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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Türkiye ile İsveç arasında akdedilen ticaret ve 
tediye anlaşmalarının tasdikma dair kanun lâyihası 
kabul edildi. 

Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk muka
velenamesinin tasdikma, 

Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 
1494 sayıh kanunla değiştirilen dördüncü maddesinin 
tadiline, 

Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve teadülü 

Lâyihalar 
1 — Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/429) (Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

2 — Askerî muhakeme usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/430) (Millî Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

3 — Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve te
adülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı ced-
velin Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası (1/431) (Maarif ve Bütçe 
encümenlerine) 

Tezkereler 
4 — Tokad mebusu Hasib Ahmed Aytunanm teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi (3/269) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
5 — Eylül : ikinci teşrin 1939 aylarma aid rapo-

1 — Tokad melusu Nâzım Poroyun, Arzuhal 
encümeninin 29 - IV -1940 tarihli haftalık karar 
cedvelindeki 1411 sayılı kararın Umumî Heyette 
müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası (4/17) 

hakkındaki kanuna bazı maddeler eklenmesine. 
Adliye teşkilât ve kadrolarında yapılacak ilâveye, 
Türkiye - İsveç anlaşmasının bazı hükümlerini ta

dil için teati olunan notaların tasdikma dair kanun 
lâyihalarının birinci müzakereleri yapılarak çarşam
ba günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Çanakkale İsparta 

Ziya Gevher Etili KemalÜnal 

OÎLEN EVRAK 
run 3 ncü fıkrası hakkmda Maliye encümeni mazba
tası (3/197) (Ruznameye) 

6 — İstanbul mebusu Ziya Karamursalm, Arzuhal 
encümeninin 1 - XII - 1939 tarihli Haftalık karar 
cedvelindeki 350 ve 389 sayılı kararların Umumî He
yette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbataları (4/9) (Ruznameye) 

7 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan me
mur ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 
2097 sayılı kanuna ikinci bir muvakkat madde ilâve
sine dair kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve Ma
liye encümenleri mazbataları (1/332) (Ruznameye) 

8 — Vakıflar umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Vakıflar umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı kat-
ğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
enmcümeni mazbatası (3/261, 1/82) (Ruznameye) 

BAŞKAN — Takrir sahibi, Tokad mebusu 
Nâzım Poroy burada bulunmadığı için ruzname-
nin bu maddesinin müzakeresini gelecek celseye 
bırakıyoruz. 

2 — HAVALE 

BÎBÎNOÎ CELSE 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KATÎBLER — Kemal Ünal (İsparta), Ziya Gevher Etili (Çanakkale ) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 76 — 
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2 — Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin 

tefsin hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Dahi
liye, Adliye ve Maliye encümenleri mazbataları 
(3/231) [1] 

(Malîye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? Bazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı 
maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 sayılı ka

il] 197 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr. 

nunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine da-' 
ir kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/373) 

BAŞKAN — Hâkimler kanununun müzake
resine başlryamıyoruz. Çünkü Adliye vekili bu
rada mevcud değildir. 

Ruznamemizde başka konuşulacak bir şey 
yoktur. Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,10 

»>»*« 
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S. Sayısı: |97 
Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tefsiri hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Adliye, ve Maliye 
encümenleri mazbataları (3/231) 

T. C, 
Başvekâlet 20- IH -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1218 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tesiri hakkındaki Dahiliye vekilliğinin 2 - I - 1940 tarih 
ve 1 numaralı tezkeresile Vakıflar umum müdürlüğünün bu hususa müteallik 30 - 1 - 1940 tarih ve 
63123/18 numaralı mütaleanamesi suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Dahiliye vekâleti hukuk müşavirliği 2 -1 -1940 tarih ve 1 sayılı tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlet makamına 

Vakıflar kanununun 30 ncu maddesi mucibince tağviz bedelleri tamamen verilmedikçe temliki ta
sarruflar tapu dairelerince tescil olunamayacağı tasrih edilmektedir. 

Belediyelerce vaki olan istimlâklerde mahiyeten temliki tasarrfular addolunacağından tapu dai
relerine tağviz bedeli tamamen verilmedikçe belediye namına ferağ yapılmamaktadır. 

Tağvize tâbi olan, vakıf bir yerin istimlâki vakfın taviz hakkına da şamil ve istimlâk bede
linden vakfîn taviz hakkının tefriki zaruridir. 

Rıza ve akde müstenid ferağ ve takrir muamelelerinde bu bedelin sureti tesviyesi pazarlığın şart-
larile tayin edilmiş olacağından tescil sırasında ihtilâf mevzuu olamıyacağı tabiidir. 

Vakıflar kanununun 27, 28, 30 ncu maddeleri sarahatine göre tağviz bedeli mükellefiyeti tmlikî 
tasarruftan bulunan gayrimenkulun mutasarrıfı hazırına tahmilini kabul eylediği anlaşılmaktadır. 

Ancak istimlâk gibi bir taraflı ve amme menfati için ihtiyar olunur. Cebrî bir muamelede bu be
delin yene mutasarrıfa aidiyeti icab ettiği halde mücerred kanunda tayin ve tasrih edilmemesi 
sebebi mahkemelerin bu bedelin atiye aidiyeti telâkki ve içtihadına yol açmış ve Temyiz mahkeme
si içtihadları da muhtelif şekillerde tecelli ederek, keyfiyetin intacı mümkün olamamıştır. 

Binaenaleyh arz ve tafsil olunduğu veçhile vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tefsiri ile be
lediyece vaki olan istimlâklerde tağviz bedelinin bedeli istimlâke dahil ve binaenaleyh mutasarrı
fa aid bulunduğunun Yüksek Meclisçe tef siren halline, delâlet buyurulmasını saygılarımla arzede-
rim. 



Vakıflar umum müdürlüğü hukuk müşavirliği ifadeli 63123/18 sayılı ve 30 - I - 1940 
tarihli tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet yüksek makamına 

9 - 1 - 1940 tarih ve 6/77 numaralı buyrukları karşılığıdır : 
Belediyelerce istimlâk edilen mukataalı topraklarla icareteyinli gayrimenkuUerde vakfa aid tağvi-

zin hangi tarafın tediyesi icab edeceği taayyün etmediğinden bahsile vakıflar kanununun 30 nen 
maddesinin, meseleye vuzuh verecek bir şekilde tefsiri talebine mütedair Dahiliye vekâletinden yüksek 
katınıza sunulan ve bir sureti idarej-e tebliğ buyuruları yazısı mütalea olundu. 

2762 numaralı vakıflar kanununun 27 ve müteakib maddelerde tasfiyeleri kabul edilmiş olan mu
kataalı topraklarla icareteyinli gayrimenkuUerde, biri vakfa, diğeri de bu yerlerin mutasarrıflarına 
raci iki hakkın vücuduna ve istimlâk bedelinin her iki hakka da şümulüne binaen yer mutasarrıfla
rının kendi haklarına tekabül eden bedeli almaları ve vakfa raci olan rakabe veya hukuku tasarrufiyc-
ye müteallik tavizin de vakfa tefriki icab edeceği derkârdır. 

Binaenaleyh sözü geçen 30 ncu maddeye tevfikan mukataalı veya icareteyinli gayrimenkullurin 
tavizleri tamamen vakfa verilmedikçe o mallar üzerindeki temliki tasarruflar caiz olamıyacağma ve be
lediyeler, gayrimenkul]erin bedellerini takdir ettirirken nazarı dikkate alınacak karine ve deliller me
yan mda o malların tağviz bedellerinin verilmiş olub olmadıkları cihetleri de dahil bulunacağına göre 
belediyelerce vaki olacak istimlâk muamelelerinde verilecek istimlâk bedellerini teşkil eden (tasarruf 
bedelinin) mutasarrıfa, rakabe hakkı olan tağviz bedelinin de Vakıflar idaresine verilmesi iktiza ede
ceği pek tabiî görülmekte ise de icabının takdir ve iradesine müsaade buyurulmasmı derin saygı
larla arzolunur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 3/231 
Karar No. 33 

2 -IV-1940 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tef
siri hakkında Dahiliye vekâletile Vakıflar umum 
müdürlüğünden yazılan mütaleanamelerin gön
derildiğini ihtiva eden 20 mart 1940 tarihli ve 
6/1218 numaralı Başvekâlet tezkeresi encümeni
mize tevdi kılındığından Dahiliye vekili ve Va
kıflar umum müdürü muavini hazır olduğu hal
de okundu: 

Dahiliye vekâletinin tezkeresinde: Vakıflar 
kanununun 30 ncu maddesinde tağviz bedelleri 
tediye edilmedikçe tapu sicillerinde temliki mu
amele yapılamıyacağı musarrah ise de belediye 
istimlâk işlerinde tağviz bedelinin hangi tarafça 
tediye edileceği hakkmda sarahat olmadığından 
meselenin tefsir yolu ile halledilmesine lüzum 
gösterilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğünün tezkeresinde: 
Belediyelerce tayin edilecek istimlâk bedelleri 
yekûnuna tağviz bedellerinin de dahil bulunaca
ğına göre tasarruf bedelinin mutasarrıfa ve tağ
viz bedelinin de Vakıflar idaresine tediye edil
mesi lâzım geleceğine işaret edilmiştir. 

tcabı müzakere olundu: 
Vakıflar kanununun 26 ncı maddesi hükmü

ne göre; 13 haziran 1935 tarihinden sonra vakıf 
mallar mukataaya ve icareteyne bağlanamıyaca-
ğı gibi ayni kanunun 27 nci maddesi mefadma 
nazaran da; mevcud mukataalı toprakların ve 
icareteynli gayrimenkullerin mülkiyetleri, mu-
kataa ve icarelerinin yirmi misli bir tağviz mu
kabilinde mutasarrıflarına geçirilir. 

(fi. Sayısı: 197) 
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Mukataa ve icarelerin mikdarmı dahi, vergi

ye esas olan kıymetin binde iki buçuğundan dun 
olamıyacağı tapu harçları kanununun 35 nci 
maddesinde musarrah bulunmaktadır. 

Belediye istimlâk kanununun 8 nci maddesi 
mucibince; istimlâk edilecek gayrimenkullerin 
kıymeti, istimlâk tarihindeki vaziyetine ve em
salinin alım, satım rayicine göre takdir edilir. 

Bu mevzuat hükümlerinden müstefad olduğu 
üzere : (belediyelerce istimlâk edilecek muka-
taalı topraklarla icareteynli gayrimenkullerin 
komisyon marif etile takdir edilecek kıymetinden 
bermucibi kanun vergi kıymetine nazaran binde 
iki buçuk olarak teayyün etmiş bulunan mikda-
rın murakabe hakkı olarak vakfa ve mütebaki 
mikdarının, tasarruf hakkı olarak mal sahibine 
verilmesi tabiî bulunduğundan ortada tefsir yo-
lile halli mucib bir cihet görülememiştir. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 

Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tef
sir talebi hakkında Dahiliye vekâletinden yazı
lan tezkere ile Vakıflar umum müdürlüğünün 
bu hususa müteallik mütaleanamesinin Başvekâ
letin 20 mart 1940 tarih ve 6/1218 sayılı tezke-
resile birlikte Encümenimize de havale ve tevdi 
buyurulması üzerine bu işe taallûk eden dosya 
muhteviyatı Dahiliye vekâleti ve Vakıflar 
umum müdürlüğü mümessillerinin huzurile ted-
kik ve müzakere olundu : 

Dahiliye vekâletinden Başvekâlet makamına 
yazılan 2 -1 -1940 tarih ve 1 sayılı tezkerede ta
viz bedelleri tamamen tediye edilmedikçe temli
ki tasarrufların tapu dairelerince tescil oluna-
mıyacağı vakıflar kanununun 30 ncu maddesin
de tasrih edilmiş ise de bu bedelin hangi tarafa 
aid olacağı hakkında bir kayid mevcud olmama
sına binaen rızaya müstenid satışlarda pazar
lığın şartlarile taayyün etmiş olacağından tes
cil sırasında bir ihtilâf mevzubahs olmamakta ve 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılı
nır. 
Dahiliye E. Reisi R. V. M. M. Kâtib 

Tekirdağ Çoruh Mardin Yozgad 
C. Uybadm Atıf Tüzün Z. Arkant 
Antalya Balıkesir Balıkesir 

B. Kaplan F. Tiritoğlu S. Uzay 
Bingöl Bursa Çanakkale 

Necmeddin Sahir F. Güvendiren H. Ergeneli 
Çorum Erzurum Erzurum 

/. Kemal Alpsar N. Elgün Zeki Soydemir 
Malatya İzmir Kayseri 

Emrullah Barkan M. Aldemir A. Hilmi Kalaç 
Konya Maraş Sivas 

Şevki Ergun Z. Kayran Mithat Ş. Bleda 
Tokad Trabzon Yozgad 

Galib Pekel S. Abanozoğlu S. Korkmaz 
Zonguldak Zonguldak Hatay 

/. E. Bozkurt Rifat Var dar A. Türkmen 

ancak cebrî bir muameleyi tazammun eden istim
lâklerde vakıflar kanununun 27, 28, 30 ncu mad
delerinin sarahatine göre bu mükellefiyetin tem
liki tasarrufta bulunan gayrimenkulun muta
sarrıfı hazırına tahmilini icab etmekte olduğu ve 
bu itibarla belediyece vaki olan istimlâklerde 
taviz bedelinin bedeli istimlâke dahil bulunduğu 
mütalea edilmektedir. 

Dahiliye vekâleti tarafından taviz bedelinin 
aidiyet cihetini tayin için istinad edilmekte olan 
27 nci ve 28 nci maddeler mevcud mukataalı top
rakların veya icareteyinli gayrimenkul mülkiye
tin bir taviz karşılığında mutasarrıfına geçirile
ceği ve bu tavizin tesviye şekillerine göre yapı
lacak muameleleri tesbit etmekte olub taviz be
delinin kimin tarafından ödeneceğine dair sarih 
veya zımnî hiç bir hükmü ihtiva eylememekte
dir. 

Tefsiri taleb olunan 30 ncu maddeye gelince; 
bu madde münhasıran, mukataalı veya icarete-

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 19 - IV - 1940 
Esas No. 3/231 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 197 ) 



yinli gayrimenkullere aid tavizlerin tamamen 
vakfa verilmiş olmadıkça o mallar üzerindeki 
temliki tasarrufların tapu dairelerince tescil 
olunamryacağma ve bu itibarla tescil sırasında 
ifası zarurî olan bir vecibeye mütedair olub 
madde metninde gerek tarafların rızalarile ya
pılan alım satımlarda ve gerek istimlâk yolu ile 
yapılacak iktisablarda faiz bedelinin aidiyeti hu
susunda bir kayid ve işaret görülememesine bi
naen maddenin heyeti umumiyesi itibarile bu 
bakımdan bir tefsir mevzuu olamıyacağına itti
fakla karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 

Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin 
tefsiri hakkındaki 20 mart 1940 tarih ve 6/1918 
sayılı Başvekâlet tezkeresi Dahiliye ve Adliye 
encümenlerinin bu husustaki mazbatalarile bir
likte ve Dahiliye mahallî idareler umum müdü
rü ve Vakıflar umum müdür muavini hazır 
bulundukları halde encümenimizde müzakere ve 
tedkik edildi: 

Verilen izahattan anlaşıldığına göre tefsir 
talebine esas teşkil eden cihet mukataalı top
raklarla icareteynli gayrimenkullerin belediye
lerce istimlâki halinde Vakıflar idaresine ve
rilmesi lâzımgelen taviz bedellerinin kimin ta
rafından tediye edileceğini tayinden ibarettir. 

Bilindiği üzere 2762 sayılı Vakıflar kanu
nunun meriyeti tarihinden itibaren vakfa aid 
gayrimenkullerin icareteyne veya mukataaya 
bağlanmasını menetmiş ve mevcud olanların da 
tasfiyesi için hükümler konmuştur. Bu hü
kümlere göre mevcud mukataalı toprakların 
ve icareteynli gayrimenkullerin mülkiyeti icare 
veya mukataaların yirmi misli bir taviz mu
kabilinde mutasarrıfına geçirilir. Tavizler top
tan veya beş taksitle ödenir. 

Toptan ödenirse gayrimenkulun mülkiyeti 
mutasarrıfı namına tescil olunur ve artık gay-

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

imzada bulunmadı O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Bursa Erzincan Hatay 

Atıf Akgüç A. Fırat Hamdi Selçuk 
Kastamonu Kayseri Mardin 

Abidin Binkaya R. Özsoy H. Menemencioğlu 
Sinob Tokad Trabzon 

C. Atay S. Atanç F. A. Barutçu 

rimenkul üzerinde vakfın alâkası kalmaz. Tak
sitler için % 5 faiz yürütülür. Bir taksit zama
nında ödenmezse geri kalan taksitlerin tama
mı muaccel olur. Peşin ödenirse tavizden % 5 
tenzil edilir. On yıl zarfmda taviz bedelleri 
ödenmemiş olursa vakfm hakkı ivaza inkilâb 
ederek gayrimenkul bu ivaz karşılığı birinci 
derece ve birinci sırada ipotek sayılmak üze
re kendiliğinden mutasarrıfı namına geçer. 

Taviz bedellerinin mahiyeti ve ödenme tarzı 
hakkındaki 26 ncı ve müteakib maddelerin esas 
ve hulâsası bundan ibarettir. 

Tefsiri istenen 30 ncu madde ise «Vakıflar 
kanunu meriyete girdikten sonra mukataalı ve 
icareteynli gayrimenkullerin tavizleri tamamen 
vakfa verilmiş olmadıkça o mallar üzerinde ya
pılacak temliki tasarrufların tapu dairelerince 
tescil olunamryacağı» hükmünü vazetmiştir. 

Encümenimiz gerek bu maddenin ve gerek 
taviz bedelleri hakkındaki diğer hükümlerin 
tefsire ihtiyaç göstermiyecek bir sarahatta bu
lunduğu ve istimlâk halinde taviz bedelinin ki
min tarafından ödenmesi lâzım geleceğini tayin 
için bu hükümlerle birlikte 3710 sayılı istimlâk 
kanununun göz önünde tutulması icab ettiği ka
naatindedir. 

Maliye encümeni mazbatası 
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Filhakika yukarıda telhis edilen maddeler 
gösteriyor ki taviz, tasarruf alâkasmm mülkiye
te inkılâbı içindir. Gayrimenkul mülkiyetini 
iktisab için tapu sicilline kayid şart olduğuna ve 
taviz bedelleri tamamen ödenmedikçe gayrimen
kul üzerinde temliki tasarrufların tescili müm
kün olmadığına göre: 

Mutasarrıfın evvel emirde malik sıfatını ik
tisab etmesi istimlâk bedeHnin tamamı üzerinde 
hak iddia edebilmesi için zaruridir, istimlâkten 
önce veya istimlâk ile birlikte bu zaruretin der
piş edilmesi lâzımdır. Zira taviz bedelinde bir 
nevi gayrimenkul mükellefiyeti mahiyeti bulun
makla beraber tefsiri istenen 30 ncu madde bu 
mükellefiyetin mülk ile birlikte tedavülünü 
imkânsız kılmış, bu mükellefiyetin tamamile eda
sından evvel temliki tasarrufların tesciline mü
saade etmemiştir, 

3710 sayılı istimlâk kanunu ise gerek kıymet 
takdirine aid 8 nci maddesi, gerek mülkiyeti 
münazaalı yerlerin istimlâkine taallûk eden 17 
nci maddesi ile bu mevzuda belediyelerin vazi
yetini tasrih etmiş bulunmaktadır. 

8 nci madde hükmüne nazaran kıymet gayri
menkulun istimlâk tarihindeki vaziyetine ve em
salinin alım, satım rayicine göre takdir edilir. 
Binaenaleyh sadece tasarruf alâkasının karşılığı 
değil gayrimenkulun tam kıymetidir. Gayrimen
kul mükellefiyeti takyid edilen gayrimenkulun 
kıymeti üzerinden istifa edilmek hakkını verdi
ğine göre (Medenî kanun madde 763) belediye

lere bedeli istimlâk haricinde bir taviz borcu 
düşmemek iktiza eder. Meğer ki kıymet tak
dirinde gayrimenkulun hususiyeti göz önünde 
tutularak vakfın rekabe hakkı ayrıca ve top
tan verilmek üzere sadece tasarruf alâkasmm 
tasfiyesi istihdaf edilmiş olsun. 

Ayni kanunun 17 nci maddesi dahi istim
lâk olunacak gayrimenkulun mülkiyeti veya 
hisse mikdarı münazaalı bulunduğu hallerde 
16 nci madde hükmünün tatbikim (yani tak
dir edilen kıymeti % 20 fazlasile bir millî 
bankaya yatırarak makbuzun mahkemeye tev
dii suretile derhal gayrimenkule vazıyed edil
mesini) emretmekte ve sahibleri arasındaki 
ihtilâflarda belediyenin hasım olamıyacağmı 
tesbit eylemektedir. 

Mevzuatımızın bu sarih hükümleri karşısında 
encümenimiz tereddüd ve tefsire mahal olma
dığını müttefikan kararlaştırmıştır. 

Büyük Meclisin takdir ve tasvibine arzo-
lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. En. Rs. M. M., Kâtib 
İstanbul Rize Malatya 

A. Bayındır K. Kamu Nasuhi Bay dar 
Bursa Diyarbakır 

Dr. (ralib Kahraman Zülfü Tiğrcl 
İzmir Kayseri Kırklareli 

K. Dursun Ö. Taşçtoğlu If. Kuleli 
Kırşehir Kırşehir Manisa 
/. Özkan M. Seyfeli F. Kurdoğlu 
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