kullanılmasına müsaade 
edebilecektir. 
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Madde 40 — Davalar, işe göre, Divan gref iyeliğin e, ya tahkimnamenin tebliği yahut bir istidana

me tevdii suretile, Divana arzolunur; her iki halde, ihtilâfın mevzuu ve davaya dahil bulunan ta
raflar işaret olunmak 'lâzımdır. 

Gref istifayı derhal bütün alâkadarlara tebliğ eder. Keza umumî kâtip vasıtasile Milletler Cemi
yeti azasını da haberdar eyler. 

Madde 41 — Divan ahvalin bunu istilzam ettiğini mütalea ederse, her kesin hakkının muhafazası 
için muvakkaten hangi tedbirlerin alınması icap ettiğini tayin etmek salâhiyetini haizdir. 

Nihaî karara intizaren bu tedbirlerin tayini keyfiyeti derhal taraflara ve konseye bildirilir. 

Madde 42 — Taraflar, ajanlar vasıtasile temsil olunurlar. 
Taraflar Divan huzurunda kendilerine yardım için müşavir veya avuaktlar da kullanabilirler. 

Madde 43 — Prosedürün iki safhası vardır: Birisi tahrirî, diğeri şifahî. 
Tahrirî usul, muhtıraların mukabil cevabı muhtıraların ve, indelhace, cevap alelcevabın ve 

bunları müeyyit evrak ve vesaikin hâkime ve alâkadar tarafa tebliğini ihtiva eder. 
Tebliğ muamelesi, Divanca tesbit olunmuş nizam ve müddetler dahilinde Greffiyelik vasıtasile 

yapılır. 
Taraflardan birinin ibraz edeceği her vesaikinin aslına mutabakati tasdik olunmuş bir sureti 

diğer tarafa tebliğ edilecektir. 
Şifahî usul, şahitlerin, eksperlerin, ajanların, müşayir ve avukatların Divan tarafından istimam-

dan ibarettir. 

Madde 44 — Ajanlarla, müşavir ve avukatlardan ıbaşka kimselere yapılacak her türlü tebligat 
için, Divan, tebligatın, arazisi üzerinde hüküm hâsıl etmesi lâzım gelen Devletin Hükümetine doğ
rudan doğruya müracaat eder. 

Mahallinde her türlü subut delilleri tesbit ettirmek icap ettiği zaman da yine ıböyle olur. 

Madde 45 — Muhakeme, reis, olmadığı zaman reis vekili, mazereti halinde, hazır bulunan 
hâkimlerin en kıdemlisi tarafından idare edilir. 

Madde 46 — Divan tarafından başka türlü karar verilmediği veya iki taraf dinleyicilerin 
kabul olunmamasını istemediği takdirde muhakeme alenî olur. 

Madde 47 — Her muhakemenin Divan Greffiyesi ve reis tarafından imzalanan bir zabıtname
si tutulur. Yalnız bu zabıtname resmî mahiyettedir. 

Madde 48 ~— Divan, davanın rüyeti tarzı hakkında ve tarafeynin müddeiyat ve metalibini ni
hayet ne şekilde ve ne müddet içinde dermeyan etmesi lâzımgeleceğini tesbit sadedinde kararlar 
ısdar eder; ve delillerin ikamesi hususunun tazammun ettiği bütün tedbirleri alır, 

Madde 49 — Divan, murafaadan evvel bile, ajanlardan her türlü vesaiki ve izahatı isteyebi
lir. Ret halinde bunu senet ittihaz eder. 

Madde 50 — Divan, her zaman, bir tahkikatı veya keşfi, seçeceği her hangi bir kimse, heyet, 
büro, komisyon veya organa tevdi edebilir. 

Madde 51 — Muhakemenin icrası sırasında şahitlere ve eksperlere 30 uncu maddede derpiş 
edilen nizamnamede Divanm tesbit edeceği şerait dahilinde, faideli görülecek bütün sualler sorulur. 

Madde 52 — Kendisi tarafından tesbit edilen mühletler zarfında delilleri ahiz ve şahadetleri 
istimadan -sonra, Divan, taraflardan, birinin, diğer tarafın muvafakati olmaksızın, kendisine ar-
zetmek isteyeceği bilcümle yeni şahitleri veya yeni vesikaları kabul etmeyebilir. 

Madde 53 — Tarafların biri muhakemede bulunmaz veya elindeki ispat vasıtalarını istimalden 
imtina ederse, diğer taraf, Divandan, metalibinin tanınmasını isteyebilir. 
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Divan, talebi isaf etmezden evvel, yalnız 36 ve 37 inci maddeler mucibince salâhiyeti haiz ol-

luğundan değil, fakat metalibinden de filen ve hukukan haklı bulunduğundan da emin olmalıdır. 

Madde 54 — Ajanlar, avukatlar ve müşavirler, Divanın kontrolü altında olarak faideli gör
dükleri bütün delilleri istimal ettikten sonra, reis muhakemenin bittiğini tebliğ eder. 

Divan azası, müzakere için, müzakere odasına çekilir. 
Divanın müzakeratı gizlidir ve gizli kalır. 

Madde 55 — Divanın mukarreratı, hazır bulunan hâkimlerin ekseriyeti ile alınır. 
Reyler de tesavi halinde reisin veya ona vekâlet eden zatin reyi tefevvuk eder. 

Madde 56 — Hüküm esbabı mucibelidir. 
Hükümde, ona iştirak eden hâkimlerin isimleri zikrolunur. 

Madde 57 — Eğer hüküm, hâkimlerin tamamen veya kısmen müttefik reylerini ifade etme-
yorsa, muhalifler, bu hükme şahsî fikirlerinin izahnamesini raptetmek hakkını haizdirler. 

Madde 58 — Hüküm, reis ve Divan Graffiyesi tarafından imzalanır. 
Ağanlar usulü dairesinde haberdar edildikten sonra alenî celsede okunur. 

Madde 59 — Divanın karan yalnız davaya, dahil bulunan taraflar için ve karar verilen iş hakkında 
mecburidir. 

Madde 60 — Karar katı olup buna karşı müracaat tariki yoktur. Kararın manası ve şümulü hak
kında ihtilâf vukuunda taraflardan her hangi birinin talebi üzerine bunun tefsiri Divana aittir. 

Madde 61 — îndelhace Divandan muhakemenin iadesinin talep edilebilmesi için ancak katî bir tesir 
yapabilecek mahiyette olup kararın tefhiminden evvel Divanca ve iadeyi isteyen tarafça bilinmeyen 
bir vakıanın keşfi ve bu bilmemezliğin mezkûr tarafın kusurundan neşet etmemiş olması lâzımdır. 

Muhakemenin iadesi prosedürü Divanın yeni vakıanın mevcudiyetini sarahaten meydana 
koyan ve bu vakıada iadeyi icap ettirecek vasıfların bulunduğunu tasdik ve bu sebeple talebin kabule 
şayan olduğunu beyan eden bir karar ile başlar. 

Divan, muhakemenin iadesi prosedürünün açılmasını kararın evvelden infazına talik edebilir. 
ladei muhakeme talebi, yeni vakıanın keşfinden itibaren en geç altı ay müddet zarfında yapılabilir. 
Hükmün tefhiminden itibaren on senelik bir müddetin hitamından sonra hiç bir iade talebi yapı

lamaz. 

Madde 62 —• Bir Hükümet, ihtilâfta, hukukî mahiyette bir menfaatin kendisi için mevzubahs ol
duğu kanaatinde bulunursa, davaya müdahale zımnında Divana bir istida takdim edebilir. 

Divan bu bapta karar verir. 

Madde 63 —• İhtilâf halinde bulunan Devletlerden başkalarının da iştirak ettiği bir mukavelena
menin tefsiri mevzubahs olduğu zaman grefiyelik, bunları, vakit fevtetmeksizin haberdar eder. 

Bunlardan her biri davaya müdahale hakkını haizdir ve bu hakkı istimal ettiği takdirde hükmün 
ihtiva ettiği tefsir kendisi için de mecburî olur. 

Madde 64 — Divanca başka türlü karar verilmediği takdirde her taraf kendi muhakeme masraf
larını çeker. 

S 
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PROTOKOL 

Beynelmilel daimî adalet divanı statüsünün tadili 

1 — Usulüne tevfikan haizi salâhiyet, aşağıda imzaları bulunanlar temsil ettikleri Hükümetler 
namına, beynelmilel daimî adalet divanı statüsünde, işbu protokolün zeylinde işaret edilmiş olan 
ve milletler cemiyeti assamblesinin 14 eylül 1929tarihli kararının mevzuunu teşkil eden tadilâtı 
yapmağı kararlaştırmışlardır. 

2 — Fransızca ve ingilizce metinleri ayni zamanda muteber sayılacak olan işbu protokol, bey
nelmilel daimî adalet divanı statüsünün müzeyyel hulunduğu 16 kânunuevvel 1920 protokolünün 
bütün ımümzilerinin ve birleşik Amerikan Devletlerinin imzasına arzolunacaktır. 

3 — işbu protokol tasdik olunacaktır. Tasdiknameler, mümkün ige 1 eylül 1930 tarihinden evvel 
milletler cemiyeti umumî kâtibine tevdi olunacak, o da keyfiyetten cemiyet azasını ve misakın 
zeylinde mezkûr Devletleri haberdar edecektir. 

4 — Milletler cemiyeti konseyinin, 16 kanunuevel 1920 protokolünü tasdik etmiş bulunup ta 
işbu protokola dair tasdiknameleri henüz 1 eylül 1930 tarihine kadar alınmamış olan milletler 
cemiyeti azalarının ve misak zeylinde isimleri mezkûr Devletlerin bu protokolün zeylinde divan 
statüsü için derpiş olunan tadilâtın meriyete girmesine muteriz bulunmadıklarından emin olması şar-
tile, işbu protokol 1 eylül 1930 tarihinde mevkii meriyete girecektir. 

5 —• işbu protokol mevkii meriyete girer girmez yeni ahkâm, 1920 de kabul edilmiş olan statüye 
dahil olacak ve tadilâta tâbi tutulan sabık maddelerin ahkâmı mefsuh olacaktır. Şurası mukarrer
dir ki 1 kânunusani 1931 tarihine kadar divan, vazifesini 1920 statüsüne tevfikan ifade devam 
edecektir. 

6 —> İşbu protokolün mevkii meriyete girmesinden itibaren divan statüsünü kabul, muaddel statüyü 
kabul demek olacaktır. 

7 — işbu protokol mucibince Amerika birleşik Devletleri aynen 16 kanunuevvel 1920 protoko
lünü tasdik etmiş olan bir Devlet vaziyetinde olacaktır. 

Cenevre de bin dokuz yüz yirmi dokuz senesi eylülünün on dördüncü günü, milletler cemiyeti 
kâtipliği arşivlerine tevdi edilmek üzere bir teknüsha olarak tanzim edilmiştir. Umumî kâtip, 
milletler cemiyeti azasına ve misak zeylinde mezkûr Devletlere aslına mutabakatı musaddak su
retler gönderecektir. 

Cenubi Afrika Birliği: 
Eric H. Louw, 

Almanya: 
Fr. Gaus, 

Avustralya: 
W. Harrison Moore, 

Avusturya: 
Dr. Mareus Leitmair, 

Belçika: 
Henri Rolin, 

Bolivya: 
A. Cortadellas, 

Brezilya: 
M. de Pimentel Brandao, 
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Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda ve Britanya İmparatorluğunun Milletler Cemiyetinde 

rıea aza olmıyan bütün kısımları: 
Arthur Henderson, 

Bulgaristan: 
Vladimir Molloff, 

Kanada: 
B. Dandurand, 

Şili: ] 
Luis V. de Porto - Seguro, 

Çin: 
Chao - Ghu Wu, 

Kolombiya: 
Francisco JOSĞ Urrutia, 

Danimarka: 
Georg Oohn, 

Dominica Cumhuriyeti: 
M. L. Vasquez G, 

İspanya: 
C. Botella, 

Estonya: 
A. Schmidt, 

Finlandiya; 
A. S. YrjÖ - Koskinen, 

Fransa: 
Henri Fromageot, 

Yunanistan : 
Politis, 

Guatemala: 
Luis V. de Porto - Seguro, 

Hayti: 
Luc Dominique, 

Macaristan: 
Ladislas Gajzago, 

Hindistan: 
Md. Habibullah, 

Serbjest İrlanda devleti: 
John A. Costello, 

İtalya: 
Vittorio Scialoja, 

Lettonya: 
Charles Duzmans, 

Liberya: 
A. Sottile, 

Lufesemburg: 
Bech, 

Nikaragua: 
Francisce Tornes F. 

Norveç: 
Arnold Raestad, 
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Yeni Zeland: 

G. J. Parr, 
Panama: 

J. D. Arosemena, 
Paraguay: 

îl. V. t'aballero de Bcdoya, 
Hollanda: 

V. Eysinga, 
Peru: 

Mar. H. Cornejo, 
tran: 

P. P. Kitabgı, 
Polonya: 

M. Rostworowski, 
S. Rundstein, 

Portekiz: 
Prof. Doutor. J. Lobo D' Evila Lima, 

Romanya: 
Antoniad») 

Salvador: 
J. Gustavo Guerrero, 

Srrp - Hırvat ve Sloven krallığı: 
I. Choumenkovitch, 

Siam: 
Varnvaidya, 

tsveç: 
E. Marks von Würtemborg, 

îsviçre: 
Motta, 

Çekoslovakya: 
Zd. Fierlinger, 

Uruguay: 
A. Guani, 

Venezüela: 
C. Zumeta. 
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14 EYLÜL 1929 PROTOKOLÜNE ZEYÎL 

Beynelmilel daimî adalet divanı statüsü tadilâtı 

3, 4, 8, 13, 14, 15, İti, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 ve 35 inci maddelerin yerine atideki ahkâm 
kaim olmuştur. 

3 noü maddenin yeni şekli: 
« Divan 15 azadan terekküp eder ». 

Yeni 4 üncü madde: 
« Divan azası Assamble ve Konsey tarafından, hakem mahkemesinin millî gruplarınca irae edi

len şahıs listesi üzerinden, aşağıdaki ahkâma tevfikan intihap olunur. 
«Daimî hakem mahkemesinde temsil edilmemekte olan cemiyet azası Devletler için namzet 

listeleri, bu husus için Hükümetleri tarafından tayin edilmiş bulunan millî gruplarca takdim 
edilecek ve bu takdim keyfiyeti beynelmilel ih-tilâflarm muslihane bir surette halli hakkındaki 
1907 Lâ Haye mukavelenamesinin 44 üncü maddesinde hakem mahkemesi azası için münderiç bu
lunan şartların ayni şartlar dahilinde vukubulacaktır. 

« Hususî bir anlaşma mevcut olmadığı takdirde, assamble, konseyin teklifi üzerine, Divan sta
tüsünü kabul etmiş olmakla beraber Milletler Cemiyeti azası bulunmayan bir Devletin, Divan 
azası intihabına ne şerait dahilinde iştirak edebileceğini tayin edecektir ». 

8 nci maddenin yeni şekli: 
Assamble ve konsey Divan azası intihabını birbirinden müstakil olarak icra ederler. 

13 üncü maddenin yeni şekli; 
« Divan azaları dokuz sene için intihap olunurlar». 
« Tekrar intihapları caizdir. 
«Tebdil edilinceye kadar vazifelerinde kalırlar. Bu tebdilder sonra evvelce kendilerine veril

miş bulunan davaların niyetine devam ederler. 
« Divan azasından birinin istifası halinde, istifaname Milletler Cenıiveti umumî kâtibine tevdi 

olunmak üzere Divan reisine gönderilir. 
« Kâtibi umumiye yapılan tebliğ keyfiyeti makamın inhilâlini intaç ed^r». 

14 ncü maddenin yeni şekli : 
Münhal kalan makamlara yapılacak tayinler, aşağıdaki hüküm mahfuz kalmak şartile, ilk ta

yin için takip edilen usule göre yapılır. înhilâli takip eden ay zarfında Milletler Cemiyeti umumî 
kâtibi 5 inci maddenin âmir bulunduğu daveti yapacak, ve intihap tarihi konsey tarafından bi
rinci içtima devresinde tesbit olunacaktır». 

15 nci maddenin yeni şekli: 
Vazifesi müddeti henüz bitmemiş olan bir azanın yerine intihap olunan divan azası sel-efinin 

vazife müddetini tamamlar.» 

16 nci maddenin yeni şekli: 
«Divan azaları siyasî veya idarî hiç bir vazife yapmayacakları gibi meslekî mahiyette diğer hif 

bir işle de meşgul olamazlar.» 
« Tereddüt halinde divan karar verir » 

17 nci maddenin yeni şekli: 
« Divan azaları hiç bir davadan ajan, müşavir veya avukat vazifesi göremezler. » 
«Tarafların birinin ajanı, müşaviri veya avukatı, millî veya beynelmilel bir mahkemenin; bir 

tahkikat komisyonunun azası olarak veyahut herhangi diğer bir sıfatla evvelce müdahale etmiş ol
dukları hiç bir davanın halline iştirak edemezle r> 
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23 ncü maddenin yeni şekli 
« Devre ve müddetleri divanca tesbit edilen adlî tatiller haricinde divan daimî vazife halinde 

kalır.» 
«İkametgâhları Lâ hayden tabiî seyahatla beş günden fazla bir mesafede bulunan divan aza

larının, her üç senede bir, adlî tatillerden maada, seyahat müddeti hariç olmak üzere altı aylık bir 
tatile hakları olacaktır. 

«Divan azalan, nizamî mezuniyet, hastalık veya reis nezdinde muhik olduğu usulü daire
sinde sabit olan vahim herhangi sebep müstesna olmak üzere, her zaman divanm emrine amade 
bulunmakla 'mükelleftirler.» 

25 nci maddenin yeni şekli: 
« Tahsisen derpiş edilen istisna haricinde, divan vazifesini heyeti umumiye halinde ifa eder. 
« Divanı teşkil eden serbest bulunan hâkimlerin adedi 11 den aşağı düşmemek şartile, divan 

nizamnamesi, ahvale göre bir veya bir çok hâkimin sıra ile muhakemeye iştirakten muaf tutul
malarını derpiş edebilecektir.». 

« Bununla beraber divanm teşkili için dokuz kişilik nisap kâfidir.» 

26 nci maddnin yeni şekli: 
« Mesaiye müteallik hususlarla bilhassa versailles muahedenamesinin XIII üncü kısmında (me

sai ) ve diğer sulh muaheden amelerinin mütenazır diğer kısımlarında derpiş olunan işlerde, divan 
aşağıdaki şartlar dahilinde hüküm verecektir.» 

« Divan, her üç senelik devre için, mümkün olduğu kadar 9 uncu madde ahkâmı nazarı itibare 
alınarak, tayin edilmiş beş hâkimden mürekkep bir mahkemei mahsusa teşkil edecektir. Bundan 
maada, hâkimlerden mahkemeye iştirak edemiyecek vaziyette olanın yerine hâkim oknak üzere 
iki hâkim tayin olunacaktır. Tarafların talebi üzerine bu mahkeme karar verecektir. Bu talep vu-
kubulmadığı takdirde divan heyeti umumiye halinde toplanacaktır. 

Her iki halde de hâkimlere yanlarında istişarî rey ile mevki alacak ve davaya mevzu teşkil eden 
menfaatlerin hakikî bir surette temsilini temin eyleyecek olan dört teknik yardımcı hâkim yardım 
edecektir. 

«Teknik yardımcı hâkimler, her meselede Milletler cemiyeti azasından her biri tarafından göste
rilen ikişer ve beynelmilel mesai bürosu meclisi tarafından gösterilecek ayni miktarda isimden mü
rekkep bir «mesai ihtilâfları için yardımcı hâkimler» listesi içinden 30 uncu maddede derpiş edilen 
prosedör kaidelerine göre seçilir. 

«Konsey Versailles muahedenamesinin 412 nci maddesinde ve diğer sulh muahedenamelerinin mü
tenazır maddelerinde derpiş edilen liste üzerinden yarı yarıya amele ve patron mümessilleri tayin 
edilecektir. ' 

«Taraflar talep ettiği takdirde, işbu maddenin birinci fıkrasında mezkûr işler için 29 uncu mad
dede derpiş olunan basit prosedöre müracaat her zaman için mümkündür. 

«Mesaiye müteallik hususatta, beynelmilel büro lâzım olan bilcümle malûmatı Divana vermek sa
lâhiyetini haiz olacak ve büronun müdürü tahriren takdim edilen bütün prosedör evrakına ittila hâ
sıl edecektir.» 

27 nci maddenin yeni şekü: 
«Transit, ve nakliyata müteallik hususlarla bilhassa Versailles muahedenamesinin XI I nci kıs

mında (limanlar, su yolları, demiryolları) ve diğer sulh muahedenamelerinin mütenazır kısımların
da derpiş olunan işlerde Divan aşağıdaki şartlar dahilinde hüküm verecektir. 

«Divan her üç senelik devre için mümkün olduğu kadar 9 uncu madde ahkâmı nazarı itibara alı-
narakt tayin edilmiş beş hâkimden mürekkep bir mahkemei mahsusa teşkil edecektir. Bundan maada 
hâkimlerden muhakemeye iştirak edilemeyecek vaziyette olanm yerine kaim olmak üzere 
iki hâkim tayin olunacaktır. Tarafların talebi üzerine bu mahkeme karar verecektir. Bu talep vuku-
bulmadığ ıtakdirde Divan heyeti umumiye halinde toplanacaktır. Taraflar talep eder veya Divan ka-
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rarlaştırırsa, hâkimlere yanlarında istisarî reyi ile mevki alacak olan dört teknik yardımcı hâkim 
yardım edecektir. 

«Teknik yardımcı hâkimler her meselede, Milletletr cemiyeti azasından her biri tarafından göste
rilen ikişer isimden mürekkep «transit vet nakliyat ihtilâfları için yardımcı hâkimler listesi için
den 30 uncu maddede derpiş edilen prosedör kaidelerine göre seçilecektir. 

«Taraflar talep tettiği takdirdet işbu maddenin 1 inci fıkrasında mezkûr işler için 29 uncu mad
dede derpiş olunan basit prosedöre müracaat her zaman için mümkündür, 

29 uncu maddenin yeni şekli: 
«işlerin çabuk intacı için her sene, Divan, taraflar talep edince basit usulü muhakeme ile icrayı 

kazaya davet edilecek beş hâkimden mürekkep bir mahkeme teşkil eder. Bundan maada, hâkimler
den muhakemeye iştirak edemeyecek vaziyette olanın yerine kaim olmak üzere iki hâkim tayin olu
nacaktır. 

31 inci maddenin yeni şekli: 
« Davaya dahil taraflardan her birinin milliyetine mensup hâkimler Divana tevdi olunan işin ni

yetinde hazır bulunmak hakkını muhafaza ederler. 
« Divanda taraflardan birinin milliyetine mensup bir hhâkim varsa, diğer taraf, hâkim sıfatile 

muhakemeye iştirak etmek üzere hoş göreceği bir şahsı irae edebilir. Bu zat, tercih an 4 ve 5 inci 
maddelere tevfikan irae edilmiş olan zevat meyanrndan seçilmiş olacaktır. 

« Eğer Divanda tarafların milliyetlerine mensup hiç bir hâkim yoksa, işbu taraflardan her biri 
aynen yukarıdaki fıkradaki tarzda birer hâkim tayinine tevessül edebilirler. 

« îşbu hüküm 26, 27 ve 29 uncu maddelerde derpiş olunan hallerde tatJbik olunur. Bu hallerde,, 
reis, mahkemeyi teşkil eden bir, veya icap ederse iki Divan azası yerlerini alâkadar tarafların mil
liyetine mensup bulunan Divan azasına, ve bunların ademi mevcudiyeti veya mazereti halinde, taraf
larca sureti mahsusada tayin olunan hâkimlere terketmelerini rica eder. 

« Müteaddit taraflar bir davada teşriki mesai ettikleri zaman, yukarıdaki ahkâmın tabbikında bir 
tek taraf addolunurlar. Tereddüt halinde Divan karar verir. 

« îşbu maddenin 2,3,4 üncü frkralarında denildiği gibi, tayin olunan hâkimlerin işbu statünün 
2 nci maddesi; 17 nci maddenin 2 nei fıkrası; 20 ve 24 üncü maddeler mazmununa uygun olmaları 
lâzımdır. Bu hâkimler kararlara, meslektaşlarile tam bir müsavat tahtında iştirak ederler. 

32 nci maddenin yeni şekli 
« Divan azası senevî bir maaş alırlar. 
« Reis senelik hususî bir tahsisat alır. 
« Reisvekili; reis vazifesini ifa ettiği her gün için hususî tahsisat alır. 
« 31 inci maddeyi tatbikan tayin edilmiş olan Divan azasından gayri hâkimler vazifelerini ifa 

ettikleri her gün için bir tazminat alırlar. 
« Bu maaşlar, tahsisat ve ücretler, Milletler Cemiyeti Assamblesi tarafından Konseyin teklifi 

üzerine tesbit olunur. Bunlar vazifenin devamı müddetince tenkis edilemez. 
« Grefin maaşı Assamble tarafından Divanın teklifi üzerine tesbit olunur. 
« Assamble tarafından kabul edilen ıbir nizamname Divan azasına ve Grefyeye maaşların tahsisi 

şartlarını, ve Divan azası ile Grefyenin seyahat masraflarının tediyesi şartlarını tesbit eder. 
« Maaşlar, ücretler ve tahsisat her türlü vergiden muaftır ». 

35 inci maddenin yeni şekli: 
« Divan, Milletler Cemiyeti azasına ve Misakın zeylinde mezkûr Devletlere açıktır. 
« Meriyetteki muahedenamelerin hususî ahkâmı mahfuz kalmak kaydile, Divanın diğer Devlet

lerle ne şartlar tahtında açık olduğu, her halde bundan taraflar için Divan huzurunda hiç bir müsa
vatsızlık hâsıl olmamak şartile, Milletler Cemiyeti Konseyince tayin olunur. 

« Milletler Cemiyeti azası olmayan bir Devlet davaya dahil bulunursa Divan, o tarafın Divan 
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masraflarından üzerine alacağı hisseyi tesMt edecektir. Maamafih, o Devlet Divan masraflarına 
iştirak ediyorsa bu hüküm tatbik olunmayacaktır. 

38 inci maddenin 4 üncü numarasının fransızca metninin yerine aşağıdaki hüküm kaim pl-
muştur: 

« 4. 59 uncu madde hükmü mahfuz kalmak şartile, adlî mukarrerat ve muhtelif milletlerin 
en ziyade sahibi salâhiyet püpli müelliflerinin içtihadı hukuk kavaidinin tayininde muavin vasıta 
olarak. 

( ingilizce metinde değişiklik yoktur ). 

Atideki ahkâm 39 uncu ve 40 ncı maddelerin yerine kaim olmuştur: 

39 uncu maddenin yeni şekli: 
« Divanın resmî dilleri fransızca ve ingU'zeedir. Taraflar bütün prosedürün fransızca yapıl

ması hususunda mutabık kalırlarsa, hüküm o dilde tefhim olunacaktır. Taraflar bütün prosedü
rün ingilizce yapılması hususunda mutabık kalırlarsa hüküm o dilde tefhim olunacaktır. 

«Kullanılacak dilin tesbiti hususunda itilâf mevcut olmadığı takdirde taraflar murafaada, 
iki lisandan tercih edecek olduklarını kullanabileceklerdir ve divanın hükmü fransızca ve ingiliz
ce olarak verilecektir. Bu takdirde Divavn ayni zamanda, iki metinden hangisinin muteber ola
cağını tayin edecektir. 

« Divan, taraflardan her hangi birinin talebi üzerine, fransızca ve ingilizceden gayri bir dilin 
kullanılmasına müsaade edebilecektir. 

40 ncı maddenin yeni şekli: 
« Davalar, işe göre, Grefyeliğe, ya tahkimnamenin tebliği, yahut Jbir istida tevdii suretile 

Divana arzolunur; her iki halde, ihtilâfın mevzuu ve davaya dahil bulunan taraflar işaret olunmak 
lâzımdır. 

«Gref istidayı derhal bütün alâkadarlara bildirir. 
« Keza Umumî kâtip vasıtasile Milletler Cemiyeti azalarını ve Divan huzurunda hakkı mu

rafaaları mevcut bulunan Devletleri de bundan haberdar eder. 

45 inci maddenin ingilizce metninin yerine aşağıdaki hüküm kaim olmuştur: 
«The hearing shall be under the control of the president or, if he is unable to preside, of the 

Vice - president; if neither is able to preside, the senior judge present shall preside. » 

(Fransızca metinde değişiklik yoktur) 

Atideki yeni fasıl Divan statüsüne ilâve olunmuştur,: 

Fasıl IV. - tstişarî mütalealar 

Yeni 65 inci madde: 
«Haklarında Divanın istişarî reyi talep olunan meseleler, gerek Milletler Cemiyeti assamblesi re

isi veya Konseyi reisi, gerekse assamblenin veya konseyin talimatı mucibince hareket edecek olan 
Milletler emiyeti umumî kâtibi tarafından imzalanmış olan tahrirî istida ile Divana arzolu-
nacaktır. 

«istidaname, hakkında Divanın reyi istenilen meseleyi vazih surette beyan eder. Buna, meseleyi 
tenvire medar olabilecek her vesika leffolunur. 

Yeni 66 ncı madde: 
« 1 — Gref ye istişarî rey talebine müteallik istidanameyi, Milletler Cemiyeti umumî kâtibi va

sıtasile, derhal, Milletler Cemiyeti azalarına ve Divan huzurunda hakkı murafaası mevcut olan 
Devletlere tebliğ eder. 
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« Bundan başka, Grefye, Akvam Cemiyetinin her azasına, Divan huzurunda hakkı murafaası 

olan her Devlete, Divan, yahut o hali içtimada değilse, reis tarafından mesele hakkında malûmat 
vermsei melhuz görülen her beynelmilel teşekküle, hususî ve doğrudan doğruya yapılan bir teb
liğ ile, Divanın, reis tarafından tesbit edilecek bir müddet zarfında tahrirî izahat almaya, yahut 
bu husus için aktedilecek umumî; bir celsede şifahî izahatlarını dinlemeye hazır olduğunu bildirir. 

« îşbu bendin birinci fıkrasında mezkûr Milletler Cemiyeti azalarından veya Devletlerden biri 
kendisine yukarıda derpiş edilen tebligatı mahsusa yapılmamış olduğu halde tahrirî bir izahname 
vermek veya istima olunmak arzusunu izhar ederse, Divan karar verir. 

« 2 — Tahrirî veya şifahî izahat vermiş olan azalar, Devletler vveya teşekküller, diğer azalar, 
Devletler ve teşekküller tarafından verilen izahatı, her muayyen mesele için, Divan veya, Divan 
hali içtimade değilse reis tarafından her meselede tesbit edilen şekiller, hadler ve müddetler dahi
linde münakaşaya mezundurlar. Bu maksatla Grefiye, izahnameleri bizzat kendileri de izahna
me vermiş olan azalara, Devletlere yahut teşekküllere vakti zamanında tebliğ eder. 

Yeni 67 nci madde: 
« Dâvan, Milletler Cemiyeti umumî kâtibi ile doğrudan doğruya alâkadar cemiyet azalarının, 

Devletlerin ve .beynelmilel teşekküllerin mümessilleri haberdar edilerek, istişarî reyini alenî celse
de tefhim eder. 

Yeni 68 inci madde: 
« Bundan başka, istişarî vazifelerinin ifasmda, Divan, statüsünün hukukî mesailde tatbik 

edilen hükümlerinden de, bunların tatbik kabiliyetine hükmettiği derecede, mülhem olacaktır. » 

( â. Sayısı : İ23 ) 



_ 21 -
PROTOKOL 

Amerika Birleşik Hükümetlerinin Beynelmilel daimî adalet divanının imza protoko
lüne iltihakı 

Usulü veçhile mezun bulunan zirde vaziülimza zevat tarafından temsil edilen ve Beynelmilel 
daimî adalet divanının 16 birinci kânun 1920 tarihli statüsünün imza protokolünü imza eylemiş 
olan Devletlerle Amerika Birleşik Devletleri, Sena tarafından 27 ikinci kânun 1926 da müttehaz 
kararda ifade olunan beş ihtirazî kayıt altında Amerika Birleşik Devletlerinin işbu protokole il
tihakına müteallik olarak aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Birinci madde 

Mezkûr protokolü imza eden Devletler, bahsi geçen protokole iltihak için Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından ileri sürülen yukarıdaki beş ihtirazî kayitte münderiç kuyudu mahsusayı, 
aşağıdaki maddelerde tasrih edilen şartlar dairesinde, kabul ederler. 

İkinci madde 

Amerika Birleşik Devletleri divanın statüsünde istihdaf edilen Beynelmilel daimî adalet diva
nı hâkimlerinin ve yedek hâkimlerinin intihabı keyfiyetine müteallik bilûmum Konsey ve As-
samble içtimalarına, bu husus için tayin edecekleri murahhaslar vasıtasile, ve Cemiyeti Akvamın 
gerek Konseyde, gerek assamblede temsil edilen azasından vaziülimza Devletlerle müsavi hukuk 
dairesinde iştirak edeceklerdir. Bunların reyleri, statünün lüzum gösterdiği ekseriyeti mutlakanrn 
hesabına dahil edilmeyecektir. 

Üçüncü madde 

Bütün Âkit Devletlerin kabulü lâhik olmaksızın Divan statüsünde hiç bir değişiklik yapılama
yacaktır. 

Dördüncü madde 

Divan istişarî reylerini, Divan nizamnamesinin şimdiki 73 ve 74 üncü maddeleri ahkâmı siyasi-
yesine tevfikan icap eden tebligata tevessülden ve alâkadara istima' edilmek fırsatını verdikten 
sonra, heyeti umumiye halinde ita edecektir. 

Beşinci madde 

Birleşik Devletlerin alâkadar oldukları veya alâkadar olduklarını beyan ettikleri bir mesele 
Veya bir ihtilâfa müteallik istişarî bir rey talebini, Birleşik Devletlerin rizası olmadıkça, Adalet 
divanının muameleye koymamasını teminen Umumî kâtip, Divandan istişarî bir rey almağa matuf 
olarak Milletler Cemiyeti konsey ve asamblesine yapılan her tekliften Birleşik Devletleri, bu 
bapta gösterdikleri tarik ile haberdar edecek ve bunu müteakip, eğer lüzumuna hükmolunursa, 
Birleşik devletlerin menfaatlerine dokunulmuş olup olmadığı meselesi hakkında mümkün olduğu ka
dar süratle, Milletler cemiyeti Konsey veya assam blesile Birleşik devletler arasında müdavelei efkâ
ra tevessül olunacaktır. 

Bir istişarî rey talebi Divana geldiği zaman, grefiye, Birleşik devletlerin, vaki talep hakkında, 
tahrirî bir izahnamesi gönderilmesi için reis tarafından tesbit edilmiş münasip bir mühlet tayin ederek 
keyfiyetten Birleşik devletleri, Divan nizamnamesinin şimdiki 73 üncü maddesinde mezkûr diğer Dev
letlerle ayni zamanda, haberdar eyleyecektir. 

Eğer her hangi bir sebeple, bahsi geçen talep hakkındaki müdavelei efkâr memnuiyetbahş şerait 
dairesinde cereyan eylememiş ise ve eğer Divandan hakkında istişarî reyi talep edilen meselenin men
faatlerine dokunan bir mesele olduğu Birleşik Devletler tarafından Divana bildirilirse, usule müteal-
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lik muamelât Konsey veya assanıble ile birleşik Devletler arasında mezkur ıruidavclei efkârın cere
yanını teminen kâfi bir devre zarfında muhakeme talik olunacaktır. 

Yukarıdaki fıkralar ahkâmına tâbi bir meselede Divandan istişarî bir rey istemek icap edecek olursa 
Birleşik Devletlerin muhalefetine, Milletler cemiyeti azasından birinin istişarî rey talebine Konsey veya 
assamblede itiraz için verdiği muhalif rey atfedilen kıymetin ayni atf olunacaktır. Eğer işbu maddenin 
1 ve 2 nci fıkralarında derpiş edilen müdavelei efkârdan sonra hiç bir itilâfa varılamayacağı ve Bir
leşik Devletlerin itirazlarından vazgeçmeğe mütemayil olmadıkları tezahür ederse 8 inci maddede sö
zü geçtiği veçhile protokola iltihaklarını geri çekmek salâhiyeti, bu hareket gayri dostane, ve sulh 
ve umumî anlaşma yolunda teşriki mesaiden imtina suretinde tefsir edilmeksizin, tabiî olarak hükmü
nü icra edecektir. 

Altıncı madde 

îşbu protokol ahkâmı, aşağıdaki 8 inci maddede zikredilecek husus kaydi ihtirazisi altında, Divan 
statüsü ahkâmının ayni kuvvet ve kıymetini haiz olacak, ve 16 kânunuevvel 1920 protokoluna son
radan yapılacak her imza işbu protokol ahkâmının kabulünü tazammun eder sayıaleaktır. 

Yedinci madde 

işbu protokol tasdik edilecektir. Her Devlet tasdiknamesini Milletler cemiyeti umumî kâtibine gön
derecek ve keyfiyetten diğer mümzi Devletlere umumî kâtiplik vasıtasile malûmat verilecektir. 

Tasdiknameler Milletler cemiyeti umumî kitabeti arşivine tevdi olunacaktır. îşbu protokol, 16 kâ
nunuevvel 1920 protokolünü tasdik eden bütün Devletlerle Birleşik Devletlerin tasdiknamesini tevdi-
lerini müteakip meriyet mevkiine girecektir. 

Sekizinci madde 

Birleşik Devletler, 16 kânunuevvel 1920 protokolüne iltihaklarını geri aldıklarını Milletler Cemi
yeti Umumî Kâtibine, her zaman, tebliğ edebilirler. Umumî Kâtip bu tebliğden, protokole vazi-
ülimza diğer devletlerin kâffesini derhal haberdar edecektir. Bu vaziyette,. işbu protokol, Umum! 
Kâtibin Birleşik Devletlerin tebliğini almasından itibaren meriyet mevkiinden kalkmış addoluna
caktır. 

Âkit Devletlerden her biri de her vakit, 16 kânunuevvel 1920 protokolüne iltihak için Birleşik 
Devletler tarafından vazedilen şeraiti hususiyenin kendi tarafından vaki kabulünü geri aldığını Mil
letler Cemiyet Umumî Kâtibine işar edebilecektir. Umumî Kâtip, işbu protokolü imzalayan Devlet
lerin kâffesini bu işardan derhal haberdar edecektir. 

îşfeu protokol, yukarıda beyan olunan tebliğin vukuu tarihinden itibaren bir seneyi geçmeyecek 
bir mühlet zarfında, Birleşik Devletlerden gayri Âkit Devletlerin hiç olmazsa üçte ikisinin mezkur 
kabul keyfiyetini geri almak arzususnda olduklarını Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibine bildirmele
rini müteakip, meriyet mevkiinden kalkmış addolunacaktır. 

Fransızca ve ingilizce metinleri ayni zamanda muteber olmak üzere 1929 senesi eylülünün 14 üncü 
yünü Cenevrede bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Cenubî Afrika İttihadı: 
Eric H. Louw, 

Almanya: 
Fr. Gaus, 

Avusturalya: 
W. Harrison Moore, 
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Avusturya: 

Dr. Marcus Leitmair, 
Belçika: 

Henri Rolin, 
Bolivya: 

A. Cortadellas, 
Brezilya: 

M. De Pimentel Brandao 
Büyük Britanya ve Şimalî îrlanda ve İmparatorluğun müstakillen Milletler Cemiyeti azası 
olmayan bütün aksamı: 

Arthur Henderson, 
Bulgaristan: 

Vladimir Molloff, ' 
Kanada: 

R. Dandurand, 
Şili: 

Luis V. de Porto - Seguro, 
Çin: 

Chao - Chu Wu 
Kolombiya : 

Francisco Jose" Urrutia, 
Küba: 

G. De Blanck, ' 
Danimarka,: 

Georg Cahn, 
Dominika Cumhuriyeti: 

M. L. Vasquez G., 
İspanya: 

O. Botella, 
Estonya: 

A. Sehmidt, 
Fenlandiya: 

A. S. Yrjö - Koskinen, 
Fransa: 

Henri Fromageot, 
Yunanistan : 

Politis, 
Guatemala: 

F. Mora, 
Hayti: 

Luc Dominique, 
Macaristan: 

Ladislas Gajzago, 
Hindistan: 

Md. Habibullah, 
îrlanda Müstakil Hükümeti: 

John A. Costello, 
İtalya: 

Vittorio Sciaîoja, 
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Japonya: 
îsaburo Yoshida, 

Letonya: 
Charles Duzmans, 

Liberya: 
A. Sottile, 

Lüksemburg: 
Bech, 

Nikaragua: 
Francisco Torres F., 

Norveç: 
Arnold Raestad, 

Yeni Zelanda: 
C. J. Parr, 

Panama: 
J. d. Arosemena, 

Paraguay: 
B. V. Caballero de Bedoya. 

Hollanda: 
V. Eysinga, 

Peru: 
Mar. H. Cornejo, 

t ran : 
P. P. Kitabğı, 

Polonya: 
M. Rostworowski, 
S. Rundstein, 

Portekiz: 
Prof. Doutor J. Loibo d'Avila Lima, 

Romanya: 
Antoniade, 

Salvador: 
J. Gustavo Guerrero, 

Sırp, Hırvat ve Sloven Kırallığı: 
I. Choumenkovitch, 

Siyam: 
Varnvaidya, 

îsveç: 
E. Marks von Würtemıberg, 

isviçre: 
Motta, 

Çekoslavakya: 
Zd. Fierlinger, 

Uruguay: 
A. Guani, 

Venezüella: 
C. Zumeta. İ Aslına mutabıktır. 

Cenevre 
Kâtibi Umumî namına 
Umumî Kâtiplik Hukuk Müşaviri 
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S. Sayısı: 128 
Türkiye ile Almanya arasında aktolunan ticaret mukavele
namesine ek olarak 15 mayıs 1935 tarihinde imzalanan 
anlaşmanın tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 

Iktısad encümenleri mazbataları (1/160) 

29-IV-1935 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Almanya arasında münakid 27 mayıs Q30 tarihli Ticaret mukavelesine zeylen 
15 nisan Q35 tarihinde imzalanan ikinci anlaşmanın tasdikına dair Hariciye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-IV-935 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibe ve merbutlarile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuşdur. 

Adı geçen anlaşmanın, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden İcra Vekilleri 
Heyetince i mayıs 93.5 tarihinden itibaren muvakkaten meriyete girmek üzere tasdiki 
28-IV-935 tarihinde onanmış olduğunu da arzederim. 

Başvekil 
/. inönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Almanya ile ticarî münasebatımızı tanzim etmek üzere akdedilmiş olan 27 mayıs 1930 
tarihli anlaşma ile bunu tadil eden müteakib ve müzeyyel itilâfların tarafeynce ticarî müba-
delât ve döviz lediyatına karşı konmuş olan tahdidi tedbirler yüzünden bugünkü iktisadî 
vaziyete tamamen uygun olmadığı anlaşılmış olduğundan iki memleket arasında mütekabil 
emtia mübadelâtına daha salim bir cereyan vermek ve bu suretle mübadelât yekûnunu çoğalt
mak ve ticaretimizi inkişaf ettirmek üzere yeni anlaşmalar akti maksatlı ile Berline izam edilmiş 
olan heyeti murahhasamız ile Almanlar arasında geçen müzakerat neticesinde akdedilmiş olan 
15 nisan 1935 tarihli müzeyyel itilâf yukarıda zikrolunan ve bugünkü ticarî münasebatımızı 
artırmağa müsaid bulunan esasatı cami, ve eski mukavele tatbikatında tesadüf edilmiş olan 
noksanları bertaraf eden ahkâmı muhtevi bulunduğundan işbu anlaşmanın kabul vg tasvibini 
hükümet Yüksek Kamutay in reyine arzeder. 

T. C 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: öl 1265 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 2 - V - 1935 

Karar No. 9 
Esas No. 1/160 

Yüksek Eeisliğe 

Türkiye ile Almanya arasında münakid 27 
mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelesine 
zeylen 10 nisan 1935 tarihinde imzalanan 
ikinci anlaşmanın tasdikına dair Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş -
tınlan kanun lâyihası merbutlarile birlikte encü
menimizde konuşularak muvafık görülmüş ve ha
valesi mucibince îktısad encümenine verilmek üze-

Türkiye ile Almanya arasmda münakid 27 mayrs 
1930 tarihli ticaret mukavelesine zeylen 15 nisan 
1935 tarihinde imzalanan ikinci anlaşmanın tas
dikine dair Hariciye bakanlığınca hazırlanıb ic
ra Vekilleri Heyetinin 28 - IV - 1935 toplantı
sında Kamutaya sunulmasına karar verilen ka
nun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 
ve merbutlarile birlikte encümenimize verilmekle 
îktısad bakanı hazır olduğuşhalde okundu ve gö
rüşüldü. 

îktısad bakanının verdiği izahata ve mukave
lede yapılan tetkikata nazaran imza edilen bu 
anlaşmada*da Klering ve muvazene esasları mu
hafaza edilmektedir. Gümrük tarifesi yönünden 
konsolide edilen eşya cetvelinde küçük bazı ten
zilât kabul edilmiş ise de bunlar da memleketimiz

deki sanayii müteessir edecek şeyler olmayıb daha 
ziyade srhhati umumiye ile alâkadar olan tıbbî 
mevad üzerindedir. Almanya ile olan ekonomi 
mrtinasebatrmız dış ticaretimizde en ileri bir yer al-

re Yüksek Reisliğe takdimine karar verilmiştir. 
Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Sivas Diyarbekir 
8. Arikan Necmettin Z. M. Alsan 

Aza Aza Aza 
Kastamonu Kocaeli Antalya 

Ş. tiden Süreyya Yigid Dr. C. Tunca 
Aza Aza Aza 

Ankara 
F. R. Atay 

makta olub şimdiye kadar yapılan işler her iki 
tarafın da menfaatine uygun bir düzende yürü
düğünden iktisadî bakımdan lâyihanın kabulünü 
encümenimiz de onay bulmuş yalnız lâyihada an
laşmanın 1 mayıs 1935 tarihinden itibaren meri 
yete gireceğine dair olan ikinci maddesi hükmü 
birinci maddeye bir fıkra olarak ilâve edilmiş 
ve kanunun neşri tarihinden muteber olacağı hak
kında yeniden ikinci madde yazılmıştır. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
îktısad E. Reisi M. M. Kâtib 

Tekirdağ Giresun Niğde 
Ş. Kesebir î. Sabuncu Dr. R. Ferid T alay 

Afyon K. Aydın 
Bere K. Türker * N. Topcuoğhı 

Gümüşane Muş Samsun 
Edib Servet T'ör Ş. Ataman A. Tunah 

Zonguldak Zonguldak 
H. Karabacak R. özdemiroğlu 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 22 - V - 1935 

Karar No. 32 
Esas No. 1/160 

Yüksek Başkanlığa 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Almanya arasında münakid 27 mayıs 
1930 tarihli ticaret mukavelesine zeylen 15 nisan 
1935 tarihinde imzalanan ikinci anlaşmanın tas-

dikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
münakid 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukave
lesine ek olarak 15 nisan 1935 tarihinde imzalan
mış olan ikinci anlaşma kabul ve tasdik edilmiş
tir.' 

MADDE 2 — İşbu anlaşma 1 mayıs 1935 ta
rihinden muteber olacaktır. 

MADDE 3 — İşbu kanun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28 - IV - 1935 
. Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
/. înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. ' Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya Celâl Bayar 
S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

IKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

Türkiye ile Almanya arasında münakid 27 mayıs 
1930 tarihli ticaret mukavelesine zeylen 15 nisan 
1935 tarihinde imzalanan ikinci anlaşmanın tas-

diktna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
münakid 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukave
lesine ek olarak 15 nisan 1935 tarihinde imza
lanan ikinci anlaşma 1 mayıs 1935 tarihinden 
itibaren meriyete girmek üzere kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri memurdur. 
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TÜRKİYE ÎLE ALMANYA ARASINDA 27 MAYIS 1930 TARÎHLÎ TÎCARET MU
KAVELENAMESİNE MÜZEYYEL 

Î K Î N C I Î T Î L Â F 

Aşağıda imzası bulunan salâhiyettar murahhaslar Türkiye ile Almanya arasındaki 27 mayıs 1930 
tarihli ticaret mukavelenamesine aşağıdaki tadilât ile ilâveleri yapmak hususunda mutabık kalmış
lardır : 

Madde — 1 

a) Alman gümrük tarifesinin 11 nci numarasına giren nohudlar (cicer) hali hazırda meri Al
man gümrük nizamatına tevfikan yemeklik ııohud addolunduğu takdirde bile Alman Hükümeti bu 
nohudların yemeklik nohud olarak tarif elendirilm esi için lâzimgelen tedbiri ittihaz edecektir. 

Türkiye ile Almanya arasında 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelenamesine bağlı 19 nisan 
1934 tarihli müzeyyel itilâfa alınmış (A) listesi aşağıdaki tadilât ile ipka edilmiştir: 

403 den numarasına (Düyümlü halılar ilâ'....) ya aid kaydin nihayetine aşağıdaki hükümler ilâve 
olunmuştur: 

«403 den: Havı tabiî ve sunî ipekten olan düğümlü halılar takvim senesi için 10 kentala ka
dar . 600 mark 

Not : «Havı tabiî ve sunî ipekten olan bu halıların 600 mark resim üzerinden tarif elendirilmesi 
Âkid Tarafların müştereken tayin edecekleri tek bir gümrük bürosu tarafından yapılacaktır ». 

428 den pozisyonu nihayetine aşağıdaki hüküm ilâve olunmuştur: 

Not : «Püsküllü halıların beher metre murabbaının sıkletini tesbit etmeye yarayan bütün par
çanın uzunluk ve genişlik ölçüsünde püsküller dahili hesab edilmeyecektir ». 

b) Türkiye ile Almanya arasında 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelenamesine bağlı olan ve 
19 nisan 1934 tarihli müzeyyel itilâfa alınan (B) listesi yerine merbut (B) listesi kaim olmuştur. 

Madde — 2 

Her iki Hükümet 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelenamesinin 20 nci maddesinin 2 nci fık
rasının 3 ncü cümlesinde derpiş olunan fesih hakkını mukavelenamenin 30 nisan 1936 tarihinden ev
vel hitama ermemesini teminen istimal etmeyeceklerdir. 

Madde — 3 

İşbu müzeyyel itilâf Türkiye ile Almanya arasındaki 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelena
mesinin lâyenfek bir cüzünü teşkil eder. 

işbu müzeyyel itilâf tasdik edilecektir. Tasdiknameler Ankarada teati olunacaktır. Müzeyyel 
itilâf tasdiknamelerin teatisinden on gün sonra meriyet mevkiine konacaktır. İki Hükümet bunun 
muvakkaten 1 mayıs 1935 tarihinden itibaren tatbiki hususunda mutabıktırlar. 

Tasdikan lilmakal murahhaslar işbu zeyli imzalamışlar ve mühürlerini basmışlardır. 
t 

— Berlin: 15 nisan 1935 

lzmalar: N. Menemencioğlu V. Büloıv Dr. Wucher 
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75 den İşlenmiş deriler 
a) Tabaklanmış fakat boyanmamış 

2) Vidala, vaketa ve talâtin 250 12 1/2 
Not 75 B/2 ye Parlatılmış fakat rugaıılı ve lake olmayan dana ve inek deri

leri No. 75 B 2 mucibince tarifelenir. 
Lüstre derilerden, boyanmış biraz parlak olub fakat ruganlı 
ve lake ve selüloid ve emsali maddelerle cilâlı ve lâkeli olma
yan deriler anlaşılır. 

75 den İşlenmiş deriler 
c) Koyun, kuzu, keçi, oğlak, fok, timsah, yılan derilerile 

sair bilcümle derilerden rugaıılı veya kabartmalı lâ
keli, glase, kumlu, resimli, yaldızlı, kadife taklidi (po-
dösüet) maroken, tüylü ve sair surette müzeyyen olan
lar (Eldiven için kesilmiş olanlar da dahildir). 1000 30 

78 A dan Sunî kösele 100 30 
87 Deri ve kösele mamulâtı: 

a) Para cüzdanları, kadın çantasî, sigara ve tütün çanta
lar, dürbin, fotoğraf, vesait' emsali alât kılıfları, saat, 

tuvalet takımları muhafazaları, evrak ve dosya çanta
ları, deriden saat kösteği: 

1) Sade veya adi maddelerle müretteb olanlar. 880 20 
Not 87 A 1 re Fildişi, bağ ve sedef taklitleri, trokar, galalit, selüloid, boynuz, 

kemik, cam, porselen, zikıymet olmayan maddeler, hatta ni
kel veyahud tunç yaldızlıları adi mevad addolunur, 

102 Her nevi yünden ve kıldan iplik (örme ve dokuma makine
leri için masuraya sarılı iplikler de dahildir). 

a) Tek veya çift telli boyasız: 
1 - Bir kilosu on bin metreye kadar olanlar 115 15 
2 - Bir kilosu on bin metreden ziyade olanlar 124 20 

103 Müfredat üzerine satılabilecek hale getirilmiş her nevi yün ve 
kıl ipliği (Küçük çile, yumak, makara, zivana ve sair şekil
lerde) (Makara, kâğıd ve zivana sıkletleri dahildir). 162.50 30 

105 B Safi veya mahlut yünden kadife, pelüş, astragan, lutr ve sair 
kürkler taklidi olan-mensucat ve bunların kurdeleleri (sair 
maddelerle müretteb olsun olmasın) yüzde elliye kadar ipek
ten gayrilifî mevad ile mahlut olanlar 290 20 

106 Safi yünden mamul başka yerde zikrolunmayan sair mensu
cat (örme kumaşlar da dahildir) (Sair maddelerle müretteb 
olsun olmasm): 

a) Metre murabbam sikleti (200) grama kadar 540 30 
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b) Metre murabbaın sikleti (201) gramdan (600) gra
ma kadar, 400 15 

c) Metre murabbaın sikleti (600) gram ve daha fazla 
olanlar . 320 20 

107 Arişi kamilen pamuktan yün mensucat: 
a) Metre murabbaın sikleti (200) grama kadar 315 30 
b) Metre murabbaın sikleti (201) gramdan (600) grama 

kadar 245 15 
118 Yünden ve kıldan örme çorapçı eşyası, ezcümle: 

Elbise, fanila, don, gömlek, kaskorsa, omuz ve boyun atkısı 
ve baş örtüleri, takke, çorab, tozluk, eldiven, boyunbağı, saç 
için ağ v. s. örmeleri ve bunların aksamı (Kısmen dikilmiş 
olanlar da dahildir) (Sair maddelerle müretteb olsun olma
sın) : 

a) Sadeleri 560 10 
132 İplik, ibrişim: 

b) Sunî ipekten boyalı ve boyasız (Müfredat üzere satı
labilecek şekildekiler de dahildir). 400 20 

136 Kadife, pelüş ve kadifeli ve havlu kumaşlar ve kordeleler: 
a) Safi ipekten veya sunî ipekten 2400 20 
b) Sair lifî maddelerle karışık ipekten (Yüzde yetmişten 

ziyade ipeği havi olanlar (A) fıkrasına dahildir). 880 20 
143 den b) Kadın ve erkek çorapları, sair lifî maddelerle karışık 

sunî ipekten 3600 20 
215 Şarap: 

b) Şişe, testi, damacana içinde (Kapların sıkleti dahil
dir) . 150 25 

281 Selliloit ve kazein, jelatin veyahud nişasta, fenol, üre, asitfi-
talik.... ilâ esaslarından yapma sair plâstik maddeler: 

b) Bunlarm cilâlı, sırlı, kabartmalı... ilâ gibi satıhları ça
lışılmış veya hususî şekil verilmiş fakat daha işlene
ceği belli olanlar 

d) Sair maddelerle müretteb veya gayrimüretteb mannl-
lât 

307 Fırça, süpürge, resim fırçası: 
b) Her nevi resim fırçaları (Saplı veya sapsız) 
c) Hayvanat kıllarından veyahud kıllarla nebatî elyaf ve 

mevattan karışık veya madenî telden veyahud mensu
cattan sanayie mahsus fırça ve süpürge (Saplı veya 
sapsız) 

320 den a) Baston, şemsiye, deynek ve sapları, taslak veya bo
yalı veya cilâlı veya lake 

105 
540.50 

100 

50 
200 

20 
40 

15 

15 
10 
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Şarkılık kğıd: 

a) Metre mnrabbam sıkleti otuz grama kadar 
e) Metre mnrabbam sıkleti otuz gramdan yukarı olanlar 

Matbaa kâğıdı ve kesilmemiş yazı kâğıdı 
a) Adi matbaa kâğıdı 
b) Kesilmemiş yazı kâğıdı ve iyi matbaa kâğıdı 

Kesilmiş yazı kâğıdı, -mektupluk kâğıd ve zarf (İç sargı ve zarf
ların sıkleti dalıildir). 

b) Matbu resimli veya sair maddelerle müretteb veya 
müzeyyen 

Kopya kâğıtları ve kopya teksir kğıtları ve karbonlu kopya 
kâğıtları 330 tarife numarası pozisyonlarına göre tarif elen-
dirilecektir. 
Mahsusen reçine ile masnn olan kâğıtlar aneak reç.inalı kâğıd 
addolunur. 
Hassas kâğıd (Her kalınlıkta) (îç kapların sıkleti dahildir) : 

a) Hassas fotoğraf kâğrdı (Hassas kartpostallar da da
hildir), 

b) Hendese ve sairede müstamel hassas kâğıtlar, şeffaf 
saman kâğıtları 

Mukavva: 
e) Cilâsız adi mukavva (Oluklu veya düz) kâğıd kaplı ve

ya kapsız 
Cilâh alâ mukavvalar (Beyaz veya bir renkli) : 

a) Metre mnrabbam sıkleti (200) gramdan (300) gra
ma kadar 

b) Metre mnrabbaın sıkleti (300) gram ve ondan yukarı 
Resimler: (İpekten gayri) kâğıd mukavva, muşamba veya 
bez üzerine (Ciltli ve çerçeveli olanlar dahildir). 

b) Fotoğrafi, fotogravür, fotokolografi, fototipi, litoğrafi, 
fotolitografi, kromolitografi, einkogravür, grafotipi, 
tifdruk ve sair sanatlarla yapılmış resimler (Çıkartma, 
oyma resimleri de dahildir). 

Müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş pamuk iplikler: 
a) Ağaç makaraya sarılmış 
b) Sair şekillerde 

îpliği boyalı, yollu, kareli pamuk mensucat: 
A) Metre murabbaı sıkleti (300) gram ve ondan yukarı ve 

bir santimetre murabbaında çüzgü ve atkı olarak: 
1 - 15 ipliğe kadar olanlar 
2 - 1 6 dan 30 ipliğe kadar olanlar 

- 3 - 3 0 dan yukarı olanlar 

13.50 
10 

9 
12 

90 

300 

65 
125 

Verilen 
tenzilât 

% 

20 
15 

20 
30 

40 

62.50 25 

30 25 

7.50 10 

17.50 10 
14 15 

30 

25 
25 

10 
10 
10 
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B) Metre mıırabbam sıkleti 200 (dahil) gramdan (300) 
grama kadar olan ve bir santimetre murabbaında çöz
gü ve atkı olarak: 
1 - 3 0 ipliğe kadar olanlar 
2 - 31 den 42 ye kadar olanlar 
3 - 43 den 55 e kadar olanlar 
4 - 55 den yukarı olanlar 

C) Metre murabbam sıkleti 150 (dahil) gramdan (200) 
grama kadar olan ve bir santimetre murabbarnda 
çözgü ve atkı olarak : 

1 - 33 ipliğe kadar olanlar 
2 - 34 den 50 ye kadar olanlar 
3 - 51 den 66 ya kadar olanlar 
4 - 66 dan yukarı olanl a r 

D) Metre ınurabbam sıkleti 100 (dahil) gramdan (150) 
. grama kadar olan ve bir santimetre murabbaında çöz

gü ve atkı olarak: 
1 - 36 ipliğe kadar olanl a r 

2 - 37 den 50 ye kadar 0
, a n l a r 

3 - 51 den 70 e kadar olanlar 
4 - 70 den yukarı olanla? 

E) Metre murabbam sıkleti 7 0 (dahil) gramdan (100) 
grama kadar olan ve bir santimetre murabbarnda çöz
gü ve atkı olarak: 

1 - 40 ipliğe kadar olanl a r 

2 - 41 den 55 e kadar olanlar 
3 - 56 dan 75 e kadar olanlar 
4 - 75 den yukarı 

F) Metre murabbam sıkleti (7°) gramdan aşağı olan ve 
bir santimetre murabbaında atkr ve eözgü olarak: 

1 - 50 ipliğe kadar olanlar 
2 - 51 den 65 e kadar olanlar 
3 - 66 dan 80 a. kadar o1 anlar 
4 - 8 0 den yukarı olanlar 

(x) 379/3 Her nevi boya ile basma haline getirilmiş bir veya müteaddid 
renkli mensucatla merserize edilmiş olan mensucattan (tpliği 
merserize halde olanlar buraya dahildir) : 

A) Metre murabbam sıkleti (300) 'gram ve ondan yukarı 
ve bir santimetre murabbanıda çözgü ve atkı olarak : 

1 - 15 ipliğe kadar olanlar 
2 - 16 dan 30 a kadar olanlar 
3 - 30 dan yukarı olanlar 

on 
CA 
Ol 

1 
ı H 
co 
o; > 

rt 
c3 
£ 
3 
C 

•A 
O i ^ H 
C£> 

I 
fH 
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B) Metre murabbam sıkleti 200 (dâhil) gramdan (300) 
grama kadar olan ve bir santimetre murabbamda çöz-
gü ve atkı olarak: 

1 - 30 ipliğe kadar olanlar 20 
2 - 31 den 42 ye kadar olanlar 20 
3 - 4 3 den 55 e kadar olanlar 20 
4 - 5 5 den yukarı olanlar 20 

C) Metre murabbam sıkleti 150 (dahil) gramdan (200) 
grama kadar olan ve bir santimetre murabbamda çöz-
gü ve atkı olarak: 
1 - 33 ipliğe kadar olanlar 30 
2 - 34 den 50 ye kadar olanlar 30 
3 - 51 den 66 ya kadar olanlar 30 
4 - 6 6 dan yukarı olanlar 30 

D) Metre murabbam sıkleti 100 (dahil) gramdan (150) 
grama kadar olan ve bir santimetre murabbamda çöz-
gü ve atkı olarak: ' 

1 - 36 ipliğe kadar olanlar 30̂  
2 - 37 den 50 ye kadar olanlar 30 
3 -, 51 den 70 e kadar ol anlar 30 
4 - 7 0 den yukarı olanlar 30 

379/3 E) Metre murabbam sıkleti 70 (dahil) gramdan (100) 
grama kadar olan ve bir santimetre murabbamda çöz-
gü ve atkı olarak: 

1 - 4 0 ipliğe kadar olanlar 35 
2 - 41 den 55 e kadar olanlar 35 
3 - 56 dan 75 e kadar olanlar 35 
4 - 7 5 den yukarı olanlar 35 

F) Metre murabbam sıkleti (70) gramdan aşağı olan ve 
bir santimetre murabbamda çözgü ve atkı olarak: 

1 - 50 ipliğe kadar olanlar 20 
2 - 51 den 65 e kadar olanlar 20 
3 - 66 dan 80 e kadar olanlar 20 
4 - 3 0 dan yukarı olanlar ( 20 

380 Tüller ve muslinler: 
b) Tül-bobino (Perdelik tül ve sair suretle fasone tüller): 315 15 

2) Kaşarlı veya boyalı 
390 Pamuk fitilliler: 315 15 

a) Lamba, mum, çakmak ve ocak'fitilleri- (Sair madde
lerle müretteb veya gayri müretteb) ^ 50 20 
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b) Beyaz alevli yanan fitilliler (gömlek) mevaddı saire-
d.en mamul olanlar veyahud mevaddı saire ile müret-
teb veya gayrimüretteb olanlar (Yapılmış yapılmamış 
dahildir), ' ' 112.50 20 

395 Pamuktan örme çorapçı eşyası, ezcümle: 
b) Elbise, fanila, don, gömlek, kaşkorse, omuz ve boyun 

•atkısı, baş örtüsü, takkeler, çorab, tozluk, eldiven, bo-
yunbağı, saç. ağı vesair örmeler ve bunların aksamı 
(Kısmen dikilmiş olanlar da dahildir). (Mevaddı saire 
ile müretteb ve gayrim iiretteb). 

2) Mevaddı saire ile müzeyyen ve müretteb olanlar 565 35 
401 Pamuktan kuşak (Şal taklidi olanlar dahildir) : 

Bohça, omuz ve baş, masa ve yatak örtüler, perdeler, çocuk 
kundağı, bayrak ve emsali hazır şeyler, ipek ve saire ile işle
meli veya işlemesiz veya sair maddelerle müretteb olsun ol
masın 180 25 

424 den Makine kolanı ve sair kolanlar ve emsali balatalar da da
hildir) mevaddı saire ile müretteb veya gayrimüretteb 62.50 15 

445 den Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye tekerlekle
rine mahsus iç ve dış lâstikleri ve şeritler (Mevaddı saire ile 
müretteb ve gayrim iiretteb) 

a l ) Otomobil, kamyon, otobüs ve emsali arabalar iein 75 20 
a 2) Bisiklet için 100 20 

446 Elâstikî mensucatla lâstiğe batırılmış veya bir tarafma veya
hud arasına lâstik sürülmüş veyahud lâstik yapıştırılmış men
sucat: 

a) Safî veya mahlut ve sunî ipek mensucat 1050 20 
b) Safî yeya ipekten gayri elyaf ile mahlut yün men

sucat 240 20 
e) Sair mensucat 135 20 

448 Kauçuktan don, gömlek, göğüslük, eldiven, banyo başlıkları, 
kasık bağı, idrar torbaları, buz keseleri, her nevi prezervatif, 
emzik, halka pülvarizatör lâstikleri, korna lâstikleri, şırın
galar, puvarîar, sünger, hamam kesesi, ördek, lavabo, yastık, 
yatak, tababete mahsus al ât, ezcümle: Mide, idrar v. s. son
daları, misma (fonoskop) ve emsali (Mevaddı saire ile müret
teb ve gayrimüretteb). 100 15 

452 a dan Yöre sermeye mahsus linoleum, kaptolikan .muşambaları (Par
ça veya top halinde) mantarlı ve müteaddid renkli lâkin kit
lesi bir renkli 21.25 10 

453 Duvar, raf, sofra ve raobilye örtmeğe ve kaplamaya mahsus 
muşambalar (Parça veya top halinde) 42 10 
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455 Muşamba mamulâtı ezcümle: El çantaları, cüzdanları, mah
fazalar, glaflar, bel kemerleri, mobilye şeritleri, üzeri mu
şamba kaplı düğmeler, tokalar ve şapka kenarları ve şeritleri 
ve tarifenin başka yerinde zikredilmeyen sair muşamba ma
mulâtı : 

a) Ağaç, mukavva, cam ve emsali mevaddı adiye ile 
mahlûten mamul veya müretteb olanlar 120 10 

Not 455 şe Fildişi, bağa ve sedef taklitleri, trokar, galalit, seloleit, boy
nuz, kemik, cam, porselen, zikıymet olmayan madenler, hatta 
nikel veyahud tunç yaldızlıları adi mevad addolunur. 

483 Çini ve porselenden döşemelik tuğla : 
b) Sairleri 7.50 20 

487 den Çiniden ve porselenden sofra, tuvalet takımları, heykeller: 
a) Bir renkli (Mevaddı saire ile gayrimüretteb) 15 55 
c) îki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı, resimli 

(Mevaddı saire ile gayrimüretteb) 30 50 
d) îki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı ve resimli 

(Mevaddı adiye ile müretteb). 45 15 
483 Çiniden, porselenden alâtı elektrikiye ve aksamı, ezcümle izo

latör (müeerrid), düy, sigorta, kup sirküi, enterüptör, pil, ro-
zas ve saire : 

a) Mevaddı saire ile müretteb 50 40 
b) Mevaddı saire ile gayrimüretteb. 20 40 

494 Şişe, küçük şişe, damacana, kavanoz ve emsali (Rengi tabiide 
veya boyalı): 

a) Adileri 
2. Mevaddı şaire ile müretteb (Sepet örgüsü olanlar 

dahil) 12 20 
b) Kesme, mahkûk ve müzeyyen: 

1. Mevaddı adiye ile müretteb veya gayrimüretteb 57.50 20 
2. Zikıymet maadin ve mevaddı nefise ile müretteb 

olanlar (Altın yaldızlılar dahildir). 240 20 
505 MüteşehhJb lambalar (Elektrik ampulleri). 100 20 
538 Her nevi demirden el alâtı (Saplı veya sapsız), 

a) Her nevi testere, dişli, dişsiz (Hızarlar dahil). 18 10 
b) Eğe 

2) Uzunluğu 16 santimetre ve ondan yukarı 10 10 
h) Burgu, cetvel, pergel, çap ölçüsü, yiv açan aletler, tor

navida, kelpeten, (250) grama kadar sıkleti olan çekiç
ler, hak ve oyma kalemleri, her nevi biz ve el makapları 27 10 

v) Zikredilmeyen sair alât: 
1 - Beherinin sıkleti (150) grama kadar 30 10 
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539 Bıçakçılık eşyası ezcümle: 
» Bıçak, kâğıd bıçağı, kılıç, çakı, çatal, kaşık, makas, makineli saç 

makası, ustura, makineli ustura, tuvalet edevatı, fındık kıran, 
tirbuşon ve emsali: 

d) Nikel, beyaz maden, (pakfon) galalit ile müretteb 120 15 
h) Sair mevad ile müretteb veya gayrimüretteb. 54 15 

550 Demir mensucat: 
a) Top halde 

2 - Boyalı, oksitli veya galvanizli. 15 30 
552 Tarifenin başka mahallerinde zikredilmeyen demirden hırda

vatçılık eşyası, ezcümle: 
Mutbak takımı, sofra takımı, kahve ve cay takımları, lamba ve 
aksamı, ütü, kahve değirmenleri, et makinesi, musluk, kova, 
banyo, aptesane levazımatı, ateş kürek ve maşaları, hayvan çan
ları, üzengi, şişe kapsülleri ve emsali mıamulât: 

ıb) Boyalı, cilâlı, sırlı yahud sair madenlerle galvanizli 24 25 
c) Elektrik tertibatını havi olanlar. 60 20 

Not 552 ye Beyaz alevli petrol lâmbaları bu numaraya göre resme tâbidir. 
553 Tarifenin başka mahallerinde zikredilmeyen demirden sair in

ce eşya, ezcümle: yüzük, küpe ve emsali müzeyyanat, zil, çın
gırak, düğme, yüksük, gem, mahmuz, kâğıd ve deri raptiyeleri, 
yazı hokkaları ve kalemleri, mürekkepli kalemler ve sair yazı
hane levazımatı, taraklar ve emsali ince mamulât ve tezyinat 
eşyası: 

a dan) Galalitle müretteb yahud gümüş yaldızlı. 250 10 
558 Balar tel (yuvarlak) (Müteaddid tellerin bükülmüşü dahildir). 

<b) Cilâlı, nikel, alöminyüm ve sair adı maadinle galvanizli 
veya oksitli 36 10 

h) Bakırdan ceryanı elektrik!de müstamel tel ve kablolar 
(Diğer madenî tellerle mahlut olanlar da dahildir). 
1 - Lâstik, güteperka, kâğıd asbestos ve saire ile tecrid 

edilmiş. 54 20 
3 - Tecrid edildikten sonra ayrıca kurşun veya demir 

borularla veya sair suretle mücehhez. 12 10 
563 Heykel, bakır, mutbak ve sofra takımları, kazan, imbik, fitilli ve

ya tazyikli ocaklar, sobalar, ütüler, dirhemler ve emsali (Elek
trikli ve mevaddı saire ile müretteb olanlar da dahildir). 100 40 

564 Bakır semaver, kahve değirmenleri, çay ve kahve takımları, ça
tal ve kaşık, lâmbalar, edevatı ıbeytiye, heykelcikler ve sair salon 
tezyinat eşyası ve aksamı (Sair adi mevad ile müretteb veya 
gayrimüretteb) : 

a) Adi veya cilâlı 87.50 15 

( S. Sayısı : 128 ) 
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b) Nikel veya sair yaldızlı veya oksitli 105 15 
d) Evvelce a ve b ye dahil olanlardan elektrikle işleyenler. 262.50 60 

Bakırdan çilingir ve hırdavatçılık eşyası, ezcümle: 
Mobilya, kapı ve pencere edevatı, gem mahmuz, zil ve çıngırak, 
musluk, yorgancı çivileri, el aletleri, mobilye ve karyola ve sair 
emsali (Mevaddı saire ile müretteb veya gayrimüretteb): 

a) Adi veya boyalı 
ib) Cilâlı veya nikel yaldızlı veyahud oksitli. 

Alüminyum ve halitası: 
ıb) Külçe veya diğer şekilde 
c) Levha, boru ve aksamı, teller, 
d) Toz ve varak halinde (Yaldızcılıkta müstamel). 

Tutya halitasından mamul ât (Mevaddı sair ile müretteb veya 
gayrimüretteb): 

b) Sair adi maadinle galvanizli veya vernikli veya boyalı 
Kuyumcu eşyası (Zikıymet taşlar ve incilerle gayrim üzeyy en) : 

ıb) Altından 
c) Gümüşten 

Masa ve duvar saatleri (Yalnız çerçeve veya kutu içinde veya
hud heykel üzerinde) (Münebbihliler dahildir) . 

c) Makineden gayri diğer mevattan 
Bekçi ve gece bekçilerine mahsus siatler bu numaraya göre tari-
felenir. 
Tuşlu alât: 

c) Kuyruksuz piyanolar Beher kilosundan 
1) Küçük boy 80 10 

El ile tahrik olunan ve 12 den az perdeli armonikler, ağaç oyun-

94.50 
180 

33.60 
66 
90 

45.50 
Kilosundan 

90 
12 

Kilosundan 
1 

25 
60 

20 
20 
20 

10 

10 
10 

25 

cakları gibi tarifelenir. 
Teleskop, mikroskop 

Fotoğraf cihazı ve cihaza müteallik aksam 
Sinema, projeksiyon cihazları ve inikas fenerleri ve bun la
ların aksamı fenniyesi 
Telsiz telefon ahizeleri ve aksamı (Oparlörler ve ampuller da
hildir). 
Başka yerde zikredilmeyen fenne, mesahai araziye, riyaziye, hik
meti tabiiyeye ve ahvali cevviyeye müteallik alât 
El işlerinde edevat olarak kullanılan demir veyahul çelikten 
mamul cetvel, pergel, çap ölçüsü gibi basit alâtı fenniye 538 
h ya göre tarifelendirilir. Bu neviden tarifede zikrolunmayan 
diğer alât 538 v ye dahildir. 

100 kilosundan 
150 10 

Kilosundan 
6 10 

Kilosundan 
4 30 

100 kilodan 
500 

300 

40 

20 

( S. Sayısı : 128 ) 
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632 Al âtı vezniye: 
a) Hassas teraziler (Eczane ve talılilhanelerde ve sairede 

müstamel) (Mahfaza ve dirhemler dahildir). 300 25 
h) Demiryolu mevkilerinde ve fabrikalarda müstamel sa

bit büyük basküller 10 15 
634 Tarifenin başka yerinde sarahaten veya temsilen zikredilmeyen 

sair alât 200 25 
667 Zatülhareke arabalar. : 

a) Binek otomobilleri 
1) Sıkleti (900) kiloya kadar , 75 10 

700 Toprak boyalar (Kolkotar, humzu hadit nevileri, okralar ve 
emsali) öğüdülmüş, yıkanmış ve sair şekillerde hazırlanmış 

b) Huy katranı müştaklarından bir mülevvin madde ile 
% 5 nisbetinde boyanmış olanlar 3.75 10 

702 den Madenî boyalar: 
a) Kibritiyeti hadit 3.75 10 

Not 702 a ya : Kibritiyeti hadit (Kara boya ve tutya sarısı bu numara muci
bince resme tâbidir). 

702 b den Litopon 9 10 
703 Matbaa ve yazı mürekkepleri ve resim boyaları: 

a) Matbaa mürekkebi (Her nevi) 10 10 
d) Istampa boyası, yazı makinesi şeridi, çini mürekkebi, 

kopya mürekkebi ve emsali mürekkepler . 45 10 
v) Kurşun kalemi (Her renk) kömür kalemler (füzen) re

sim tebeşiri (Çıplak veya ağaçlı ve saireli) 60 10 
Not 703 d ye: Kapsüller içinde ithal edilen yazı makinesi şeritleri 703 d mu

cibince resme tabidirler. 
706 Uzvî, sunî boyalar (Kömür katranı yağından müstahsal) anilin

ler, alizarinler, sunî çivitler ve tasfiye edilmiş tabiî çivitler (her 
şekilde) ve zikredilmeyen saireleri 40 20 

Not 710hya : Nitrat dö potas 710 h mucibince resme tâbidir. 
716 h dan Klorür dö magnezyum 4.50 10 
723 d den Kromozal, kromlu debaget tozu formozal gibi oksit kromun 

bir banyoda debagate mahsus olub yapılmış müstahzaratı 33.75 10 
Debagate mahsus kimyevî müstahzarattan olduğu takdirde 
276 h pozisyonuna göre tarif elen dirilecektir. 

Not 774 den îhitol (Müseceel ticarî isim) No. 66 d ye değil 774 de nazaran 
resme tâbidir. 

792 a dan Aspirin, toz halinde 200 20 
853 den ithaline hükümetin müsaade etmiş olduğu müstahzarat 

b) Müstahzaratı tıbbiye, sromlar ve aşılar Kıymetinden 
1 - Birinci sınıf % 50 30 

( S. Sayısı : 128 ) 
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2 - İkinci smıf % 25 25 
3 - Üçüncü sınıf % 5 25 

(x)379 2 ve 3 çe Türk gümrük tarifesinin 279 ncu numarasının 2 ve 3 ncü po-
Not: zisyonlarının su pozisyonlarına giren mallar için verilmiş olan 

tenzilât, 377 nci numaranın muadil su pozisyonlarının esas re
simlerine, 379 ncu numarasının 2 ve 3 ncü pozisyonları için 
derpiş edilmiş yüzdelerin zammile hâsıl olacak meblâğ üzerin
den hesab edilir. 

( S. Sayısı : 128 ) 





S. Sayısı: 146 
Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesinde kullanılacak 
yabancı uzmanlara dair kanun lâyihası ve sıhhat ve içtimaî 

muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/236) 

T. C. 
Başvekâlet 27-V-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1713 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanlar hakkında Sıhhat 
ve içtimaî Muavenet Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27-V-l 935 toplantı
sında yüksek meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Ankara Merkez hıfzıssıhha müessesesinin türlü bölümleri için getirtilecek yabancı uzmanlarla 
beş senelik bir mukavele yapılmasına dair kanunun mucib sebebleri lâyihasr 

Ankara Merkez hıfzıssıhha müessesesinin türlü bölümleri için icra Vekilleri Heyetince tasdik 
edilmiş kadrosuna göre getirilecek yabancı uzmanların en aşağı beş sene için çalışmayı taahhüd 
etmeleri lüzumlu görülmüş ve kendilerile yapılacak mukavele müddetinin beş sene olarak kabulü 
gerekmiş bulunmaktadır. 27-V-1928 tarih ve 1267 sayılı Ankara Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
hakkındaki kanunun beşinci maddesine göre bu uzmanların ücretleri Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü bütçesinden verilecek ise de gelecek seneye hükmü geçen mukaveleleri yapıla
bilmesi için muhasebei umumiye kanununun 50 nci maddesi mucibince mahsus bir kanuna da
yanmaları gerekmekte olduğundan adı geçen müessese için getirilecek yabancı uzmanlarla beş se
nelik bir mukavele yapılmasını imkânlaştırmak üzere bağlı kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. î M. Encümeni 29 - V -1935 

Karar No. 12 
Esas No. 1/236 

Yüksek Reisliğe 

Ankara merkez hrfzıssıhha müessesesinde yılı tezkeresile gönderilen ve encümenimize 
kullanılacak yabancı uzmanlar hakkında Sıhhat havale buyurulan kanun lâyihası mucib sebeb-
ve içtimaî muavenet yekîlliğince hazırlanıp lerle birlikte Vekil de bulunduğu halde okundu 
Başvekâletin 27 mayıs 1935 tarih ve 6/1713 sa- ve görüşüldü: 
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Hıfzıssıhha müessesesinde beşer sene çalış

tırılmak üzere dört uzmanın getirilmesi muva
fık görülmüş ve lâyihadaki maddeler olduğu 
gibi kabul edilmiştir. Havalesine göre .Bütçe 
encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 
S. T. M. En. Reisi M. M. 

Erzurum Bursa. 
Dr. A. F. Tuzer Dr. Refik O Uran 

Kâtib 
Edirne Balıkesir 

Dr. Fatma M emik Dr. Va.sıf Somyürek 
Kayseri 

S. Turgay 
Konya 

Dr. O- Ş. Ulut 
Mardin 

Dr. R. Levenrf 

Kocaeli 
Ziya Nuri Birgi 

Kütahya 
Dr. Ş. Edh 

Sinob 
H. Okan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 88 

Fsas No. î/236 
Yüksek Reisliğe 

Ankara Merkez hıfzıssıhha müessesesinde kul
lanılacak yabancı uzmanlar hakkında olub 
Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenince görül
dükten sonra encümenimize verilen kanun lâ
yihası Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Doktor 
Refik Saydam hazır olduğu halde okundu ve 
görüşüldü. 

Teklif olunan kanun lâyihası encümenimizee 
yazıya aid bazı değişiklikle kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Re

isliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

M. M. 
Sırrı Day 

29 - V 19HA 

Balıkesir 
F. Adakan 

Çorum 
M. C ant ekin 

Kastamonu 
T. Coşkun 

Bayazrd 
san Tav 

İstanbul 
S. Uraz 

Sivas 
Remzi Cine 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

F. öymen 
Çorum 

F. S. Ak göl 
İzmir 

K. İnanç 
Tokad 

S. Genca 

( S. Sayısı : 14(5 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

Ankara merkez hıfzıssıhha, müessese
sinde kullanılacak yabancı uzmanlara 

aid kanun layihası 
MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 

vekilliği Ankarada Merkez hıfzıssıhha müesse
sesinin türlü bölümleri için müddetleri beş se
neyi geçmemek üzere dörd yabancı uzman ge
tirmeğe ve kullanmağa izinlidir. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü neşri tari
hinden yürür. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin yü
rütülmesine Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
memurdur 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
/. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağralı 
' Mi V. Na. V. Ik. V. 
Ab. özmen A. ÇeUnkaya Celâl Bayar 
S. I. M. V. G. 1 V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Bana Tarkan Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN DEĞtŞTÎBtŞl" 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilliği, Ankara merkez Hıfzıssıhha müesse
sesinin türlü bölümleri için getireceği yabancı 
uzmanlarla müddeti beş seneyi geçmemek üzere 
mukavele yapmağa mezundur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 146 ) 





. Sayısı: 143 
Dahiliye memurları kanununun 2 nci maddesini değiştiren 
2429 sayılı kanunun I nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/171) 

V 

T. C. 
Başvekâlet 8-V 1935 

Kafadar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1357 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun 2 nci maddesini değiştiren 2429 sayılı kanu
nun i inci maddesini tadiLen Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
4-V-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Esbabı mucibe 

1700 Sayılı kanun, Dahiliye meslekini hususî meslek haline koymuş olduğundan kaymakamlık, 
mektubculuk, Emniyet müdürlüğü ve daha yukarıki derecedeki memurların Mektebi mülkiye ve 
Hukuk mezunlarından olmasını da şart kılmıştır. Bu kanunun (2) nci maddesini değiştiren 2429 
sayılı kanunun (1) nei maddesinin (6) nci bendinde (Mülkiye mektebinden veya Hukuk fakül
tesinden mezun olanların namzetlik devrelerini hirinci sınıf nahiye müdürlüklerinde, vekâlet 
veya vilâyet maiyet memurluklarında veya bu derecelere muadil olmak üzere vekâletin tensib 
edeceği memurluklarda memur olarak geçirirler) diye yazılıdır. Birinci sınıf nahiye müdürlükleri 
maaşları 25 liradır. Mektebi mülkiye ve Hukuk mezunlarının iki buçuk senelik stajlarını birinci 
sınıf nahiye müdürlüklerinde geçirmeleri kanunen icab etmekte olduğundan daha aşağı maaşla 
nahiye müdürlüklerinde veya vekâletin tensib ettiği memurluklarda staj müddetini ikmal eden bu 
mekteb mezunlarının kaymakamlığa tayinlerine imkân bulunmamaktadır. Nahiye müdürlükleri 
üç sınıftır. Vazife itibarile de diğerinden farklı bir cihet yoktur. Esasen bu mekteb mezunları
nın nahiye müdürlüklerinde staj görmeleri matlubdur. Maaş meselesinin stajla alâHfesı olmadığı 
gibi her zaman (25) liralık nahiye müdürlüğü veyahud vekâletin tensib edeceği diğer memurluk
lar bulunmamakta olduğundan Mülkiye veya Hukuk mezunlarından Dahiliye memurluklarında hiz
met görenlerin almakta oldukları maaşları nazarı dikkate alınmayarak kanunen muayyen olan 
müddeti ikmal ettikten sonra kaymakamlığa tayin edilebilmelerini temin için bu kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 16 
Esas No. 1/171 

29 - V - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun 
2 nci maddesini değiştiren 2429 sayılı kanunun 
1 nci maddesini tadilen Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 4-V-1935 
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibesile birlikte gönderildi
ğini bildiren Başvekâletin 8 mayıs 1935 tarih 
ve 6/1357 sayılı tezkeresi encümenimize veril
mekle İç bakanlığı namına gelen vilâyetler ida
resi umumî müdürünün bulunduğu 23-V-1935 
deki toplantımızda okundu ve iş konuşuldu: 

îç bakanlığının esbabı mucibe tezkeresinin 
mütaleasmdan ve verilen izahattan Mülkiye 
mektebi ve Hukuk fakültesi mezunlarının nam
zetliklerini birinci sınıf nahiye müdürlüklerin
de veya bu derecedeki memurluklarda geçirme
leri yolundaki kaydin, münhal yer bulunmama
sı yüzünden, bunların bazan istihdamlarını im
kânsız kılmakta bulunduğu ve bu halin bun
lar hakkmda mağduriyeti mucib olduğu anlaşıl

mış olmakla bazı kayid ve şartla kanun madde
sinin teklif edildiği gibi değiştirilmesi muva
fık olacağının Ulu Heyete arzına karar veril
miştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dahiliye E. Reisi Reis V. M. M. 

Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale 
C. Uybadın Fayik öztrak Ş. Yaşın 

Kâtib Aza Aza 
Siird Urfa Sivas 

M. Mayakon M. Dinçsoy M. Ş. Bleda 
Aza Aza Aza 
Urfa Çorum Sivas 

B. Günay Kemal Alpak S. Görkey 
Aza Aza Aza 

Çoruh Erzurum Srvas 
Atıf N. Elgün Vasfi R. Seviğ 
Aza Aza Aza 

Tokad Çanakkale Zonguldak 
Hür rem Ergun H. Er geneli R. Var dar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1700 sayılı dahiliye memurları kanu
nunun 2 nci maddesini değiştiren 2429 
sayılı kanunun 1 nci maddesini değiş

tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1700 sayılı dahiliye memurları 
kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki yolda değiş
tirilmiştir: 

îlk defa dahiliye memurluğuna namzed ola
rak girebilmek için orta mektepten mezun bu
lunmak şarttır. Bu şartı haiz olanlardan mütead-
did talib bulunduğu takdirde talipler arasmda 
müsabaka yapılır. 

Ortamekteb mezunu bulunmadığı takdirde 
diğerlerinin müsabaka ile alınması caizdir. 

Namzetlik müddeti azamî bir senedir. Bu 
müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

1700 sayılı Dahilye memurları kanunu-* 
nun ikinci maddesini değiştiren 2429 
sayılı kanunun birinci maddesini değiş

tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 170Û sayılı Dahiliye memurla
rı kanununun 2 nci maddesini değiştiren 2429 
sayılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazıldığı 
şekilde değiştirilmiştir : 

« îlk defa dahiliye memurluğuna namzed 
olarak girebilmek için orta mekteb mezunu bu
lunmak şarttır. Bu şartı haiz olanlardan müte-
addid talib bulunduğu takdirde talibler arasın
da müsabaka yapılır. 

Orta mekteb mezunu bulunmadığı takdirde 
diğerlerinin müsabaka imtihanı ile almması ca
izdir. Namzedlik müddeti azamî bir senedir, 

( S. Sayısı : 143 ) 



tasdik edilenler katî surette memuriyete kabul 
olunurlar. 

Ehliyeti daire amirince tasdik edilmeyen 
namzetler dahiliyenin diğer dairesinde bir se
ne daha namzetlik geçirebilirler. Bu dairede da
hi ehliyet göstermemiş bulunanlar artık memu
riyete alınmazlar. 

Namzetlik müddeti zarfında namzetlere maaş 
kanununun 20 nci maddesi mucibince ücret ve
rilir. 

Mülkiye mektebinden veya hukuk fakülte
sinden mezun olanlar namzetlik devrelerini na
hiye müdürlüklerinde, vekâlet veya vilâyet mai
yet memurluklarında veya vekâletin tensib ede
ceği memurluklarda memur olarak geçirirler. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
vekili memurdur. 

4 - V 
Ad. V. 

Saraçoğlu 
Ha. V. 

Bş. V. 
/ . înönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 

fl-
Na. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya 
S. t. M. V. 

- 1935 
M. M. V. 

K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

C. Bay ar 
G. î. V. 

Dr. R. Saydam 
Zr. V. 

Muhlis Enkmen 

Bana Tarhan 

Bu müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti 
tasdik edilenler katî surette memuriyete kabul 
olunurlar. Ehliyeti dairesi amirince tasdik 
edilmeyen namzedler Dahiliyenin diğer daire
sinde bir sene daha namzedlik geçirebilirler. 
Bu dairede dahi ehliyet göstermemiş bulunanlar 
artık memuriyete alınamazlar. Namzedlik müd
deti zarfında namzedlere maaş kanununun 20 n-
ci maddesi mucibince ücret verilir. Mülkiye 
mektebinden veya Hukuk fakültesinden mezun 
olanlar, namzedlik devrelerini birinci sınıf na
hiye müdürlüklerinde, vekâlet veya vilâyet ma
iyet memurluklarında veya bu derecelere mua
dil olmak üzere vekâletin tensib edeceği memur
luklarda memur olarak geçirirler. 

Ancak bu sınıflarda münhal yer olmazsa bun
lar; rızalarile ve hakları mahfuz tutulmak şar-
tile, daha küçük derecedeki memurluklarda is
tihdam edilebilirler. İlk münhal vukuunda bun
ların yukarıda yazılı derecelerdeki memurlukla
ra tayini mecburidir. 

Büyük Millet Meclisinde ve Başvekâletle, Şû-
rayi devlet dairelerinde memur olarak geçiril
miş bulunan müddetler namzedlik müddetinden 
sayılır. Mülkiye mektebinden ve Hukuk fa
kültesinden mezun olub bir sene namzedlik ge
çirmiş bulunanlardan her sene müsabaka ile 
beş efendi Avrupaya staj için gönderilirler ve 
bunlardan Dahiliye hizmetlerini ifa edecekleri
ne dair bir taahhüdname almır. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye vekili memurdur. 

i>m<t 
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S. Sayısı: 112 ye ek 
Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 

kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif encümeni 
mazbatası (1/62) 

Maarif encümeni mazbatass 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Krar No. 10 
Esas No. 1/62 

Kamutay Başkanlığına 

Kamutayın 20 - V -1935 tarihli toplantısında 
örgütlere ilişkin terimler hakkında kesin bir ka
rar verilinceye krdar orun ve dayra adlarının 
olduğu gibi bırakılmasını isteyen dilerge üzerine 
komisyonumuzca verilmesi onanan 112 sayılı ka
nun taslağı yeniden gözden geçirildi ve Devlet 
örgütleri üzerine verilmiş olduğu anlaşılan ka
rar esas tutularak kanunun, bütün terimlerle 
beraber, tükeli türkçeye çevrildi. Gereği yapıl
mak üzere saygı ile Yüce Orununuza sunulur. 

Maarif Ko. Başkanı Bu R. Raportörü 
Erzurum Trabzon 

Nafi Kansıt Ülkümen 

29 - V - 1935 

Üye 
Giresun 

TL Tarık Us 

Üye 
Manisa 

Kâzım Nami Duru 

Üye 
. Trabzon 
$. Eızal 

Üye 
izmir 

H. Aksoy 

Üye 
Ordu 

/ / . Yalman 

MAARİF ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞl 

Kültür Bakanlığı merkez örgütleri ve 
ödevleri hakkındaki 2287 numaralı ka

nunun dazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bazı maddelerinin eklenmesine 

ilişkin kanun taslağı 

MADDE 1 — 2287 sayılı kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kültür Bakanlığı merkez örgütleri aşağıda 
yazılı orun ve dayralardır. 

A) Yönetgerlik, 
B) Kültür danışıtı, 
O) Kültür kurulu, 
Ç) îspekterlik kurulu, 
D) Yüksek öğretim Genel Direktörlüğü, 

E) Orta öğretim genel direktörlüğü, 
F) îlk öğretim genel direktörlüğü, 
G) Ertik ve teknik öğretim genel direktör-

H) Ar genel direktörlüğü, 
î ) özel okullar direktörlüğü, 
J) Beden eğitimi ve izcilik direktörlüğü, 
K) Yaym direktörlüğü, 
I) öntükler ve müzeler direktörlüğü, 



M) Kitabsaraylar direktörlüğü, 
N) Okul müzesi direktörlüğü, 
O) Zat işleri direktörlüğü, 
Ö) Özelbüro direktörlüğü, 
P) Yapılar c'ayrası, 
R) Gereç direktörlüğü, 
S) Arşiv direktörlüğü, 

MADDE 2 — Ar genel direktörlüğünün gö
receği işler şunlardır 

Okullarda ve okullar dışında dramatik sa
natlarla, müzik ve plâstik sanat işlerinin ulu
sal ülküye uygun olarak yürümesine ve yayıl
masına, ulusun bu yönden yetişmesine ve yü
celmesine çalışmak ve bu çalışmanın soysal eği
tim bakımından gereği gibi verimli olması yolla
rını aramak ve göstermek. 

MADDE 3 — özel okullar direktörlüğünün 
ödevi 2287 sayılı kanunun 12 nci ve 13 ncü mad-
delerile ,orta ve ilk öğretim genel direktörlük
lerine verilen işlerden özel okullarla ilgili olan
larını görmektir. 

MADDE 4 — Yayın direktörlüğünün görece
ği işler şunlardır: 

A) Kültür bakanlığınca çıkarılacak her tür
lü basmayazı ve resimlerle ilgili işler, 

B) Kültür kurulunca onanan özel yazılarla 
okul kitaplarına, eser yazma ve çevirme hak
kına ilişkin yönetsel işler, 

C) Okul kitapları sandığının işleri, . 
Ç) Devlet basım evinin gözetilmesi ve bu ku

rumun bakanlığa bağlı işleri, 
D) Devlet kitapları dönergesi işleri, 
E) Basmayazı ve resimleri derlemenin ba

kanlıkça görülecek işleri, 
F) Bakanlığın türlü istatistiklere ilişkin ya

zı işleri, 
G) Bütün kanun, tüzük, öğrenek ve emirle

rin toplanması ve gerekenlerin gereken yerlere 
yayılması işleri, 

H) Bakanlıkça hazırlanan kitap ve dergi
lerin çıkarılması ve dağıtılması işleri. 

MADDE 5 — Eeden eğitimi ve izcilik direk
törlüğünün göreceği işler şunlardır: 

A) Okulların beden eğitimi ve izcilik işleri, 
B) Okullar dı« ndaki beden eğitimi gidişleri- -

nin Kültür Bakanlığına dayanan işleri, 
C) Okullarda askerliğe yetiştirme derseleri 

işleri, 

( S. Sayısı : 

D) Kültür Bakanlığının seferberlik işleri, 

MADDE 6 — 2287 sayılı kanunun 9 uncu mad
desinin 1 nci ile c bölekleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Kültür kurulunun bir Başkanı ve altı üyesi 
vardır. Bu Kurul Bakanlığın ilimsel danışma ku- • 
rulu olub ödevleri şunlardır: 

Ç) Halkı Cümuriyet esaslarına göre hazırla
yacak ve bütün kültür kurumlarında ulusal 
eğitimi pekiştirecek tedbirleri düşünmek ve 
Bakanlık orununa önergelerde bulunmak; 

Kurul Başkanının ödevi kurulun toplantıla
rına başkanlık etmek, incelenmesi gereken soru
ları üyelere ve uygun görülecek başka kişilere 
dağıtmak, eser yazılması ve çevrilmesile yayın 
işlerini ve kurulun ödevlerine ilişkin eylem
leri düzenine koymak ve kontrol etmek, 

Kurula, yönetsel işlere bakan bir bölüm ile 
gerektiği kadar çevirmen ve bir kitabsaray 
bağlıdır. 

MADDE 7 — 2287 sayılı kanunun 27 nci mad
desine aşağıdaki bölek eklenmiştir: 

Zat işleri direktörü ile gereç ve arşiv direk
törleri bu bağlarla bağlı değildirler. 

MADDE 8 — Bu kanunun birinci maddesile 
yeni kurulan dört direktörlüğün kadrosu bağlı 
(A) imli çizelgede gösterilmiş ve buna karşılık 
olarak 1452, 2287 ve 2527 numaralı kanunlarla 
kurulmuş olan işlerden bağlı, (C) İmli çizel
gede gösterilenler kaldırılmıştır. 

MADDE 9 — Sağlık, öntükler ve müzeler, ki
tabsaraylar ve ar işlerine bakacak ispekterler, 
2287 sayılı kanunun 26 nci maddesindeki 3 sa
yılı böleğin en az beş yıl öğretmenlik etmiş 
olmak bağından ayram tutulurlar . 

Ancak bu şekilde atanan ispekterler bu ödev
lerden ayrılmca önceki uzuğlarına göre iş 
alabilirler. 

MADDE 10 — Kültür Bakanlığı bu kanuna 
bağlı (B) imli çizelgede gösterilen uzuğ işlerin
de kadro aylığı tutarı kesenek verilmek üzere 
işyar kullanabilir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükmü çıktığı 
günden yürür. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yerine getirir. 

112 yo ek ) 
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A - İMLÎ ÇİZELGE 

Derece Orunun adı Sayı Aylık 

Ar genel direktörlüğü 
4 Genel direktör 1 90 
7 Bölüm direktörü 1 55 

11 îkiııci sınıf kalembaşı 1 30 
14 Arşiv ve dosya işyarı 1 20 
15 Sekreter 1 17,5 

Özel okullar direktörlüğü 
6 Direktör 1 70 

11 Kalembaşı 1 30 
14 îşya* 1 20 
14 Arşiv ve dosya işyarı 1 20 
15 Sekreter 1 17,5 

Yayın direktörlüğü 
6 Direktör . > . 1 70 
8 Yardirektör 1 45 

11 îkinei sınıf kalembaşı 1 30 
11 Derleme işyarı 1 30 
32 Sayış işyarı 1 25 
12 Türk tarih komisyonu kitabsaray işyarı 1 25 
14 Arşiv ve dosya isyan 1 20 
15 Sekreter 3 17,5 
15 Depo işyarı 1 17,5 

Beden eğitimi ve izcilik direktörlüğü 
6 Direktör 1 70 
7 Bölüm direktörü 1 55 

11 îkinei sınıf kalembaşı 1 30 
14 Arşiv ve dosya işyarı 1 20 
15 Sekreter 2 17,5 

B-ÎMLÎ ÇİZELGE 

Ar genel direktörü 
Ar bölüm direktörü 
Beden eğitimi ve izcilik direktörlüğü 
Beden eğitimi ve izcilik bölüm direktörlüğü 
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C ÎMLÎ ÇİZELGE 

erece Orunun adı ^fiyı Aylık 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 
14 
14 
20 
14 
20 

.TCrfe far?7?, encümeni 
12 Kütüphane memuru 1 25 
19 Katib 1 10 

Devlet matbaası 
12 Hesab memuru 
17 Kay i d memuru 
17 Oari hesab ve sipariş memuru 
14 İmalât refiki 
17 Kâtib 
14 Mamul eşya ambar memuru 

Millî talim ve terbiye dairesi 
4 Aza 
7 Neşriyat müdürü 
7 İstatistik müdürü 
5 Şube müdür muavini 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 
14 Tetkik memuru 
14 Har i ta ve grafik memuru 
15 Evrak ve dosya memuru 
15 Evrak ve dosya memuru 
17 » » » 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
55 
55 
45 
.30 
20 
20 
17,5 
17,5 
14 

Orta tedrisat umum müdürlüğü 
15 Katib 1 17,5 

tik tedrisat umum müelürlüğü 
11 İkinci sınıf mümeyyiz 
14 Tetkik memuru 
15 Katib 

înşaat dairesi 
14 Muamelât memuru 
17 Kâtib 

Basma yazı ve resinderi derleme müdürlüğü 
11 Tetkik memuru 1 30 

1 
2 
1 

1 
1 

30 
20 
17,5 

20 
14 

( S. Sayısı : 112 ye ek ) 



S. Sayısı: 145 
Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasında aktolunan em
niyet, bitaraflık ve iktisadî emek beraberliği muahedena-

mesinin tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Iktısad encümenleri mazbataları (I 70) 

T. C. 
Başvekâlet 26 - X/ - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 613107 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasında aktolunan emniyet, bitaraflık ve iktisadî emek 
beraberliğ muahedenamcsinin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin iQ-XII-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun Ifyihast esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ile Iran arasında 22 nisan 1926 tarihli Emniyet ve muhadenet muahedesi ile mütemmim 
cüzünü teşkil eden 15 haziran 1928 tarihli protokolün müddetleri hitanı bulmuştur. Tecdidi ieab 
eden bu muahedenin yeniden tanziminde, iki Devlet arasında ihlâli gayrikabil sulh ve samimî ve 
ebedî dostluk cari olacağına dair olan birinci maddesi, hükümleri müddetle mukayyed bulunan 
diğer maddelerle beraber ayni muahedede bulunması muvafık görülmediği cihetle, muahededen 
çıkarılmış, hükümden sakıt olan bazı maddelerin ipkasına lüzum görülmemiş ve geri kalan diğer 
maddelere protokolün iki maddesi de ilâve edilerak metni merbut (Emniyet, bitaraflık ve iktisadî 
emek birliği) muahedesi aktedilmiştir. Bu muahedename yeni bir vaziyet ihdas etmemekte ve 
yalnız, Iran ile münasebatımızın dostane bir surette inkişaf ma hizmet etmiş olan eski muâhedena-
menin ahkâmını beş sene için temdid eylemektedir. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 12 - V -1935 

Karar No. 18 
Esas No. 1/70 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Iran Devleti arasın- re ile gönderilen emniyet, bitaraflık ve iktisadî 
da aktolunan ve metni, bu defa musannan tezke- emek beraberliği muahedesinin tasdiki hakkında-
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ki kanun lâyihası encümenimizde tetkik olunarak 
muvafık görülmüş ve havalesi mucibince îktı-
sad encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe 
takdimi kararlaştırılmışı;r. 
Hariciye E. R. M. M. Kâtib 

Erzincan Sivas Piyarbekir 
S. Ankan Necmettin Z. M. Alsan 

Ankara 
F. B. Alay 

İstanbul 
Salâh Cimcoz 

Tokad 
Nâzmı Par oy 

Bolu 
Hasan Cemil 

îzmir Kastamonu 
Halil Ş. tiden 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 

Karar No. 34 
Esas No, 1/70 

28- V -1.935 

Yüksek Başkanlığa 

tran Devleti arasın 
bitaraflık ve iktrsa 

Türkiye Oümhuriyetile 
da aktolunan emniyet ve 
dî emek beraberliği mııahedenamcsinin tasdiki 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanıb tcra 
Vekilleri Heyetinin 19 - XII -1932 tarihli içti-
maında Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
intihabm yenilenmesi dolayısile Umumî heyetin 
tasvibine arzedîlemcmiş idi. Bu defa tetkik ve 
müzakeresi Hükümetçe istendiğinden lâyiha, ye
niden encümenimize verilmekle Hariciye encü
meni mazbatasile birlikte okundu ve görüşüldü: 

Verilen, izahattan ve muahcdenamenin t etki-
kından anlaşıldığına göre imza edilen bu muka
vele daha ziyade emniyet ve bitaraflık esasları
nı koymakta olub îktısad yönünden encümenimi
zi alâkalandıran kısmı rn.uahedenamenin (Yük
sek Âkit tarafların mümkün olduğu kadar kısa. 
bir zaman içinde iktisadî emek beraberliği şart

larını tanzim edeceklerine) dair olan altıncı mad
desi olub encümenimizde çok yerinde ve dost
ça tesisi istenen bu iktisadî münasebetin meyda
na yelmesini memleketimizin ekonomi menfaat
lerine uygun bulmuş ve lâyihayı kabul ile Yük
sek Kamutayın tasvibine sunmaya karar vermiş
tir. Yüksek Reisliğe sunulur. 

İk. En. Rs. 
Tekirdağ 

S. Kesehir 
Afif on K. 

Bere K. T ürker 
(iazi Anteb 

II. Kaleli 
Kayseri 

SüIeijVıunı 
Muş 

*S'. A lam av. 

M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Ankara, 

E. Demire! 
(İazi Anteb 

Fi. Gür es 
Zonguldak 

Esad 
Zonguldak 

Kâtib 
Niğde 

Dr. R. E. Talay 
Sayhan 

Esma, Nayman 
fi i resim 

Muzaffer Ktlıç 
Samsun 

A. Tunah 
Sinob 

İT. Karabacak Y. K. Tengirşenh 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile îran Devleti 
arasında aktolunan (Emniyet, bita
raflık ve iktisadî emek beraberliği) 
mttahedenamesinin tasddkına dair ka

nun lâyihası 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile.İran 

Devleti arasında 1932 senesi sonuncu teşrini be
şinci günü Ankarada akid ve imza edilen emni
yet, bitaraflık ve iktisadî emek beraberliği mu-
ahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19-XII-1932 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. Büstü M. Abdüllıalik 
Na. V. Ik. V. 

Hilmi M. Celâl 
G. î. V. Zr. V. 

Bş. V. 
îsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Dr. Reşid Galib 
S. î. M. V. 
Dr. Refik Ali Rana Z. Muhlis 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTÎRÎŞÎ 

Türkiye Cümhuriyetile îran Devleti 
arasında aktolunan (Emniyet, bitaraf
lık ve iktisadî emek beraberliği) mua-
lıedenamesinin tasdikma dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile îran 

Devleti arasında 1932 seresi sonuncu teşrininin 
beşinci günü Ankarada akid ve imza edilen em
niyet, bitaraflık ve iktisadî emek beraberliği mu-
ahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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TÜRKÎYE ÎDE İKAN ARASİNDA MUAHEDENAME 

Bir taraftan, 
Türkiye Cumhuriyeti; 

Diğer taraftan, 
î ran Devleti; 

Aralarında teyemmünen meveud olan öz dostluk bağlarını kuvvetlendirmek ve siyasî ve ikti
sadî münasebetlerinin maddî şartlarını tayin etmek lüzumunu göz önünde tutarak 22 nisan 1926 
(1 ordibehşt 1305) tarihli dostluk ve emniyet muahedenamelerini yenilemeği kararlaştırmışlar ve 
bu hususta murahhasları olmak üzere, 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Haricîye Vekili ve İzmir Mebusu Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Âlalıazreti Hümayun îran Şahinşahı: 
Hariciye Veziri Cenabı Eşref A kay Mirza Mollama t Ali Han Foragiyi, 

tayin eylemişlerdir. 

Bu murahhaslar usulüne uygun görülen salâhiyetnamelerini teatiden sonra aşağıdaki hüküm
leri kararlaştırmışlardır: 

Madde — I 

Âkid Taraflardan birine karşı bir veya bir kay üçüncü Devlet tarafından bir askerî hareket 
yapılırsa diğer Âkid Taraf öbür Taraf hakkında bitaraflığını muhafaza etmeği taahhüd eyler, 

Madde — II 

Âkid Taraflardan her biri diğerine hiç bîr suretle tecavüz etmemeği ve bir veya bir kaç üçün
cü Devlet tarafından aktolunup diğer Âkid Taraf aleyhine veya onun memleketinin kara ve de
niz emniyeti aleyhine müteveccih siyasî, iktisadî yahud malî hiç bir ittifak veya itilâfa girmemeği 
taahhüd eyler. 

Bundan başka Âkid Taraflardan her biri bir veya bir kaç üçüncü Devlet tarafından diğer ta
raf aleyhine tevcih edilmiş herhangi düşmanca bir harekete katılmayacağını taahhüd eyler. 

Madde — III 

Bir veya bir kaç üçüncü Devlet Âkid Taraflardan birine karşı düşmanca muameleler ve as
kerî hareketler icrasına başlayarak diğer Tarafın topraklarından asker, silâh ve mühimmat geçir
mek, erzak, hayvanat veya harbe yarayacak olan başka şeyler tedariki yahud ricat eden kıtaların 
nakli suretlerde istifade etmek, veya ahalisini tahrik ve teşvik ile kendi maksadlanna göre kul
lanmak veya bu topraklar üzerinde askerî istikşaflar yapmak için diğer Tarafın bitaraflığını boz
maya kalkışırsa o Taraf yapılan bu hareketlere karşı bitaraflığını silâhla müdafaaya mecburdur. 

Madde — IV 

Âkid Taraflardan biri bir veya bir kaç üçüncü Devletin düşmanca hareketlerine maruz kaldığı 
takdirde diğer taraf vaziyeti iyi yola koymak için bütün gücü ile çalışacaktır. 

Eğer bu gayretlere rağmen harb bir emrivaki halini alırsa, iki Âkid Taraf yüksek menfaat
lerine uygun bir hal çaresi bulmak maksadile vaziyeti aralarında yeniden dikkatle ve hayırhah-
lıkla tetkik etmeği taahhüd ederler. 

Madde — V 

Âkid Taraflar kendi memleketleri içinde diğre Taraf memleketinin huzur ve emniyetini boz-
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mak veya Hükümetini değiştirmek maksadını güden teşekkül ve tecemmülerin vücud bulınaaına 
ve ikametine ve gene diğer memlekete karşı propaganda yahııd her hangi başka bir vasıta ile 
mücadele maksadında bulunan şahısların veya tecemmülerin ikametine meydan verir:;-uteği 
taahhüd ederler. 

Madde — VI 

Yüksek Akid Taraflar aralarında iktisadî emek beraberliği şartlanın mümkün olduğu kadar 
kısa bir zaman içinde tanzim etmek hususunda ittifak etmişlerdir. 

İktisadî emek beraberliği vasıtalarının tayinini ve birbirinin topraklarından serbest TI tacili 
yapılmasını ve iki memleket arasında her türlü münakale ve muvasala vasıtalarının telisini 
Âkid Tarafların göstereceği salâhiyettar mütehassıslar tetkik edeceklerdir. 

Madde — VII 

Şurası mukarrerdir ki Âkid Taraflardan her biri işbu muahedenamede tayin edilen katşıkklı 
taahhüdler haricinde diğer Devletlerle her türlü münasebetlerinde serbestçe hareketini tam MAHIC 
muhafaza edecektir. 

Madde — VIII 

îşbu muahedename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar az bir zarnan 
içinde Tahranda teati edilecektir. Muahedename, tasdiknamelerin teatisinden sonra derhal mer
iyete girecek ve beş yıl sürecektir. Sayed muahedename bu beş yıllık müddetin sonundan 6 ay 
evvel Âkidlerden biri veya diğeri tarafından fesholımmazsa kendiliğinden bir yıl daha , muieber 
olacak ve fesih keyfiyeti ancak 6 aylık bir müddetin bitmesinden sonra hüküm ve tesiri haiz 
olacaktır. 

İki Taraf murahhasları yukarıdaki maddeler hükümlerini kabul ederek bu muahedenamey' im
zalamış ve mühürlemişlerdir. 

Ankarada beş sonuncu teşrin bin dokuz yüz otuz iki tarihinde iki nüsha olarak tanzim -i'.dil-
miştir . 
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S. Sayısı: 149 
Türkîyede açılacak beynelmilel panayrr ve sergilerin vergi,. 
ve resimlerden muafiyetine dair kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/216) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1529 

20 - 7 -1935 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiyede açılacak beynelmilel sergileri teşvik için bazı yergi ve resim muafiyetleri ihdası 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1 9 - V - 1935 te Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mnıeibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Esbabı musibe lâyihası 

Memleketimizde açılacak beynelmilel sergilerden beklenen iktisadî ve millî menfaatlerin tam 
olarak istihsali için, bu sergilere iştirak edecek olanlara azamî kolaylık gösterilmesi lüzumu aşi
kârdır. Bu sebepten sergide mal teşhir edecek olanlara, reklâm ve tenvirattan dolayı damga 
ve istihlâk resmi muafiyetleri verilmesi muvafık bulunmuştur. Kahve, gazino ve lünepark gibi 
eğlence ve istirahat yerleri de sergilere rağbet celbeden tahsisattan madud bulunduğu cihetle 
bunların münhasıran sergiye aid faaliyetlerinden dolayı kazanç vergisinden istisnası da, teşvike 
medar mahiyette görülmüştür. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 40 
Esas No, 1/216 

26 -V - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyede açılacak Beynelmilel sergileri teş
vik için bazı muafiyetler ihdası hakkında Başve
kâletin 20- V-1935 tarih ve 6/1529 sayılı tezke-
resile Büyük Meclise sunulub encümenimize ha
vale edilen kanun lâyihası Maliye vekâleti na
mına Cezmi bulunduğu halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Beynelmilel sergilerin teşviki encümenimizce 
de muvafık ve istenilen muafiyetler yerinde gö
rülmüş, lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi 

Gümüşane 
H.F.Ataç 

Aza 
Bolu 

Mitat Denli 
Aza 

Ankara 

M. M. 
İsparta 

Kamâl Ünal 
Aza 

Çankırı 
S. Çölgeçen 

Aza 
Bursa 

M. Ayaşh Dr. G. Kahraman 
Aza Aza 

Malatya Aydın 
M. Nedim Zdbcı Adnan 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 
Aza 
Kars 

ö. Kunt ay 
Aza 

Diyarbekir 
Huriye öniz 



Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
** Bütçe encümsni 29 -V - 1935 

Karar No. 87 
Esas No. 1/216 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyede açılacak beynelmilel sergileri teş
vik için bazı vergi ve resim muafiyetleri ihda
sına dair olııb Başvekâletin 20-V-1935 tarih ve 
6/1529 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Maliye encümeninin mazba-
tasile birlikte encümenimize verilmiş olmakla 
Maliye vekleti müsteşarı Faik Baysal bulundu
ğu halde okundu ve konuşuldu: 

Bu babda dermeyan olunan sebeb encümeni-
mizce de varid görülerek teklif edilen kanun lâ
yihası olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Müstaeelen müzakere olunması dileğile Unııı-

MADDE 1 — 2395 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesinin 6 ncı bendine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Mahallî Hükümetin müsaadesile Beynelmilel 
mahiyette açılan panayır ve sergilerde muvak
kat tesisat yaparak, kahve, gazino ve lunapark, 
sirk ve sair istirahat ve eğlence yerleri işleten
lerden ve satıcılardan evvelce kazanç vergisile 
mükellef bulunmayanlarla bunların münhasıran 
panayır münasebetile sergide çalıştırdıkları mu
vakkat müstahdemler, 

MADDE 2 — 23 mayıs 1928 tarihli ve 1324 
numaralı kanunun 32 nci maddesine şu fıkra 
eklenmiştir: 

Beynelmilel panayır ve sergileri tertib eden
lerle buralarda mal teşhir edenlerin panayır ve 
sergilere mahsus olmak üzere panayır içinde ve 
dışında dağıttıkları broşürler, el ilânları kâğıd ve 
mukavva veya kâğıd ve mukavvadan gayri mad
deler üzerine tertib edib astıkları ilânlarla lev
halar ve gazete, risale, mecmua, kitab, rehber ve 
takvimlere dercettikleri reklâmlar ve panayırın 

mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. 
Burdur İsparta 

M. Şeref Özkan Mukerrem Unsal 
M. M. Kâtib Balıkesir 

Sim Bay F.öymen E.Adakan 
Bayazıd Çorum İstanbul 

İhsan Tav E. Sabri Akgöl S. Ur az 
İzmir Muş Sivas 

K. tna/nç Ş. Çiloğlu Remzi Çiner 

duhuliye biletleri, 

MADDE 3 — 24-V-1934 tarih ve 2442 numaralı 
kanunun birinci maddesine aşağıdaki (J) fıkrası: 
eklenmiştir: 

Beynelmilel panayırlarda, panayirin methal 
ve cephesinde mal teşhir edilen pavyonlarda, 
tenvirat için sarfedilen elektrik istihlâk resmine 
tâbi değildir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

19 - V - 1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
/. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Y. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bay ar 
S. 1. M. V. G. t. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan Muhlis Erhnen 

HÜKÜMETİN TEKİLİFİ 

Türkiyede açılacak Beynelmilel panayır ve, ser
gilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 

kanun lâyihası 
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S. Sayısı: 124 - 2 n 
4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcud o<an vakıflar 
hakkında tatbikat kanunu lâyihası ve geçen devre Adliye 

encümeni mazbatasile Maliye, Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları (I/4I) 

T. C. 
Başvekâlet 12 - VI - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/1605 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcud olan vakıflar hakkmda Evkaf umum müdürlüğünce 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 - VI - 1982 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar 
laştırclan tatbikat kanunu lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasma ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcud o]an vakıflar hakkmda tatbikat ikamın lâyihası 
esbabı mucibesi 

Kanunu medenî, tatbikat kanununun sekizinci maddesinde o kanunun neşrinden evvel vücude ge
tirilmiş vakıflar hakkmda ayrıca yapılacağı beyan olunan (Evkaf tatbikat kanunu) şu lâyiha ile vü-
cud kisvesine girdi. 

Lâyihanm mahiyetini tahlile girişmeden evvel, sebebini arayalım ki, medeni kanunumuz 
vazn, o kanunda tesisler hakkmda bir fasıl mevcud iken neden dolayı eski vakıflar için ayrıca 
bir kanun yapılmasına lüzum gördü ve Osmanlı devrinin millî hayatı ezen ve milletin medeni
yet yolunda ilerlemesine engel olan ananelerini bir hamlede yıkarkan bu noktada niçin durdu 
ve neden düşündü. 

Çünkü onda benliğinden ve içtimaî varlığından eser gördü; mukaddes yurdunun her 
tarafma serpilmiş abidelerinin kubbe ve duvarında kendi dehasının; hastanelerinde, köp
rülerinde, çeşmelerinde, sebillerinde Türk hayırhahlık ve cömertliğinin inceliğini ve büyük
lüğünü sezdi. 

inkârı kabil değildir ki, bu hasenatm ibzalinde ibadet kastı da müessir bir âmil idi. Lâkin 
mutlak ve tamam bir âmil değil eğer böyle olsaydi ayni akideyi taşıyan memleketlerde olduğu 
gibi Türk vakıfları da ibadete mahsus ve münhasır kalırdı. Memleketimizde mevcud vakıflarla 
sabittir ki Türkün fıtratındaki feragati nefis ve gayrendişlik hisleri bu dar çerçeve içinde 
mahsur kalmamış ve ayni zamanda içtimaî tesanüdünü temin eden ve irfan ve fazilet duygularını 
tenmiye eyliyen mekteb, medrese, hastane, yol, köprü, kervansaray, misafirhane, imaret, çeşme 
ve daha nelerle seyli hasenatı, yataklarından taşan nehirler gibi memleketin her tarafını kap
lamıştır. 

Malını mensub olduğu cemiyetin hayrına, refahma bezletmek bu gün için de en yüksek 
medeniyet şiarı değil midir. O şıarm fıtratında meknuz ve mevcud olduğunu, Türk, asırlarca 

[*] Bundan evvel 124 sıra sayısı altında basılanı hükümsüzdür. 
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evvel bu eserlerile de ispat etti. 

işte onların bu günkü yüksek görüşlü ve derin fikirli evlâdını bu nokta düşündürmüş ve 
o kıymetli yadigârların yaşamasını temin için ayrıca esaslar koymağa bu kutsî düşünüş saik ol
muştur. Memleketimiz vakıflarını tetkik için bilhassa eelbedilen garbin nam dar hukuku mede
niye üstadlanndan Müsyü Leman dahi bu parlak hakikate ve bu basiretli harekete karşı duy
duğu takdir heyecanını samimiyetle itiraf ve raporuna da dercetmek suretile ispatı insaf 
etmiştir. 

Zamanın ve muhitin seyyiatmdan o zamanda ve o muhitte meveud en kavi müesseselerin bile az 
çok müteessir olmaları inkâr edilemez bir hakikattir. Bu itibarla Türkün bu bergüzar hasenatı da 
Osmanlı saltanatından kurtulamadı ve tâbi tutulduğu usullerin toplu ve müdevven olmaması tez-
virei kafalara hileler icadına meydan vererek o tükenmez servetin epice bir kısmı heder oldu. Yine <;ok 
şükre şayandır ki, o yağma ve tahrik devirlerinde Türkün temiz ve asil kanını damarlarında taşıyan
lar babalarının, dedelerinin yadigârı olan bu abidelere kudretinin yettiği kadar el sürdürmedi 
ve artık inkılâbile varlığına tamamen sahib olan millet kalan servete de kudretli elini koyarak ve 
yaptığı kanunlara o serveti yemlik edinenlerden temizleyerek nurlu ve şuurlu evlâtlarım sinesinde 
yetiştiren darülfünunlarına, ruhunu yükseltecek, içtimaî bünyesini kuvvetlendirecek müesseselerine 
yardıma koştu ki inkılâbımızdanberi yapılan Evkaf bütçe kanunları bunun parlak ve şerefli bir 
şahididir. 

tşte şu lâyihanın ruhunu o büyük irade teşkil edib havi olduğu ahkâmdan başlıcası vakıfları 
fena kullanıştan korumak için kuvvetli bir murakabe tesis ile faydalı şartlarının temini icrası, 
gayeleri bu günün ihtiyaçlarını temin etmeyen vakıfların o ihtiyacı temin edecek şekle ifrağını, 
içtimaî faydalan meveud olduğu halde inkıraza yüz tutmuş vakıfların varidatı müsaid vakıflar
dan yardım suretile yaşanılmaları imkânının temini, kanunu medenimizin kabul ettiği mülkiyet esası 
ile kabili telif görülemeyerek senelerdenberi bir çok münakaşaları mucib olan raukataa ve iea-
reteyne tahvil usulünün ilgası ve meveud olanların da tasfiyesi gibi hususlardır ki bunlar ayni 
zamanda asrî bir vakıf kanununda da meveud olması lâzımgelen hükümlerdir. 

Bu hükümler şüphesiz millî vakfı bir takım engellerden kurtararak, onu muasır medeniyetteki 
emsali dereesine yükseltecek ve çünkü o kanunlarda da meveud olduğu bitletkik anlaşılacaktır. 

Lâyihanın heyeti umumiyesine initaf edecek bir nazar onu bütün vakıfların umurunu umum 
müdürlüğün idaresi altında toplamış bir şekilde göreceği ve yalnız bu şeklin kanunu medeninin 
tesis faslındaki hükme mugayeretine zahib olacağı cihetle bu zehaba meydan vermemek için de 
izahat verilmesine mecburiyet görüldü. 

Bizdeki vakıflar yukarıda teşrih ve beyan olunan sebebi erden d olay r memleketin bir yerine ve bir 
köşesine sıkışmış olmayıb bir vakfın hayrat ve menabii varidatı müteaddid şehirlerde halta vilâyet
lerde bulunmaktadır. Bu itibarla gayelerine göre her yerin idare ve mecal isine taksimleri halinde bir 
vakfın 'mameleki oradaki idarenin eline geçecek ve o vakfın diğer şehirlerdeki hayatı mahiv ve 
i ndirasa mahkûm kalacaktır. Sonra en belli başlılarının mevkuf atı aşar bedel âtından ibaret olub 
aşarın ilgası üzerine diğer vakıfların bir yerde toplanan fazla i varidat ile idare edilmekte oldu
ğundan diğer vakıflar bu akıbete «uğradığı takdirde bittabi masrafları temin olunamryaeak ve mi
nareleri türkün dehasını ilân eden o muhteşem âbidat tamamen bakımsız kalacaktır. tşte bunu 
gözü ile gören ve şu hakikate lâyikile ıttıla hâsıl eden Profesör Lemsin tsviçredeki mahdud vakıf
lara göre mevzu olan o hükmün bizde tatbikin a imkân ve hatta cevaz olamıyaeağım katî bir li
sanla söylemiş ve komisyonu mahsus ile. Şûrayı devlet te bu hakikati kabul ve teslim ile lâyfhayı 
o esas dairesinde tanzim eylemiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında bu izahatın arzından sonra, maddelere intikal ediyoruz) 
Maddeler hakkında izahat 

Kanun lâyihası; kanunu medeninin meriyete vazmdan mukaddem vüeııd bulmuş vakıflar hak
kında olduğuna göre evvelemirde bu esasın ve bu vakıflar kimler tarafından ve ne suretle ida-
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re edileceğinin ve nelerden ibaret olduğunun tayin ve tadadı muvafık görülerek birinci, ikinci 
ve üçüncü (maddeler arz ve teklif kılınmıştır. 

Vakıfların ve bilhassa akalliyet vakıflarının alelıtlak mütevelliler elinden alınması esasını Şûrayi 
devletin terviç- etmemiş olması ve bu vakıfların bir kısmı ile bir sınıf sanat ashabma mahsus bazı 
vakıfların müntelıab heyetler tarafından idare edilmekte olması hasebile bunların ayni suretle devam 
eylemeleri, zarurî «örülerek mezkûr maddelerde bu cihetler tasrih edilmiştir. 

Memlekette evkaf müessesatının ve alâkadarlarının muhtacı izah olmayan ehemmiyetine mebni 
Umum müdürlük muamelâtının daha yakından murakabesi alâkadaran için de emniyet bahşolacağı 
pek tabiî olmakla umum müdürlük nezdinde bir idare meclisi teşkili ve umum müdürlüğün Baş
vekâlete merbut olması itibarile namzedlerin Başvekil tarafından irae ve îcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile tayinleri muvafık görülerek 4 ncü ve idare meclisinin başlıca vazifesini ve mesuliyetini tayin 
ve tasrih için de beşinci maddeler kaleme alınmıştır. 

Altıncı madde, hali hazırı teyid ile beraber umum müdürlüğün bilhassa bu kanun ile aldığı va
ziyete göre hidematı amme müesseselerinden olduğu nazarı dikkate alınarak altmeı madde arzedil-
miştir. 

7 ve 8 nci maddeler idare vezaifinin esaslarını ihtiva eder. 
Profesör Müsyü Lemanm da kemali hayret ve takdir ile söylediği veçhile vakıf müessesesi bizde 

yani Türklerde olduğu kadar cihanın hiç bir yerinde ibu kadar şümullü değildir. Ulu ecdadımız 
cami ve mescidlerden başlayarak mektebler, medreseler, kütüphaneler, hastaneler, imaretler, dağ baş
larında hanlar, kervansaraylar, köylerde ve kasabalarda misafirhaneler, köprüler, yollar, sular ve 
kaleler yapmışlar, en büyük şehirlere varıncaya kadar bütün köy ve kasabanın sularını getirmişler, 
esirlerin azadını, borçlu mahbuslarm tahlisini, mücahidlerin teçhizini, tahsilde bulunan fakir çocuk
ların ilbasını ve mekteb ihtiyaçlarının teminini düşünmüşler, bunlar için büyük büyük vakıflar vü-
cude getirmişlerdir. Bunların vakfiyeleri tetkik edilince görülür ki bazılarında müsadereden kur
tarmak kaygusu mevcud ve mahsus olsa bile ekseriyeti külliyesi Türkün büyük hassalarından biri 
olan faragati nefisten ve diğerendişlikten doğduklarını kabul etmek zarureti tahakkuk eder. Aksini 
iddia hürmetsizlik olur. 

Fakat çok teessüfe şayandır ki o kadar büyük düşüncelerle bu kadar vâsi ve şamil bir surette te
essüs eden vakıflar başlıca; idaresizlik ve düşüncesizlik neticesi olarak mahvüheba olmuş gibidir. 
Bundan büyük ve çok büyük bir âmil de vakıfların tesciline o kadar ehemmiyet verilmemesi ve yirmi 
sene evveline gelinceye kadar vakıflar için bir hükmî şahsiyet bile kabul edilmemesidir. Böyle bir 
esas kabul edilmemesidir ki vakıfları mütevellilerin malı haline getirmiş ve çoğu saray bendegânı 
olan mütevelliler bunları doğrudan doğruya ve hangi bir sebeble buna muvaffak olamazlarsa bir yolu
nu bularak mahkemeden müsaade istihsalile yemişler, vakıfları bu günkü acıklı hale getirmişlerdir. 

îşte asıllarına nisbetle bu gün lâşey derecesinde kalan mevcutlarının olsun muhafazası düşüncesi 
dir ki, 9 neu maddeyi teklife saik olmuştur ve bu madde üzerinde Profesör Leman çok ısrar etmiştir. 
Maddenin ihtiva ettiği hüküm esasen kanunu medeninin mümasil teşekküller için kabul ettiği bir 
esas olmakla beraber alâkadarların ketmi hakikat suretile düşünebilecekleri gayrimeşru neticeden 
ümitlerini kestirmek için de bazı kayitler ilâve olunmuştur. 

Evvelce vakıf mallar alelıtlak bir çok istisnaî ahkâma tâbi idi. Bu ahkâm vakıfların mahfuziyeti ve 
mühim bir servet halinde zamanımıza kadar gelebilmesi hususunda çok âmil olmakla beraber bil
hassa ümran ve iktısad noktalarından makûs neticeler de vermiş, hatta vakıf aleyhindeki ce
reyanlar da bu makûs neticelerin tesiri çok ehemmiyetli bir surette hissettirmekte bulunmuştur. 
Zamanımızın hukukî telâkkilerine de uygun olmayan bu istisnaî ahkâmı bertaraf etmek içindir ki 
10, 11, 13 ncü maddeler arz ve teklif edilmiştir. On ve on birinci maddeler muhtelif kanunlarla 
(îcra, vergi ve hukuk usulü muhakemeleri kanunları) k,abul edilen esaslardır. 12, 14, 15, 16 nci 
maddeler eski tabiri veçhile müstağnaanha hayrat ve bir faide temin etmeyen irad nevinden em
lâk ve arazi hakkındadır. Evvelce bu gibi mahallerin bilhassa satılması veya başka bir mahal ile 
değişilmesi o kadar kuyud ve şuruta bağlı idi ki en ciddî zaruretler bile bu kuyud ve şurut kar
şısında ihmal edilir ve vakıflar da harab olur giderdi, öyle ki vakıf denince hatıra gelen şey bu 
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gibi yerlerden mürekkcb bir yığın harabe oluyordu. Cumhuriyet devri bunu derhaİ nazarı dik
kate aldı ve Evkaf bütçe kanunlarına yeniden hükümler vazederek tatbikata da başladı. Bu mad
deler o ahkâmı teyidden ibaretti. 

Gerek hayrat, gerek akar olsun vakıf malların mühim bir kısmı ahşaptır ve bu itibarla bilhassa 
yangın tehlikesine maruzdur. Son zamanlarda bunların kısmen olsun sigorta ettirilmesine başlanmış 
ise de bu suretle verilen paraların istiksar edilecek bir derecede olduğu cihetle Profesör Lemanın 
tavsiye ettiği kendi kendini sigorta usulünün çok faideli olacağı mülâhaza olunarak 17 nei madde 
kaleme alınmıştır. 

18 nci madde, meveud ve idamesi lâzım hükümlerdir. 
19, 20 nci maddeler eski vakıfların mühim bir kısmının bu günkü vaziyetlerinin icabatına müste-

nid ve kanunu medeninin mümasil ahvalde kabul ettiği esaslara mutabıktır. 
Birinci maddenin izahı sırasında arzedildiği üzere Profesör Lemanın ve komisyonun teklifi hi

lâfına olarak Şûrayi devlet heyeti umumiyesi bazı mütaleat ve mülâhazat serdile vakıfların alelıtlak 
mütevelliler elinden alınması esasını kabul etmeyin iyi bir murakabe tesisi]e bir kısım vakıfların 
mütevellilerce veya ancemaatin idaresini iltizam etmişlerdir. îstinad ettiği esbaba binaen 
bu enıet müdüriyeti umumiyece de zarurî olarak kabul edilmiş ve bu esas kabul edilince mütevel
lilerde bazı evsaf ve şerait aranılması da pek tabiî görülerek bu bapta bazı esaslar tesbit ve bu esaslar 
21, 22, 23, 24 ncü maddelerde tedvin edilmiştir. Kısmen hududu millî haricinde kalan vakıflar 
hakkında istisnaî bir kayid ilâvesi muvafık olacağı mütalea edilmiş ve 21 nei maddeye ilâve edilen. 
fıkra bu maksada mebni konulmuştur. 

Bazı vakıflarda kâtib, eabi ve nazır ııami]e bir takım hizmetler mevcuddur. Ekseriyetle lüzum
suz olan bu hizmetler esasen uzun bir müddetten de tevcih edilmemektedir. 25 nci madde bu mak-
sadla vazedilmiştir. 

1926 senesi Evkaf bütçe kanununun neşrinden evvel bazı vakıfların idareleri mülga nazaret veya 
vekâlet tarafından mütevelli kaymakamı namile bazı zevata tevdi edilmiş ve hu zevat o vakıfları elan 
idare etmekte bulunmuşlardır. Bu kanunun neşri ile beraber bunların da hizmetlerine niha
yet verilmesi pek tabiî olub şu kadar ki kendilerinin hizmetleri mesbuk olmasına mebni vakfı de
virlerinden sonra olmak üzere kendilerine altışar aylık nisbetinde bir ikramiye verilmesi muvafık 
olacağı mülâhaza olunmuştur. 26 nci madde bu hükümdedir. 

Şûrayi devlet vakıfları mütevelliler elinde bırakmak esasını iltizam ederken iyi bir murakabe 
tesisini de tavsiye ettiğine göre çok teferruatlı olması tabiî bulunan bu murakabe esaslarının 
icabı hale göre emir ve tayininin nizamnameye bırakılması muvafık mütalea olunarak 27 nci ve 
hesabların ita ve tetkiki miadlarını tayin için 28 nci maddeler yazılmıştır. 

28 nci maddemin son fıkrası da 1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 10 ncü maddesine müste
nittir. 29 ncu madde evvelce çok suiistimale uğramış olan «Mütevelli yedi emindir» esasına mu
kabil vazedilmiştir. 

" Memleketimizde ötedenberi emvali gayrimenkul e üzerinde menfi bir tesir yaptığından şikâyet 
edilen hususattan bir de emvali gayrimenkulenin m ilk, icareteynli, mukataalı ve gedik gibi muh
telif nevilere ayrılması ve bunların tasarruf noktasından ayrı ayrı hükümlere tâbi bulunmasıdır. 
Bunlardan bu gün belli başlı meveud olan icareteynli ve mukataalı emlâktir. Bu< icareteynli ve 
mukataalı gayrim enkullerin zilyetlerinden senelik olarak alman müeccele ve mukataa kanunu me
deninin kabul ettiği bir nevi aynî hak demek olmasına rağmen kanunu medenide aynen mevcut 
olmamasına mebni emvali gayrimenkul en in nevinden bir vahdet temini için bu usulün ilgası ve 
mevcut olanlarının da tasfiyesi zamanı bulul etmiş olduğuna şüphe yoktur. Ancak müeccele ve 
mukataâda netice Evkaf için senede yarım milyonu mütecaviz bir varidat ıncvzubahs olduğuna göre 
tasfiyede bunu da nazarı dikkate almak icab eder. Bunun için bulunabilen çare bunların resülmale 
kalbidir. Resülmale kalbinde nazarı dikkate alınacak iki nokta, vardır. Biri bu gibi yerlerden vakıf
ların halen aldığı icareİ seneviye, diğeri ashabı intikalden kimsesi olmayarak zilyetlerinin vefatı ha
linde bu malların Evkafa rücuudur. Alınacak taviz veya lazminatın az çok bu zararı karşılaması 
lâzımdır. 
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Bu lüzumun derecesini tayinde yine kanunu medeniden istifade edilmiş ve mezkûr kanunun 755 

nci maddesile kabul edilen miktar esas tutularak müeccele ve mukataalı mahaller mülkiyetinin son 
sene için tahakkuk ettirilen müeccele ve mukataa miktarının (20 misli bir taviz mukabilinde mu
tasarrıfına intikali esas itibarile kabul edilmiş 30 ilâ 36 nci maddeler arz ve teklif kılınmıştır* 

Ancak maddelerin tanziminde müeccele ve mukataanın istanbul gibi en mütekâsif bulundukları 
mahallerde tatbikinin tevlid ettiği müşkülât ta nazarı dikkatten dur tutulmayarak halka bir kolay
lık olmak üzere tavzin mahassasatm istifası esası c'a kabul edilmiş ve teahhur edecek taksitler için 
Şûrayi devletin % 9 olarak teklif ettiği faiz % 5 olarak tesbit olunmuştur. 

Kanunu medenide idare uzvu dîye tarif edilen mütevellilerin ne gibi ahvalde azledilecekleri mu-
sarrah değildir. Meselenin haiz olduğu hususiyete binaen bunu ahkâmı umumiyeye bırakmak ta mu
vafık olamaz. Binaenaleyh mütevellilerin başlıca ne gibi ahvalde azledileeeklerini ve azillerinin ne-
tayiei hakkında bazı ahkâm vazı zarurî görüldüğü gibi bilûmum vakıfların bir kütüğünü tesis etmek 
ve bu suretle meveud karışıklıklara nihayet vermek için vazedilen 9 uncu madde ahkâmının temini 

« icrası için bazı müeyyedeler vazı muvafık olacağını teyiden de 39 uncu maddeler kaleme alınmıştır 
ve 14 ve 15 inci maddelerde mevzu mecburiyeti mütalea olunarak 37 ve 38 inci ve bu kanunun 12 
mütevelliler ve diğer alâkadarlar hakkında mükerrer görünen ceza fiillerinin derecesine göre ve 
mahkeme kararile verileceğine göre Şûrayi devletin teklifi veçhile aynen ipka olunmuşlardır. 

Lâyihanın ahkâmı umumiye ve daim esi hakkında bu izahatın arzından sonra muvakkat madde
ler namile tezyil edilen altı madde hakkında da izahati âtiyenin arzı münasib görülmüştür: 

Bu kanunun meriyete vazı ile beraber şimdiye kadar Devlet teşekkülleri ile hiç te alâkadar 
olmamış bir çok vakıflar ve bu meyanda akalliyet vakıflarında da Devlet murakebesi teessüs edecek 
demektir. Murakabe edebilmek için murakabe edilecek şeyin mahiyetinin bilinmesi zaruridir. Hal
buki bu vakıflar hakkında umum müdürlükçe hiç bir kayid ve malûmat yoktur. Bunun için bu ka
bil vakıfları idare edenlerden derhal bir beyanname istenilmesi ve badema vakıfta tasarruflarının 
bu beyannamenin tasdikına taliki ve beyannameler muhteviyatının sıhhat ve selâmetini temin için de 
bunların istinadedeceği vesaikin bu kanunun neşrinden evvel meveud ve meri bulunduğunun sabit 
olması esasının şart ittihazı muvafık mütalea edilmiş 1 - 5 maddeler bu esaslar dâiresinde tedvin 
edilmiştir. 

Altıncı madde 1931 Evkaf bütçe kanununun 7 nci maddesi ile umum müdürlüğe tevdi buyuru-
lan vazifenin iki sene müddetle devamı içindir. Fhakika mevzubahs 7 nci madde hükmü 1931 senei 
maliyesi ile hitam bulacaktır. Halbuki Müdüriyeti umumiyece henüz cami ve mescitlerin tasnifine 
başlanmamıştır. Çünkü evvelâ binlere baliğ olan hademei hayratın müfredat veçhile kayidlerinin 
tesisi lâzımdır. Sene iptidasındanberi buna. çalışılmış ve ancak son zamanlarda mümkün olabilmiş
tir. Bir de cami ve mescitlerin tasnifi çok mühim bir meseledir ve bir senede neticelenmesine im
kân yoktur. Bunun içindir ki altıncı maddei kanuniye arz ve teklif edilmiştir. 

Geçen devre Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 2 - Vlî -1934 

Karar No. 43 
Esas No. 1/395 

Yüksek Reisliğe 

İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıb Baş- vakıflar hakkındaki tatbikat kanunu lâyihası en-
vekâleti Celileden 12 - I I I - 1932 tarih ve 6/1605 cümenimize tevdi olunmakla Evkaf umum mü-
numaralı tezkere ile Yüksek Meclise sunulan 4 dürü Rüştü Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü-
teşrinievvel 1926 tarihinden evvel meveud olan zakere olundu. 
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Lâyiha kanunu medeninin neşrinden evvel 

meveud olan vakıfların ne suretle idare edilece
ğini, idare edenlerin vazife ve mesuliyetleri ne 
olacağını, vakıf şartlarının ve indelicab gayeleri
nin ne suretle değiştirilebileceğini tanzim ve buna 
müteferri ahkâmı tesbit eylemektedir. 

Kanunu medenimiz vakıf tabiri yerine tesis 
kelimesini kullanmış olub hakikat halde tesis da
hi bazı farklardan sarfı nazar edilirse bizde es
kiden meveud ve müstamel vakıf% kelimesinin 
medlulünden başka bir şey olmadığı cihetle, lâ
yiha kabul olunduğu takdirde memleketimizde 
bir kısmı kanunu medeninin neşrinden evvel vü
cude gelen bu kanun hükümlerine tâbi vakıflar 
ve diğeri de kanunu medeninin neşrinden sonra 
vücude gelmiş veya getirilecek hükümlerine tâbi 
tutulacak tesisler olmak üzere iki nevi vakıf bu
lunacaktır. 

Mahiyetleri bir olduğu halde ayrı idareye ve 
ayrı hükümlere tâbi iki nevi müessesenin yaşatıl
ması esas itibari!e arzu edilir şeylerden olmadığı 
mülâhazasile eski vakıfları kanunu medenideki 
tesis hükümlerine ve onların idare tarzlarına tâbi 
kılmak ve bu ayrılığa meydan vermemek düşünü
lebilirdi. Fakat Hükümetin esbabı mucibe lâyi
hasında dahi izah olunduğu üzere bizde kanunu 
medeninin neşrinden mukaddem vücude getirilen 
vakıflar bir hususiyet arzetmektedir. 

Bunları kanunu medeninin tesis hükümlerine 
tâbi kılmak, vakıfları, gayeleri itibarile tasnife 
tâbi tutarak bu gayeleri Devlet, vilâyet, belediye 
ve köyden hangisine taallûk ediyorsa onların tef
tiş ve murakabesine tâbi bırakmak ve Evkaf mü
düriyeti umumiyesini ortadan kaldırmak neticesi
ni hâsıl ederdi. 

Ekserisi bizde vilâyet, belediye ve köy teşkilâtı 
yapılmadan evvel vücude getirilmiş olan bu va
kıflar memleket içine yayılmış olub bu teşkilât 
yapıldıktan sonra vakıf muayyen bir köy veya 
belde dahilinde olduğu halde onu idameye muh-
tas akarat başka bir belde veya beldeler ve ha
zan başka vilâyetler dahilinde kalmıştır. Onlar 
gayelerinin taallûk ettiği teşekküllere bağlandığı 
takdirde diğer bir teşekkül dahilinde kalan aka
rat muhafazasız kalabileceği gibi bu akaratın ya
şatacağı kıymetli eserler dahi harab olmak tehli
kesine maruz kalırdı. 

Halbuki bu vakıfların bir kısmı dinî olmakla 
beraber bir kısmı da içtimaî hizmetlere tahsis 
edilmiş olub Türk milletinin mallarından bir kıs-

( S. Sayısı : 

mini veya tamamını asırlardanberi umumun isti
fadesine terketmek suretile gösterdiği asalet ve 
uluvvicenab eserlerini yaşatmak ve muhafaza 
etmek onların evlâtlarına düşen en mühim bir 
kadirşinaslık vazifesidir. Nasıl ki kanunu mede
ni bu hususu nazarı itibare alarak bu vakıflar 
hakkında ayrı bir kanun yapılacağını beyan su
retile onları kendi hükümlerine tâbi tutmamı,-; 
ise bu ^iin de ayni sebeb ve mülâhazalarla o 
esas mahfuz tutulmuş ve bu vakıflar için ayrı 
hükümlerin ve ayrı bir idare şeklinin kabulü za-
ru rî görülmüştür. 

İşte bundan dolayıdır ki encümenimiz lâyi
hayı esas itibarile kabul etti ve ancak lâyihanın * 
ihtiva ettiği hükümleri tetkik ederken kanunu 
medeninin tesis hakkında mevzu olub asri telâk
kilere uygun esaslarını dahi göz önünde bulun
durmağı ve bunlardan istifadeyi ihmal etmedi. 

Lây iha sureti um ilmiyede : Bütün vakıfları 
fena, kullanıştan muhafaza için kuvvetli bir mu
rakabe tesis etmek; 

Gayeleri bu günkü ihtiyaçları tatmin etme
yen vakıfları o ihtiyacı tatmin edecek şekle koy
mak ; 

îçtimaî faydaları meveud olduğu halde inkı
raza yüz tutmuş vakıfları bu akıbetten kurtar
mak ; 

Mütevelliler elinde olub iyi idare idilenler'm. 
o vasıtalarla idaresine devam olunmak, idare edi
lemeyenleri Evkaf umum müdürlüğüne bağlamak; 

Kanunu medeni hükümlerile kabili telif ol
mayan mukataalı ve icareteynli Evkaf usulünü 
ilga ve mevcut olanları tasfiye etmek ve vakıf
lar için bir sicil kütüğü tutulmasını ve bütün 
vakıfların bu kütüğe kaydini temin eylemek gi
bi esasları ihtiva etmekte olub bunların sureti 
temin ve tatbikini gösteren ve Hükümetçe tek
lif olunan maddeler birer birer okunarak bun
larda lüzum görüleri tadiller yapılmak ve ye
niden bazı hükümler ilâve edilmek suretile lâyi
ha kırk beş madde olarak tesbit edilmiş ve mu
vakkat hükümler de ayrıca altı maddede toplan
mış ve lâyihada unvan olarak yazılan ibare uzun 
görüldüğü için maksadı ifade eder şekilde kı
saltılarak (Vakıflar kanunu) denilmiştir. 

Lâyihanın beş maddeden ibaret birinci babı 
vakıfların idare ve murakabe uzuvları ile bun
ların vazife ve mesuliyetlerini tayin etmektedir. 
Vakıflar sureti umumiyede iki kısma ayrılarak 
bunlardan bir kısmının Evkaf umum ınüdürlü-
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ğünee idare edileceği, diğer kısmının da müte
velliler tarafından, idarelerine devam olunacağı 
birinci maddede tesbit olunmuş ve bunlardan 
hanıgilerinin Umum müdürlükçe ve hangilerinin 
mütevellilerce idare olunacağı gösterilmiştir. 

Mülhak vakıfları kamilen mütevellilerin elin
den alarak Evkaf umum müdürlüğüne bağla
mak düşünüldü. Bunlardan tevliyeti evlâda 
meşrut vakıfların Unrorn müdürlüğe bağlanma
sı vakfedenlerin arzularına açık bir muhalefet 
teşkil edeceği gibi bunlardan bir kısım müte
vellileri tarafından iyi idare edilmekle olub 
iyi idare edilemeyenler de dahil olduğu halde 
heyeti mecmuası üzerinde kuvvetli bir muraka
be tesisi suretile hali hazır vaziyetin, muhafazasr 
icabı hale uygun bir hareket olacağı mülâhaza 
edildi. 

Bu bapta yapılan müzakere neticesinde şu 
esas tesbit olundu: 

Mülhak vakıflar ikiye ayrılarak bunlardan 
tevliyeti evlâda meşrut olanların mütevellileri 
tarafından ve tevliyeti evlâttan gayriye meşrut 
olanların da Müdüriyeti umumiye tarafından 
idareleri kabul olundu ve lâyihanın sonuna ilâ
ve edilen muvakkat bir madde ile idareleri 
Umum müdürlüğe intikal edecek olan bu vakıf
ların zamanı intikali gösterildi. Birinci babm 
ihtiva eylediği hükümlerden birisi de mütevel
lilerin Umum müdürlüğün murakabesi altmda 
ve Umum müdürlüğün de idare meclisinin mu
rakabesi altında bulunmasıdır. îdare meclisi 
bu lâyiha ile vücude getirilen yeni bir uzvu
dur. Heyeti vekile karan ve "Reisicumhurun tas
diki ile tayin edilecek üç zatten mürekkeb olan 
bu meclis vakfa aid bütçe ve kanun lâyihaları
nı tetkik ve ihzar, mühim işlerde mütalea be
yanı ve vakıf malların istibdalinc karar itası 
gibi mühim vazife ve salâhiyetlerle teçhiz edil
miştir. 

Seriye ve Evkaf vekâletinin ilgasına müteal
lik ve hükmü halen meri olan kanun mucibince 
Evkaf umum müdürlüğü zaten Başvekâlete 
merbut olduğundan beşinci maddenin TTükûmet-
ce teklif olunan şeklinde buna. aid fıkra zaid gö
rüldüğü gibi Başvekâlete merbut olan bu dai
renin bu kanun mucibince ifasına, devam edece
ği hizmetler esasen amme hidematmdan bulun
duğu için buna müteallik cümle dahi çıkarılarak 
mezkûr maddeye muhtas bir şekil verilmiştir. 

Lâyihanın 6 ncı maddeden 17 nci maddeye 

kadar devam eden ikinci babı vakıfların huku
kî ehliyeti, malları ve vakıf şartlarının ve in-
delicab gayelerinin değiştirilmesi hakkındaki hü
kümleri ihtiva etmektedir. Her vakıf bir hükmî 
şahsiyet olarak kabul edilmiştir. Yukarıda dahi 
işaret olunduğu üzere bütün vakıfların vakıf 
kütüğüne kaydi esası kabul edildiğinden bunu 
temin için 6 ncı maddede alâkadarlara beş sene 
müddet verildi. Bu müddet içinde bu kayid yap-
tırrlmadığr takdirde mütevellilerin azledileceği 
ve vakfın da mazbut evkaf mey anına alınacağı 
lâyihanın müeyyedeler kısmında ifade olundu. 

6 ncı maddenin son fıkrasında hukukî bir 
hüküm mevcuddur. Hükümetin teklifinde kütük 
kaydi hilâfına vukubulacak müddeiyatın alelıtlak 
mesmu olmayacağı yazılı idi. Bu kayid çok şü
mullü ve üçüncü şahısların hukukunu ihlâl eder 
mahiyette görülerek kaldırılmış ve ancak muh
temel tezvîrata mâni olmak için, tescili yaptıran
ların tescil hilâfında vukübulacak iddialarının 
mesmu olmayacağı şekline konulmuştur. 

Vakıfların doğrudan doğruya hayrattan olan 
gayrimenkullerinin hukukî vaziyeti 7 nci mad
dede ifade edildi. Ekserisi tarihî ve mimarî kıy
meti haiz bulunan bu gayrimenkullerin oldukları 
gibi muhafaza edilmeleri millî bir vazife olduk
tan başka, vakfedenlerin arzularına sadakat ve 
hürmet ieaiblarrndan olduğu göz önünde tutula
rak bunların Devlet mallan imtiyazından istifa
de edecekleri, haciz ve rehin olunamayacakları ve 
bunlarda mülkiyet ve irtifak hakkı için ikti
sabı müruru zamanı cereyan etmeyeceği ve 9 ncu 
maddede tesbit olunan ve tera Vekilleri Heyefi 
kararile tayin edilen şekiller haricinde satılama
yacakları tasrih olunarak, haklarında hususî 
mülkiyet hükümleri cereyan edecek olan vakıf 
akarlardan tefrik edildi. 

On birinci madde, şimdiye kadar muhteliflin-
fih olan bir vaziyeti halletmiş bulunmaktadır. Hük
mî bir şahsiyet olan her vakıf, umum müdürlük
çe emaneten idare edilse bile bu şahsiyete halel 
gelmeyeceği ifade edildikten sonra umum mü
dürlüğün idaresi altında bulunan vakıfların 
hükmî şahsiyet vasıflarını gaybedib etmeyecekle
ri düşünüldü. Bunların irad ve masrafları 
Evkaf bütçesinden toptan gösterilmekte olduğu 
halde her vakfın kendi şartlarına da riayet edil
mek suretile hususiyetleri büsbütün ortadan kal
dırılmamış ve bu lâyihada bu şartlara kıymet 
verilerek onların tebdil veya tadili eşkâli mah-
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susaya tâbi tutulmuş olduğundan bu vaziyeti 
tesbit maksadile bunların ancak gelir, masraf 
ve borç noktalarından bir bütün teşkil edecek
leri beyan edilmiştir. 

14 ncü madde vakfedenlerin ipkai namı için 
riayet edilmesi iâzımgelcn bir keyfiyeti tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Gerek satış bedellerile ve 
gerek değişme neticesinde alınacak gayrimenkul-
ler evvelki vâkıfların namını alacaklar ve gay-
rimenkuller de ımüteaddid vâkıflar alâkadar 
oldukları takdirde en büyük hisseyi taşıyan vâkı
fın adı taşınmakla beraber sicilde diğerlerinin 
de isimleri yazılacağı beyan edilmiştir. 

15 nci maddede vakıf binaları yangın sebebile 
ziyadan vikaye için kendi kendini sigorta sis
temi kabul olunmuştur. Bu maksatla tdare mec
lisi bir milyon liraya baliğ oluncaya kadar her 
sene Umum müdürlük bütçesinden otuz bin li
radan aşağı olmamak üzere bir para ayıracaktır. 

Lâyihanın kabul ettiği esaslı hükümlerden 
birisi de bir vakfın gayesile vazife ve şartları
nın indelicab değiştirilebileceği keyfiyeti olmuş
tur. Gayenin tebdili salâhiyeti kanunu mede
ninin tesis hakkında kabul eylediği şekle imti-
•salen İcra Vekilleri Heyetine verilmiş, vazife 
ve şartların tebdili salâhiyeti ise idare meclisine 
tanınmıştır. Eski hükümlere nazaran bunların 
değiştirilebilmesi bazen gayrimümkün ve bazen 
çok müşkül şartlara bağlı idi. Bu esasın kabulü 
içtimaî icaplara uygun düşmüştür. 

Lâyihanın üçüncü babT mütevellilerin sureti 
tayinleri ile vazife ve mesuliyetlerini ve salâhi
yetlerini tesbit etmektedir. Mülhak vakıfların 
iyi idare edilebilmeleri için belli başlı iki şey lâ
zımdır. Birisi bunları idare edeceklerin bu va
zifeye ehil olmaları, diğeri de bunlar üzerinde 

umum müdürlüğün sıkı murakabesinin teminidir. 
Bu babın ihtiva eylediği hükümler tesbit olunur
ken daima bu iki noktanın teminine çalışıl dr. 

26 nci maddenin 31 nci maddeye kadar de
vam. eden dördüncü bab mukataalı ve icareteynli 
vakıf malların tasfiyesine aid hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Hükümetin teklifinde bunların ihtiyarî bir 
tasfiyeye tâbi tutulması noktai nazarı iltizam 
olunmuştur. Esbabı mucibe olarak deniliyordi-
ki; bunların adedi îstanbulda (170) bin parçayr 
bulmaktadır, her sene mukataa ve icarei müec
cele tutarı vasatî olarak (500) bin lira olub taviz 
bedeli olarak mukataa ve icarei müeccelenin yir

mi misli kabul olunduğuna nazaran mutasarrıfla
rından on milyon lira alınması lâzım gelecektir 
ki bu parayı bilhassa ahvali hazıra dolayısile 
defaten tahsil etmek mümkün görülmemektedir. 

Filhakika mecburî ve derhal yapılacak bir 
tasfiye mutasarrıflar için külfetli olabilir, an
cak kanunu medenî gayrim en küllerin işletilebil
mesi, imar ve muhafazası bunların bazı hukuk 
ve kayidlerle takyid edilmemesine mütevakkıf 
bulunduğunu derpiş ederek bina arsanın mütem
mim cüzi olduğunu kabul etmiş ve bir şeye sahib 
olanın onun mütemmim, cüzülerine de sahib ola
cağını beyan eylemiştir. Millî servetlerin muha
fazası için kabul olunan medenî esasları maziden 
kalma zararlı kaideler yerine süratle ikame et
mek, yapmak istediğimiz ümran ve inkişafın za
rurî ieablarından bulunduğu halde, arsası vakfa 
ve üzerindeki ebniye mutasarrıfına aid olmak ve 
bunların her ikisi evkafa aid olub şağile kuyut 
ve şürut altmda tasarruf hakkı tanımak şekil
lerinden ibaret mukataalı ve icareteynli evkaf 
usullerine katî surette nihayet vermek lâzımge-
leceğini mülâhaza eden encümenimiz Hükümetin 
beyan eylediği sebebleri de göz önünde tutarak bu 
bapta tedrici ve fakat mecburî tasfiye sistemini 
kabule karar vermiştir. 

Şöyle ki : on sene müddetle alâkalılar isterler
se taviz bedellerini toptan veya taksitle ödeyerek 
bu vaziyete nihayet verebilecekler ve fakat on 
sene içinde bunu yapmayanlar olursa artık rı
zalarına bakılmayarak bu gibi mallar mutasarrıf 
lehine mülkiyete inikilâb ederek taviz bedelinin 
tahsiline teşebbüs olunacaktır. Ancak bu vakıf
lar tasfiye olunurken mutasarrıfın bedel olarak 
ne vereceği müzakere edildi. Hükümet teklifinde 
bu gibi mallardan vakfın almakta olduğu muka
taa ve icarei müeccele kanunu medenide bahse
dilen bir nevi gayrimenkul mükellefiyeti sayıla
rak mezkûr kanunun 755 nci maddesindeki esas 
dairesinde beher sene verilmekte olan paranın 
yirmi mMi bu mükellefiyetin bedeli olacağı ka
bul olunmuştur. Kanunu medenimizde faiz his
sesi yüzde beş olarak kabul edilmiş olduğundan 
her sene alınan iradın yirmi mislini de irad ge
tiren şeyin kıymeti addetmiştir. 

Kanunu medenideki bu esastan ayrılmak iste-
nil.mediği gibi vakıf paraların tenmiyelerinde saf 
olarak elde edilecek faiz miktarı da bundan fazla 
olmadığı ve bu nevi mallar üzerindeki vakıf hu
kuku tamimile kanunu medenideki gayrimenkul : 
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mükellefiyeti oknayıb bu mükellefiyetten daha 
şamil olduğu düşünülerek alınacak bedelin Hükü
met teklifinde olduğu gibi yirmi mislinden ibaret 
olması kabul edilmiştir. îşte bu esas ile buua 
müteferri hükümler bu babın muhtelif madde
lerinde tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihada (5) nei bab iki fasla ayrılarak bi
rinci fasılda müeyyedeler ve ikinci fasılda mü
teferrik hükümler toplanmıştır. 

Müeyyedeler kısmında mütevellilerin ne gi
bi ahvalde azil olunacakları tadat edildikten son
ra mütevellilerin ceza kanununun tatbikatında 
vazifelerinden doğan suçlardan dolayı memur 
gibi ceza'görecekleri ve satdan vakıfların be
dellerini muayyen yerlere verilinceye kadar 
faizsiz bırakanlardan bu faizlerin tazmin olu
nacağı yazılıdır. Vakıfları idare edenler' kendi 
mallarını idare etmekte olmadıkları için amme 
hizmetlerinin başında bulunan memurlardan 
farklı telâkki edilmemiş, vazifelerini ademi ifa
da veya. bu vazifeleri suiistimalde memurlar gi
bi ceza tehdidi altında bulundurulması vakıfla
rın hüsnü idaresi için zaruri görülmüştür. 

Müteferrik hükümler faslı lüzumlu bazı ka
ideleri lesbit etmektedir. Bu faslın 39 ucu mad
desinde yazılı hüküm her hangi bir veraset ve
sikasının Evkaf idaresini ilzam etmeyeceği 
maksadıIe konulduğu gibi 40 ncı ve 41 nci mad
deler dahi bu kanun meriyete geçtikten sonra 
eski hükümlerin ne gibi ahvalde tatbik edile
bilecekleri ve bu kanunun tatbiki icab eden hâ
diselerde bu kanunda sarahat bulunmazsa meri 
kanunlara tevfikı hareket olunacağı ifade edil
miştir. 

Encümenin bu fasla ilâve ettiği maddelerden 
birisi de alâkadarların müracaatlarını bekleme
den bu kanunun neşrinden en az on beş sene 
evvelinden beri vakfolarak tasarruf edildikleri 
anlaşılacak olan mallar Evkaf idaresinin talebi 
üzerine tapuya işaret edilerek ilân olunacağı, bu 
ilân tarihinden itibaren beş sene içinde itiraz 
eden çıkmazsa o malın vakıf olarak kati tescili 
yapılacağı tasrih edilmiş olub bununla da va
kıf mallar gizlide kalmayarak bir an evvel tes
cillerinin yapılması temin olunmak istenmiştir. 
fterçi 1515 numaralı kanun mucibince dahi va
kıf malların tapuya raptı mümkün ise de kısmı 
mühimini eşhası hükmiyeye aid olmak üzere 
bir kısım vakıflarda mevcud muvazaalı ve giz
li vaziyetin ortadan kaldırılmasına mezkûr ka

nun hükümleri kâfi gelmeyeceği düşünülmüş ve 
tapu sicillerinin bir an evvel tesisi hakkında 
medenî kanunun istihdaf ettiği gayenin bir kat 
daha kolaylıkla temini husulü için bu hususta 
halin icablarma göre daha müsait hükümler 
vazına lüzum görülmüş ve maddenin bu şekilde 
tesbitinde bu mülâhazalar âmil olmuştur. 

Muvakkat hükümler kısmında (6) ncı mad
dede, yukarıda işaret olunduğu üzere kanun 
meriyete girdiği tarihte mevcut olan furudan 
gayri mütevellilerle Evkaf umum müdürlüğün
ce mütevellisi mevcud olmadığından veya -müte
vellisi. mevcud olduğu halde bizzat idare edeme
dikleri için idaresi kendilerine tevdi edilmiş olan 
kaymakamların azil, istifa, vefat sebeblerinden 
birisile vazifeleri hitam bulduğu takdirde bun
ların idaresi zabtedileceği ve böylece kanunun 
bu baptaki hükmü tedricen tatbik edilmiş bulu
nacağı yazılıdır. Bu kabil mütevelli kaymakam
ları için mükteseh hak şeklinde tecelli eden hu
kukî vaziyetin ihlâl edilmemesi mülâhazası mad
denin bu suretle vazına sebeb olduğu gibi bun
lar tarafından idare edilmekte bulunan vakıfla
rın iyi idare edilmekte olmaları da âmil olmuş
tur. 

Furudan gayri mütevellilere meşrut vakıf
larda bu intikalin defaten icrası, tevlit edeceği 
müşkülâttan başka mütevelliler için ayni suret
le mevcut hakkı müktesebi de derhal ihlâl ile
ni ek olacağından bunlara meydan kalmamak 
üzere kaymakamlar hakkında vazolunan bu hü
küm onlara, da teşmil edilmiş bulunmaktadır. 

Encümenimizce bu şekilde kabul olunan lâyi
ha havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encümen
lerine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
arz ve takdim olunur. 

"Reis 
Çorum 
Münir 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Kocaeli 
Fayıl) 

Aza 
Konya 

T. Fikret 

Bu M. M. 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Çanakkale 

Onmam Niyazi 

Aza 
Konya 
8. Rırrı 

Kâtib 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Kocaeli 

Salâhattin 

Aza 
Antalya 
Nnman 

Aza 
Balıkesir 

Vasfı 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 8 
Fsas No. 1/41 

6-IV- Wî» 

Yüksek Reisliğe 

Kamımı medeninin meriyetinden evvel mev
cııd vakıflar hakkında 12 haziran 1932 tarihli 
Başvekâlet tezkeresile Büyük Meclise verilen ka
mın lâyihası dördüncü devre esnasında havale sı-
rasile ilk defa Maliye encümenine gelmiş, ancak 
encümen; lâyihadaki malî kısımların fe.rî mahi
yette olduğu ve bunların Adliye encümenince 
bakılacak tesis hükümlerine göre değişeceği ve 
binaenaleyh evvelâ Adliye encümenince müzake
re edilerek ana hükümler hukukî esaslara bağlan
dıktan sonra encümenimizce müzakeresi icab ede
ceği mütaleasında buulnmuş ve lâyiha Adliye en
cümenine tevdi edilmiştir. 

Lâyiha Adliye encümenince müzakereden 
sonra Dahiliye ve Maliye encümenlerinden mürek-
keb muhtelit bir encümene verilmişse de secim 
yenilenmiş ve yine havale srrasile encümenimize 
tevdi olunmuştur. 

Lâyiha malî bir kanun olmaktan ziyade adlî 
mahiyette hukukî bir kanundur. Binaenaleyh 
bunun kanunu medenî ile telif ve imtizaç ettiril
mesi ve tesise taallûk eden hükümlerinin hukuk 
bakımından tetkik ve tedvini bu bapta sahibi sa
lâhiyet olan Adliye encümenine aid görülmüştür. 
Ancak lâyihada Maliye encümenini alâkadar 
eden iki nokta vardır: 

T - Vakfa aid nakid paraların işletilmesi, 

II - Mukataa bedellerinin tasfiyesi, 
Bunlardan birincisi için encümenimiz (Nükıı-

du vakfiye idaresi) nin bir evkaf bankası haline 
getirilmesi dileğinde, bulunmuş ve nakid parala
rın muasır usullerle tenmiyesinin banka siste-
mile mümkün olacağım mütalea etmiştir. 

Mukataa bedellerinin tasfiyesine gelince bun
ların sermayeye çevrilerek tasfiye edilmesi yo
lundaki Hükümet teklifine encümenimiz de ta
mamen iştirak etmiştir. 

Maliye encümenince tesbit edilen bu mülâha
zaların metin üzerinde yapılacak tadillerle hem-
ahenk olmasr icab ettiğinden encümenimiz bu ci
hetin teinini için lâyihayi encümen mülâhazala-
rile birlikte Adliye encümenine tevdie karar ver
miştir. 

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

nümüşane İsparta Çanları 
TT. F. Ataç Kaindi Ünal M. ömay 

Aza Aza Aza 
Bursa Çankırı Diya.bekri 

Dr. (T. Kahraman S. Çöh/eeoı TT. Öniz 
Aza Aza Aza 

Diyarbekir Kayseri Manisa 
Zülfü Tigrel A. ÎT. A rga T ahir Hitit 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 
Karar No. 8 

Esas No. 1/41 
Yüksek Başkanlığa, 

6 - V - 1935 

4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcııd 
vakıflar hakkında olub Başvekâletin 12 haziran 
1932 tarih ve 6/1605 sayılr tezkeresine bağlı 
olarak Âli Meclise sunulan kanun lâyihasının, 
encümenlerde müzakeresi bitmeden evvel devre
nin değişmesi yüzünden, kadük olmasr hase-
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bile bu devrede ayni lâyihanın müzakere edilmesi 
Hükümet tarafından t a leb edilmekle işbu lâyiha
ya aid bulunan dosya encümenimize de havale bıı-
yurulmuş olduğundan Maliye encümeninin maz
batası le birlikte Evkaf umum müdür vekili, Baş
vekâlet müsteşarının da bulunduğu toplantı-



mızda okundu ve lâyiha üzerinde görüşüldü 
Hükümet mümessili tarafından geçen devre 

de Adliye encümenince yapılan tadilâtla lâyiha
nın aldığı şekli Hükümetin tamamen kabul ettiği 
ve müzakerenin Adliye encümeninin vücude ge
tirdiği lâyiha üzerinde yapılması beyan olun
makla mezkûr proje müzakereye esas tutuldu. 
Türk kanunu medenisinin neşrinden evvel vü
cude getirilmiş olub bir çok karışık usullerle ve 
çapraşık şekillerde idare olunagelmekte bulunan 
vakıf malların idare ve murakabe usulleri hak
kında zamanın ihtiyacına uygun hükümler va-
zmdaki zaruret izahtan vareste bulunmakla lâyiha
nın esas itibarile kabulü encümenimizce muvafrk 
görülmüştür. 

Maddelerin bazılarrnda yapılan ufak tefek 
tadilât hakkında izahat verilmek zaid görülerek 
esaslar hakkında yapılmış değişiklikler üzeri
ne esbabı mucibe serdedilmck tercih olunmuştur. 

Yeni ve mühim vazife ve salâhiyetlerle teçhiz 
edilen Evkaf umum müdürlüğünde en geniş 
kudreti haiz bulunacak olan idare meclisinin 
iki aza ile bir reisten terekküb etmesi gayri-
kâfi görülerek aza adedinin üçe çıkarılması lü
zumlu sayılmış ve idare meclisile daima temas
ta bulunabilmesini ve ondan işlerin umumî ida
resi hakkında ilham almasını teminen, bir çok ma
lî müesseselerde olduğu gibi, umumî müdürün 
de rey sahibi olarak idare meclisine iştiraki mu
vafık olacağı düşünülmüş ve ikinci madde buna 
göre yazılmıştır. 

îdare meclisinin vazifeleri arasına nizamna
me lâyihalarının da tetkik veya ihzarının ilâvesi 
muvafık gürülerek ikinci maddenin ikinci 
fıkrasına bu yolda kayid konmuş ve umum 
müdürün murakabesile mükellef bulunan 
idare meclisinin, umum müdürlüğün vereceği 
işler hakkında yalnız beyanı mütalea etmesi 
otoritesi ile kabili telif bulunmadığından üçün
cü fıkra bu gibi işler hakkında karar ittihaz 
eder şekline sokulmuştur. 

Mazbut evkaftan olan binaların sigorta için 
ayrdacak para miktarı müsaid oluncaya kadar 
mülhak vakıfların binalarının da sigorta etti
rilmesi ve bu suretle vakıf malların ziyadan 
vikayesi lüzumlu görülmüş ve memleketimizin 
hemen her kasabasında şubeleri bulunan sigorta 
kumpanyaları tarafından bu hususun kabili te
min olduğu Evkaf umum müdür vekili tarafın
dan ifde edilmiş olmakla 15 inci maddeye bu 

( S. Sayış: 

yolda bir kayid konmuştur. 
Vazife ve şartlarının ifasına maddeten im

kân kalmayan vakıflar da bu vazife ve şartların 
büsbütün kaldırılması vâkıfın hakkına lüzum
suz ve fazla bir müdahale telâkki olunarak 17 
nci maddeden bu kayid kaldırılmıştır. 

Nizamî vasıf ve şartları haiz olmayanlara 
sonradan bu vasıf ve şartları iktisab edebilmele
ri mümkün olduğundan bu gibilerin hayatları 
müddetince tevliyetten mahrum edilmeleri nısf et 
ve adalete muvafık görülmediğinden mahrumi
yet sebebi ortadan kalkınca tevliyete istihkak
ları teslim olunmuş ve 19 ncu madde bu yolda 
değiştirilmiştir. 

Murakabe işinin kolaylaşmasını temin için 
mütevellilerin evkaf dairelerine bir bütçe ver
mesi lüzumlu sayıldığından her malî sene başın
dan bir ay evvel bir bütçe verilmesi mütevelli
lerin 23 üncü maddede yazdı vazifeleri arasına 
konmuştur. 

Tavizlerin 28 inci maddeye göre taksite bağ
lanarak ödenmesi takarrür ettiği takdirde fai
zin bordandan paranın mecmuu üzerinden dörd 
senelik olarak hasab edilmeyib her sene verilen 
taksite isabet eden faizin tenezzülünü temin 
edecek tarzda hesab olunması icab ettiğinin 
tasrihi faydalı sayılmıştır. 

Azli katileşen mütevellinin başka bir vakfın 
da, mütevellisi olduğu takdirde o mütevellilikten 
de azledilmiş sayılması ve bir daha mütevelli 
olmaması kabule değer ise de 32 nci maddenin 
1, 2, 3, 6 nci fıkralarında yazılı sebeblerden do
layı azledilmiş mütevellilerin ayni zamanda va-, 
laftaki haklarından mahrum edilmeleri adalet 
kaidelerde kabili telif görülmediğinden 33 ncü 
maddenin son fıkrası çıkardmıştır. 

Evkaf idaresi davaya karıştırılmayarak istih
sal edilmiş ilâmlarla mezkûr idarenin filî vakalar 
karşısında bırakıldığı ve bu suretle haksız inti
falar temin edildiği görülmesi iıasebile 39 ncu 
maddenin teklif edildiği anlaşılmıştır. Müte
velliler alâkalı şahıslar arasında mülkiyet da
vaları neticesinde vakıfların zararlandırıldığı da 
emsalde sabit bulunmasına binaen velayeti am
mesi dolayısile vakıfların haklarını müdafaa ile 
mükellef olan Evkaf idaresinin bu çeşid dava
lara hasım sıfatile iştirak etmesi lüzumlu görül
müş ve madde bu düşünce ile yazılmıştır. 

Evkaf idaresince vakıf oldukları tesbit olu-
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12 
nnıb o suretle kayidlerine tapu dairelerince işaret 
konan mallar hakkında alâkadarlara verilen beş 
sene müddet fazla görülerek Evkaf idaresi kuyu
datının mümkün mertebe süratle tanzimi -
ni temi niçin bu müddetin iki seneye indirilmesi 
muvafık addolunmustur. 

Muvakkat birinci madde mucibince verilecek 
beyannamelerin Evkaf idaresince üç ay içinde tet
kikleri ihtimali şüpheli »örüldüğünden bu müd
det, altı aya çıkarılmıştır. 

Bek mühim olan bu kanunun bütün alâka
darlar tarafından öğrenilmesi ve muayyen za
manlarda kanun hükümlerine tevfikan harekele 
11 azı r lanı İma ısr için meriyet tarihinin kanunun 
neşri tarihinden altı ay sonra olarak tesbil edil
mesi faydalı sayılmıştır. 

Yapılan tadilâta tevfikan tanzim olunan lâ
yihanın Ulu Heyetin tasvibine ar/olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına 29 - IV - 19:55 

tarihinde karar verildi. 
Dahiliye En. Reisi Reis V 

Tekirdağ 
Faik Öztrak 

Aza 
Antalya 
H. Kaplan 

AZÜ. 

(Janakkale 
TT. Eryenli 

Tekirdağ 
C. T/y badın 

Kâtib 
Siird 

M. Mayakon 
Aza 

Bursa 
F. Güvendiren 

Aza 
Erzunıum 
N. Elgün 

Ajza 
Srvas 

23 ııcü maddenin 2 nci fıkrasının 
tayyedilmesin e muhalifim. 

Vasfi B. Seviğ 
Aza Aza, 

Tokad ürfa 
II nerem Erı/iın Bclıçel (iiınaij 

M. M. 
(Janakkale 
Ş. Yaşın 

Aza 
Balıkesir 

I Tadın Kez ir 
Aza 

Çoruh 
Aüf Tüzün 
Aza 

Sivas 
M ita l Ş. Ti I eda 

Aza 
Tokad 

C. Peke! 

Aza 
Urfa 

M. Dinç.soy 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümerıi 

Kemir No. 21 
Esas No. 1/41 

20 - V - 19.H: 

Yüksek Başkanlığa 

Bakanlar Heyet ince kararlaştırılıb Başbakan
lıktan 12 - VI - 1932 tarih ve 6/1605 sayıl, tez
kere ile Büyük Meclise sunulan vakıflar hakkın
daki kanun lâyihası Maliye ve Dahiliye encümen
lerinin değiştirmeleri ve mazbataları ile birlikte 
encümenimize gönderilmiş olmakla vakıflar 
umum müdür vekili Başbakanlık müsteşarı Ke
mal Gedeleç hazır olduğu halde okundu ve gö
rüşüldü, 

Bu lâyiha "Kamutayın dördüncü devresinde 
Başbakanlıkça Büyük Meclise sunulmuş, o za
man Adliye encümeninde tetkik olunduktan 
sonra Maliye encümenine gönderilmiştir. Bu en
cümende de tetkik olunmakta iken Kamutay se
çime karar verdiği için hükümsüz kalmıştı. Bu 
defa Hükümet o zamanki Adliye encümeninin 
bazı değişikliklerle yeniden hazırladığı lâyihayı 
aynen kendi teklifi gibi kabul ederek müzakere

sini istemesi üzerine sıra ile Maliye ve Dahiliye 
encümenlerine gönderi I ib bu encümenlerde tet
kik edildikten sonra yeniden encümenimize gön
deri Imiş bulunmaktadır. 

Adliye encümeninin o zaman yazdığı mazba
tada açık olarak gösterdiği sebebler ve izah edi
len umumî esaslar bir kere daha görüşüldükten 
ve düşünüldükten sonra lâyihanın esas itibarile 
kabulüne karar verdik ve bundan sonra madde
lerin konuşulmasına geçerek bunlarda bazı de-
ğişiklîkler yaptık. 

Lâyihanın, umumî esasları o mazbatada açık 
olarak gösterildiği için bunları yeniden izaha ve 
tekrarlamağa lüzum görmüyoruz. Ancak madde
lerin konuşulmasında ortaya sürülen yeni fikir
ler ve yapılıb izaha muhtaç olan değişmelerin se
bebi er i şunlardır: 

İdare meclisinin vazifelerini savan üçüncü 
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maddenin O fıkrası konuşma mevzuu oldu. 
Fıkrada İdare meclisi Umum müdürlükçe lü
zum gösterilen işlerde kararlar verir denilmek
tedir. İdare meclisi karar mı verir, mütalea 
mı söyler! Encümenin bir kısım azaları han
gi işlerin umum müdürlükçe ve hangilerinin 
İdare meclisince yapılacağı kanun ve-nizamlar
la. tayin edilib bunlardan her birisini kendi 
işinden mesul tutmak lâzımgeleeeği için İda
re meclisine gayrimuayyen ve Umum müdürlü
ğün arzusuna göre vazife verilebileceğini gös
teren bu fıkradaki (karar verir) tabirinin 
(mütaleasım söyler) şekilde değiştirilmesini is
temiş ise de idare meclisini daha salahiyetli 
ve kuvvetli tutmak maksadına istinad edenle
rin noktai nazarı üstün gelerek Dahiliye en
cümeninin yazdığı şekilde fıkranın aynen kal
ması kabul olundu. 

Dördüncü madde müzakere olunurken Ma
liye encümeninin de bahse mevzu yaptığı va
kıf paraların işletilmesi işi konuşuldu. Bu pa
ralarla bir banka mı kurmalı yoksa, bunları es
ham ve tahvilâta mı yatırmalı. Asıl maksad bu 
paraları en faydalı şekilde üretmek olub ha
len vakıf paralar idaresince işletilmekte olan 
bunların ne suretle üretileceğini kanunda ke
sin olarak tesbit etmekten ise Umum müdür
lük serbest bırakılarak zaman ve icabı hale 
göre muhtelif üretme vasıtalarından birinin 
seçilmesine imkân bırakmanın daha doğru bir 
hareket olacağı düşünülerek Umum müdürlü
ğün vazifelerini sayan bu maddenin Ç fıkra
sında mutlak olarak (Umum müdürlük vakıf 
paraları nemalandırır) denilmektedir. 

Encümende uzun konuşmayı mucib olan 
işlerden birisi de vakıfların ehliyeti hukukiye-
leri meselesi oldu. Mülhak vakıfların ayrı ayrı 
birer hükmî şahsiyet sayılacaklarına kuşku yok 
ise de Umum müdürlükçe idare edilen vakıf
lardan her birinin şahsiyetlerini muhafaza edib 
etmeyecekleri mucibi münakaşa oldu. 

Lâyihada her vakfın bir hükmî şahsiyet ol
duğu kabul olunmuş ancak umum müdürlükçe 
idare olunan vakıflar gelir ve masraf ve borç 
noktasından bir bütün teşkil edeceği yazılmıştı. 
Bunun sebebi şu idi: 

Her vakfın ayrı ayrı bir ismi, ayrı gayesi ve 
muayyen şartları vardır. Bunlar gerek vakıf kü
tüğüne gerekse tapu sicilline ayrı ayrı kay
dolunacaklar. Bunların umum müdürlük ta-

( S. Sayii 

rafından idare edilmeleri bu gayelerin ve şart
ların bertaraf edilmesini icab etmeyib yine bu 
şartlar ve gayeler içinde yaşatılacaklardır. O 
halde her vakıf ayrı ayrı bir varlığa sahihtir. 
Yalnız bunların gelir, masraf ve borç noktasın
dan bir bütün nevama bir konfederasyon teşkil 
edecekleri düşünülmüş ve onun için madde böy
lece yazılmıştı. 

: Bu seferki müzakerede bulunan umum mü
dürlük tarafından temsil olunacağına masraf, 
gelir ve borç noktasından bir bütün teşkil ede
ceklerine göre her birinin hukukî mânada 'ayrı 
bir şahsiyet olarak kalmaları doğru olmayib her 
biri gayelerine ve şartlarına göre idare edilse-
ler bile bu takyid mevcud bir hükmî şahsiyetin 
salâhiyetlerini takyid ve tahdid etmek olaca
ğından umum müdürlüğün idare ettiği vakıfla
rın bir kül halinde tek hükmî şahsiyet sayılması 
daha doğru olacağı fikri üstün geldi ve altıncı 
madde bu esasa göre yeniden yazıldı. 

Vakıflar idaresinde bir vakıf kütüğü vardır. 
Her vakıf buraya kaydedilecektir. Bundan baş
ka vakıfların gayrmenkulleri bir de tapu sicil
line geçecektir. Bu iki sicillin hukukî mahiyeti 
ne olacağı görüşülerek şu esas üzerinde söz bir
liği yaptık. Kanunu medenide gayrimenkullere 
aid bahsedilen sicil tapu sicillidir. Vakıf kü
tüğü bu sicil yerine geçmeyib ancak bir kısmı
nı doğrudan doğruya idare eden, bir kısmı üze
rinde de kontrol hakkı olan vakıflar idaresi
nin bütün vakıfların isimlerini ve mallarını bir 
kütüğe keydetmesi o idarenin kendi muamelesi
ne aid bir iş olub şahsı salisleri ilzam eden bir 
sicil olmayacaktır. Onun içindir ki, vakıf si
cili yerine vakıf kütüğü denilmiş ve karışıklığa 
meydan vermemek için de buraya yapılacak ka-
yitlere (sadece kaydedilir) denilerek (tescil olu
nur) denilmemiştir. 

Ancak yedinci maddenin son fıkrasında yazı-. 
lan vakıf kütüğüne kaydi yaptıranların bu kay-
din hilafını iddia edemeyecekleri kaidesi yazılı 
bir beyanın hilafı iddia olunamamak mahiyetin
de tanınmıştır. 

Sekizinci maddeden hayrattan olan gayri-
menkullerin haczedilemeyeceğinin çıkarılmış ol
ması dokuzuncu maddenin zaten bunu temin et
mekte olması mülâhazasına müstenittir. 

Mevkilerine ve temin ettikleri menfaate göre 
kalmaları gerekli görülmeyen mazbut ve mülhak 
vakıflara aid akar ve toprakların satılabileceği 
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— 14 — 
veya başka gayrimenkullerle değiştirilebilece
ğini ifade eden 12 nci maddede mülhak vakıflar 
mütevellilerinin de mütaleası alınacağı ve ondan 
sonra idare meclisince karar verileceği yazılmış 
olub mütaleası dinlenmeyen mütevellinin ne ya
pabileceği düşünüldü. Bu gibi hallerde umumî 
hükümlere göre mütevellinin Devlet şûrasına 
müracaat edebileceği tabiî görülerek bunun için 
ayrıca bir hüküm koymağa lüzum görülmedi. 

îcareteynli ve mukataalı vakıfların tasfiyesi 
bahsinde encümen azalarından bir kısmı üç nok
taya itiraz ettiler. Bunlardan birisi taksite bağ
lanan taviz bedelleri mukabilinde o gayrimen
kulun birinci derece ve birinci sırada ipotek sa
yılması ve burada şahsı şalisi erin hukuku göze
tilmemiş olmasıdır. Filhakika o gayrimenkul 
bir üçüncü şahsa ayni derecede zaten ipotek edil
miş ise vaziyet ne olacak. Taviz bedeli açıktan 
istenen bir şey olmayıb o gayrimenkulun zaten 
ödemeğe mecbur olduğu bir mükellefiyet oldu
ğuna göre bu loptan alınacak bir bedel ile o 
gayrimenkul daimî mükellefiyetten kurtulunca 
indelicab yapılacak satışta alınan miktar kadar 
o malın değeri yükseleceğinden şahsı sal isler için 
bir şey kaybedilmiş olmayacaktır. Bu mülâhaza 
ile encümenin çokluk azası bu itirazı varid 
görmedi. 

Diğer itirazlar da, taviz bedellerinin tahsili 
emval kanununa göre tahsil edilmesine ve ta
viz bedeli verilmedikçe malların temlikine izin 
vermeyen otuzuncu madde hükmüne oldu. 

Binlerce şahıslara aid taviz bedellerinin ic
ra dairelerine müracaatla tahsilindeki müşkü
lât göz önüne alındı ve tasfiyeye karar ver
dikten sonra her devrü temlikte taviz bedelini 
almak suretile bu tasfiyeyi tedricen yapmanın 
faydası düşünülerek encümenin çokluk azası 
bu itirazları da kabul etmedi. 

Bu fasla 32 nci madde olarak yeni bir hü
küm koyduk, bu hüküm şudur: 

îcareteynli ve mukataalı vakıfların tasfiye
sinden ele geçecek taviz bedelleri vakıf için 
daimî bir gelir kaynağı olan o mallar yerine ge
çe ceğinden bu bedeller yine öylece bir gelir kay
nağı olarak muhafaza edilecek ve faydalı şe
kilde nemalandınlacaktır. 

Azline karar verilen mütevellinin idare mec
lisine itiraz edebileceğine dair 33 neü maddenin 
sonuna ilâve olunan fıkra, bu kanun ile sıkı kon
trol altına alınan mütevelliler için yeni bir temi

nat tanımak gayretinden ileri geldi. 
Bunlardan başka maddelerin başlarında ya

pılan ufak tefek değişikliklerin bir kısmı ifade 
düzeltmekten, diğer bir kısmı da ayrıca izaha 
muhtaç, olmayan gei'okli bazı kayidlerin eklen
in esin den i baretti r. 

Encümenimiz bazı değişmelerle yeniden ha
zırladığı bu lâyihanın Genel heyetin tasvibine 
arzoluıımak üzere Yüksek Başkanlığa sunulma
sına oybirliğile karar verdi. 

Adliye E. Baş. Bu M. M. Kâtib 
Corum Trabzon Trabzon 

Milnür Çağıl B. Karadeniz B. Karadeniz 
Aza Aza 

K o c a e l i Ankara 
30 ncu maddenin onay bu- Mümtaz Ökmen 
lan şeklinin doğru olmadığı 

reyi n deyi m. 
Salâh Yargı 

Aza Aza 
Balıkesir Bursa 

O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 
Aza Aza 

Bursa Erzincan 
S. Ferid T alay A. Fırat 

Aza Aza 
Erzurum Gazi Anteb 

Fuad S irmen B. özsoy 
Aza Aza 

Kocaeli Konya 
B. Akça B. Türel 

Aza Aza 
Manisa Mardin 

Refik tnce O. Dinçer 
Aza 

Kayseri 
Kanunun 29 ncu maddesinde: Taviz bedelleri 
taksit ile ödendiği takdirde bakiye taksitler 
için gayrimenkulun birinci derece ve sırada ipo
tek sayılacağı ve o suretle tapuya kaydoluna
cağı yazılıdır. Bu kayidle üçüncü şahısların 
bu kanunun neşrinden evvel ayni derece ve sıra 
ile tapuda tescil ettirmek suretile elde ettikleri 
hakların bozulmasına, 
ve tasfiye müddeti içinde taksite bağlanan bir 
gayrimenkulun bu mükellefiyetinin de her han
gi bir temliki tasarrufla alıcıya intikal etmesi 
mümkün iken bunun ve bu kanunun nesrinden 
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velev bir gün sonra bir icab ve zaruretle dahi 
yapılacak temliki tasarruflarda taksite bağlan
mamış gayrimenkullerin taviz bedellerinin ta

mamının defaten ödenmesi mecburiyetine, 
Muhalifim. 

H. Ferid Perker 
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16 -
HÜKÜMETIN TEKLIFI. 

4 / teşrinievvel /1926 tarihinden evvel 
mevcud olan vakıflar hakkında tatbikat 

kanunu lâyihası 

MADDE 1 — 4/teşrinievvel/ 1926 tarihinden 
evvel vücud bulmuş olan vakıflar bu kanun 
hükümleri dairesinde idare meclisinin nazaret 
ve murakabesi altında Evkaf umum müdürlü
ğünce ve Evkaf umum müdürlüğünün muraka
besi altmda mütevellilerce idare olunur. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünce 
idare olunan vakıflar şunlardır: 

A - Halen mazbut bilûmum vakıflar, 
B - İdaresi mazbut vâkıflar, 
C - Tevliyeti bir makama meşrut olan vakıf

lar, 
D - kanunen veya filen hayrî bir hizmeti 

({ECEN DEVEE ADLİYE ENCÜMENİNİN 
DEÜIŞTtRlŞİ 

Vakıflar kanım lâyihası 

BtRtNCt BAB 

Vakıfların idare, murakabe, uzvu, mercileri 
ve bunların vazifeleri 

Birinci fasıl 

idare ve murakabe uzvu ve mercileri 

MADDE 1 — 4 teşrinievvel 1926 tarihinden 
evvel mevcud vakıflardan: 

A) Halen mazbut bütün vakıflar, 
B) Halen idaresi mazbut vakıflar, 
C) Tevliyeti bir makama meşrut olan vakıf

lar, 
Ç) Kanunen veya filen hayrî bir hizmeti kal

mamış olan vakıflar, 
D) Tevliyeti, vakfedenlerin füruundan baş

kalarına meşrut olan vakıflar. 
Evkaf umum müdürlüğünce ve: 
A) Tevliyeti vakfedenlerin füruuna meşrut 

vakıflar, 
B) Cemaatçe idare olunan vakıflar, 
0) Bazı sanat sahiblerine mahsus vakıflar. 
Mütevellileri veya müntehab heyetleri ta

rafından idare olunur. 
Mütevelliler Evkaf umum müdürlüğünün ve 

Umum müdürlük idare meclisinin murakabesi 
altındadır. 

İkinci fasıl 

İdare meclisi ile Umum müdürlüğün 
teşekkülü, vazifeleri 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı idare 
meclisi bir reis ile iki azadan mürekkebdir. 
Reis ve azalar Hukuk veya Mülkiye mezunla
rından ihtisas ve tecrübelerile tanınmış zevat 
arasından Başvekilin teklifi üzerine îcra Ve
killeri Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tas
diki ile tayin olunur. 
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— 17 — 
DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRÎŞİ 

Vakıflar kanunu lâyihası 

BÎKÎNCt BAB 

Vakıfların idare, murakabe uzvu, mercileri 
ve bunların vazifeleri 

Birinci fasıl 

İdare ve murakabe uzvu ve mercileri 
MADDE 1 — 4 teşrinievvel 1926 tarihinden 

evvel mevcud vakıflardan 
A - Halen mazbut bütün vakıflar, 
B - Halen idaresi mazbut vakıflar, 
C - Tevliyeti bir makama meşrut vakıflar, 
Ç - Kanunen veya filen hayrî bir hizmeti 

kalmamış olan vakıflar, 
D - Tevliyeti, vakfedenlerin füruundan baş

kalarına meşrut olan vakıflar, 
Evkaf umum müdürlüğünce ve 
A - Tevliyeti vakfedenlerin füruuna meşrut 

vakıflar, 
B - Cemaatçe idare olunan vakıflar, 
C - Bazı sanat sahiplerine mahsus vakıflar, 
Mütevellileri veya müntehab heyetleri tara

fından idare olunur. 
Mütevelliler ve müntehab heyetler Evkaf 

umum müdürlüğünün ve umum müdürlük te ida
re meclisinin murakabesi altındadır. 

İkinci fasıl 

îdare meclisi ile umum. müdürlüğün 
teşekkülü ve vazifeleri 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı idare 
meclisi bir reis ile üç azadan terekküb eder. 
Evkaf umum müdürü, müzakere ve reye işti
rak hakkmı haiz olmak üzere, idare meclisinin 
tabiî azasındandır. 

Reis ve aza hukuk veya mülkiye mezunla
rından ve Devlet Merinde ihtisas ve tecrübele-

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTİRÎŞt 

Vakıflar kanunu 

BİRİNCİ BAB 

Vakıfların idare uzuvları, kontrol mercileri ve 
bunlarm vazifeleri 

Birinci fasıl 

îdare uzuvları ve kontrol mercileri 
MADDE 1 — 4 birinci teşrin 1926 tarihin

den önce vücud bulmuş vakıflardan 
A - Şimdiye kadar zaptedilmiş bulunan va-

krflar, 
B - Şimdiye kadar idaresi zaptedilmiş olan 

vakıflar, 
C - Mütevelliliği bir makama şartedilmiş 

olan vakıflar, 
Ç - Kanunen veya filen hayrî bir hizmeti 

kalmamış olan vakıflar, 
D - Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden 

başkalarına şartedilmiş vakıflar, 
Vakıflar umum müdürlüğünce idare olunur. 

Bunların hepsine birden (Mazbut vakıflar) de
nir. 

A - Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine 
şartedilmiş vakıflar, ( 

B - Cemaatlarca idare olunan vakıflar, 
O - Bazı "sanat sahiplerine mahsus vakıflar, 
Mütevellileri veya seçilmiş heyetleri tarafın

dan idare olunur. 
Bunlarm hepsine birden (Mülhak vakıflar) 

denir. 
Mütevelliler ve seçilmiş heyetler Vakıflar 

umum müdürlüğünün ve Umum müdürlük te, 
İdare meclisinin kontrolü altındadır. 

İkinci fasıl 

İdare meclisi, Umum müdürlük ve vazifeleri 

MADDE 2 — îdare meclisi bir başkan ve üç 
üyeden kurulur. 

Evkaf umum müdürü müzakere ve reye iş
tirak hakkına sahib olmak üzere bu meclisin 
tabiî üyesidir. 

Başkan ve üyeler Hukuk veya Mülkiye dip
lomalılarından ve Devlet işlerinde bilgi ve gör-
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kalmamış olan vakıflar, 
E - Tevliyeti vâkıfların evlâd ve ensabından 

başkalarına meşrat olan vakıflar, 

MADDE 3 — Mütevellilerce idare olunan 
vakıflar şunlardır: 

A - Tevliyeti vâkıfların kanunî mirasçılarına 
meşrut olan vakıflar. 

B - Ancemaatin idare edilen vakıflar, 
C - Bazı sanat ashabına mahsus olan vakıflar . 

MADDE 4 — Birinci maddede yazılı idare 
meclisi bir reis dörd azadan mürekkeptir. 
Reis ve azalar Başvekilin göstereceği namzetler 
meyanmdan îcra Vekilleri Heyetinin intihab ve 
kararı ve Reisicumhurun tasdikile dörd sene için 
tayin olunur İkinci senede bir nısfı tebdil 
olunur. 

Umumî müdür meclisin tabiî azasındandır, 

MADDE 5 — İdare meclisi vakıfların şartla
rına ve bu kanunun hükümlerine göre her sene 
için Umum müdürlükçe yapılacak Bütçe ve He
sabı Katî kanun lâyihalarının tetkik ve icabına 
göre tadil ve ikmal ve bu kanun ile diğer kanun 
ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazife
leri ifa eyler. 

İdare meclisi tarafından tetkik-ve ikmal 
edilen bütçe umum mdüdür tarafından Büyük 
Millet Meclisine gönderilmek üzere Başvekâlete 
takdim olunur. 

İdare meclisi vazifelerinden mesuldür. 

MADDE 6 — Evkaf umum müdürlüğü Baş-
( S. Sayısı : 

D. IV Ad. E. 

MADDE 3 — İdare meclisi: 
1) Her sene için Umum müdürlükçe yapıla

cak bütçe ve hesabı katî kanun lâyihalarını tet
kik ve icabına göre tadil ve ikmal, 

2) Vakıf işlerine aid lâyihaları tetkik veya 
ihzar, 

3) Bu kanun ve diğer kanun ve nizamname
lerle gösterilen vazifeleri ifa, 

4) Umum müdürlükçe verilecek umumî ve 
mühim işler hakkında mütalea beyan eder. 

MADDE 4 — Umum müdürlük: 
A) Vakıfları idare ve temsil, 
B) Vakıf malları ve tarihî kıymeti haiz va

kıf eserleri muhafaza ve imar, 
C) Vakfa aid müesseseleri gayelerine göre 

idame, 
Ç) Vakıf paralan tenmiye, 
D) Mütevellieri tayin, murakabe ve azil, 
E) Bu kanun ve diğer kanun ve nizamname

lerle gösterilen vazifeleri ifa eder. 
Bu vazifelerin icra tarzları bir nizamname ile 

tayin olunur. 
MADDE 5 — Evkaf umum müdürlüğü mül

hak bütçe ile idare olunur. 

İKİNCİ BAB 

Vakıfların hukukî ehliyeti ve malları ve vfıkıf 
şartlarının tebdili 

Birinci fasıl 

Hükmî şahsiyet 
MADDE 6 — Her vakıf mahkeme veya vıı-
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üzerine icra Vekilleri Heyetinin kararı ve Cüm-
rile tanmmış zevat arasından Başvekilin teklifi 
hurreisinin tasdiki ile tayin olunur. 

MADDE 3 — İdare meclisi: 
1 - Her sene için umum müdürlükçe yapı

lacak bütçe ve hesabı katî kanun lâyihalarını 
tetkik ve icabma göre tadil ve ikmal, 

2 - Vakrf işlerine aid kanun ve nizamname 
lâyihalarını tetkik veya ihzar, 

3 - Kanun ve nizamnamelerle verilen vazife
leri ifa, 

4 - Umum müdürlükçe lüzum gösterilen işler 
hakkında karar ittihaz eder. 

MADDE 4 — Umum müdürlük: 
1 - Vakıfları idare ve temsil, 
2 - Vakıf malları ve tarihî kıymeti haiz olub 

idaresi vakfa aid bulunan eserleri muhafaza ve 
imar, 

3 - Vakfa aid müesseseleri gayelerine göre 
idame, 

4 - Vakıf paraları tenmiye, 
5 - Mütevellileri tayin ve azil, 
6 - Kanun ve nizamnamelerle kendilerine ve

rilen işleri görmekle mükelleftir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi olduğu gi
bi onaylanmıştır. 

İKÎNCÎ BAB 

Vakıfların hukukî ehliyeti ve mallan ve vakıf 
şartlarının tebdili 

Birinci fasıl 

Hükmî şahsiyet 
MADDE 6 — Her vakıf mahkeme veya vakıf 

( S. Sayısı : 
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gülerile tanınmış olanlar arasından Başbaka
nın teklifi üzerine Bakanlar Heyetinin kararı 
ve Cumhur Reisinin tasdiki ile tayin olunur. 

MADDE 3 — İdare meclisi: 
A - Her yıl için Umum müdürlükçe yapıla

cak bütçe ve katî hesab kanun lâyihalarını in
celer ve gereğine göre değiştirir ve tamamlar; 

B - Vakıf işlerine aid kanun ve nizamname 
lâyihalarını inceler veya hazırlar; 

C - Kanun ve nizamlarla verilen vazifeleri 
yapar; 

Ç - Umum müdürlükçe lüzum gösterilen iş
lerde kararlar verir. 

MADDE 4 — Umum müdürlük: 
A - Vakıfları idare ve temsil eder; 
B - Vakıf malları ve tarihî değeri olub idare

si vakfa aid olan eserleri muhafaza ve imar eder; 
C - Vakfa aid müesseseleri gayelerine göre 

yaşatır; 
Ç - Vakıf paraları nemalandırır; 
D - Mütevellileri tayin ve icabmda azleder, 
E - Kanun ve nizamlarla kendisine verilen 

vazifeleri görür. 
Bu vazifelerin nasıl görüleceği bu kanunun 

tatbik sureti hakkında yapılacak nizamname
de gösterilir. 

MADDE 5 — Vakıflar umum müdürlüğü 
mülhak bütçe ile idare olunur. 

ÎKÎNCİ BAB 

Vakıfların hukukî ehliyeti, malları ve vakıf 
şartlarının değiştirilmesi 

Birinci fasıl 

Hükmî şahsiyet 

MADDE 6 — Mülhak vakıflar, Vakıflar 
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vekâlete merbut ve mülhak bütçe ile idare olu
nur hidematı amme müsseselerindendir. 

MADDE 7 — Evkaf müdürlerile resen ida
reye memur olanlar kanun ve nizamnamelerin 
kendilerine verdiği vazifeleri yaparlar ve idare
lerine memur oldukları vakıf malları idare ve 
vakıfları temsil ederler. 

Vazaifin nevi ve mahiyeti ve icra tarzları 
ve temsil salâhiyetinin dereceleri bir nizamname 
ile tesbit ve tayin olunur. 

MADDE 8 — Evkaf idareleri miktarı ne-
olursa olsun satış bedellerini derhal ve serma
yeden madud olan diğer vakıf paralardan ma
ada hasılattan sarfma lüzum olmayan miktarı 
idare meclisince halin icabı ve görülecek menafi 
göz önüne alınarak tayin edilecek bir veya bir 
kaç malî müesseseye yatırmak mecburiyetinde
dirler. 

MADDE 9 — Her vakıf mahkeme veya vakıf 
kütüğüne kaydedilmemiş bile olsa hükmî şahsi
yet sayılır. 

Evkafça henüz tescil edilmemiş olan vakıf
ların işbu kanun hükmü yürümeğe bşaladığm-
dan itibaren beş sene içinde evkaf kütüğüne 
kaydedilmeleri mecburidir. Bu müddet zar
fında evkaf kütüğüne kaydedilmemiş bile ol
salar şahsı hükmî sıfatını kaybetmezler. Bu kü-

D. IV Ad. E. 

kıf kütüğünde kaydedilmemiş olsa bile hükmî 
şahsiyet sayılır. Evkafça henüz tescil edilmemiş 
vakıfların işbu kanun hükmü yürümeğe baş
ladığından itibaren beş sene içinde Evkaf kütü
ğüne kaydedilmeleri mecburidir. Bu müddet 
zarfında Evkaf kütüğüne kaydedilmemiş olan 
vakıflar hükmî şahsiyetlerini kaybetmezler. 

Tescilin nasıl yapılacağı nizamnamede göste
rilir. 

Tescili yaptıranlar tescil ettirdikleri şeklin 
hilafını iddia edemezler. 

MADDE 7 — Vakrflarm doğrudan doğruya 
hayrattan olan g-ayrimenkulleri haciz ve rehin 
edilemezler. Bunlarda mülkiyet ve irtifak hak
kı için iktısabî mürürü zaman cereyan etmez. 
ve bu kanunun tayin ettiği haller haricinde 
satılamazlar. Bu gayrimenkuller Evkaf idaresi
nin talebi üzerine vâkıfları namma tapuca tes
cil olunurlar. Bu tescil hiç bir resim ve harca 
tâbi değildir. 

MADDE 8 — Yukanki maddede beyan edi
len gayrimenkuller Devlet malları imtiyazından 
istifade ederler. 

MADDE 9 — Tahsis edildikleri maksad 
dairesinde kullanılmaları kanuna veya 
âmme intizamına uygun olmayan yahud işe ya
ramaz ve yahud faydasız bir hale gelen hjay-
rat, Evkaf İdare meclisinin teklifi ve İcra Ve
killeri Heyetinin kararile mümkün mertebe 
gayece ayni olan diğer hayrata tahsis olunabi
leceği gibi bu kabîl hayrat ayin veya para ile 
mübadele edilerek elde edilecek ayin veya na-
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kütüğünde kaydedilmemiş olsa bile hükmî şah
siyet sayılır. Evkafça henüz tescil edilmemiş 
vakıfların, işbu kanun hükmü yürümeğe başla
dığından itibaren beş sene içinde, Evkaf kü
tüğüne kaydettirilmeleri mecburidir. Bu 
müddet zarfmda Evkaf kütüğüne kaydedilmiş 
olan vakıflar hükmî şahsiyetlerini kaybetmez
ler. Ancak haklarında bu kanunun 32 nci 
maddesi tatbik olunur. 

Tescilin nasıl yapılacağı nizamnamede göste
rilir. 

Tescili yaptıranlar tescil ettirdikleri şeklin 
hilâfmı iddia edemezler. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi onaylanmış
tır. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi onaylanmış
tır. 

MADDE 9 — Tahsis edildikleri maksad dai
resinde kullanılmaları kanuna veya amme in
tizamına uygun olmayan yahud işe yaramaz, 
veayhud faidesiz bir hale gelen mülhak ve maz
but hayrat, evkaf idare meclisinin teklifi ve îc-
ra Vekilleri Heyetinin kararile mümkün mer
tebe gayece ayni olan diğer hayrata tahsis olu
nabileceği gibi bu kabîl hayrat aym veya para 
ile mübadele edilerek elde edilecek aym veya 

Ad. E. 

umum müdürlüğünce niyabeten idare olunsa 
bile ayrı ayrı birer hükmî şahsiyet sayıln\ 
Bunlar kendi taahhüdlerile ilzam olunur ve 
borçlarını kendi mallarından öderler, 

Umum müdürlüğün idare ve temsil ettiği 
vakıflar da bir kül halinde hükmî şahsiyet sa
yılır. 

MADDE 7 — Vakıfların mahkeme veya va
kıf kütüğüne kaydedilmiş olub olmamaları şah
siyetlerine halel getirmez. 

Şimdiye kadar tescil edilmemiş olan mül
hak ve mazbut vakıfların bu kanun hükümle
ri yürümeğe başladığından itibaren beş yıl 
içinde vakıflar kütüğüne kaydedilmeleri mec
buridir. Bu müddet içinde kaydedilmemiş olan
lar yine hükmî şahsiyetlerini kaybetmezler. 
Ancak kayit ile mükellef olanlar mesul olur 
ve mülhak vakıflar hakkında 36 nci madde tat
bik olunur. 

Kaydin nasıl yapılacağı nizamnamede göste
rilir. 

Kaydi yaptıranlar kaydettirdikleri şeklin hi
lafını iddia edemezler. 

MADDE 8 — Vakıfların doğrudan doğruya 
hayrattan olan gayrimenkulleri rehnedilemez-
ler. Bunlarda mülkiyet ve irtifak hakkı için ik-
tisab müruru zamanı işlemez ve bu kanunun 
gösterdiği haller dışmda satılamazlar. Bu gay
ri menkuller vakıflar idaresinin istemesi üzerine 
vâkıfları adına tapuca tescil olunurlar. Bu tes
cilde hiç bir resim ve harç aranmaz. 

MADDE 9 — Yukarıki maddede yazılan 
gayrimenkuller Devlet malları imtiyazından 
faydalanırlar. 
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tük kaydi hilâfına vaki olacak müddeiyat mes-
mu değildir. Bir yerin vakıf olup olmadığı hak
kındaki münazaaları Asliye mahkemesi halleder. 

MADDE 10 — Vakıfların (Mabet, mekteb, 
hastane, kütübhane, köprü ve saire ile teva-
bii gibi) doğrudan doğruya hayrattan olan 
gayri menkulleri haciz, rehin edilemeye
cekleri gibi bu kanunun tayin ettiği 
haller müstesna olmak üzere temlik da
hi edilemezler. Bunlarda mülkiyet ve irti
fak hakkı için iktisabî müruru zaman cereyan 
etmez. Bu gayrimenkuller tapu sicilline vâkıf
ları namına resen kaydolunurlar. 

MADDE 11 — Vakfın nefsi hayrattan olan 
malları Devlet malları imtiyazından müstefid 
olurlar. 

MADDE 12 — Tesis edildikleri maksad dai
resinde kullanılmaları kanunen ve intizamı am
meye mugayir olan veya filen işe yaramaz ve 
faydasız ve imkânsız bir hale gelen hayratı ev
kaf idare meclisinin teklifi ve İcra Vekilleri He
yetinin kararile ayninin veya satılarak bedeli
nin gayece ayni olan veya ona yakın bulunan 
diğer hayrata tahsise umum müdürlük salâhiyet-
tardır. 

Mimarî ve tarihî kıymeti haiz binalar aynen 
muhafaza olunur. 

MADDE 13 — Vakıf paralar ve vakıfların 
irad ve akar nevinden olan (Ev, apartman, otel, 
arsa ve her nevi arazi ve saire ile tevabii gibi) 
gayrimenkulleri hususî mülkiyet hükümlerine 
tabidirler. 

MADDE 14 — Mevkilerine ve temin ettik
leri menfaate nazaran ipkalarına lüzum ve ma
hal görülmeyen akar ve araziyi idre meclisinin 
krarile bilmüzayede satmağa veya daha men-
faatli bir gayrimenkul ile mübadeleye umum mü
dürlük mezundur. 

Bu satışlarla elde edilecek paralar akar iş-
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kit dahi ayni suretle diğer hayrata tahsis olu
nabilir. 

Mimarî veya tarihî kıymeti haiz binalar sa
tılamaz. 

MADDE 10 — Vakıf paralarla vakıfların 
akar nevinden olan gayrimenkullerinde hususî 
milkiyet hükümleri caridir. 

MADDE 11 — Her vakıf Umum müdürlükçe 
emaneten idare olunsa bile, kendi taahhüdile 
ilaam olunur ve borçlarını kendi mallarından 
öder. Ancak Umum müdürlükçe idare olunan 
vakıflar gelir, masraf ve borç noktalarından 
bir bütün teşkil eder. 

MADDE 12 — Mevkilerine ve temin ettikleri 
menfaate göre ibkalarına lüzum görülmeyen 
mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve ara
ziyi İdare meclisinin kararile Umum müdürlük 
satmağa veya başka gayrimenkul ile değiştir
meğe salahiyetlidir. Bu satışlarla elde edilecek 
paralar tercihan mahallerine akar satm alma
ğa veya yaptırmağa veya o vakfm mevcud aka
rının tamirine sarfolunur. 

Mülhak vakıflarda İdare meclisi, karar ver
meden evvel o vakıf mütevellisinin mütaleasını 
alır. 

MADDE 13 — Dokuz ve on ikinci maddeler 
mucibince satılacak malların bedelinin bu mad
delerde gösterilen yarlere sarfedilinceye kadar 
faize yatırılması mecburidir. 

MADDE 14 — Gerek satış bedellerile ve ge
rek değişme neticesinde alınacak gayrimenkul
ler evvelki vakıfların adını alırlar ve Evkafça 
kayidlerine bu suretle işaret edilir. Tapuya da 
bu suretle tescil ettirilir. 

Yeni gayrimenkulde müteaddid vâkıflar alâ
kadar oldukları takdirde gayrimenkuller en 
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nakid dahi ayni suretle diğer hayrata tahsis olu
nabilir. 
, Mimarî veya tarihî kıymeti haiz olanlar satı
lamaz. 

MADDE 10 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 12 
mıstar. 

— Hükümetin teklifi onayJ»u-

MADDE 13 
mistir. 

MADDE 14 
mıştrr. 

Hükümetin teklifi onaylan-

Hükûmetin teklifi onaylan-

Ad. E. 

MADDE 10 — Tahsis edildikleri maksada 
göre kullanılmaları kanuna veya amme intizamı
na uygun olmayan veyahud işe yaramaz bir hale 
gelen hayrat vakıflar idare meclisinin teklifi ve 
Bakanlar Heyetinin kararı ile mümkün mertebe 
gayece ayni olan diğer hayrata tahsis edilebile
ceği gibi bu kabil hayrat ayın veya para ile de
ğiştirilerek elde edilecek ayin veya para dahi ay
ni suretle diğer hayrata tahsis olunabilir. 

Mimarî veya tarihî değeri olan eserler satı
lamaz. 

MADDE 11 — Vakıf paralarla vakıfların 
akar nevinden olan gayrimenkullerinde hususî 
mülkiyet hükümleri cereyan eder. 

MADDE 12 — Mevkilerine ve temin ettik
leri menfaate göre kalmaları gerekli görülmeyen 
mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve toprak
ları idare meclisinin kararı ile satmağa veya 
başka gayrimenkulle değiştirmeğe umum mü
dürlük salahiyetlidir. Bu satışlarla elde edilecek 
paralar tercihan mahallerinde akar satın almğa 
veya yaptırmağa veya o vakfın mevcud akarının 
tamirine sarfolunur. 

Mülhak vakıflarda idare meclisi karar ver
meden evvel o vakıf mütevellisinin mütaleasmı 
alır. 

MADDE 13 — 10 ncu ve 12 nci maddelere 
göre satılacak mallardan ele geçecek paranın bu 
maddelerde gösterilen yerlere sarfedilinceye ka
dar nemalandmlması mecburidir. 

MADDE 14 — Gerek satış bedelleri ile ge
rek değişme ile alınacak veya yeniden yaptırı
lacak gayrimenkuller evvelki vakıfların adını 
alırlar ve vakıflar idaresince kayidlerine bu su
retle işaret edilir, tapuya da böylece tescil etti
rilir. 

Yeni gayri menkulde başka başka vâkıflar 
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tira ve inşasına veya ayni vakfın akarının imar 
ve ihyasma sarfolunur. 

Bu maddeler hükmü mülhak vakıflara da şa
mil olub şu kadar ki mülhak vakıflarda müte
vellisinin de reyi almır. 

MADDE 15 — On ikinci ve on dördüncü 
maddeler mucibince satılacak yerler bedelleri
nin o maddelerde gösterilen hususlardan başka 
mahalle sarfı katiyen memnu ve bu suretle sar
fına kadar faize yatırılmaları mecburidir. 

MADDE 16 — Gerek -atış bedellerile gerek 
değişme neticesinde almaoak gayrimenkuller 
evvelki vakıfların adını alırlar ve evkafça ka-
yidlerine bu suretle işaret edilir ve tapuca da bu 
suretle tescil ettirilir. Yeni menkulde mütead-
did vakıflar alâkadar oldukları takdirde gayri-
menkuller en büyük hisseyi vermiş olan vakfın 
adını taşımakla beraber öteki vakîflann da isim
leri yazılır. 

MADDE 17 — îdare meclisi bir milyon lira
ya baliğ oluncaya kadar her sene umum müdür
lüğün bütçesinden otuz bin liradan aşağı olma
mak üzere para ayırarak bunu vakıf paralar 
idaresinde nemalandıracaktrr. Bu para evkafa 
aid binalarda yangın dolayısile vuku bulacak 
zararları kapatmağa mahsustur. Böyle zararlar 
neticesinde eksilen miktara baliğ oluncaya ka
dar ayni suretle tamamlanır. 
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büyük hisseyi vermiş olan vâkıf adını taşımak
la beraber öteki vâkıfların da isimleri yazılır. 

MADDE 15 — İdare meclisi bir milyon li
raya baliğ oluncaya kadar her sene Umum mü
dürlüğün bütçesinden otuz bin liradan aşağı 
olmamak üzere para ayırarak bunu Vakıf pa
ralar idaresinde nemalandıracaktır. Bu para 
Evkafa aid binalarda yalnız yangın dolayısile 
vukubulacak zararları kapamağa mahsustur. 
Böyle zararlar neticesinde eksilen miktar eski 
miktara baliğ oluncaya kadar ayni suretle ta
mamlanır. 

İkinci fasıl 

1 'azifc ve şartların tadili 

MADDE 16 — Doğrudan doğruya hayrat
tan olub Umum müdürlükçe idare edilen va
kıflardan varidatı idaresine yetişmeyenlerin 
îdare meclisince yaşatılmasına karar verilirse 
münkariz olan hayrattan veya tahsis olundu
ğu hayır işlerinin yerine getirilmesi kabil bu
lunmayan veya mamur olmakla beraber şart
ları müsait olan vakıflar .varidatından bunları 
temine Umum müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 17 — Vazife ve şartlarının ifasına 
maddeten imkân kalmayan vakıflarda bunları 
büsbütün kaldırmağa veya değiştirmeğe İdare 
meclisi kararile Umum müdürlük salahiyetlidir. 

Mülhak vakıflarda İdare meclisi; karar ver 
melen evvel mütevellilerin mütaleasını alır. 
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MADDE 15 — idare meclisi bir milyon lira
ya baliğ" oluncaya kadar her sene umum müdür
lüğün bütçesinden otuz bin liradan aşağı olma
mak üzere para ayırarak bunu vakıf paralar 
idaresinde nemalandıracaktır. Bu para evkafa 
aid binalarda yalnız yangın dolayısile vuku bu
lacak zararları kapamağa mahsustur. Böyle za
rarlar neticesinde eksilen miktar eski miktara 
baliğ oluncaya kadar ayni suretle tamamlanır. 

Bu suretle toplanacak paralar haddi kifa-
yeye vâsıl olduğu zaman mülhak vakıfların bi
naları dahi umum müdürlük tarafından sigor
ta edilir. O vakte kadar mütevelliler ve münte-
hab heyetler idare ettikleri vakıfların binalarını 
bir kumpanyaya sigorta ettirmeğe ve keyfiyeti 
her sene mahallî evkaf idaresine bildirmeğe mec
burdurlar. 

İkinci fasıl 

Vazife ve 'şartların tadili 
MADDE 16 — Doğrudan doğruya hayrattan 

olub umum müdürlükçe idare edilen mazbut va
kıflardan varidatı idaresine yetişmeyenlerin ya
şatılmasına idare meclisince karar verilirse mün
kariz olan hayrattan veya tahsis olunduğu ha
yır işlerinin yerine getirilmesi imkânsız bulu
nan veya mamur olmakla beraber şartları 
müsait olan vakıflar varidatından bu hususu 
temine Umum müdürlük salâhiyettardır. 

MADDE 17 — Vazife ve şartlarının ifasına 
maddeten imkân kalmayan vakıflarda bu va
zife ve şartları deoiştirmeo-e idare meclisi kara-
rile Umum müdürlük salâhiyettardır. 

Mülhak vakıflarda, idare meclisi, karar ver
meden evvel mütevellilerin mütaleasını alır. 
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alâkalı iseler gayrimenkuller en büyük hisseyi 
vermiş olan vakfın admı taşımakla beraber öte
ki vakıfların da isimleri yazılır. 

MADDE 15 — idare meclisi bir milyon lira 
oluncaya kadar her yıl umum müdürlüğün büt
çesinden yirmi bin liradan aşağı olmamak üzere 
para ayıracak ve bunu nemalandıracaktır. 
Bu para vakıflara aid binalarda yalnız yangın
dan doğacak zararları kapamağa karşılık tutu
lacaktır. Böyle zararlar yüzünden eksilen mik
tar ayni suretle yerine konur. 

Bu suretle toplanacak paralar mülhak vakıf
ların da mallarını sigorta etmeğe yetecek mik
tara varınca o mallarda umum müdürlük tara
fından sigorta edilir. Bu miktarı idare meclisi ta
yin eder. O vakta kadar idare meclisince tayin 
olunacak mülhak vakıflar mallarını bir kum
panyaya sigorta ettirmeğe ve işi her yıl ma
hallindeki vakıflar idaresine bildirmeğe mecbur
durlar. 

ikinci fasıl 

Vazife ve şartların değiştirilin esi 
MADDE 16 — Umum müdürlükçe idare olu

nan vakıfların hayratından varidatı idaresine 
yetişmeyenlerin yaşatılmasına idare meclisi ka
rar verirse sönmüş veya hayır işleri yerine ge
tirilmesi imkânsız kalmış vakıflar hasılatından 
veya şartları müsaid olan mamur vakıflar gelir
lerinden ayrılacak paralarla o vakıfları ya
şatmağa umum müdürlük salahiyetlidir, 

MADDE 17 — Vazife ve şartlarının yerine 
getirilmesine maddeten imkân kalmayan vakıf
larda bu vazife ve şartları değiştirmeğe idare 
meclisinin kararile umum müdürlük salahiyet
lidir. 

Mülhak vakıflarda idare meclisi karar ver
meden evvel mütevellilerin r/ıütaleâsını alır. 
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MADDE 18 — Maksadı tesisleri ile mahalli 
sarfları tedris, talim ve terbiye olarak kalan 
vakıf mebani ile vakıf arsaların Maarif vekâ-
letile idarei husüsiyelere ve şehir ve kasabalara 
cari sularm belediye ve köy ihtiyar heyetlerine 
ve hayrat harimindekiler müstesna olmak üzere 
metruk ve kimsesiz mezarlıklara evkafa aid 
umumî mezarlıkların belediyelere devrine dair 
olan 341 senesi evkaf bütçe kanununun 4 ncü 
ve sular kanununun 2 nci ve belediye kanunu
nun 160 nci maddeleri hükümleri bakidir. 

MADDE 19 — Müdüriyeti umumiyece idare 
olunan vakıflardan idare meclisi tarafından 
yaşatılması zarurî görülen her hangi bir vak
fın varidatı idaresine yetişmediği takdirde umu
mî müdürlük hayratı münkariz olan veya umuru 
hayriyeye gayrikabili ifa hale gelen veya ma
mur olmakla beraber şartları müsaid bulunan 
diğer vakıflar varidatından bunu temine mezun
dur. 

MADDE 20 — Her hangi bir vakfın madde
ten ifasına imkân kalmayan vazaif ve şeraiti 
evkaf meclisi kararile ref veya tadil edilir ve 
mülhak vakıflarda da lüzumu halinde yapılacak 
bu kabîl ref ve tadillere yalnız idare meclisi sa-
lâhiyettar olub şu kadar ki bu babtaki karar 
mütevellilerin reyleri alındıktan sonra verilir. 

Mütevelliler hakhındaki ahkâm 
MADDE 21 — Vakfın şartlarına ve bu ka

nunun hükümlerine göre mütevelli olması lâzım-
gelmekte beraber nizamen aranılan evsaf ve şe
raiti haiz bulunanlar mütevelli tayin olunurlar. 
Ancemaatin veya bazı sanat ashabına mahsus 
olub müntehab heyetler tarafından idare edilen 
vakıfların tevliyetleri teamülleri veçhile tev
cih olunur. 

Hududu millî haricinde kalan vakıfların tev
liyetleri hakkında vakfiyeleri mucibince muame
le olunur. 

( S. Sayısı : 

D. IV Ad. E. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

Mütevelliler ve vazifeleri 

Birinci fasıl 

Ehliyet ve tevcih 

MADDE 18 — Vakfedenlerin şartlarına ve 
bu kanun hükümlerine göre mütevelli olması 
lâaımgelenlerden nizamî vasıf ve şartları haiz 
olanlara tevliyet tevcih olunur. Cemaatçe veya 
bazı sanat ashabına mahsus olub müntehab he
yet veya ferdler tarafından idare edilmekte 
olan vakıfların tevliyetleri teamüle göre tev
cih olunur. 

Millî hudud dışında kalan vakıfların tevli
yetleri hakkında vakfiyelerine göre muamele 
olunur. 

MADDE 19 — Tevliyet Umum müdürlükçe 
tevcih edilmeden mütevelli vakfa vazıyet ede
mez. Nizamî vasıf ve şartları haiz olmadıkla
rından dolayı tevliyet tevcih edilmeyeceklerin 
müddeti hayatmca ve küçüklerle mahcurların 
şahsî ehliyetlerini iktisablarma kadar vakıf 
umuru bunlara niyabeten Evkaf umum müdür
lüğünce idare edilir. Bunların tevliyet maaş ve 
hukuku mahfuzdur. 

MADDE 20 — Azledilen mütevellilerin yeri
ne vakfedenlerin şartlarına ve bu kanun hü
kümlerine göre mütevelli olması lazımgelenler 
varsa tevliyet onlara tevcih olunur. 

MADDE 21 .— Tevliyetin inhilâlinde yeni 
mütevelli tayin olununcaya kadar vakıf umu
runa Umum müdürlükçe bakılır. Mütevelli ol
ması lâzımgelenlerden hayatta kimse kalmamış 
ise o vakıf mazbut vakıflar arasına alınır. 
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ÜÇÜNCÜ BAB ÜÇÜNCÜ BAB 
Mütevelliler ve vazifeleri Mütevelliler ve vazifleri 

Birinci fasıl 

Ehliyet ve tevcih 
MADDE 18 — Hükümetin teklifi onaylan

mıştır. 

MADDE 19 — Tevliyet Umum müdürlükçe 
tevcih edilmeden mütevelli vakfa vazıyet edemez. 

Nizamî vasıf ve şartları haiz olmadıkların
dan dolayı tevliyet tevcih edilmeyenlerin bu va
sıf ve şartları iktisab etmelerine ve küçüklerle 
mahcurların şahsî ehliyetlerini kazanmalarına 
kadar vakıf umuru bunlara niyabeten Evkaf 
Umum müdürlüğünce idare olunur. Bunların 
tevliyet maaş ve hukuku mahfuzdur. 

MADDE 20 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 21 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

Birinci fasıl 

Ehliyet ve tevcih 
MADDE 18 — Vakfedenlerin şartlarına ve 

bu kanun hükümlerine göre mütevelli olması 
lâzımgeleıtferden nizamî vasıf ve şartları haiz 
olanlara mütevellilik tevcih olunur. 

Cemaatlerce veya bazı sanat sahihlerine mah
sus olub seçilmiş heyet veya ferdler tarafından 
idare olunan vakıfların mütevellilikleri taa-
müle göre tevcih olunur. 

Millî sınırlar dışında kalan vakıfların müte
vellilikleri vakfiyelerine göre tevcih olunur. 

MADDE 19 — Umum müdürlükçe tevcih 
yapılmadan mütevelli vakfa el koyamaz. 

Nizamî vasıf ve şartları taşımadıklarından 
dolayı kendilerine mütevellilik verilmeyenler bu 
vasıf ve şartları elde edinceye ve küçüklerle 
mahcurlar şahsî ehliyetlerini kazanmcaya kadc\r 
vakıf işleri bunlara niyabeten vakıflar umum 
müdürlüğünce idare olunur. 

Bu gibilerin mütevellilik maaş ve hakları 
mahfuzdur. 

MADDE 20 — Azledilen mütevellilerin ye
rine vakfedenlerin şartlarına ve bu kanun hü
kümlerine göre mütevelli olması lâzımgelenler 
varsa onlara tevcih yapılır. 

MADDE 21 — Boş kalan mütevellilik yenisi
ne verilinceye kadar vakıf işlerine umum mü
dürlük bakar. 

Mütevelli olması lâzımgelenlerden kimse sağ 
kalmamışsa o vakıf mazbut vakıflar arasına 
almtr. 
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MADDE 22 — Vakıfların şartlarına ve bu 
kanunun hükümlerine göre mütevelli olması lâ-
zımgelenlerin vakfa vaziyet edebilmeleri için 
Evkaf umum müdürlüğünce resmen tayin edil
meleri şarttır. Nizamen matlub olan evsaf ve 
şeraiti haiz olmayanlarla küçükler ve mahcur
lar tevliyete tayin edilmezler. Bu gibilerin 
müddeti hayatınca ve küçüklerle mahcurların 
ehliyeti şahsiyeyi iktisaplarına kadar vakıf umu
ru mütevelliye niyabeten Evkaf umum müdür
lüğünce idare edilir ve hayatları müddetince tev
liyet maaş ve hukuku kendilerine verilir. 

MADDE 23 — Azledilen mütevellilerin yeri
ne vakıf şeraitine ve bu kanun hükümlerine gö
re ondan sonra mütevelli olması lâzımgelenler 
bulunursa usulen tayin olunurlar. 

MADDE 24 — Tevliyetin inhilâlinde yeni mü
tevelli tayin olununcaya kadar vakfın umuru 
Evkaf umum müdürlüğünce idare olunur. Vak
fın şeraitine ve bu kanun hükümlerine göre mü
tevelli olması lâzımgelenlerden hayatta kimse 
kalmadığı takdirde o vakıf Evkaf umum mü
dürlüğüne intikal eder. 

MADDE 25 — Kâtib ve tahsildar istihdamı
nı istilzam edecek kadar büyük olan vakıflar 
için umu mmüdürlüğün müsaadesile ücretle kâ
tib ve tahsildar istihdam olunabilirse de o vakıf
lara cihet olarak cabi kâtib ve nazır namile kim-

D. IV Ad. E. 

MADDE 22 — Bu kanunun neşrinden sonra 
vakıflara cihet olarak cabi, kâtib ve nazır na
mile kimse tayin olunmaz. Ancak büyük va
kıflarda Umum müdürlüğün müsaadesile kâtib 
ve tahsildar istihdam olunabilir. Evvelce ta
yin edilmiş nazırlar varsa vazifelerine nihayet 
verilir. 

ikinci fasıl 

Millevellilerin vazifeleri 

MADDE 23 — Mütevelliler vakıflarının mü
messili olub: 

1) Vakfın hayrat ve akarlarını görüb göze
tirler ; 

2) Tahsili kendilerine tevdi edilen varidatı 
takib ve istifa ederler; 

3) Mezun oldukları masrafları yaparlar; 
4) Vakıfta vazifeli olanları murakabe eder

ler; 
5) Her sene vakfın hesabını bağlı oldukları 

Evkaf dairelerine verib tasdik ettirirler; 
6) Sair mezun oldukları vazifeleri yaparlar. 
Mütevellilerin vakıfları namına istikraz ya

pabilmeleri Umum müdürlüğün iznine bağlıdîr. 
Vazifelerinin ifa sureti nizamnamede göste

rilir. 

MADDE 24 — Mülhak vakıfların iratlarının 
aslından yüzde beş murakabe hakkı alınır ve 
Umum müdürlükçe irat kaydolunur. 

MADDE 25 — Mütevelliler muamelelerinden 
dolayı cezaen ve hukukan mesuldürler. 

( S. Sayısı ; 124 - 2 ) 



Da. E. 

MADDE 22 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

İkinci fasıl 

Mütevellilerin ve müntehab heyetlerin 
vazifeleri 

MADDE 23 — Mütevelliler vakıflarının 
mümessili olup: 

1 - Vakfın hayrat ve akarlarını görüp göze
tirler, 

2 - Tahsili kendilerine tevdi edilen varidatı 
takib ve istifa ederler. 

3 - Mezun oldukları masrafları yaparlar, 
4 - Vakıfta vazifeli olanları murakabe eder

ler, 
5 - Her malî sene başından bir ay evvel vak

fın hesabmı bağlı oldukları evkaf dairelerine 
verib tasdik ettirirler ve gelecek senenin büt
çesini de verirler. 

6 - Mezun oldukları sair vazifeleri yaparlar. 
Mütevellilerin yalnız akarata mahsus olmak 

üzere vakıfları namına istikraz yapabilmeleri 
idare meclisinin iznine bağlıdır. 

MADDE 24 — Mülhak vakıfların gayrisafi 
iratlarından yüzde beş murakabe hakkı alınır. 
Ve umum müdürlükçe irad kaydolunur. 

MADDE 25 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

Ad. E. 

MADDE 22 — Bu kanunun hükümleri yü
rümeğe başladıktan sonra vakıflara cihet ola
rak cabi, kâtib ve nazır adile kimse tayin oluna
maz. Ancak Büyük vakıflarda umum müdür
lüğün izni ile kâtib ve tahsildar kullanılabilir. 
Eskiden tayin edilmiş nazırlar varsa vazifele
rine son verilir. 

İkinci fasıl 

Mütevellilerin vazifeleri 

MADDE 23 — Mütevelliler vakıflarının mü
messilidirler. Bu sıfatla: 

A - Vakfın hayrat ve akarlarını görüb gö
zetirler ; 

B - Tahsili kendilerine bırakılan gelirleri 
toplarlar; 

C - İzinli oldukları masrafları yaparlar; 
Ç - Vakıfta vazifeli olanları kontrol ederler; 
D - Her malî yıl başından bir ay önce vak

fın geçmiş yıl hesabını bağlı oldukları vakıflar 
idarelerine verib tasdik ettirirler ve gelecek 
yılın bütçesini de verirler; 

E - İzinli oldukları başka vazifeleri de ya
parlar. 

Mütevelliler yalnız akarlara mahsus olmak 
üzere borç para alabilirler, bu da İdare mec
lisinin iznine bağlıdır. Yukarıda sayılan vazi
felerin nasıl yapılacağı nizamnamede gösterilir. 

MADDE 24 — Mülhak vakıfların iratlarının 
aslından yüzde beş kontrol hakkı alınarak umum 
müdürlükçe irad kaydolunur. 

MADDE 25 — Mütevelliler muamelelerinden 
dolayı cezaen ve hukukan mesuldürler. 
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se tayin olunmaz. 

MADDE 26 — Meşrutunleh mütevellileri ol
madığı halde mütevelli kaymakamı namile ida
releri evkafça kendilerine tevdi edilmiş ve bu 
kanunun neşrine kadar uhdelerinde kalmış olan 
vakıfların mütevelli kaymakamlarının derhal 
hesabları görülerek vakıfla alâkalan kesilir ve 
bu muamelenin inticmdan sonra kanunun neş-
rindeki tahsisatlarının altı aylığı ikramiye ola
rak defaten kendilerine verilir. 

MADDE 27 — Mütevellilerin vakıfların 
umuru idaresi için riayet edecekleri esaslar ve 
tutacakları defterler ve verecekleri hesablar 
ve haiz olacakları salâhiyetler bir nizamname 
ile tayin olunur. 

MADDE 28 — Mütevelliler her sene vakıfla
rının varidat ve sarfiyatını mübeyyin bir he-
sab cedveli tanzim ve ertesi senenin, üç ayı için 
de vesaiki ile beraber mensub oldukları evkaf ida
relerine ve evkaf idareleri de bunu üç ay zar
fında tetkik ve intaç ile musaddak suretini 
mütevelliye vermeğe mecburdur. 

Bu vakıfların vardiatlarmm aslından yüzde 
beş hakkı murakabe alınarak umum müdürlükçe 
irad kaydolunur. 

( S. Sayısı : 

D. IV Ad. E. 

DÖRDÜNCÜ BAB 

Mukataalı ve icareteynli vakıflar 

Birinci fasıl 

Tasfiye 
MADDE 26 — Bu kanunun neşrinden sonra 

vakıf mallar mukataa ve icareteyne bağlana
maz. 

MADDE 27 — Mevcud mukataalı toprakla
rın veya icareteynli gayrimenkullerin mülkiyet
leri, icare veya mukataaların yirmi misli bir 
taviz mukabilinde mutasarrıflarına devrolunur. 
Taviz ister toptan, ister taksitle ödensin, ilk 
tediye senesi için tahakkuk ettirilen icare ve
ya mukataa üzerinden hesab olunur. 

İkinci fasıl 

Taviz bedellerinin ödenmesi, faiz, tas
fiye müddeti 

MADDE 28 — Yukarıki maddede yazılı ta
vizler toptan ödendiği takdirde mutasarrıf na
mına mülkiyet tapuda tescil olunur. Bu tavizin 
beşte biri peşin ve mütebakisi dörd senede ve 
dörd müsavi taksitte de ödenebilir. Bu takdir
de mülkiyet mutasarrıf namına tescil edilmek
le beraber gayrimenkulun tamamı geri kalan 
taksitler için birinci derecede ve birinci sıra
da ipotek sayılarak tapuya bu suretle kaydo
lunur. Taksitler için yüzde beş faiz yürütülür. 
Bir taksid zamanında ödenmezse geri kalan tak
sitlerin tamamı muacceliyet kesbeder. Mülkiye
tin mutasarrıfı namına tescilinden itibaren mu
kataa ve icare alınmaz. Toptan ödeme halinde 
tavizden yüzde beş tenzilât yapılır. 
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DÖRDÜNCÜ BAB DÖRDÜNCÜ BAB 
Mukataalı ve icareteyrili vakıflar Mukataalı ve icareteynli vakıf mallar 

Birinci fasıl Birinci fasıl 

Tasfiye 
MADDE 6 — Bu kanunun neşrinden sonra 

vakıf mallar mukataaya ve icareteyne bağlana
maz. 

MADDE 27 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

• 

ikinci fasıl 

Taviz bedellerinin ödenmesi, faiz, 
tasfiye müddeti 

MADDE 28 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

Tasfiye 
MADDE 26 — Bu kanunun neşrinden sonra 

vakıf mallar mukataaya ve icareteyne bağla
namaz. 

MADDE 27 — Mevcud mukataalı toprakla
rın veya icareteynli gayrimenkullerin mülki
yetleri, icare veya mukataalarm yirmi misli 
bir taviz karşılığında mutasarrıfına geçirilir. 
Taviz ister toptan, ister taksit ile ödensin, 
ilk ödeme yılı için* tahakkuk ettirilen icare veya 
mukataa üzerinden hesab olunur. 

İkinci fasıl 

Taviz bedellerinin ödenmesi, faiz, 
tasfiye müddeti 

MADDE 28 — Yukarıki maddede yazılı 
tavizler toptan ödendiği takdirde gayrimen
kulun mülkiyeti mutasarrıfı adına tapuda tes
cil olunur. Bu tavizin beşte biri peşin ve geri 
kalanı dörd yılda dörd müsavi taksitle de öde
nebilir. Bu takdirde mülkiyet mutasarrıfı adı
na tescil edilmekle beraber gayrimenkulun ta
mamı geri kalan taksitler için birinci derecede 
ve birinci sırada ipotek sayılarak tapuya böyle
ce kaydolunur. Taksitler için yüzde beş faiz 
yürütülür. Bir taksit zamanında ödenmezse ge
ri kalan taksitlerin tamamı muaccel olur. Mül
kiyetin mutasarrıfı adma tescilinden itibaren 
mukataa ve icare almmaz. 

Toptan ödeme halinde tavizden yüzde beş 
indirilir. 
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MADDE 29 — Mütevelliler muamelelerinden 
tamamen mesuldür. 

Mukataalı ve icareteynli malların 
tasfiyesi 

MADDE 30 — Bu kanunun neşrinden itiba
ren icareteyne tahvil usulü mülgadır. 

MADDE 31 — Mevcud mukataalı toprağın 
mülkiyeti son sene için tahakkuk ettirilen mu-
kataa baliğinin yirmi misline müsavi bir taviz 
mukabilinde milk sahibine intikal eder. 

Mevcud icareteynli gayrimenkullerin mül
kiyeti son sene tahakkuk ettirilen icraei müec
cele baliğinin yirmi misline müsavi bir taviz 
mukabilinde mutasarrıfına intikal eder. 

MADDE 32 — Mukataalı ve icareteynli yer
ler mülkiyetinin yukarıki maddeler mucibince 
mutasarrıfına intikalinde tapuca hiç bir harç 
alınmaz. 

(S. Sayısı 

D. IV Ad. E. 

MADDE 29 — On sene içinde bu kanun hüV 
kümleri dairesinde taviz vermek suretile icâ-
reteyn veya mukataa kayitleri terkin edilme
miş olan gayrimenkullerin mülkiyeti on sene 
nihayetinde kendiliğinden mutasarrıflarına in
tikal eder ve Evkafın hakkı da ivaza inkalâb 
ederek gayrimenkulun tamamı bu ivaz muka
bilinde birinci derece ve birinci sırada ipotek 
sayılır. Umum müdürlük o sene tahakkuk et
tirilen icare veya mukataa üzerinden hesab 
edilecek olan bu tavizlerle vaktinde ödenmeyen 
taksitleri, mutasarrıfın başka mallarına müra
caat suretile ve tahsili emval kanununa göre 
tahsile dahi salahiyetlidir. 

MADDE 30 — Bu kanununun neşrinden son
ra mukataalı veya icareteynli gayrimenkulle
rin tavizleri tamamen Evkafa verilmiş olmadık
ça o mallar üzerindeki temliki tasarruflar Ta
pu dairelerince tescil olunamaz. 

MADDE 31 — Yukarıki malların milk ola
rak tescili hiç bir resim ve harca tâbi değildir, 

BEŞİNCİ BAB 

Müeyyideler ve ınülel'errik hükümler 

Birinci fasıl 

Müeyyûlelvr 

MADDE 32 — Aşağıda yazılı sebebler müte
vellilerin azlini mucibtir: 

1 - Vakıfta mülkiyet iddia edipte mahkemece 
sabit olmaması, 

2 - Vakfa zarar veren kavli veya filî hare
ketlerde bulunması, 

3 - Vakfın varidatını vakfiyedeki şartlar ve 
muayyen salâhiyetler haricinde sarf ve istihlâk 
etmesi, 
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MADDE 29 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır.. 

MADDE 30 
mıştrr. 

MADDE 31 
mistir. 

Hükümetin teklifi onaylan-

Hükûmetin teklifi onaylan-

BEŞtNCÎ BAB 

Müeyyideler ve müteferrik hükümler 

Birinci fasıl 

Müeyyideler 
MADDE 32 — Aşağıda yazılı sebebler müte

vellilerin azlini mucibtir: 
1 - Vakfında mülkiyet iddia edipte mahke

mece sabit olmaması, 
2 - Vakfma zarar veren kavli ve filî hare

ketlerde bulunması, 
3 - Vakfının varidatını vakfiyedeki şartlar 

ve muayyen salâhiyetler haricinde sarf ve istih
lâk etmesi, 

Ad. E. 

MADDE 29 — On yıl içinde bu kanun hü
kümlerine göre taviz vermek yolile icareteyn ve
ya mukataa kayidleri terkin edilmemiş olan 
gayrimenkullerin mülkiyeti on yıl sonunda ken
diliğinden mutasarrıflarına geçer ve vakfm hak
kı da ivaza dönerek gayrimenkulun tamamı bu 
ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sıra
da ipotek sayılır. Umum müdürlük o yıl tahak
kuk ettirilen icare veya mukataa üzerinden 
hesab edilecek olan bu tavizlerle vaktinde öden
meyen taksitleri, mutasarrıfın başka mallarına 
müracaat yolile ve tahsili emval kanununa gö
re tahsile dahi salahiyetlidir. 

MADDE 30 — Bu kanunun hükümleri yürü
meğe başladıktan sonra mukataalı veya icare-
teynli gayrimenkullerin tavizleri tamamen vakfa 
verilmiş olmadıkça o mallar üzerindeki temliki 
tasarruflar tapu dairelerince tescil olunamaz. 

MADDE 31 — 28 ve 29 ncu maddeler hü
kümlerine göre yapılacak ipotek ve milk olarak 
tescil muamelelerinden hiç bir resim ve harç 
aranmaz. 

MADDE 32 — Bu babın içinde yazılı hüküm
lere göre vakıflar idaresinin eline geçecek taviz 
bedelleri bir gelir kaynağı olarak muhafaza edi
lecek ve en faydalı şekilde nemaîandırılacaktır. 
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MADDE 33 — Evkaf umum müdürlüğünce 
31 nci madde mucibince yapılacak tasfiye mül
hak vakıflara da şamil ve her iki nevi vakıftan 
alınacak tavizat bu kanunun 15 nci maddesi ah
kâmına tâbidir. 

D. IV Ad. E. 

4 - Yapılması evkaf idaresininden izin al
mağa bağlı işleri kendiliğinden yapması, 

5 - Hesablarını vaktinde vermemesi, 
6 - Bu kanun hükümleri dairesinde vakfı kü

tüğe kayid ve tescil ettirilmemesi, 
7 - Haysiyet ve şerefi ihlâl eden veya bir 

seneden fazla hapsi veya ağır hapsi mucib olan 
suçlardan birilie mahkûm olması, 

8 - Vakfın zararmı mucib olacak surette va
zifesinde kayıdsızlığı görülmesi, 

MAÖDE 33 — Azli katileşen mütevelli başka 
bir vakfın da mütevellisi ise ondan da azledli-
miş sayılacağı gibi bir daha mütevelli de 
olamaz. 

Geçen maddenin bir, iki, üç ve altıncı fasılla
rında yazılı sebeblerden dolayı azledilmiş olan 
mütevelliler vakıftan başkaca menfaat hisseleri 
varsa ondan da mahrum olurlar. 

MADDE 34 — Yukarıkı maddede yazılı ta
vizat defaten veya dörtte biri peşin ve kalanı 
en çok dörd senede ve dörd müsavi taksitte ol
mak üzere istifa olunur ve tamamının veya ilk 
taksitinin tesviyesinden sonra mukataa ve icare 
almmaz. 

MADDE 34 — Mütevellinin azledilmiş ol
ması hakkında ayrıca takibat yapılmasına mâni 
olmaz. Ceza kanununun tatbikatında vazifele 
rinden doğan suçlardan dolayı mütevelli memut 
sayılır . 
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4 - Yapılması evkaf idarelerinin iznine bağ
lı olan işleri kendiliğinden yapması, 

5 - Bütçesini ve hesaplarını vaktinde verme
mesi, 

6 - Bu kanun hükümleri dairesinde vakfı kü
tüğe kayid ve tescil ettirilmemesi, 

7 - Haysiyet ve şerefi ihlâl eden veya bir 
seneden fazla hapsi veya ağır hapsi mucib olan 
suçlardan birile mahkûm olması, 

8 - Vakfının zararını mucib olacak surette 
vazifesinde kayidsizliği görülmesi. 

Ad. E. 

MADDE 33 — Azli katileşen mütevelli baş
ka bir vakfın da mütevellisi ise ondan da az
ledilmiş sayılacağı gibi bir daha mütevelli ola
maz. 

MADDE 34 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

BEŞİNCİ BAB 

Müeyyedeler ve müteferrik hükümler 

Birinci fasıl 

Müeyyedeler 
MADDE 33 — Aşağıda yazılı sebebler mü

tevellilerin azlini mucibdir : 
A - Vakfmda mülkiyet iddia edib de mah

kemece sabit olması; 
B - Vakfma maddî zarar veren kavli veya fi

lî hareketlerde bulunması; 
C - Vakfm gelirlerini vakfiyedeki şartlar 

ve muayyen salâhiyetler dışmda sarf etmesi; 
Ç - Yapılması vakıflar idaresinin iznine bağ

lı işleri kendiliğinden yapması; 
D - Bütçesini ve hesablarmı kabule değer bir 

mazereti olmadığı halde vaktinde vermemesi; 
E - Bu kanun hükümlerine göre vakfmı kü

tüğe kaydettirmemesi; 
P - Haysiyet ve şerefi bozan suçlardan biri 

ile veya ağır hapis veya altı aydan fazla hapis 
ile mahkûm olması; 

G - Vakfma zarar verecek yolda vazife
sinde kayidsizliği görülmesi; 

Azline karar verilen mütevelli kararın tebli
ğinden itibaren 15 gün içinde yazı ile idare 
meclisine itiraz edebilir. 

MADDE 34 — Azli katileşen mütevelli baş
ka bir vakfm da mütevellisi ise ondan da azledil
miş sayılacağı gibi bir daha mütevelli de olamaz. 
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Defaten tediye kanunun neşrinden itibaren 
bir sene zarfında olduğu takdirde % 5 i tenzil 
olunur. Mukassatan tediye halinde dörtte bi
rinden üst tarafı için % 5 faiz yürütülür. 

MADDE 35 — Tavizat tapu sicilline kayde 
lüzum olmaksızın bina ve arsa üzerinde birinci 
derecede kanunî ipotek hakkını haizdir. 

Binaenaleyh bu gayrimenkuller ister pazar
lık ve ister müzayede suretile olsun satıldığı tak
dirde hemen muacceliyet kesbeder. Tapu me
murları icareteynli veya mukataalı mahallerin 
tavizatı evkafa verilmiş olmadıkça bu mahaller
de bir gûna temliki tasarruf muamelesini tescil 
edemezler. 

MADDE 36 — Miadında verilmeyen taksitler 
tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Mûeyy edeler 
MADDE 37 — Aşağıda yazılı sebepler mü

tevellilerin başlıca azlini muciptir: 
A - Vakfında mülkiyet iddiası, 
B - Vakıf aleyhine kavli ve filî hareketler, 
O - Vakfın varidatını şurutu vakfiye ve mu

ayyen salâhiyeti haricinde sarf ve istihlâk, 
D - Müdüriyeti umumiyeden mezuniyet al

maksızın her ne suretle olursa olsun umuru va
kıfta tasarruf, 

E - Hesapların miadmda verilmemesi. 
E - Bu kanunun hükümleri dairesinde vakfı 

kütüğe gayid ve tescil ettirmemesi, 
Şu sayılan hallerden birinin tevcihi cihat ni

zamnamesi mucibince yapılacak tahkikat ile su-
butu halinde mütevelli azlolunur. Bu suretle 
azlolunan mütevelli hakkmda filin derecesine 
göre Türk ceza kanununun 279 ncu maddesi ah
kâmı da tatbik olunur. 

MADDE 38 — Vakfı müddeti zarfmda kütü
ğe kaydettirmediğinden dolayı azledilen müte
velliler vakıftan başka menfaat hisleri varsa on
dan mahrum edildikleri gibi haklarında Türk 
ceza kanununun 526 ncı maddesi ahkâmı da tat-

! 6 -
D. IV Ad. fi. 

MADDE 35 — Bazı sanat sahihlerine mah
sus vakıflarla cemaatçe idare olunan vakıfları 
idare eden ferd veya heyetler bu kanunun tat
bikinde mütevelli hükmündedirler. 

MADDE 36 — Müddeti içinde kütüğe kay
dettirilmeyen vakıflar mazbut vakıflar araşma 
alınır. 

MADDE 37 — On üçüncü maddede yazılı 
paralan faizsiz bırakanlardan bunlarm faizi 
ve bu paraları bu kanunla gösterilen yerlerden 
başka tarafa sarf edenlerden veya sarf mı emre
denlerden, yerlerine konuluncaya kadar ziyaa 
uğrayan faizleri maaşlarmdan kesilmek suretile 
tahsil olunur. 

İkinci fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 38 — Bu kanunun birinci madde
sinde Umum müdürlük tarafından idaresi gös
terilen ve bu kanunun neşri tarihine kadar 
mazbutiyet altma alınmış olan vakıfların maz-
butiyetleri kaldırılamaz. Tevcihleri outz sejne-
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MADDE 35 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 36 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

İkinci fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 38 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

! 

MADDE 35 — Mütevellinin azledilmiş olması 
hakkında ayrıca takib yapılmasına mâni olmaz. 

Ceza kanunununun tatbikmda vazifelerinden 
doğan suçlardan dolayı mütevelli memur sa
yılır. 

MADDE 36 — Müddeti içinde kısmen veya 
tamamen kütüğe kaydettirilmeyen vakıflar maz
but vakıflar araşma alınır. 

İkinci fasıl 

Müteferrik hükümler 
MADDE 38 — Bazı sanat sahiblerine mahsus 

vakıflarla cemaatlarce idare olunan vakıfları 
idare eden ferd veya heyetler bu kanunun tat
bikmda mütevelli hükmündedirler. 

MADDE 37 — On üçüncü maddede yazılı pa
ralara faizsiz bırakanlardan bunların faizi ve 
bu paraları bu kanunda gösterilen yerlerden 
başka tarafa sarfedenlerden veya sarfını emre
denlerden, yerlerine konuluncaya kadar ziyaa 
uğrayan faizleri tahsil olunur. 

MADDE 37 — 13 üncü ve 32 nci maddelerde 
yazılı paraları nemasız bırakanlara bunların 
faizi ve bu paraları bu kanunda gösterilen 

' yerlerden başka yerlere sarfedenlere ve sarfını 
[ emredenlere yerlerine konuncaya kadar ziyaa 
I uğrayan faizleri tazmin ettirilir. 
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bik olunur. 
Bu madde hükmü mütevelli olmamakla bera

ber vakfı elinde bulunduran sair alâkadarlar 
hakkında da caridir. 

MADDE 39 — 12 ve 14 ncü maddeler hilâfı
na olarak faizsiz bırakılan veya başka bir husu
sa sarfedilen paraların yerlerine konuncaya ka
dar ziyaa uğrayan faizleri bunlrı faizsiz bırakan 
veya hilafı kanun sarf eden ve sarfına emir veren 
memurların maaşlarından kesilmek suretile ce-
zaen kendilerinden alınır. 

MADDE 40 — Eski vakıflara müteferri bu 
kanuna mugayir bilûmum hükümler mülgadır. 

den beri mesbuk olmayan tevliyetler tevcih 
edilemez. Ancak alâkadarların vakfiye muci
bince intifa hakları mahfuzdur. 

MADDE 39 — Tevliyet ve vakıftan intifa 
taleb ve iddialarında Evkaf idaresi kendini il* 
zam edecek mahkeme ilâmı isteyebilir. 

MADDE 40 — Vakıf mallar hakkında da ka
nunu medeninin kabul ettiği müruru zaman hü
kümleri cereyan eder. Ancak vakfm rakabesi-
ne aid olub henüz tamam olmamış bulunan otuz 
altı senelik müruru zaman bu kanunun neşrin
den itibaren beş sene geçmedikçe ikmal edilmiş 
olmaz, bununla beraber müddetin mecmuu otuz 
altı seneyi geçemez . 

MADDE 41 — Bu kanunun neşri tarihinden 
evvel vukua gelen hâdiselerin hukukî hüküm
leri o hâdiselerin vaki olduğu zamanda meri 
esaslara tâbi kalır. Bu kanunun neşri tarihin
den sonraki hâdiselerde bu kanun ve sarahat 
olmayan ahvalde meri kanunların hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 42 — Bu kanunun neşrinden evvel 
vakfiyeleri hilâfma bir vakıftan diğer vakıfla
ra veya ayni vakfın diğer hayratına yapılmış 
olan ve daimî masraf mahiyetinde bulunan yar
dımlar tahsis sayılır ve sarflarına devam olunur. 

MADDE 43 — Bu kanunun neşrinden en az 
on beş sene evvelinden beri vakıf olarak tasar
ruf edildikleri vergi kayidleri, icar kontura-
toları ve şahsı hükmiyenin gayrimenkul tasar
ruflarına dair olan 16 şubat 1928 tarihli kanu
nun neşrinden sonra Tapuya verilmiş defterler 
ve müesseselerin hesab defterleri ve buna mü
masil vesikalarla anlaşılacak olan yerler o su
retle Evkaf kütüğüne kayid ve tescil olunur
lar. Bu kayid ve tescil Evkaf idaresinin talebi 
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MADDE 39 — Tevliyet ve vakıftan intifa 
talebine ve vakıflarda mülkiyet iddiasına mü
teallik davalar mütevelliler aleyhine olsa bi
le Evkaf idaresi de hasım ittihaz edilmek sure-
tüe ikame olunur. 

MADDE 40 — Kanunu medeninin müruru 
zaman hakkında kabul ettiği hükümler vakıf 
mallar hakkında da caridir. Ancak vakfın ra-
kabesine aid olub henüz tamam olmamış bu
lunan outz altı senelik müruru zaman bu ka
nunun neşrinden itibaren beş sene geçmedikçe 
ikmal edilmiş olmaz, bununla beraber müddetin 
mecmuu otuz altı seneyi geçemez. 

MADDE 41 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 42 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 43 — Bu kanunun neşrinden en az 
on beş sene evvelinden beri vakıf olarak ta
sarruf edildikleri vergi kayidleri, icar konto-
ratorları ve eşhası hükmiyenin gayrimenkule ta
sarruflarına dair olan 16 şubat 1928 tarihli ka
nunun neşrinden sonra tapuya verilmiş defter
ler ve müesseselerin hesab defterleri ve buna 
mümasil vesikalarla anlaşılacak olan yerler o 
suretle Evkaf kütüğüne kayid ve tescil olu
nurlar. Bu kayid ve tescil Evkaf idaresinin 

( S. Sayısı ; 
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MADDE 39 — Bu kanunun birinci madde
sinde umum müdürlük tarafından idare edileceği 
gösterilen ve bu kanunun neşri tarihine kadar 
mazbutiyet altına alınmış olan vakıfların mazbu-
tiyetleri kaldırılmaz. On senedenberi mütevelli-
liği kimseye tevcih edilmemiş olan vakıflarda 
artık tevcih yapılmaz. 

Ancak alâkalıların vakfiyeye göre intifa 
haklan mahfuzdur. 

MADDE 40 — Mülhak vakıflarda mütevel-
liliğe ve vakıftan intifa veya mülkiyet iddia
sına aid davalarda mütevellilerle vakıflar ida
resi birlikte hasım tutulmak lâzımdır. 

MADDE 41 — Kanunu medenideki müruru 
zaman hükümleri vakıf mallar hakkında da tat
bik olunur. Ancak vakfın rakabesine aid olup 
şimdiye kadar tamam olmamış bulunan eski 36 
yıllık müruru zaman bu kamın hükümleri yürü
meğe başladıktan itibaren beş yıl geçmedikçe 
tamam olmuş sayılmaz. Bununla beraber müd
detlerin mecmuu 36 yılı geçemez. 

MADDE 42 — Bu kanunun hükümleri yürü
meğe başlamazdan evvel vukua gelen hâdiselerin 
hukukî hükümleri o hâdiselerin vaki olduğu za
manda meri esaslara tâbi kalır. Bu kanunun 
hükümleri yürümeğe başladıktan sonraki hâdi
selerde bu kanun ve sarahat olmayan ahvalde 
meri kanunların hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 43 — Bu kanunun neşrinden evvel 
vakfiyeleri hilâfına bir vakıftan diğer vakıflara 
veya ayni vakfın diğer hayratına yapılmış olan 
daimî masraf mahiyetindeki yardımlar tahsis 
sayılır ve sarflarına devam olunur. 
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Muvakkat maddeler 
MADDE 1 — Şimdiye kadar evkafa hesab 

vermemiş bilûmum mütevelliler veya mütevelli 
heyetleri bu kanunun neşrinden itibaren üç ay 
zarfında idare ettikleri vakıfların varidat mem
balarını ve bunların son sene varidat ve mas
raflarının miktar ve envaını ve tevliyeti hangi 
makamın veya heyetin ne gibi emir ve kararla
rına müsteniden ve hangi tarihtenberi tasarruf 
eylediklerini gösterir bir beyanname tanzim ve 
mensub oldukları Evkaf idarelerine itaya mec
burdurlar. 

D. IV Ad. E. 

üzerine Tapuca ve gayrimenkullerin kayidleri-
ne işaret ve keyfiyet münasib vasıtalarla ilân 
olunur, tlân tarihinden itibaren beş sene zar
fında bir gûna itiraz dermeyan olunmadığı tak
dirde o malların vakıf olarak katı tescilleri ya
pılır ve tapuları verilir. Tapu kayidlerine işaret 
edilecek gayrimenkullere aid davalarda Evkaf 
idaresi ve varsa mütevelli de birlikte hasım olur. 

Şimdiye kadar olduğu gibi Evkafın 1515 nu
maralı kanun hükümlerinden istifade hakkı da
hi mahfuzdur. 

Muvakkat maddeler 

MADDE 1 — Şimdiye kadar Evkaf idaresi
ne hesab vermemiş bütün mütevelliler veya 
mütevelil heyeteri bu kanunun hükümleri yü
rümeğe başladığı günden itibaren üç ay içinde, 
idare ettikleri vakıfların mahiyetlerini, vari^ 
dat membalarını ve bunların sarf ve tahsis ma
hallerini, geçmiş son senenin varidat ve mas
raflarının miktar ve nevilerini ve tevliyeti han
gi salahiyetli merciin intihab veya kararma 
müsteniden ve hangi tarihten beri yaptıklarını 
gösterir bir beyanname tanzim ve mensub ol
dukları Evkaf dairelerine vermeğe mecburdur
lar. 
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talebi üzerine tapuca o gayrimenkullerin ka
yidlerine işaret ve keyfiyet münasib vasıtalarla 
ilân olunur. İlân tarihinden itibaren iki sene 
zarfında bir gûna itiraz deraıeyan olunmadığı 
takdirde o malların vakıf olarak katı tescille
ri yapılır ve tapuları verilir. Tapu kayidlerine 
işaret edilecek gayrimenkullere aid davalarda 
Evkaf idaresi ve varsa mütevelli de birlikte ha
sım olur. 

Şimdiye kadar olduğu gibi Evkafın 1515 nu
maralı kanun hükümlerinden istifade hakkı da
hi mahfuzdur. 

Ad. E. 

Muvakkat maddeler 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 44 —Bu kanunun hükümleri yürü
meğe başladığından itibaren en az on beş yıl-
danberi vakıf olarak tasarruf edildikleri vergi 
kayidleri, icar konturatoları ve eşhası hükmiye-
nin gayrimenkule tasarruflarına dair olan 16 
şubat 1328 tarihli kanunun neşrinden sonra tapu
ya verilmiş defterler ve müesseselerin hesab def
terleri ve buna benzer vesikalarla anlaşılacak olan 
yerler o suretle vakıf kütüğüne kaydolunurlar. 
Bu kayid vakıflar idaresinin istemesi üzerine 
tapuca o gayrimenkullerin kayidlerine işaret ve 
keyfiyet münasib vasıtalarla ilân olunur, ilân 
tarihinden itibaren iki yıl içinde dava yolu ile 
bir gûna itiraz olunmadığı takdirde o malların 
vakıf olarak katı tescilleri yapılır ve tapuları 
verilir. Tapu kayidlerine işaret edilecek gayri-
menkullere aid davalarda vakıflar idaresi ve 
varsa mütevelli de birlikte hasım olur. 

Bundan başka, vakıflar idaresinin 1515 sayılı 
kanun hükümlerinden istifade hakkı mahfuzdur. 

Muvakkat madde 
A - Şimdiye kadar vakıflar idaresine hesab 

vermemiş olan bütün mütevelliler veya 
mütevelli heyetleri bu kanunun hüküm
leri yürümeğe başladığı günden itiberen 
üç ay içinde idare ettikleri vakıfların mahi
yetlerini, varidat membalarını ve bunlarm sarf 
ve tahsis mahallerini, geçmiş son senenin vari
dat ve masraflarının miktar ve nevilerini ve 
mütevelliliği hangi salahiyetli merciin intihab 
veya kararma müsteniden ve hangi tarihten 
beri yaptıklarını gösterir bir beyanname tanzi
mine ve mensub oldukları vakıflar dairesine ver
meğe mecburdurlar, 
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MADDE 2 — Yukarıkı madde mucibince be
yanname vermiş olan mütevellilere bir makbuz 
ilmühaberi verilir ve bu ilmühaberi hâmil olan 
kimseler (Bu kanun ahkâmına mutabık ol
mak) kaydile vakıfların idaresine devam ederler. 

MADDE 3 — Birinci maddede muharrer 
müddet zarfında beyanname vermemiş olan kim
seler vakıflarda tasarruf ve bu sıfatla vakıfların 
varidatını da cibayet edemezler. Vaki teahhıır 
meşru bir sebebe müstenid olmadığı veya veri
len beyanname hakikate muhalif bulunduğu tak
dirde tevliyetten derhal azlolunurlar. 

MADDE 4 — Evkafa verilecek bu beyanna
melerin üç ay zarfında tetkiki ve tasdiki mec
buridir. Bu müddet zarfında tasdik edilmediği 
takdirde yalnız mukannen masraflar filen tas
dik edilmiş addolunur ve taahhüre meydan ve
ren memur başkaca mesul olur. 

MADDE 5 — Beyannameler muhteviyatının 
eldeki vesaika müstenid olması ve bu vesaiki 
bu kanunun neşrinden mukaddem mevcud ve 
meri olduğunun sabit bulunması şarttır, 

MADDE 6 — Bu kanunun neşrinden itiba
ren umum müdürlükçe iki sene zarfında Türki
ye Cumhuriyeti dahilinde bulunan cami ve mes-
cidlerîn hakikî ihtiyaca göre tasnifi ve cemi ka

bil olan vazifeler birleştirilmek suretile hademe 
kadrolarının tesHti mecburidir. Tasnifin esa-
satı ve sureti tatbiki tcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak bir talimatname ile tayin olu
nur. 

MADDE 41 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 42 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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D. IV Ad. E. 

MADDE 2 — Yukarıki madde mucibince be
yanname vermiş olan mütevellilere bir mak
buz ilmühaberi verilir. Bu ilmühaberi hâmil 
olan kimseler bu kanun dairesinde vakıfların 
idaresine devam ederler. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı müddet 
içinde beyanname vermemiş olanlar vakıflarda 
tasarruf edemezler. Gecikme haklı bir sebebe 
müstenid değilse veya verdikleri beyanname 
hakikate uygun bulunmazsa tevliyetten derhal 
azlolunurlar. 

MADDE 4 — Evkaf idaresine verilecek be
yannamelerin verildikleri tarihten itibaren üç 
ay içinde tetkik ve tasdiki mecburidir. Bu müd
det zarfında tasdik edilmediği takdirde yalnız 
mukannen masraflar tasdik edilmiş sayılır. , 

MADDE 5 — Beyannameler muhteviyatının 
vesika ve teamüllere müstenid olması ve bu ve
sika voya teamüllerin bu kanunun neşrinden 
evvel mevcud ve meri bulunması şarttır. 

- MADDE 6 — Bu kanun hükümleri yürümeğe 
başladığı zaman mevcud olan fürudan gayri 
mütevellilerle Evkaf umum müdürlüğünce mü
tevellisi olmadığından veya mütevellisi mevcud 
olduğu halde vakfı bizzat idare edemediklerin
den dolayı idare kendilerine tevdi edilmiş jolan 
kaymakamlar şimdiye kadar olduğu gibi va
kıflarını idareye devam ederler. Azil veya1 her 
hangi bir suretle inhilâl vukuunda bu kanun 
hükümleri tatbik olunur.. 

MADDE 44 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden üç ay sonra yürümeğe başlar. 

MADDE 45 — Bu kanun hükümlerini! tcra 
Vekilleri Heyeti yerine getirir . 
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MADDE 2 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 4 — Evkaf idaresine verilecek be
yannamelerin verildikleri tarihten itibaren altı 
ay içinde tetkik ve tasdiki mecburidir. Bu 
müddet zarfında tasdik edilemediği takdirde yal
nız mukannen masraflar tasdik edilmiş sayılır. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 44 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden altı ay sonra yürümeğe başlar. 

MADDE 45 — Bu kanun hükümlerini icra 
Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

43 — 
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B - Yukarıki madde mucibince beyanname 
vermiş olan mütevellilere bir makbuz ilmühaberi 
verilir. Bu ilmühaberi hâmil olan kimseler bu 
kanun dairesinde vakıflarının idaresine devam 
ederler. 

C - Birinci maddede yazılı müddet içinde be
yanname vermemiş olanlar vakıflarında tasar
ruf edemezler. Gecikme haklı bir sebebe müs-
tenid değilse veya verdikleri beyanname haki
kate uygun bulunmazsa mütevellilikten derhal 
azlolunurlar. 

Ç - Vakıflar idaresine verilecek beyanname
lerin verildikleri tarihten itibaren altı ay için
de tetkik ve tasdiki mecburidir. Bu müddet için
de tasdik edilmediği takdirde yalnız mukannen 
masraflar tasdik edilmiş sayılır. 

D - Beyannameler muhteviyatının vesika ve 
teamüllere müstenid olması ve bu vesika veya te
amüllerin bu kanunun neşrinden evvel mevcud 
ve meri bulunması şarttır. 

E - Bu kanun hükümleri yürümeğe başladığı 
naman mevcud olan ferilerden gayri mütevelli
lerle Vakıflar umum müdürlüğünce mütevellisi 
olmadığından veya mütevellisi mevcud olduğu 
halde vakfı bizzat idare edemediklerinden dolayı 
idare kendilerine tevdi edilmiş olan kaymakam
lar şimdiye kadar olduğu gibi vakıfları idare
ye devam ederler. Azil veya her hangi bir su
retle inhilâl vukuunda bu kanun hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 45 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden altı ay sonra yürümeğe başlar,. 

MADDE 46 — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Heyeti yerine getirir. 
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