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1 — SABIK SABÎT HULÂSASI 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve 
tran hudutlarına kadar yapılacak demiryollarının 
inşası için istikraz aküne, 

Tasarruf bonoları ihracına, 
Türk Ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesine, 
Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına, 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 nci madde

sinin tadiline ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesine, 
Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 

kanun lâyihaları kabul edildi. 
Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha

yet verildi. 

Reisvekili 
Sivas 

Ş. Günaltay 

Kâtip 
Niğde 

Cavit Oral 

Kâtip 
Kütahya 

Vedit Uzgören 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Ankara şehri kanalizasyonu hakkında ka
nun lâyihası (1/644) (Nafia, Maliye, Bütçe ve Dahi
liye encümenlerine) 

2 — iş ve işçi bulma teşkilâtı kurulması hakkın
da kanun lâyihası (1/645) (Dahiliye, Nafia, Adliye, 
Bütçe ve iktisat encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü
ğünün 1938 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun 
lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(8/373, 1/445) (Ruznameye) 

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

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde), 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —• Ordu, bahriye ve jandarma subay ve me
murini hakkındaki 912 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesindeki (Muhakeme altına alınmak tabiri
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe, 
Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbatala
rı (3/333) [1] 

(Adliye encümeninin mazbatası okundu). 
REÎS — Mazbata hakkında mütalea var-

mı? Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Mazbata kabul edilmiş
tir. 

2 —• Almanyaya ihraç edilecek Türk malları
na mukabil kliring hesaplarındaki Alman matlû-
batmda yapılacak değişiklik ile Türkiye - Alman
ya arasında ticarî mübadelelere mütedair Husu

sî Anlaşma hakkında Almanya, sefaretile leali 
olunan notaların tasdikına dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/596) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Bazı Türk mallarının Almanyaya ihraçları ve 
Millî bankalarca iskonto edilmiş bazı bonoların 
kontenjanlar fazlası olarak yapılacak tütün ve 
fındık mubayaasına tahsisi hususunda teati olu

nan notaların tasdikına dair kanun 

MADDE 1 — Merbut 1 numaralı listede cins 

[1] 205 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

— 28 
[1] 208 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ve miktarları gösterilen Türk mallarınn Alman-
yaya ihracı suretile Kliring A hesabındaki Al
man matlûbatından 7 233 660 liranın tenzili ve 
«25 temmuz 1940 tarihli Türkiye ile Almanya 
arasında Ticarî mübadelelere mütedair Hususî 
anlaşma» ya bağlı A 1, B 1, ve O 1 listelerinde 
yazılı ceman yekûn 13 169 491 liralık Alman 
mallarndan % 50 nisbetinde malın Türkiyeye 
bilfiil ithalini müteakip ceman 1 588 500 lira 
kıymetinde olmak üzere keza merbut 2 numaralı 
listedeki Türk mallarının yazılı miktarlar dahi
linde Almanyaya ihracı, 25 temmuz 1940 tarihli 
Hususî Anlaşma protokollerinden 2 numaralı 
protokol mucibince iade olunacak bonolardan 
madut bulunmayan ve Türk millî bankalarınca 
iskonto edilmiş olan Hazine bonoları tutarından 
6 milyon liraya kadar bir meblâğın Hususî An
laşma ve 17 ilk kânun 1940 tarihli mektupla 
tesbit edilen kontenjanlar fazlası olarak yapı
lan tütün ve fındık mubayaasına tahsisi husu
sunda Almanya Hükümeti ile teati edilen nota
lar kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

3 — Türkiye - İtalya arasında mevcut 29 ilk 
kânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahe-
denamesinin temdidine dair teati olunan notala
rın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve İktisat encümenleri mazbataları (1/605) [1J 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilk kânun 
1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahedesinin 
temdidine ait notaların tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile İtalya arasında 
mevcut 29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve 
Seyrisefain muahedesinin inkıza tarihi olan 1 
ikinci kânun 1941 tarihinden itibaren bir sene 
müddetle temdidi hakkında Türkiye ve İtalya 
Hükümetleri arasında teati edilen 31 ilk kânun 
1940 tarihli notalar kabul ve tasdi*, edilmiştir. 

[1] 206 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum, 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyhanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

4 — Türkiye - Romanya arasında teati olu
nan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli notaların tasdi-
kına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat 
encümenleri mazbataları (1/606) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Romanyaya ısmarlanmış olan kâğıtların Ro-
manyaya ihraç edilecek palamut ve balıkyağı 
ile takası hakkında teati olunan notaların tasdi

ki hakkında kanun 

MADDE 1 — Maarif vekâleti tarafından Ro
manyaya sipariş edilmiş olan 590 ton matbaa 
kâğıt ve kartonu bedelinin memleketimizden 
Romanyaya ihraç edilecek ayni kıymette pala
mut, palamut hulâsası ve balıkyağı bedellerile 
ödenmesi hakkında Romanya Hükûmetile ara
mızda teati olunan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli 
notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum, Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Bu günkü ruznamemizde iki madde daha 

vardır. Fakat dün tevzi edilmiştir. Münasip gö
rürseniz bu gün müzakere edelim. (Muvafık 
sesleri). 

5 —• İskân kanununun39 ncu maddesinin ta
dili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye, 
Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümen
leri mazbataları (1/384) [2] 

[1] 207 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
(2] 209 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 

— 29 — 
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REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-

lea var mı? 
IBRAHÎM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş

lar, şimdi müzakeresine başlanacak olan tadil 
teklifini huzurunuza gönderen Hükümete bil
hassa teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu tadil, bir 
kısım yurddaşlarımızm mağduriyetten kurtarıl
masını ve ayrıca ayni hakların bir miktar yurd-
daşlarımız hakkında da tanınmasını muciptir. 
Hatta diyebilirim ki, bu tadille haksızlığın da 
önüne geçilmiş bulunuyor. Nasıl olur arka
daşlar? ayni şerait altında göç edip gelen ırk
daşlarımızın bir kısmı Hükümetin kendilerine 
verdiği menkul ve gayrimenkullerin bedelini 
ödeyecek, bir kısmı parasız olarak sahip olacak. 
Halbuki bu tadil teklifi ile bütün bu ırkdaşları-
mız ayni hakka malik bulunuyorlar ve hepsi ay
nen bu mallara sahip bulunacaklardır. Gerek Hü
kümetin gerek bu tadil teklifini tetkik eden en
cümenlerin hepsi bu haksızlığın tamiri cihetine 
gidilmesini haklı buluyorlar. Evvelki muamele
ye göre, bilhassa borçlanma suretile kendilerine 
mal verilen göçmenlerin işleri, yalnız formalite 
yüzünden gecikmekle kalmıyordu, bu gecikme
ler dolayısile, bilhassa bazı iskân memurlarının 
keyfî muamelesinden haksızlık iki misline çıka
rılmış bulunuyordu. Bu hususta dairei mtiha-
biyemde gördüğüm bir vaziyeti, müsaadenizle 
izah etmek istiyorum. 

Hepinizin istanbula gidip gelirken Lsmir 
körfezinin karşı sahilinde gördüğü bir göçmen 
köyü var. Bu köye bunlar altı sene evvel gel
diklerinde üç kısım üzerinden arazi tevzi edil
miş, o da iskânı adi hakkını geçmemek şartile. 
Bu yaz, yine ayni mmtakadan, yani Romanya-
dan gelen bir göçmen kafilesine yer verilmek 
icap ediyor. Gerek Karamursal kaymakamın
dan, gerek iskân memurundan sorulduğunda, o 
mıntakada bu yeni göçmenlere tevzi edilecek 
kâfi miktarda arazinin bulunduğu cevabı veri
liyor. Fakat arkadaşlar, o göçmenler şimdiye 
kadar orada misafir vaziyetinde bulunuyorlar. 
Fakat iskân memuru, 6 senedenberi «Su başı» 
köylülerine tevzi edilmiş olan arazinin meyvalık 
kısmını almak ve yeni gelen göçmenlere tevzi 
etmek istemiştir ve bu muamele de, zanneder
sem, henüz tekemmül etmemiştir. Bu iskân me
murunun yapmak istediği haksızlığın önüne ge
çilmesini, bilhassa Muhterem vekilimizden rica 
ederim. Bununla demek istemiyorum ki; bu son 
gelen göçmenler yersiz kalsınlar; fakat kâfi de
recede arazi bulunmıyan bu mıntakada iskân 
edilerek, 6 senedenberi imar edilmiş arazisi bu
lunan bu göçmenlerin ellerinden buralarının 
alınarak yeni gelenlere verilmesi doğru olmaz. 
Başka yerden bu yeni gelenlere yer verilmesi 
pek tabiî doğru olur. Eğer fazla yer verilmişse, 
bu fazla yerlerin iskânı adi suretile bağışlan
ması çok yerinde bir hareket olur. Fakat bu 

arzettiğim «Su başı» köyü göçmenlerinin biı* 
kısmına, evvelce Hükümet malı sanılarak tah
sis edilen bir kısım arazinin sahipli olduğu anla
şılmış, hatta sahipleri mahkemeye müracaat ede
rek, pek tabiî olarak, hak kazanmışlar ve yer
lerini bu göçmenlerin ellerindeu. istirdat etmiş
ler. Bu vaziyet karşısında, bu ellerinden çıkan 
arazi dolayısile, iskânı adi haddinden çok aşa
ğı istihkak almış oldukları tebarüz ettirilmiş ol
duğuna göre, bunların, mümkünse, iskânı adi had
dine çıkarılmaları ricasında bulunacağım. Haki
katen bu tadil teklifi çok yerindedir ve maruza
tımdan anlaşıldığı gibi, bir haksızlığın tamiri 
hakkındaki bu lâyihanın kabulünü Yüksek Hey
etinizden rica edeceğim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea var mı? 

BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Bu beyanata Hükümet iştirak ediyor mu? Mü
temadiyen haksızlıktan bahsedildi. Kanunun es
babı mucibesinde böyle bir şey yok. 

SIHHAT VE îç. Mu. V. Dr. HULUSİ ALA-
TAŞ (Aydın) — Arkadaşımızın bahis mevzuu 
ettiği şikâyet «Su başı» köyüne ait bir muame
ledir. Bize ismini ve sairesini verdikleri tak
dirde tetkik ederiz. Kanunî mevzuat dahilinde 
muamelesini yaparız. Esasen bu şikâyet bu ka
nuna ait değildir. 

İSMET EKER (Çorum) — Bu kanunu, bir 
haksızlığın tamiri şeklinde izah ettiler. 

SIHHAT VE iç. Mu. V. Dr. HULUSİ ALA-
TAŞ (Devamla) — Burada kanun tanzim edil
diği zaman, 2510 numaralı kanunun bu şekil
de tadili daha iyi görüldü. Bu bir tekâmül 
safhasıdır. Mesele budur. 

AVNI DOĞAN (Çankırı) — Bir sual. Efen
dim, muhtelif suretlerle, iskân edilip... 

SIHHAT VE iç. Mu. V. Dr. HULUSİ ALA-
TAŞ (Aydm) — Duyamıyorum, yakından lüt
fediniz. 

AVNI DOĞAN (Çankırı) — Efendim, muh
telif suretlerle... (işitilmiyor, kürsüye sesleri). 

Efendim, memlekette muhtelif suretlerle, 
iskân suretile, teffiz suretile muhtelif vatan
daşlara emlâk ve arazi verilmiştir. Bunların 
bir çoğunun, ehemmiyetli bir kısmının, yani 
epeycesi, tahminen yarıya kadar değilse de üç
te bire yakın bir kısmının tasarruf senetleri he
nüz tamamlanmış değildir. Bu sebeple bir çok 
dosyalar karışık bir haldedir. Acaba Sıhhat ve
kâleti, bir kalemde, mutasarrıfların bu senet 
işine bir hal çaresi düşünmekte midir? 

SIHHAT VE iç. Mu. V. Dr. HULÜSt ALA-
TAŞ (Aydın) — Sıhhat vekâleti bu işi düşün
müştür. Tapu ve kadastro ile temas halindedir. 
Bunların biran evvel halli ve süratle ikmali 
için çalışmaktadır. 

REİS — Başka mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... lût-
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fen işaret buyursun. Etmeyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

iskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili 
hakkında kanun 

MADDE 1 — 14 - VI - 1934 tarih ve 2510 
sayılı iskân kanununun 39 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

1 - 2510 ve 2848 sayılı kanunlar hükümleri
ne göre veya bu kanunlardan evvel 1 ve 2 nu

maralı mıntakalarda Hükümetçe iskân edilmiş 
veya edilecek muhacirlerle mültecilere, göçebe
lere verilmiş veya verilecek olan iaşe, ibate, mü-
tedavil sermaye, sanat ve ziraat alât ve ede
vatı ve hayvanlar, koşum ve araba takımları 
ve tohumluklar ile tedavi ve diğer bilûmum 
iskân yardımları ve iskânı adi haddi dahilinde
ki yapı ve topraklar ve tevzi cetvelinin 3 ncü 
bendinde gösterilen bağ ve meyvalık yerleri pa
rasızdır. 

2 - Hükümetçe nakledilenlerle kendi istekle-
rile Hükümetten izin alarak göç edenlerin muh
taç olanlarına iskânı adi haddi dahilinde yapıl
mış ve yapılacak olan ve yukarıdaki 1 numaralı 
fıkrada yazılı bilcümle iskân yardımları ve gay
rimenkuller de meccanendir. 

Yalnız bunlardan 2510 numaralı kanunun 26 
ve 27 nci maddeleri mucibince istihkak mazba
tası verilenler hakkında ayni kanunun 28 nci 
maddesi hükümleri tatbik olunur. Şu kadar ki, 
istihkak mazbatası muhteviyatı iskânı adi haddi 
dahilinde yapılan menkul ve gayrimenkul yar
dımlara kifayet etmediği takdirde bakiyesi af
fedilir. 

3 - Hükümetçe iskân edilmiş muhacir, mül
teci, göçebelere ve nakledilenlere evvelce borç
lanma suretile verilmiş olan yapı ve topraklar
dan iskânı adi haddine tekabül eden borçların. 
ödenmiyen taksitleri tahsil olunmaz ve tahsil 
olunanlar da geri verilmez. 

Verilmiş olan yapı ve toprakların iskânı 
adi haddinden fazla olan kısımlarile 2510 nu
maralı kanunun 15 nci maddesinin üçüncü ben
di mucibince verilen ev yeri ve topraklar borçs-
lanmağa tâbidir. 

Borçlanma muameleleri 716 sayılı kanunun 
hükümlerine göre Sıhhat ve içtimaî muavenet; ' 
tahsilat da Maliye vekâletince yapılır. îlk tak
sit 8 nci senenin eylülünde başlar ve 20 senede 
ve 40 taksitte alınır. 

Vadesinden evvel tediye edilen borçlar sene
lik yüzde altı iskontoya tâbi tutulur. 

4 - 2510 sayılı kanunun 29 ncu maddesinde ' 
yazılı müddet içinde bilâmezuniyet iskân yeri
ni terk veya gaybubet ederek iki sene sonunda I 
mürettep yerlerine avdetle yerleşmemiş veya ayni 
yerlere iadeleri mümkün görülmemiş olanlarla j 
iskân olunduğu yerden Hükümetçe naklen baş
ka yere iskân olunalara, evvelce iskân edilmiş \ 

iken bilâhare serbest iskâna tabi tutulanlara es
ki yerlerinde verilen gayrimenkuller tapuda 
namlarına tescil edilmiş olsa bile Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletinin işarı üzerine vali ve 
kaymakamlar tarafından tapuları iptal ve veri
len gayrimenkuller istirdat olunur. 

Bunlardan bilâmezuniyet iskân yerini terk 
veya gaybubet edenlerin iskân hakları sakıt 
olur. 

GALÎB PEKEL (Tokad) —Efendim; bu 
madde ile; muhacirlere, mültecilere ve emsali
ne borçlandırma suretile verilmekte bulunan 
ve verilmiş olan toprakların ve diğer iskân yar
dımlarının affi ve bundan sonrakilerinin de pa
rasının tamamile ödenmesi suretile verilmesi is
tenilmektedir. Çok isabetli bir tadil yapılmış
tır. Yalnız bu maddede, iskânı adi diye bir ta
bir kullanılmaktadır. 2510 numaralı İskân ka
nununda iskân haddi şeklinde kullanılmıştır. 
iskân bir türlüdür, iskân haddi tabiri kâfi gel
miştir. iskân bir türlü olduğu için bu «adi» 
kelimesinin kaldırılmasını teklif edeceğim. Bu
nun için bir de takrir takdim ediyorum. 

S. ve I. M. E. R. Dr. HÜSAMETTİN KURAL 
(Ağrı) — Bu maddedeki metinde, iskânı adi 
haddi tabiri Hükümetin vaki teklifi üzerine 
encümence ipka edilmiştir. Filhakika 2510 
numaralı kanununda iskân haddi ola
rak zikredilmiştir, adi kaydı yoktur. Daha 
evvelki iskân kanununda iskânı adi daha yüksek 
telâkki edildiği için, iskânı adi tabirinin encü
mence ipka edilmesi muvafık görülmüş
tür. Bunun iltihakile, 2510 numaralı ka
nunda iskânı adi tabiri bulunmadığı için, 
iskânı adi tabiri kullanılmıştır. Mamafih 
iskânı adi tabirinin, arkadaşlarımızın arzettiği 
veçhile, iskân haddi şeklinde düzeltilmesinde bir 
mahzur yoktur. 

Yalnız bazı noktalarda ufak, tefek tabı ha
taları vardır, bunların tashihini rica ediyoruz. 

iki numaralı bendin birinci satırında «Hü
kümetçe nakledilenlere», yerine «Hükümetçe 
nakledilenlerle» ikinci bendin ikinci fıkrasının 
nihayetindeki satırlarda «yardımların» kelimesi 
;«yardımlara», üçüncü bendin orta satırlarmda-
ki «topraklarına» tabiri de «topraklardan», bir
de ayni bendin ikinci fıkrasının son satırlarına 
doğru «yeniden» kelimesi var o da «verilen» 
olacaktır. 

RElS — Madde esasen bu şekilde tashihan 
okunmuştur. Başka mütalea var mı? Bir takrir 
yar okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Adi kelimesinin tayymı teklif ederim. 

T; Tokad 
\ Galib Pekel 

RElS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 
Almayanlar ... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

«Adi» kelimesi kaldırılmıştır. Maddeyi bu 
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suretle reye arzediyörum: Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşrinden itibaren 
muteberdir. 

İSMET EKER (Çorum) — Reis bey, «neşrin
den itibaren meridir» demek lâzımdır, mute
berdir denmiş. 

REİS — Bu ibare tashihini yaptık. Maddeyi 
bu suretle reye arzediyörum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Pasaport kanununun onuncu maddesinin 

tadili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Ha
riciye encümenleri mazbataları (1/621) [1] 

REİS — Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Reyinize arzediyörum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyörum. 

Kabul buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edil
miştir. 

Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadiline 
ve bu maddeye muvakkat bir fıkra ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 3519 numaralı Pasaport kanu

nunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
olunmuştur : 

MADDE 10 — Diplomatik pasaportlar : 
A) Büyük Millet Meclisi Reisine; Başvekile; 

İcra Vekilleri Heyeti azasına; Büyük Millet 
Meclisi azasına; Genel Kurmay Başkanına; Tem
yiz mahkemesi reisine; Cumhuriyet Başmüddei-
umumisine; Devlet Şûrası reisine; Divanı muha
sebat reisine; Orgenerallere; Riyaseticümhur U-
mumî Kâtibine; Elçi ve siyasî mümessillere; Ha
riciye vekâleti meslek memurlarına; Riyaseti
cümhur dairesi erkânından resmî ve siyasî bir 
vazife ile gidenlere; kara, hava, deniz, ticaret, 
matbuat, maliye ve maarif ateşeleri ile muavin
lerine; Ecnebî memleketlere ve Beynelmilel si
yasî müesseselere muahede ve mukaveleler mü
zakeresi ile akdi için gönderilenlere; Beynel
milel siyasî içtimalara ve kongrelere ve konfe
ranslara iştirak için gönderilenieı e; Beynelmi
lel içtimalara Hükümeti temsilen murahhas ola
rak gönderilenlere; ecnebî bir Devlet veya Bey
nelmilel siyasî teşekküller nezdine daimî veya 
muvakkat bir vazife ifa etmek üzere gönderi

ci] 210 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

lenlcre; Siyasî kuryelere verilir. 
B) Diplomatik pasaport alan kimselerin sı

fat veya vazifesi devam ettiği müddetçe karıla
rına, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş 
sahibi olmayan kız çocuklarına ve yanlarında 
yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına 
dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bun
ların asıl vazife sahibinin pasaportunun refakat 
hanesine kaydedilmesi caizdir. 

Muvakkat fıkra — Hükümetçe görülecek 
mübrem ihtiyaçlara münhasır olmak üzere Hü
kümet daireleri ve Devlet müesseseleri münte-
siplerine de İcra Vekilleri Heyeti karan ile Dip
lomatik pasaport verilebilir. 

Bu fıkra hükmü 1943 senesi mayıs ayı sonu
na kadar caridir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bu maddede şim
diye kadar takip ettiğimiz taknin usullerimize 
uymıyan bir şekil vardır. 1943 senesine kadar 
hükmü cari olan bir fıkra ilâve ediliyor. Hal
buki bu, fıkra şeklinde değil, şimdiye kadar ol
duğu gibi, muvakkat madde şeklinde yapılma
lıdır. Tadili teklif edilen 10 ncu maddenin he
nüz hükümleri caridir. Müddeti gelince o hü
küm kendiliğinden kalkacaktır. Binaenaleyh 
şimdiye kadar Meclisi Alinin kabul ettiği usule 
göre bu fıkrayı muvakkat madde halinde tesbit 
etmeliyiz. Buna göre de maddenin başlığındaki 
«ve bu maddeye muvakkat bir fıkra ilâvesine» 
ibaresini kaldırmak lâzımdır. 

HARİCİYE En. M. M. AHMED ŞÜKRÜ 
ESMER (İstanbul) — Efendim, biz de bu şekil
de tadilini kabul ediyoruz ve bu teklife iştirak 
ediyoruz. 

FUAD SİRMEN (Rize) — O halde başlığın 
da bu şekilde çıkması lâzımdır. 

REİS — Bu madde üzerinde başka mütalea 
varmı? (Hayır sesleri). Maddeyi reyinize arze
diyörum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Muvakkat fıkrayı muvakkat madde olarak 
tekrar okutuyorum. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetçe görü
lecek mübrem ihtiyaçlara münhasır olmak üze
re Hükümet daireleri ve Devlet müesseseleri 
müntesiplerine de İcra Vekilleri Heyeti kararı 
ile diplomatik pasaport verilebilir. 

Bu madde hükmü 1943 senesi mayıs ayı so
nuna kadar caridir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun, neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

— 32 — 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Cuma günü ruznamemizde mühim bir şey 

yoktur. Münasip görürseniz inikadı pazartesi
ye talik edeceğim. (Muvafık sesleri). Pazarte
si günü saat 15 te toplanılmak üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati : 15,36 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 205 
Ordu, bahriye ve jandarma subay ve memurini hakkındaki 
912 sayılı kanunun 6 ncı maddesindeki (Muhakeme altına 
alınmak) tabirinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve 

Bütçe, Milli müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (3/333) 

T. C. 
Başvekâlet '• 16-1 -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/114 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

912 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı muhakeme altına alınmak tabirinin tefsiri hak
kında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 15/11/1940 tarih ve 40/3846 sayılı tezkere ile Adliye 
vekilliğinin bu hususa müteallik 28/XII/1940 tarih ve 447/127 sayılı mütaleanamesinin suretleri 
ilişik olarak sunulmuştur. 

îşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini arz ve rica ederim. 
Başvekil, 

Dr. R. Saydam 

Millî Müdafaa vekâleti Askerlik adliyesi şubesi 15 - XI -1940 tarih ve 40/3846 sayılı tez
kere suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

1631 ve 1632 sayılı kanunların neşrinden evvel tatbik mevkiine girmiş olan 912 sayılı ka
nunun 6 ncı maddesinde yazılı, muhakeme altına alınmak, tabirinin mebdei hususunda muhtelif 
anlayış tarzları mevcut olduğundan vazıı kanunun maksadına aykırı tatbikata mahal kalma
mak üzere bu tabirlerin tefsir yolile katî şümulünün tesbitine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bir noktai nazara göre: s , « 
Eski ıstılahlarımızdan olan, muhakeme altına alınmak, tabiri maznun hakkında ceza muhake

mesine taallûk eden safahattan birinin başlaması yani hâkimin hâkimlik vazifesine taallûk eden 
muamelelere elkoyması manasını ifade eder. Yeni usul kanunlarımızda ise bu muamele amme 
hukuku davasının yani ilk tahkikatın açılması talebile olur. î lk tahkikat da açılınca maznun 
hakkında muhakemeye taallûk eden esaslı safhalardan birisi başlamış olacağından maznunun 
muhakeme altına alınmış olduğunu kabul eylemek icap eder. 

Diğer bir noktai nazara göre: 
Muhakeme kelimesinin lûğat manası mahkemede hâkimin iki tarafı dinleyip hükmetmesidir. 

Mahkeme ve muhakeme kelimeleri ayni esastan gelmektedir. 
Bu gün meri bulunan 1412 sayılı Ceza muhakemeleri usulü kanunile meriyet mevkiinden kal

dırılan 5 recep 1296 tarihli Usulü muhakematı cezaiye kanunu tahkikat safhalarını taharriyat, 
takibat ve tahkikat muhakemat ve icra kısımlarım ayırmış bulunmaktadır. 

Memurini muhakemat kanunu muvakkatinin 4 ncü maddesinde de ilk tahkikat mahiyetinde olan 
idarî tahkikatı müteakip lüzum veya meni muhakeme kararı verileceği yazılı bulunmaktadır. 
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Bu iki mâna ilk tahkikat safhasının muhakeme safhasından madut olmadığı ve ilk tahkikatı mü

teakip muhakeme safhasının başlıyacağmı göstermektedir. 
Meni muhakeme tabirine Askerî muhakeme usulü kanununun 125 ve Umumî usulün 191 nci mad

delerinde tesadüf edilmektedir. Yine 1609 sayılı kanun ile Askerî muhakeme usulü kanununun 130 
ncu maddesinde vazıı kanun sert muameleye ancak son tahkikatın açılması kararile birlikte tevessül 
edilmesine taraftar olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim ilk tahkikatın açılması için Askerî mu
hakeme usulü kanunun 69 ncu ve Umumî usulün 163 ncü maddeleri hükümlerine göre esaslı delil 
aramayı kanun şart kılmamıştır. 

Bu itibarla 912 saydı kanunun 6 ncı maddesinde olduğu gibi mecburî şekilde açığa çıkarma mua
melesinin zaif vaziyetlerde tatbiki adalete münafi bulunmaktadır. 

Yukarıda izah olunduğuna göre 912 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı (Muhakeme altına 
alınmak) tabirini yeni tabirle son tahkikatın açılması şeklinde anlamak lâzım gelmekte ve bu şekil 
ruh ve maksadı kanuna daha uygun görülmektedir. 

Arzedilen bu sebeplerden de sarfı nazar cezaî mahiyette olan her hangi bir kanun maddesinin 
veya bir maddedeki fıkra ve kelinfenin iki şekilde anlaşılması mümkün olan ahvalde şahsın lehine 
olan anlayış şeklinin tercihi esasatı hukukiyeden bulunmakta ve bu bakımdan dahi muhakeme al
tına alınmış tabirini ilk tahkikatın açılması yani amme davasının ikamesi şeklinde değil son tahki
katın açılması şeklinde anlamak zarureti mevcut olduğu düşünülmektedir. 

Bu mülâhazalar karşısında muhakeme altına alınmak tabirinin mebdei ilk tahkikat açılmakla mı 
yoksa son tahkikat açılmasına karar verilmekle mi başlamış olacağı hususunun tefsir yolııyle kafî 
şekilde halli muvafık görüldüğü takdirde Büyük Millet Meclisine tevdiine emir ve müsaadelerini 
saygılarımla arzederim. 

Adliye vekâleti Ceza Taleri Direktörlüğü 28 - XTI - 1940 tarih ve 447/127 sayılı tezkere suretidir'. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Kararlar dairesi müdürlüğü ifadesile gelen 21 - I I - 1940 tarihli ve 5177 sayıları yazıları K: 
912 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazdı «muhakeme altına alınmak» tabirinin tefsiri hak

kındaki Millî Müdafaa vekâletinin 15 - II - 1940 tarih ve 40 - 3846 sayılı tezkereni tetkik ve iade 
ten takdim olunmuştur. 

«Muhakeme altına alınmak» halinin suçlu hakkında salahiyetli merciin son tahkikatın açılma
sına dair ittihaz edeceği kararla veya ilk tahkikata tâbi tutulması mecburî olmayan işlerde, hazır
lık tahkikatilc tahkikat'n gayesine vardığı kanaatinde bulunan Cumhuriyet Müddei umumisinin 
işin doğrudan doğruya mahkemeye tevdiine dair tanzim ettiği iddianame ile tahakkuk edebileceği ve 
suçlu hakkında böyle bir karar ittihaz ve iddianame tanzim edilmeden evvel cereyan eden tahkikat 
safhasında bu hale tahakkuk etmiş nazarile bakılamayacağı ve Millî Müdafaa vekâletinin muhake
me altına alınmak tabirinin tefsirine müteallik noktai nazarına iştirak edilmekte olduğu ar-
zolunur. 

( S. Sayısı : 205 ) ı 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 61 
Esas No. 3/333 

20 - III - 1941 

Yüksek Reisliğe 

912 numaralı Ordu, Bahriye, Jandarma subay 
ve memurini hakkındaki kanunun 6 ncı mad
desindeki (Tahtı muhakemeye alınmak) tâbiri
nin tefsiri ve mebdeinin tayini hakkındaki Baş
vekâletin 16 -1 - 1941 tarih ve 6/114 sayılı tez
keresi Encümenimize havale buyurulmakla key
fiyet alâkadar vekâlet mümessilleri huzurile 
tetkik ve müzakere edildi: 

912 numaralı kanunun 6 ncı maddesinde (Za-
bitan ve memurin ve mensubini askeriyenin 
ihtilas, irtikâp, itaatsizlik, muhilli haysiyet ve 
namus bir cürümle alelıtlak ağır hapis veya 
o derecede cezayi müstelzim bir fiilden dolayı 
tahtı muhakemeye, alındıkları halde ait olduğu 
vekaletlerce açığa ihraç olunur) hükmü mevcut 
bulunmasına göre tatbikatta bu suçlardan birile 
zan altına alman bir kimsenin derhal açığa ih
racı icab etmektedir. Halbuki muahharan neş
rolunan Askerî ceza usulü kanunu hükümlerine 
göre suça ıttıla halinde Adlî âmir tahkikatı em
retmekte ve bu hazırlık tahkikatı Adlî hâkim 
tarafından yapılmaktadır. Bunun neticesinde 
ya ilk tahkikatın açılmasına veya açılmasına 
mahal olmadığına karar verilmektedir. Şayet 
ilk tahkikatın açılmasına karar verilmişse Adlî 
hâkim ilk tahkikatı intaç etmekde ve netice
sinde son tahkikatın açılmasına veya meni mu
hakemeye karar vermektedir. 

Son tahkikat açıldığı takdirde maznun mah
kemeye sevkedildiğinden artık tahtı muhakeme

ye alınmış demektir. 
Şu hale ve mevcut hükümlere göre tahtı mu

hakemeye alınmak tabirindeki mebdein tayininde 
son tahkikatın açılması vaziyetini kabul etmek 
doğru olur. 

Ancak bu tefsir talebinin mütehassıs encü
men olan Adliye encümenine de havalesinin mu
vafık olacağı mülâhazasında bulunan encümeni
miz tanzim ettiği işbu mazbatayı havalesi sure-
tile Millî müdafaa encümenine gönderilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Diyarbakır 
Büstü Bekit 

İsparta 
Kemal Turan 

Kayseri 
S. Serim 
Seyhan 
S. Çam 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Dr. 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Sivas 
Remzi Çiner 

A 

Bu M. M. 
Kayseri 

Suad II. 1'Jrgüblü 

Bolu 
Dr. Zihni t'Jlgen 

Bursa 
Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 

Muş 
S. Ataman 
Trabzon 

Sırrı Day 
Yozgad 

. Sungur 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. M. Encümeni 29-III-1941 
Esas No. 3/333 

Karar No. 15 
Yüksek Reisliğe 

912 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı lik mütaleası suretleri ilişik olarak sunuldu-
muhakeme altma almmak tabirinin tefsiri hak- c^ma ve işin tefsir yolile halline ve sonunun 
kında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan tez- bildirilmesine dair olup Bütçe encümenince mü-
kere ile Adliye vekilliğinin bu hususa müteal- zakere edilerek tanzim edilen mazbata ile en-

( S. Sayısı : 205 ) 
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cümenimize havale edilen Başvekâletin 16 ikin
ci kânun 1941 tarihli ve 6/114 sayılı tezkeresi ve 
bağlı evrakı Milî Müdafaa ve Adliye vekillik
lerinden gönderilen salahiyetli memurları hu-
zurile okundu ve'görüşüldü: 

912 numaralı kanunun tefsiri istenen 6 ncı 
maddesinde yazılı suçlardan birinden dolayı 
tahtı muhakemeye alınanların, mahza tahtı mu
hakemeye almmıs olmaları sebebinden dolayı 
açığa çıkarılacakları tasrih edilmiş olmasına gö
re telâfisi gayrikabil bir hale meydan veril
memesi için isnat olunan filin maznun tarafın
dan işlenmiş olduğuna kuvvetli bir kanaat bu
lunması lâzım olduğuna ve bu günkü umumî 
ve askerî ceza muhakeme usulleri veçhile maz
nunlar hakkında nihaî bir karara varabilmek 
için hazırlık, ilk ve son olmak üzere üç derece 
tahkikat safhası kabil olduğuna ve maznunun, 
kendisine isnat olunan suçu işleyip işlemediği 
ancak ilk tahkikat ile varılacak neticeden son
ra anlaşılabileceğine göre her hangi bir maz
nun hakkmda idarî ve cezaî bir tedbir olmak 
üzere verilmesi lâzımgelen (açığa çıkarma) ka
rarının da maznunun suçu işlediğine kanaat te
min edecek olan ilk tahkikattan sonra verilme
si adalete muvafık olacağı ve esasen (tahtı 
muhakemeye almmak) tabiri, maznunun muha-

912 numaralı kanunun 6 ncı maddesindeki 
(Tahtı muhakemeye almmak) tabirinden mak-

Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve me
murini hakkındaki 912 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinde zikri geçen « tahtı muhakemeye 
alınmak » tabirinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresinin Bütçe ve Millî Müdafaa encümen
leri mazbatalarile birlikte Encümenimize de ha
vale ve tevdi buyurulması üzerine tefsir talebi
nin taallûk ettiği kanun hükümleri tetkik ve 

keme yapacak olan hâkim huzuruna sevkolun-
masmı ifade eden bir ıstılahtan ibaret bulun
duğu ve yeni usullerimize göre muhakeme altı
na alınmak hali de salahiyetli merciin son tah
kikatın açılmasına dair ittihaz edeceği karar
la tahakkuk edeceği cihetle mevzubahs madde
deki tahtı muhakemeye almmak tabirinden, 
maksadın (son tahkikatın açılması kararı) ol
duğunu kabul etmek icap eder. Bununla bera
ber Bütçe encümeninin noktai nazarı veçhile 
keyfiyetin Adliye encümenince de görülmesi 
encümenimizce kabul edilmiş ve yazılan tefsir 
fıkrasile Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Meİsİ Bu M. M. ve kâtip 
Diyarbakır Konya 

Ol. K. Sevüldekin Vehbi Bilgin 
Bursa 

Ol. N. Tınaz 
Iirzurıım 

.4, Akyürek 
Kayseri 

8. Turgay 

Muğla 
S. Güney 

Urfa 
Ol. A. Yazgan 

Çankır ı 
Dr. A. Arkan 

Oümüyane 
Y. Z. Zarhun 

Malatya 
Ol. 0. Koptagel 

Samsun 
A. F Engin 

Çorum 
E. S. Ah-göl 

Kayser i 
N. Tok er 
Manisa 

K. N. Duru 
Seyhan 

8. TeJcelioğlu 

sat son tahkikatın açılması kararıdır. 

müzakere olundu . 
İhtilas, irtikâp ,itaatsizlik, muhilli haysiyet 

ve namus bir cürüm ile alelıtlak ağır hapis ve
ya o derecede cezayi müstelzim bir fiilden dola
yı tahtı muhakemeye alman zabitan, memurin 
ve mensubini askeriyenin ait olduğu vekâletçe 
açığa çıkarılacağı 912 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinde yazılı bulunmaktadır. 30-VI-1926 

Tefsir fıkrası 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 29 - V - 1941 
Esas No 3/333 
Karar No. 47 

Yüksek Reisliğe 
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tarihinde neşir ve ilân edilmiş olan bu kanu
nun meriyetinden dört sene sonra tatbik mevki
ine giren 1631 sayılı Askerî muhakeme usulü 
kanununda muhakeme altına alınmak ibaresi 
mevcut olmadığına göre bu ibarenin yeni Usul 
kanununda hangi mefhuma tekabül etmekte 
olduğunu araştırmak zarureti vardır. 1912 sa
yılı kanun, mahiyetleri itibarile vahim addetti
ği bazı suçlardan dolayı takibata maruz bulu
nanlara istisnaî bir muamele tatbikini, yani mu
hakeme katî bir neticeye varmadan önce bu gi
bileri açığa çıkarmağı derpiş etmekle beraber 
bunun mücerret bir ihbar üzerine yapılmasını 
tecviz etmemiş, takibatın, suçun işlendiği zan» 
nını verecek kâfi sebeplerin mevcudiyetine de
lâlet eden muhakeme altına alınmak safhasına 
intikalini şart koymuştur. 

Tefsiri talep olunan 912 sayılı kanundan üç 
sene sonra meriyet mevkiine giren umumî usul 
kanunumuz bu safhayı «son tahkikatın açılma
sı kararı » ibaresile ifade etmiştir. Filvaki ce
za mahkemeleri usulü kanununun 3006 sayılı 
kanunla değiştirilen 191, 192 ve 196 ncı madde
leri tetkik edildiği takdirde « muhakeme altı
na alınmak » halinin maznun hakkında sa
lahiyetli merciin son tahkikatın açılmasına dair 
ittihaz edeceği kararla veya ilk tahkikata tâbi 
tutulması mecburi olmayan işlerde Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin işin doğrudan doğruya mah
kemeye tevdiine dair tanzim ettiği iddianame 
ile tahakkuk ettiği vuzuhla müşahede olunur. 
Askerî muhakeme usulü kanununa gelince: 

« 

«Âmiri adlinin tahkikatın neticesine göre maz
nun hakkında, ya son tahkikatın açılmasına 
veya maznunun muhakemesinin menine veya
hut son tahkikatın muvakkaten tatiline karar 
vereceği» bu kanunun 125 nci maddesinde yazılı
dır. Bundan başka, maznun aleyhinde, cezayi 
müştekim ve askerî mahkemelerde takibi muk-
tazi suçlara dair kâfi derecede deliller mevcut 
ise âmiri adlinin son tahkikatın açılmasına karar 
vereceği ayni kanunun 129 ncu maddesinde ka
bul edilmiş olan bir esastır. 

Bu izahattan anlaşılacağı veçhile muhakeme 
altına alınmak hali, gerek umumî usul kanunu
muzda ve gerek askerî muhakeme usulüne dair 
olan mevzuatta son tahkikatın açılması kararile 
tahakkuk ettiğine göre 912 sayılı kanunun altın
cı maddesinin bu bakımdan tefsire muhtaç bir 
hükmü ihtiva etmemekte olduğu ittifakla karar 
altına alınmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bingöl 
İV. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Erzincan Gazianteb Kastamonu 
A. Fırat Ö. A. Aksoy Abidin Binkaya 
Kayseri Manisa Tokad 

E. Özsoy A. Tümer S. Atanç 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

)>*»<{ 
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SvSayısı.: 206 
Türkiye - İtalya arasında mevcut 29 ilkhânun 1936 tarihli 
Ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin temdidine dair 
teati olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve iktisat encümenleri mazbataları (1/605) 

T.G. 
Başvekâlet 9 - IV -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1462 

Büyük Mllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahedesi
nin temdidine ait notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 3 - IV - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. gaydam 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

İtalya ile aramızda mevcut ve hükümleri 1 sonkânun 1941 de bitecek olan 29 ilkkânun 1936 ta
rihli Ticaret ve seyrisefain muahedesi ile 15 ilkteşrin 1938 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
ve 24 şubat 1940 tarihli Hükümet komisyonları birinci içtima devresi protokolünün üçer ay temdidi 
italya Hükümeti tarafından iltimas edilmiş ise de bugünkü şartlar içinde Ticaret ve Tediye Anlaşma
ları ile Hükümet komisyonları birinci içtima devresi protokolünün ihtiva eylediği esasların iki mem
leket ticaretine tatbiki imkânı mevcut bulunmadığı ve binaenaleyh italyan teklifinin kabulünden 
memleketimiz için bir faide tehassül etmiyeeeği düşünülmüş ve ancak anlaşmaların inkızasmdan son
ra bu memleketle mübadelelerimiz için mabihüttatbik olacak olan 13055 sayılı kararname hükümle
rine tevfikan memleketimize gelecek italyan emtiasının gümrüklerimizde azamî tarife tatbiki 
dolayısile müşkülâtla karşılaşmaması için (en ziyade müsaadeye mazhar millet) kaydını ihtiva eden 29 
ilkkânun 1936 tarihli ticaret ve seyrisefain muahedesinin bir sene müddetle uzatılması muvafık gö
rülmüştür. Bu husustaki teklifimizin italya Hükümeti tarafından kabulü üzerine marülarz Ticaret 
ve seyri sefain muahedesi Roma büyük elçiliğimiz ile italya Hariciye Nezareti arasında nota teatisi 
suretile 1 sonkânun 1941 den itibaren bir sene uzatılmıştır. 

italya ile vaki ticarî münasebetlerimizin bugünkü şartlar içinde en müsait şekilde idamesini temin 
için yapılmış bulunan bu temdit keyfiyeti menfaatlerimize uygun olmakla kabul ve tasdiki Büyük 
Mület Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/605 
Karar No. 33 

29-IV-1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilk 
kânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain mu
ahedesinin temdidine ait notaların tasdiki hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 3 - IV -1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı encümenimize havale buyurulmakla Harici
ye vekâleti Umumî kâtibi Numan Menemen-
cioğlunun da hazır bulunduğu içtimada tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyaıı olu
nan mütalealara ve verilen izahata göre Tica
ret ve .Seyrisefain muahedenamesinin temdidi
ni tazammun eden notaların kabulü hakkındaki 

kanun lâyihası memleketimizin 
g'undur. 

Aynen kabul edilen kanun 
si veçhile İktisat encümenine t( 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. Rs. M. M. 

Konya İstanbul 
M. Göker A. Ş. Esmer 
Ankara Antalya 

F. Rıfkı Atay Dr. Cemal Tunca 
Diyarbakır Erzurum 
Zeki M. Alsan P. Demirhan 
Kocaeli Sivas 

Süreyya Yiğit N. Sadak 

menfaatine uy-

lâyihası havale
ydi buynrulmak 

Kâtip 
Tokad 

N. Poroy 
Diyarbakır 

Dr. İ. T. Öngören 
Gümüş ane 

E. Servet Tor 
Tekirdağ 

Y. Kemal Bey atlı 

îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/605 

Karar No. 47 

27 - V -1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilk 
kânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahe
desinin inkiza tarihi olan 1 ikinci kânun 1941 
tarihinden itibaren bir sene müddetle temdidi 
hakkında İtalya Hükûmetile aramızda teati olu
nan notaların tasdiki hakkında Hariciye vekâ
leti tarafından hazırlanıp İcra Vekilleri Heye
tince 3 - IV - 1941 tarihinde Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
si ve Hariciye encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize tevdi buyurulmuş olmakla Ha
riciye ve Ticaret vekâletleri mümessilleri hazır 
bulundukları halde tetkik ve mütalea olundu. 

Esbabı mueibede dermeyan olunan mütaleala
ra ve verilen şifahî izahata göre kanun lâyihası 
memleketimizin menfaatlerine uygun ve bu iti
barla kabule şayan görülmüştür. 

Hükümetçe tasdiki hususu Yüksek Meclise 

arzolunan notalar iki Hükümetin salahiyetli 
kıldığı mümessilleri tarafından imza ve teati 
edilmiş olmakla beraber bu notalarla vaki An
laşma iki Hükümet arasında aktedilmiş olduğun
dan birinci maddenin Hükümet tarafından tek
lif edilen şekil muvafık görülmiyerek değiştiril
diği gibi bu notalar kanunla Hükümete veril
miş olan salâhiyete istinaden akit ve imza edil
miş olmasına göre kanunun meriyet tarihinin 
makabline teşmiline lüzum görülmiyerek ikin
ci madde de bu bakımdan lâzım gelen değişik
lik yapılmıştır. Bundan başka notaların 3970 
sayılı kanunun tayin eylediği müddet zarfında 
Hükümet tarafından Yüksek Meclisin tasdikma 
arzedilmediği görüldüğünden bu lâzimei kanu-
niyeye riayet ve itina olunması hususununda 
Hükümetin dikkat nazarına konulması karar
laştırılmıştır. 
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Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. R. 

Giresun 
t. Sabuncu 
Afyon K. 

Bere Türker 
Denizli 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Ankara 
M. Eriş • 

Diyarbakır 

Kâtip 
Bilecik 
K. Gülek 

Ankara 
A. Ulus 

Edirne 
T. Berkay V. N. Sünkütay Temel Göksel 

Erzincan 
S. Başotaç 

İzmir 
B. Anman 
Konya 

A. H. Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma 

Gaziantet) 
İV. Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 

Konya 
K. Okay 

M 
Dr. M. Berker 

Kastamonu 
M. C. Bayar 

Zonguldak 
H. Karabacak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilk kânun 
1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahedesinin 
temdidine ait notaların kabulü hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile İtalya arasmda 
mevcut 29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve Sey
risefain muahedesinin inkıza tarihi olan i son 
kânun 1941 den itibaren bir sene temdidi hak
kında Roma Büyük Elçiliğimiz ile İtalya Hari
ciye nezareti arasında teati edilen 31 ilk kânun 
1940 tarihli notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 kânunusani 
tarihinden muteberdir. 

1941 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma icra Ve 
killeri Heyeti memurdur. 

3 - IV - 1941 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mi. V. 

Yücel 
S. İ. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 

G. K. Incedayt 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 

lk. V. 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilk kânun 
1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahedesinin 
temdidine aü notaların tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile İtalya arasında 
mevcut 29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve 
Seyrisefain muahedesinin inkıza tarihi olan 1 
ikinci kânun 1941 tarihinden itibaren bir sene 
müddetle temdidi hakkında Türkiye ve İtalya 
Hükümetleri arasında teati edilen 31 ilk kâ
nun 1940 tarihli notalar kabul ve tasdik edil
miştir. 

MADDE 2 -
baren meridir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Roma Büyük Elçiliği Roma, le 31 ilk kânun 1940 

Bay Nazır, 

15 ilk teşrin 1938 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile 24 şubat 1940 tarihinde Romada 
imzalanan Türk - italyan Hükümet Komitesi Birinci İçtima Devresi Protokollarmın inkızası üze
rine 31 ilk kânun 1940 tarihinde hükmü biten,29 ilk kânun 1936 tarihinde Romada imzalanmış 
bulunan Ticaret ve Seyrisefain muahedesini mezkûr tarihten itibaren bir sene müddetle uzatmak 
hususunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu ıttılaınıza arzla şerefyabım. 

İhtiramatı faikamm kabulünü rica ederim Ekselans. 
Baydur 

Ekselans 
Kont Galeazzo Ciano 
Hariciye Nazırı 

Roma 

Hariciye Nezareti - Roma, 31 İlk kânun 1940 

Bay Büyük Elçi, 

Bu günkü tarihli nota ile bana atideki hususu tebliğ buyurmuştunuz: 
«15 ilk teşrin 1938 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile 24 şubat 1940 tarihinde Romada 

imzalanan Türk - italyan Hükümet Komitesi Birinci içtima Devresi Protokollarmın inkızası üze-
rinerine 31 ilk kânun 1940 tarihinde hükmü biten, 29 ilk kânun 1936 tarihinde Romada imzalan
mış bulunan Ticaret ve Seyrisefain muahedesini mezkûr tarihten itibaren bir sene müddetle uzat
mak hususunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu ıttılamınza arzla şerefyabım.» 

italya Hükümetinin yukarıdaki husus üzerinde mutabık bulunduğunu Ekselanslarının ıttılaı
na arzla şerefyabım. 

ihtiramatı faikamm kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 
G. Ciano 

Ekselans 
Bay Hüseyin Ragıp Baydur 
Türkiye Büyük Elçisi 

Roma 
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S. Sayısı: 207 
Türkiye-Romanya arasında teati olunan 14 ve 19 şubat 
1941 tarihli notaların tasdikına dair kanun lâyihası ve 

Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/606) 

T. C. 
Başvekâlet 8 - IV - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1460 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif vekâleti tarafından Romanyaya ısmarlanmış olan kâğıtların Romanyaya ihraç edilecek pa
lamut ve balıkyağı ile takası hakkında Romanya H ükûmeti ile teati olunan 14 ve 19 şubat 1941 ta
rihli notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
31 - I I I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe Lâyihası 

Romanya ile aramızda mevcut 26 Eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının imzasın
dan evvel Maarif Vekâleti tarafından, bedeli kliring yolundan tesviye edilmek üzere, Rumen fab
rikalarına, 590 ton matbaa kâğıt ve kartonu sipariş edilmişti. 

Ancak kâğıt ve kortonların memleketimize vürudundan evvel salifülarz Anlaşmalar meriyet mev
kiine girmiş bulunduklarından işbu mallar bedelinin kiliringden tesviyesi imkânı kalmamış ve kâ
ğıtlar ithal edilememiştir. Bu vaziyette, memleketimizin şiddetle muhtaç bulunduğu ve gümrükle
rimizde bekleyen işbu emtianın ithalini temin eylemek üzere bedellerinin Romanya ya ihraç edile
cek debagatta müstamel palamut,palamut hulâsası ve balık yağı ile ödenmesi hususunda Romanya 
Hükûmetile mutabık kalınmış ve keyfiyet Bükreş Elçiliğimiz ile Romanya Hariciye Nezareti ara
sında nota teatisi suretile tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu suretle yapılan Anlaşma menfaatlerimize uygun bulunduğundan kabul ve tasdiki Büyük 
Millet Meclisinnin yüksek tasvibine arzolunur. 



— 2 — 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/606 

Karar No. 34 

29 -IV - 1911 

Yüksek Reisliğe 

Maarif vekâleti tarafından Romanyaya ıs
marlanmış, olan kâğıtların Romanyaya ihraç edi
lecek palamut ve balıkyağı ile takası hakkmda 
Romanya Hüküm etile teati olunan 14 ve 19 şu
bat 1941 tarihli notaların tasdiki hakkmda Ha
riciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 31 - III - ]941 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Encü
menimize havale buyurulmakla Hariciye vekâ-
eti umumî kâtibi Nuınan Menemencioğlunun da 
hazır bulunduğu içtimada tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve veriJen izahata göre kanun lâyi

hasının derpiş ettiği anlaşma memleketimizin 
menfaatlerine uygundur. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası hava
lesi veçhile iktisat encümenine tevdi buy uru l-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye K Reisi M. M. Kâtip 

Konya 
M. Göker 
Ankara 

F. İL Atan l}>' 
Diyarbakır 

7J. M. Alsan 
Kocaeli 

S. Yiğit 

İstanbul Tokad 
yi. Ş. Esmer N. Poroy 

Antalya Diyarbakır 
(\ Tunca Dr. 1. T. Öngören 

Ki'zu r um Gümüşane 
V. Deudrhan E. S. Tor 

Sivas Tekirdağ 
N. Sadak Y. K. Beyath 

îktısat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat encümeni 
Esas No. 1/606 
Karar No. 46 

27 - V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Maarif vekâleti tarafından Romanyaya ıs
marlanmış olan kâğıtların Romanyaya ihraç edi
lecek palamut ve palamut hulâsası ve balıkyağı 
ile takası hakkında Romanya Hükûmetilc ara
mızda teati edilen notaların tasdikma dair olup 
Hariciye vekâleti tarafından hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 31 - I I I - 1941 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştrılan kanun lâyiha
sı esbabı mucibesi ve Hariciye encümeni mazbata-
sile birlikte Encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla Hariciye ve Ticaret vekâletleri mümes
silleri hazır bulundukları halde tetkik ve müta-
lea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen şifahî izahlara göre yapı
lan anlaşmanın memleketimizin menfaatlerine uy
gun olduğu görülmüş ve bu itibarla kanun lâyi

hası esas itibari le kabule şayan bulunmuştur. 
Hükümet tarafından tasdiki Yüksek Meclise 

arzolunan notalar iki Hükümetin salahiyetli 
kıldıkları murahhaslar arasında imza ve teati 
edilmiş olmakla beraber bu notalarla vaki anlaş
ma iki Hükümet arasında aktedilmiş olduğundan 
birinci maddenin teklif edilen şekli muvafık gö-
rülmeyerek değiştirilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
İktisat E. Reisi 

Giresun 
/ . Sabuncu 
Afyon K. 

Berç Türker 
Denizli 
T ahir Berkay 

M M . 
Rize 

Fuad Sirmen 
Ankara 

A. Ulus 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Edirne 
T. Göksel 
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Erzincan Gazianteb içel 

8. Başotaç Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker 
izmir Kars 

Benal Anman K. Arıklı 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Maarif vekâleti tarafından Romanyaya ısmarlan
mış olan kâğıtların Romanyaya ihraç edilecek 
palamut ve balık yağı ile takası hakkında Roman
ya Hükümeti ile Bükreş Elçiliğimiz arasında tea
ti olunan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli notaların 

tasdikına ait kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekâleti tarafından Ro
manyaya sipariş edilmiş bulunan 590 ton matbaa 
kâğıt ve kartonu bedelinin memleketimizden 
Romanyaya ihraç edilecek ayni kıymette pala
mut, palamut hulâsası ve balıkyağı bedelleri ile 
ödenmesi için Romanya Hükümeti ile Bükreş 
Elçiliği arasında teati olunan 14 ve 19 şubat 
1941 tarihli notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

1-IV-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 8. Arikan 
Da. V. Ha. V, Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. încedayı M. ökmen 

Kastamonu Konya Konya 
M. Celâl Bayar K Okay A. H. Dikmen 

Zonguldak Zonguldak 
M. Bozma H Karabacak 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlElŞl 

Romanyaya ısmarlanmış olan kâğıtların Roman
yaya ihraç edilecek palamut ve balıkyağı ile taka
sı hakkında teati olunan notaların tasdiki hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekâleti tarafından Ro
manyaya sipariş edilmiş olan 590 ton matbaa 
kâğıt ve kartonu bedelinin memleketimizden 
Romanyaya ihraç edilecek ayni kıymette pala
mut palamut hulâsası ve balıkyağı bedellerile 
ödenmesi hakkında Romanya Hiikûmetile ara
mızda teati olunan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli 
notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 
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S. Sayısı: 208 
Almanyaya ihraç edilecek Türk mallarına mukabil kliring 
hesablarmdaki Alman matlubatında yapılacak değişiklik ile 
Türkiye - Almanya arasında ticarî mübadelelere mütedair 
hususî anlaşma hakkında Almanya Sefaretüe teati olunan 
notaların tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 

iktisat encümenleri mazbataları (1/596) 

T. O. 
f Başvekâlet 3 - IV -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1312 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Almanyaya ihraç edilecek Türk mallarına mukabil kliring hesabındaki Alman matlubatından 
7 233 660 liranın tenzili ve 13 169 491 liralık mikdarmdaki Alman mallarının % 50 sinin mem
leketimize ithalini müteakip 1 588 500 lira kıymetinde Türk malının Almanyaya ihracı ve Türk 
Millî bankalarınca iskonto edilmiş olan Hazine bonoları tutarından 6 000 000 liraya kadar mik
tarının tütün ve fındık mubayaasına tahsisi hususunda Almanya Sefareti ile teati olunan notala
rın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 29 - III -1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuş
tur. Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

25 Temmuz 1940 tarihli Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere mütedair Hususî 
Anlaşmaya merbut aynı tarihli bir mektupta Almanyanm Kliring A hesabındaki matlubatı mikda-
rınm bir an evvel tespit olunacağı ve bu mikdar nisbetinde Almanyaya Türk malı ihracı suretile 
hesabın tasfiyesi cihetine gidileceği musarrahtır. 

Mezkûr hesaptaki Alman bakiyyei matlubunun takriben 7 233 660 lira olduğu ve bu meblağa mu
kabil merbut bir numaralı listede gösterilen malların keza aynı listede yazılı mikdarlar dahilinde 
Almanyaya şevki Alman sefaretile 17 îlkkânun 1940 da teati olunan mektupla takarrür ettirilmiş 
bulunmaktadır. 

A hesabındaki Alman matlubatının yukarıda maruz mikdarı tecavüz etmesi melhuz bulunduğun
dan bilahâre ceman yekûn 1 588 500 lira kıymetinde olmak üzere merbut 2 numaralı listede ya
zılı malların ihracı kabul edilmiştir. Ancak bu son listedeki ihracatın yapılması Hususî Anlaşmaya 
bağlı A1,B 1 ve C 1 listelerinde mezkûr Alman mallarının % 50 nisbetinde Türkiyeye bilfiil girmiş ol-
masile meşrut bulunmaktadır. Böylece Almanlar lehine oldukça mühim bir matlup kaydeden A he
sabının ancak kısmen tasfiyesine Almanların muvafakati temin edilmiş bulunmaktadır. 

Hususî Anlaşma Protokollerinden 2 numaralı Protokol mucibince iade olunacak bonolardan ma-
dut bulunmayan ve Türk millî bankalarınca iskonto edilmiş olan hazine bonoları tutarından 
6 000 000 liraya kadar bir meblağın Hususî Anlaşma ve 17 ilkkânun 1940 tarihli mektupla tespit 
edilen konjanlar fazlası olarak tütün ve fındık mubayaasına tahsisi ise bu malların mühim bir mik-
darının hemen satılmasını mümkün kılacağından halihazır piyasamız için faydalı görülmektedir. 

Yukarıda arzolunan maksatlarla Alman sefaretile teati edilen iki nota Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yüksek tasvibine arz olunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/596 
Karar No. 36 

8-V-1941 

Yüksek Reisliğe 

Almanyaya ihraç edilecek Türk mallarına 
mukabil Kliring hesabindaki Alman matluba-
tmdan 7 233 660 liranın tenzili ve 13 169 491 
liralık miktarmdki Alman mallarının yüzde el
lisinin memleketimize ithalini müteakip 1 588 500 
lira kıymetinde Türk malının Almanyaya ihracı 
ve Türk Millî bankalarınca iskonto edilmiş olan 
Hazine bonoları tutarından 6 000 000 liraya ka
dar miktarının tütün ve fındık mubayaasına 
tahsisi hususunda Alman sefaretile teati olunan 
notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 29 - I I I -
1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası Hariciye vekâleti Umumî kâ
tibi Numan Menemencioğlunun da hazır bulun
duğu içtimada tetkik ve müzakere olunmuştur, 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata göre kanun lâyi
hasının derpiş ettiği Anlaşma memleketimizin 
menfaatlerine uygundur. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile iktisat encümenine tevdi buyurulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Hariciye En. R. M. M. Kâtip 

Konya İstanbul Tokad 
A. M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 
Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ 

Dr. 1. T. Öngören Z. M. Alsan F. A, Aykaç 
Erzurum Gümüşane Kocaeli 

Gl. P. DemirJıan E. S. T ör î. 8. Yiğit 
Seyhan Tekirdağ 

N. Eldeniz Y. K. Beyatlı 

îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Esas No. 1/596 
Karar No. 48 

27 - V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Almanyaya ihraç edilecek Türk mallarına 
mukabil kliring hesabındaki Alman matlubutın-
dan 7 233 660 liranın tenzili ve 13 169 49 L lira 
miktarındaki Alman mallarının % 50 sinin 
memleketimize ithalini müteakip 1 588 500 lira 
kıymetinde Türk malının Almanyaya ihracı ve 
Türk millî bankalarınca iskonto edilmiş olan 
Hazine bonoları tutarından altı milyon liraya 
kadar miktarının tütün ve fındık mubayaasına 
tahsisi hususunda Almanya sefaretile teati olu
nan notaların tasdiki hakkında Hariciye vekâ
leti tarafından hazırlanıp İcra Vekilleri Hey
etince. 29 - III - 1941 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan karnın lâyihası esbabı muei-
besi ve Hariciye encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize havale buyurulmuş olmakla Ha
riç i ve ve Ticaret vekâletleri mümessilleri hazır 

bulundukları halde tetkik ve mütalea olundu: 
Mucip sebepler lâyihasında serdedilen müta

lealara ve verilen şifahî izahlara göre yapılan 
anlaşmanın memleketimizin menfaatlerine uy
gun olduğu görülmüş ve bu itibarla kanun lâyi
hası esas itibarilo kabule şayan bulunmuşı,ur. 

Hükümet tarafından tasdiki Yüksek Meclise 
arzolunan notalar iki Hükümetin salahiyetli kıl
dığı murahhasları arasında imza ve teati edilmiş 
olmakla beraber bu notalarla vaki anlaşma iki 
Hükümet arasında aktedilmiş olduğundan birin
ci maddenin Hükümetçe teklif edilen şekli mu
vafık görülmiyerek değiştirilmiş olduğu gibi 
kanun başlığındaki geniş izahat lüzumsuzluğuna 
binaen kısaltılmış ve notalar kanunla Hü
kümete verilmiş olan salâhiyete istinaden imza 
ve teati edilmiş olmasına göre k a m ı m ı meriyel 
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tarihinin notaların imzası tarihi olarak tesbitine 
lüzum görülmiyerek ikinci maddede bu bakım
dan değişiklik yapılmıştır. Bundan başka bu no
taların 3970 numaralı kanunun tayin eylediği 
müddet zarfında Hükümet tarafından Yüksek 
Meclisin tasdikına arzedilmediği görüldüğün
den bu lâzimei kanuniyeye riayet ve itina olun
ması hususunda Hükümetin dikkat nazarına ko
nulması kararlaştırılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzero 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
iktisat En. Rs. M. M. Kâtip 

Giresun Rize Bilecik 
1. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 

Afyon K. 
Berç Türker 

Denizli 
T ahir Berkay 

Erzincan 
S. Başotaç 

izmir 
Benal Anman 

Konya 
Kâzım Okay 
Zonguldak 

H. Karabacak 

Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
'. N. Sünkitay 

Gazianteb 
Ar. Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 

Ankara 
A. Ulus 
Edirne 

T. Göksel 
İçel 

Dr. M. Berker 
Kastamonu 
M. C. Bayar 

Konya 
H. Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma 

HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Merbut 1 numaralı listede cins ve miktarları gös
terilen Türk mallarının Almanyaya ihracı sure
tile Kliring A hesabındaki Alman matlûbatından 
7 233 660 liranın tenzili ve « 25 temmuz 1940 
tarihli Türkiye ile Almanya arasında ticari mü
badelelere mütedair Hususî Anlaşma » ya bağlı 
A 1, B 1, G 1 listelerinde yazılı ceman yekûn 
13 169 491 liralık Alman mallarından % 50 nis-
betinde malın Türkiyeye bilfiil ithalini müteakip 
ceman 1 588 500 lira kıymetinde olmak üzere 
keza merbut 2 numaralı listedeki Türk malları
nın yazılı miktarlar dahilinde Almanyaya ihra
cı, 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşma Pro-
tokollarından 2 numaralı Protokol mucibince ia
de olunacak bonolardan madut bulunmayan ve 
Türk millî bankalarınca ıskonto edilmiş olan Ha
zine bonoları tutarından 6 000 000 liraya kadar 
bir mebaliğin Hususî Anlaşma ve 17 ilk kânun 
1940 tarihli mektupla tesbit edilen kontenjanlar 
fazlası olarak yapılacak tütün ve fındık muba
yaasına tahsisi hususunda Alman Sefaretile teati 
olunan Notaların tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Merbut 1 numaralı listede cins 
ve miktarları gösterilen Türk mallarının Al
manyaya ihracı suretile Kliring A hesabındaki 
Alman matlûbatından 7 233 660 liranın tenzili 
ve « 25 temmuz 1940 tarihli Türkiye ile Alman
ya arasında ticarî mübadelelere mütedair hu
susî Anlaşma » ya bağlı A 1, B 1 ve C 1 listele-

IKTISAT ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞİ 

Bazı Türk mallarının Almanyaya ihraçları ve 
Millî bankalarca iskonto edilmiş bazı bonoların 
kontenjanlar fazlası olarak yapılacak tütün ve 
fındık mubayaasına tahsisi hususunda teati olu

nan notaların tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Merbut 1 numaralı listede cino 
ve miktarları gösterilen Türk mallarının Alman
yaya ihracı suretile Kliring A hesabındaki Alman 
matlûbatından 7 233 660 liranın tenzili ve «25 
temmuz 1940 tarihli Türkiye ile Almanya ara
sında Ticarî mübadelelere mütedair hususî an
laşma» ya bağlı A 1, B 1 ve O 1 listelerinde yazılı 
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rinde yazılı ceman yekûn 13 169 491 liralık Al
man mallarından % 50 nisbetinde malın Türki
yeye bilfiil ithalini müteakip ceman 1 588 500 
lira kıymetinde olmak üzere keza merbut 2 nu
maralı listedeki Türk mallarının yazılı miktar
lar dahilinde Almanyaya ihracı, 25 temmuz 1940 
tarihli Hususî Anlaşma protokollerinden 2 nu
maralı protokol mucivince iade olunacak bono
lardan madut bulunmayan ve Türk millî ban 
kalarınca iskonto edilmiş olan Hazine bonoları 
tutarından 6 000 000 liraya kadar bir meblâğın 
Hususî Anlaşma ve 17 ilk kânun 1940 tarihli 
mektupla tesbit edilen kontenjanlar fazlası ola
rak yapılacak tütün ve fındık mubayaasına tah
sisi hususunda Alman Sefarejile teati edilen no
talar kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun notaların teatisi tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbike 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 - III -1941 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mî. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. tncedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
8. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

ceman yekûn 13 169 491 liralık Alman malla
rından % 50 nisbetinde malın Türkiyeye bilfiil 
ithalini müteakip ceman 1 588 500 lira kıyme
tinde olmak üzere keza merbut 2 numaralı liste
deki Türk mallarının yazılı miktarlar dahilinde 
Almanyaya ihracı, 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susî Anlaşma protokollerinden 2 numaralı proto
kol mucibince iade olunacak bonolardan madut 
bulunmayan ve Türk millî bankalarınca iskonto 
edilmiş olan Hazine bonoları tutarından 6 mil
yon liraya kadar bir meblâğın Hususî Anlaşma 

ve 17 ilk kânun 1940 tarihli mektupla tesbit 
edilen kontenjanlar fazlası olarak yapılan tütün 
ve fındık mubayaasına tahsisi hususunda Al
manya Hükümeti ile teati edilen notalar kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

A 5867/40 Ankara, 17 ilk kânun 1940 
Bay Büyük Elçi, 
25 temmuz 1940 tarihinde imzalanan Almanya iie Türkiye arasında ticarî mübadelelere müte

dair Hususî Anlaşmaya merbut olup hükümleri meriyette berdevam bulunan Kliring A hesabı 
bakiyei matlubu hakkındaki mektubun muhteviyatını tatbikan Rayh Hükümetinin aşağıdaki hu
suslarda mutabakatını bildirmekle şeref kesbeylerim : 

I - Hali tasfiyede bulunan A hesabının şimdilik takribi bir bakiyei matlubu addolunan 7.233.660 
Türk liralık bir meblâğ merbut 1 numaralı listede gösterilen t ürk mallarının mubayaası ve Al
manyaya ihracına tahsis olunacaktır. 

I I - 2 numaralı listede gösterilen mallar 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmaya bağlı A I, 
B 1, C 1 listelerinde yazılı Alman mallarının Türkiyeye ithali, mezkûr listeler umumî kıymeti
nin % 50 sine baliğ olunca, Almanyaya ihraç olunacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki, icra veya iptal olunacak mukaveleler hususunda, 25 temmuz 1940 ta-
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rihli Hususî Anlaşma ile bu günkü tarihli Anlaşmada derpiş edilmiş bulunan müddetler zarfında 
anlaşılacaktır. 

I I I - İşbu mektubun hükümleri derhal mevkii meriyete girecektir. 
Ihtiranıatı faikamm lütfü kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

F. Von Papen 
Ekselans 
Bay Numan Menemeııcioğlu 
Büyük Elçi 
Hariciye vekâleti Umumî kâtibi 

Şehir 

Bay Büyük Elçi, Ankara, 17 ilk kânun 1940 

25 temmuz 1940 tarihinde imzalanan Almanya ile Türkiye arasında ticarî mübadelelere müte
dair Hususî Anlaşmaya merbut olup hükümleri meriyette berdevam bulunan Kliring A hesabı 
bakiyei matlubu hakkındaki mektubun muhteviyatını tatbikan Cumhuriyet Hükümetinin aşağıdaki 
hususlarda mutabakatını bildirmekle şeref kesheylerim: 

I - Hali tasfiyede bulunan A hesabının şimdilik takribi bir bakiyei matlubu addolunan 7.233.660 
Türk liralık bir meblâğ merbut 1 numaralı listede gösterilen türk mallarının mubayaası ve Al-
manyaya ihracına tahsis olunacaktır. 

II - 2 numaralı listede gösterilen mallar 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmaya bağlı A 1. 
B 1, C 1 listelerinde yazılı Alman mallarının Türkiyeye ithali, mezkûr listeler umumî kıymeti
nin % 50 sine baliğ olunca, Almanyaya ihraç olunacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki îera veya iptal olunacak mukaveleler hususunda, 25 temmuz 1940 ta
rihli Hususî Anlaşma ile bu günkü tarihli Anlaşmada derpiş edilmiş bulunan müddetler zarfında 
anlaşılacaktır. 

I I I - işbu mektubun hükümleri derhal mevkii meriyete girecektir. 
Ihtiramatı faikamm lütfü kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

N. Menemencioğlu 
Ekselans 
Bay F . Von Papen 
Almanya Büyük Elçisi 

Ankara 

Darı 
Yağlı tohumlar 
Zeytinyağı 
Prine yağı 
Tiftik 

Sair keçi kılı 
Afyon 
Keten 
Deri 
Palamut 

T. L. 

150 000 
350 000 
250 000 

50 000 
200 000 

10 000 
75 000 
10 000 

218 500 
150 000 

( S. Sayı 

Palamut hulâsası 
Tütün 
Taze ve konserve balık 
Bakla ve nohut 
Kuş yemi 
Kepek ve küsbe 
Ceviz ve fındık 
Hurda ve incir 
Bağırsak 
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T. L. 

125 000 
4 088 500 

70 000 
100 000 
100 000 
100 000 
600 000 
486 660 
100 000 

7 233 660 
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Liste :2 

T.L. 

Darı 
Yağlı tohumlar 
Zeytinyağı 
Prine yağı 
Tiftik 
Sair keçi kılı 
Afyon 

150 000 
350 000 
250 000 

50 000 
200 000 

10 000 
75 000 

T. L. 

Keten 
Deri 
Palamut 
Palamut hal "isası 

10 000 
218 500 
150 000 
125 000 

1 588 500 

Ankara, 1? ilk kânun 1940 
Bay Büyük Elçi, 
25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmada ve bu günkü tarihle imzalanan mektupta derpiş 

edilmiş olan kontenjanlar fazlası olarak türk piyasasında yapılacak tütün ve fındık ırrabayaatı-
nın tediyesini kolaylaştırmak maksadile, Cümlmriyet Hükümetinin 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susî Anlaşmaya merbut 2 numaralı Protokol mucibince iade olunacak bonolardan madut bulun
mayan ve Türk Millî bankalarınca iskonto edilmiş olan Hazine bonoları tatarının - altı milyon 
Türk liraya kadar - tütün ve fındık mubayaasına tahsis olunmasına muvafakat ve bu maddelerin Al-
manyaya ihracına müsade eylemeyi taahhüt ettiğini beyan ile sere T kesbeylerim. 

Rayh Hükümetinin bu husustaki mutabakatını teyit buyurmanızı dilerim Bay Büyük Elçi. 
Ihtiramatı faikamın lütfü kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

N. Menemencioğlu 
Ekselans 
Bay P. Von Papen 
Almanya Büyük Elçisi 

Ankara 

A 5834/40 < Ankara, 17 ilk kânun 1940 
Bay Büyük Elçi, 
Meali aşağıya naklolunan bu günkü tarihli mektuplarını aldığımı Ekselansınıza arz ile şeref 

kesbeylerim: 
«25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmada ve bu günkü tarihle imzalanan mektupta derpiş 

edilmiş olan kontenjanlar fazlası olarak türk piyasasında yapılacak tütün ve fındık mubayaa tı
nın tediyesini kolaylaştırmak maksadile, Cumhuriyet Hükümetinin 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susî Anlaşmaya merbut 2 numaralı Protokol mucibince iade olunacak bonolardan madut bulun
mayan ve Türk Millî bankalarınca iskonto edilmiş olan Hazine bonoları tutarının - altı milyon 
Türk liraya kadar - tütün ve fındık mubayaasına tahsis olunmasına muvafakat ve bu maddelerin Ai-
manyaya ihracına müsade eylemeyi taahhüt ettiğini beyan ile sere (i kesbeylerim.» 

Bu mektubun mealine Hükümetimin mutabatmı Ekselansınıza teyide müsaraat eder ve ihtira-
matı faikamın lütfü kabulünü rica eylerim Bay Büyük Elçi. 

Ekselans F. Von Papen 
Bay Nııman Menemeneioğlu 
Büyük Elçi 
Hariciye vekâleti Umumî kâtibi 

Şehir 
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S. Sayısı: 209 
iskân kanununun 39 nen maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Maiıye, Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî 

muavenet encümenleri mazbataları (1/384) 

T.C. 
Başvekalet 25 - IV - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1828 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2510 sayılı kanunun 39 ncu maddesinin tadili hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 12 - IV - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

21 - VI -1934 tarihli ve 2510 sayılı kanunun 2 nci maddesi Türkiyeyi üç mıntakaya ayırmıştır: 
1 numaralı mmtakalar : Türk kültür ve nüfusunun tekasüfü istenilen yerlerdir. 
2 numaralı mmtakalar : Türk kültürüne temessülü istenilen nüfusun nakil ve iskânına ayrı

lan yerlerdir. 
3 numaralı mmtakalar : Yer, sıhhat, iktısad, kültür, siyaset, askerlik ve inzibat sebeblerile 

boşaltılması istenilen ve iskân ve ikamet yasak edilen yerlerdir. 
iskân bakımından Türkiyeyi üç mıntakaya ayıran bu kanun; bu mıntakalara iskân edilen

lere ayni hakkı bahsetmemiştir. 
Kanunun 39 ncu maddesi 1 numaralı mmtakada iskân edilenlere verilecek gayrimenkulleri 

parasız olarak verdiği halde 2 numaralı mmtakada iskân edilenlere bunları para mukabilinde 
vermektedir. Esasen bazı yerlerde kültür, nüfus azlığı ve bazı yerlerde de idarî, siyasî düşün
celerle I ve II numaralarla tahdid edilen bu mm taka taksimatı; göçmenler için bir hak farkı 
doğuracak vaziyette olmadığı gibi Hükümetin; kendi siyasetinin tahassürü için yaptığı bu is
kân taksimatı dolayısile bir kısım göçmenlere diğerlerinden farklı olarak ayrı bir külfet tah
mil etmesi de doğru değildir. 

Gerek bu umumî mülâhaza ve gerekse aşağıdaki esbabı mucibeye göre 2510 sayılı kanunun 
39 ncu maddesini tadilen işbu lâyihai kanuniye tanzim kılınmıştır: 

I —-2 numaralı mıntakalarda iskân edilenlere verilmiş veya verilecek gayrimenkullerin borç
lanma yolu ile temliki ve buna mukabil 1 numaralı mmtakada iskân edilenlere parasız veril
mesi, ayni hakkı haiz olan göçmenlerden bir kısmının parasız ve bir kısmının para ile mal al
ması gibi ayrı muameleye tâbi tutulmasını intaç etmektedir. 

I I — 2 numaralı mmtakada 28 mart 1931 tarihinden evvel iskân edilenlere verilen gayrimen-
kuller, bu tarihte neşrolunan 1771 sayılı kanunun 4 ncü maddesi mucibince meccanen temlik edil
mekte bulunduğu halde bu tarihten sonra 885 ve 2510 numaralı kanunlar mucibince iskân edilen
lere borçlanma suretile mal verilmektedir ki bu da ayni hukukî vaziyette olanlar arasında bir fark 
ihdas etmektedir. 



_ 2 -
I I I — Borçlanma muamelelerinin çok uzun ve bir çok külfetleri ve formaliteleri mucib olması 

yüzünden bu işler bir çok yerlerde ihmal edilmekte Veya hakkilc başarılamamakta ve binnetice 
yeni maliklerin tasarruflarının tapu dairelerince tesciline mâni olmak suretile tasarruf haklarına 
darbe vurmaktadır. 

IV — 2510 numaralı kanunun mezkûr maddesi mucibince bazı yerlerde tekemmül ettirilmiş olan 
borçlanma muamelelerile tahakkuk ettirilen borcun tahsili için sekiz senelik tecil müddeti henüz hi
tama ermemiş ise de bu müddetin hitamında da borç taksitlerinin tahsili mümkün olamayacağı 
kanaati mevcuddur. Ezcümle gerek memleketimizde ve gerekse diğer memleketlerde ve bilhassa 
Yunanistanda dahi bu gibi borçların tahsil edilmediği emsalile sabit olmuştur. 

V — Borçların tahsili, iskândan ve borçlanma muamelesinden itibaren sekiz sene sonra başlaya
cağına nazaran bazı mâniler dolayısile iskânlarının geri kalması ve borçlanma muamelelerinin de 
yukarıda gösterilen sebebler dolayısile teahhuru; borç taksitleri müddetinin gayri muayyeni zaman
larda hululünü intaç etmekte ve binnetice uzun seneler vaziyetin alâhalihi kalmasında âmil olmak
tadır. 

VI — Bunlardan başka Romanya Hükûmetile akdetmişi olduğumuz ve 25-1-1937 tarihli ve 
3102 sayılı kanunla musaddak ( Dobrieadaki Türk ahalinin muhaceretine mütedair olan ) mukave
lename mucibince Romanyadan gelen göçmenlerin orada bıraktıkları gayrimenkuller Hükümetimiz 
hesabına Romanya Hükümetine intikal etmektedir. Romanya Göçmenleri bir taraftan gayrimen-
kullerini bilâ bedel Hükümetimiz hesabına terkederek diğer taraftan Hükümetimizce verilen gayri
menkuller dolayısile kendilerinden para tahsili hiç bir zaman nısfet ve adalet esaslarına uygun 
bulunmamaktadır. 

VII — Vekiller Heyeti kararile yasak bölge olarak kabul edilen yerlerden veya yine Vekiller 
Heyeti kararile bu mmtaka haricinden görülen lüzum üzerine Oarb vilâyetlerimize naklen iskân 
edilmiş olanlardan bir çoğunun memleketlerinde az çok gayrimenkul]eri bulunmasına rağmen, bu 
gayrimenkullerin hemen hiç birisi tasarruf vesikalarına bağlı olmadığı için 2510 numaralı kanunun 
26 ve 27 nci maddeleri mucibince kendilerine, istihkak mazbatası verilmesine imkân bulunmamakta 
ve binnetice memleketlerindeki gayrimenkulleri bilâ bedel Devlete intikal etmekte olduğu halde 
kendilerine bedel mukabilinde gayrimenkul verimektedir ki bu yolda bir muamelenin hakkaniyet 
ve adalet prensiplerile kabili telif olamıyacağı ve kültürümüze temessûlü istenilen bu gibi halk 
üzerinde iyi bir tesir hâsıl edemiyeceği şüphesizdir. 

VIII — Borçlanma muamelelerinin ve borç tahsilat ve takibatının ieabettirdiği külfetlerin ikti-
hamı için sarfedilecek mesai saatlerinin kıymetleri ve tahsilat için yapılacak masrafların mikdan ; 
tahsilat neticesinde elde edilecek menfaatle tekabül etmiyecek derecededir. 

IX — I ve I I numaralı mmtakalarda 2510 ve 2848 sayılı kanunlara göre iskân edilmiş ve edi
lecek olanlarla daha evvelce iskân edilmiş bulunanların borçdan affin.de esas iskânı adî haddi da
hildir. Filhakika bu gün yapılmakta olan iskânlar tamamen iskânı adî dahilinda yapılmakta 
isede evvelce yapılmış olan bazı iskânların gayri kabili ifraz vaziyetlerle karşılaşılması gibi zaru
retler dolayısile iskânı adî haddinden yukarı mikdarda ve borçlannma suretile yapıldığı görüldü
ğünden bu gibi iskânı adî haddinden fazla olan mikdarlara tekabül, eden borçların tahsile tâbi 
tutulması esas kabul edilmiş ve lâyihai kanuniyeye bunun için hususî bir fıkra konmuştur. 

"X — Hükümetçe iskân ve kendilerine bir çok masraf ve külfet ihtiyar edilen ve yapı ve toprak
ları verilen bazı şahısların aldıkları bu gayrimenkulleri işletmedikleri ve 2510 numaralı kanunun 
29 ncu maddesi mucibince mezuniyet almadan kendiliklerinden başka yerlere gittikleri ve bir 
daha da avdet etmedikleri ve hatta bazılarınıntekrar hududlarımız haricine gitmek suretile gay
bubet ettikleri görülmektedir. 

Bunlara verilen bu gayrimenkuller tapuda tescil edilmiş olması dolayısile hem göçmenlerin bu
lundukları, yerlerde yerleşmelerini ve hem de verilen gayrimenkullerin m avımı aleyh ine istimalini 
teğmin etmek maksadile lâyihai kanuniye 4 ncü fıkra ilâve edilmiştir. Bu suretle bilâ mezuniyet 
iskân yerini terk veya gaybubet eden ve iki sene müddetle bu vaziyeti temadî eyleyenlere verilen 
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ve tapuca tescil edilen bu gayrimenkuUerin tekrar istismarı teğmin edilmiş olacaktır. Ayni za
manda bu gibiler esasen iskân mevzuatına riayet etmemiş bir vaziyette olduklarından bu yolda 
hareket edenlerin iskân hakları iskat edilmiştir. 

îşte bu gayeleri teğmin için bu fıkra tedvin edilmiştir. 
Yukarıda bertafsil arzedilen esbabı mucibeye göre Türkiye dahiline yerleştirilmiş ve yerleştirile

cek olan göçmenlerin hem birbirinden farksız bulunmalarını ve hem de biran evvel tasarruf hak
larına sahib olmalarını ve verilen gayrimenkuUerin mavuzualeyhine istimalini teğmin maksadile 
işbu lâyihai kanuniye tanzim kılındı. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

8. ve 1. M. E. 
Esas No. 1/384 

Karar No. 10 

20 -V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

2510 sayılı kanunun 39 ncu maddesinin ta
dili hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letince hazırlanıp Başvekâletin 25 - V - 1940 
tarih ve 6/1828 sayılı tezkeresile gönderiieu ve 
Encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
İskân umum müdürü hazır olduğu halde mucip 
sebeplerile birlikte mütalea ve tetkik olundu: 

2510 sayılı kanun; idarî, siyasî mülâhazalar 
ile birlikte nüfus, sıhhat ve kültür işleri gibi di
ğer bir takım hususiyetleri de nazarı dikkate 
almış ve iskân bakımından Türkiyeyi üç muıta-
kaya ayırmış bulunmaktadır. 

Hükümetin idare makanizması ve dahilî si
yaseti noktasaldan yapılmış olan bu taksimatın 
göçmenler üzerinde farklı bir hal veya külfet 
husule getirmemesinin yerinde olacağı fikir ve 
mütaleasile tadili istenilen otuz dokuzuncu mad
deye nazaran filhakika bir numaralı mmtakada 
iskân edilenlere verilen gayri menkullerin pa
rasız ; iki numaralı mmtakada iskân edilenlere 
ise para mukabilinde verilmekte olduğu görül
mekte ve şu hal ayni vaziyette bulunan bir ta
kım göçmenlerin birinci veya ikinci mmtakaya 
tefrik ve iskânlarında birinci mmtakaya ica
bet edenlerin parasız iskânlarına mukabil ikinci 
mmtakaya isabet edenlere verilen toprak ve bi
naların para mukabilinde olması gibi ayrı bir 
muameleye, borçlanmaya tâbi tutulmalarım in
taç eylemektedir. Bu farkla beraber 28 - TII -
1931 tarihinden evvel ikinci mmtakaya iskân 
edilmiş bulunanlara da verilen gayri menkulle
rin o tarihte neşrolunan 1771 sayılı kanunun 

4 ııcü maddesi mucibince meccanen temlik edil
miş bulunması; 2510 sayılı kanun hükümlerine 
tevfikan ikinci mmtakaya iskân edilmiş ve 
edilecek göçmenler üzerinde, ayni hukukî vazi
yette bulunmalarına rağmen, ayni mmtaka da
hilinde de farklı bir hal tevlit etmekte yani bir 
kısmına meccanen temlike mukabil diğer bir 
kısmına borçlandırma suretile muamele yapıl
maktadır. 

Bunlardan maada Hükümetimizin Romanya 
Hükûmetile akdetmiş olduğu ve 25 - I - 1937 
tarih ve 3102 numaralı kanunla musaddak (Dob-
ricedeki Türk ahalinin muhaceretine dair) olan 
mukavelename mucibinceRomanyadan gelen göç
menler oradaki gayri menkullerini bilâbedel Hü
kümetimiz hesabına terkettikleri halde bunlardan 
ikinci mmtakaya iskân edilenlerin Hükümeti
mizce kendilerine verilen gayri menkuller dola-
yısile borçlandırıldıkları anlaşılmaktadır. 

Vekiller Heyeti kararile yasak bölge olarak 
kabul edilen yerlerden veya mmtaka haricinden; 
görülen lüzum üzerine naklen yapılan iskânlarda 
nakledilenlerin terkettikleri yerlerde az çok gayri 
menkulleri bulunmasına rağmen bunların hemen 
hiç birisi tasarruf vesikasına bağlı olmadığı i-
çin alâkadarlara 2510 sayılı kanunun 26 ve 27 
nci maddeleri mucibince istihkak mazbatası ve
rilmesine imkân bulunamamakta ve binnetice 
memleketlerindeki gayri menkulleri bilâbedel Dev
lete intikal etmekte ve bunlara da ancak borçlan
dırma suretile gayrimenkul verilebilmekte oldu
ğu görülmektedir. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 14-V1 -1940 
Esas No. 1/384 
Karar No. 47 

Yüksek Reisliğe 

mez) kay di üzerinde durularak bunun mükellef
ler üzerinde yapacağı ruhî tesirler düşünülmüş, 
vaki müzakere ve mütalealarda tahsil edilmiş bu
lunanların Devlet mevzuatına tevafuk ve inti
bakı ve tahsil edilememiş bulunanlar hakkında ise 
af gibi bir atıfet istihdaf eylediği görüş ve anla
yışı büyük ekseriyet toplamıştır. 

İskân maksadile Hükümetçe ihtiyar edilegel-
mekte bulunan bir çok masraf ve külfetlere rağ
men verilen gayri menkulleri kanunun tayin et
tiği müddet içinde bırakarak bilâmezuniyet iskân 
yerini terk veya gaybubet edenler hakkında lâyi
haya dördüncü bend olarak konulan hüküm ay
ni zamanda gayrimenkulun tam yerinde istima
lini istihdaf ve temin eyleyeceği kanaatile mütte-
fikan kabul edilmiş ve lâyiha bu esaslar dahilinde 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Havalesi mucibince Dahiliye encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

S. I. M. En. Reisi M M. Kâtip 
Ağrı Giresun Edirne 

Dr. H. Kural Dr. H. V. Somyürek Dr. F. Memik 
Bursa Antalya Aydın 

Dr. Refik Güran Dr. M. Soykam Dr. Ş Şener 
Bilecik 

Dr. M. Suner 
Gazianteb 

Dr. M. Ali Ağakay 
Kocaeli 

Dr. Fuad Sorağman 
Kütahya 

Dr. A. 8. Delilbaşı 

Burdur 
Dr. A. B. Yeşilyurt 

Kayseri 
Salih Turgay 

Konya 
Dr. O. Ş. Uludağ 

Manisa Tekirdağ 
A. Tümer N. Trak 

imeni mazbatası 

14 - VI -1940 

s: Reisliğe 

Bu gün yapılmakta olan iskânların tamamen 
iskânı adi haddi dahilinde bulunmasına ve 1771 
sayılı kanundan evvel yapılmış olanların bu had 
dahilindeki borçlarının af edilmiş ve meccanen 
temlikleri yapılmış olmasına nazaran kanunun 
sekiz senelik tecil müddetinin henüz bitmemiş 
bulunduğu da göz önüne getirilerek ve ancak is
kânı adi haddinden fazla olan miktarlara teka
bül eden borçların tahsile tâbi tutulması ve iskân 
haddi dahilindekilerin parasız olması hakkındaki 
teklif ve mütalea esas itibarile Encümenimizce 
de muttef ikan kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının müzakeresinde vuzuhu te
min maksadile muhacirler ile mülteciler ve göçe
belere ait hükümler birinci bendde, nakledilen
ler ile göç edeceklere ait hükümler ikinci bend
de toplanmakla beraber Hükümet teklifinde ikin
ci bendde (Kendi isteklerile göç edenler) şek
lindeki mutlak ifadeye istinaden ileride her 
hangi şahsî bir mülâhaza ile ve yalnızca kendi is
teği ile göç edeceklerin de kanunun bahşettiği 
haklardan istifade iddiasında bulunabilecekleri 
ve bu halin iskân gaye ve maksatlarına uymaz
lığından başka işleri de teşviş eyleyeceği mütale-
asile bu ifadenin (Kendi isteklerile Hükümetten 
izin alarak göç edenlerin muhtaç olanlarına) şek
linde değiştirilmesi ittifakla muvafık görülmüş
tür. 

Üçüncü bendinde (evvelce borçlanma suretile 
verilmiş olan yapı ve topraklardan iskânı âdi had
dine tekabül eden borçların ödenmeyen taksitleri 
tahsil olunmaz ve tahsil olunanlar da geri verii-

2510 sayılı kanunun 39 ncu maddesinin tadili 
hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
hazırlanıp Başvekâletin 25 - V -1940 tarih ve 
6/1828 sayılı tezkeresile gönderilen ve encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası İskân 
umum müdürü hazır olduğu halde esbabı mucibe-
gile birlikte tetkik ve müzakere olundu: 

Filhakika 2510 sayılı kanun hükümlerine göre 
bir takım idarî ve siyasî düşüncelere binaen Tür
kiye iskân bakımından üç mmtakaya ayrılmış ve 
tadili istenilen 39 ncu madde ile de bir numaralı 
mmtakalarda iskân edilenlere verilecek yapı ve 
topraklar parasız alarak verildiği halde iki nu
maralı mmtakalarda iskân olunanlara bunların 
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borçlanma suretile para mukabilinde verilmekte 
olduğu anlaşılmış ve sırf Hükümetçe derpiş olu
nan mülâhazalara binaen iskân olundukları yerle
rin ayrı ayrı mıntakalarda bulunmasından dolayı 
göçmenler arasında bu suretle bir hak farkı hâsıl 
olması adalet ve nasafet kaidelerine uymadığı gi
bi işbu kanun mucibince yapılacak borçlanma ve 
bu borçların tahsilinin de amelî bir netice vere-
miyeceği kanaatine varılmıştır. 

Her iki iskân mıntakasma yerleştirilenlerin 
bir an evvel müstahsil vaziyete gelerek nüfus si
yasetinizin tahakkukuna doğru gidilmesi bakı
mından da bu iki mmtakaya iskân olunanlar ara
sındaki farkı izale etmek ve binaenaleyh iki nu
maralı mmtakalara yerleştirilenlere tahmil olu
nan külfeti kaldırmak ve bunlara da ayni müsaa-
dat ve teshilâtı göstermek lâzım ve zarurî görül
müş olduğundan işbu kanun lâyihası esas itibari-
le kabul olunmuştur. 

Tadili teklif olunan işbu maddenin tanzi
minde Sıhhat ve içtimai muavenet encümeninin 
kabul ettiği metin esas olarak nazarı itibare a-
lınmış ve ancak aşağıdaki mütalealara binaen ba
zı ilâveler yapılmıştır. 

Birinci fıkra #ynen kabul olunmuştur. 
îkinei fıkrada; kendi isteklerile göç edenlere 

de iskân hakkı bahşolunmakta ise de bumun mut
lak olarak verilmesi Devletin takip ettiği iskân 
maksat ve gayelerine tevafuk etmeyeceğinden bu 
hak, yalnız bir numaralı iskân mıntıkalarından 
göç edenlerin muhtaç olanlarına hasredilmiş 
ve bunun için de Hükümetten mezuniyet alın
ması şart ittihaz olunmuştur. 

Üçüncü fıkrada; Hükümetçe iskân edilmiş 
muhacir, mülteci, göçebe ve nakledilenlere evvel
ce borçlanma suretile verilmiş olan gayri menkul 
mallardan iskânı adi haddine tekabül eden borç
larının ödenmeyen taksitlerinin tahsil olunmaması 
ve iskânı adi haddinden fazla olan kısımlarile 
(2510) sayılı kanunun (15) nci maddesinin üçün
cü fıkrası mucibince verilen yerlerin de borç

lanmağa tabi olması esasları kabul edilmiş ve 

bilhasa serbest iskâna tabi olanlar hakkında ol
dukça ehemmiyetli müzakere cereyen et
miş ve iskânda istikrarın temini ve göç
menlerin iskân mıntıkalarını terketmemeleri için 
bunlara verilecek QV yeri ve toprakların borç
lanmağa tabi olması noktasında ittifak hasıl ol
muş ve yalnız bu borçların tahsili hususunda 
2510 sayılı kanunla evvelce verilmiş olan müsa
adenin devamı lâzım görülmüş ve bu fıkranın son, 
hükmü ona göre tespit olunmuştur. 

Dördüncü fıkrada; iskân yerlerini izinsiz ola
rak terk ve gaybubet edenlerle serbest iskâna 
tâbi olanlara evvelce verilmiş olan gayrimenkul 
mallara ait tapuların iptali Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletinin emrile yapılacağı zikrolun-
makta ise de bu muamelenin mezkûr vekâletin 
de kanunî mümessili olan Vali ve kaymakamlar 
marifetile yapılması muvafıkı mütalea edilmiş ve 
işbu fıkra ona göre tertip olunmuştur. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dahiliye En. R. N. Reis V. Bu M. M. 

Çoruh Çoruh Balıkesir 
Atıf Tüzün Atıf Tüzün F. Tiridoğlu 

Kâtip 
Yozgad Ankara Antalya 

Z. Arkant F. Daldal R. Kaplan 
Antalya Balıkesir Bingöl 

T. Sökmen T. 8. Uzay N. Sahir 
Bursa Çorum Erzurum 

F. Güvendiren 1. K. Alpsar N, Elğün 
Erzurum Hatay Kars 

Ol. Z. Soydemir A. Türkmen E. özoğuz 
Kayseri Konya Kütahya 

A. H. Kalaç Ş. Ergun 8. Ertem 
Malatya Maraş Samsun 

E. Barkan Z. Kayran M. A. Yörüker 
Sivas Trabzon Yozgad 

M. Ş. Bleda S.Abanozoğlu 8. Korkmaz 
Zonguldak 
R. Vardar 

( S. Sayısı : 209 ) 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/384 

Karar No. 15 

17 - XII - lü-h) 

Yüksek Re is I iğe 

2510 numaralı kanunun 39 neu maddesinin 
tadili hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
killiğince hazırlanıp Başvekâletin 25 - V - 1940 
tarihli ve 6/1828 numaralı tezkeresile Yüksek 
Reisliğe takdim kılınan ve Encümenimize havale 
edilen kanun lâyihası iskân umum müdürü hazır 
bulunduğu halde müzakere olundu: 

Lâyiharmı ihzarım mucip sebeplerin tetki
kinden de anlaşıldığı üzere memleketimiz, iskân 
kanununun ikinci macldesile, üç mmtakaya ay
rılmış ve ahalisinin başka taraflara nakli ha-
sebile numara almış olmaktan başka hususî 
vasfı bulunmayan üçüncü mıntaka hariç 1 ve 2 
numaralı mıntakalarda iskân edilenler arasında 
mal bakımından fark g'özetilmiştir. Filvaki, 
1 numaralı mmtakaya yerleştirilenlere verilen 
toprak ve meskenler parasız iken 2 numaralı 
mmtakaya yerleştirilenlere verilen gayrimen-
kullerin bedeli yirmi taksite bağlanarak kendi
lerinden alınmak istenilmiş ve hatta 28 mart 
1931 tarihinden evvel ikinci mıntakada iskân 
edilmiş olan muhacirlere 1771 numaralı kanuna 
göre meccanen gayrimenkul verilmiş olduğu 
halde 2510 numaralı kanun hükümlerince bu 
mıntakada iskân edilmiş ve edilecek olanların 
borçlandırılmaları iktiza etmiş olmakla ayni 
mıntaka sakinleri arasında da ikilik hasıl ol
muştur. 

Bundan başka, Romanya Ilükûmetile imza
lanan ve 25 - I - 1937 tarihli ve 3102 numaralı 
kanunla tasdik olunan mukaveleye nazaran 
Dobrieeden memleketimize getirilen göçmenle
rin oradaki gayrimenkulleri Türkiye hesabına 
Romanyaya devren terk edildiği halde ken
dilerine, 2 numaralı mıntakada iskân "edildik
leri takdirde, ancak bedeli mukabilinde gayri
menkul verilmekte bulunmuştur. Diğer taraf
tan 3 numaralı mmtakadan 2 numaralı mmta
kaya nakledilenlerin ayrıldıkları yerlerde; bı
raktıkları gayrimenkuller tasarruf vesikasına 
bağlı olmadığından bu muhacırlar kanunî hü
kümlere göre istihkak mazbatası alamamakta 

( S . Sayısı 

ve bunun neticesi olarak ta yukarıda bahsi ge
çen gayrimenkuiler Devlete kaldığı halde ken
dileri yeniden iskân edildikleri yerlerde borçlan
ma suretile mal alabilmektedirler. 

Maahaza idarî ve siyasi mülâhazalarla böyle
ce iskân mmtakalarına ayrılmış olan memleketi
mizdeki göçmenler arasında her hangi bir hak 
farkları mevcut bulunması bunların yeni yurt
larına sıkıca bağlanıp ınüstalısil unsurlar olarak 
borç. kayg usundan azade çalışmalarına mâni ola
cağı ve esasen sekiz senelik tecil müddeti henüz 
bitmemiş, muhacirler bu gün yalnız âdi iskân 
iıaddı dahilinde iskân edilmekte bulunmuş ve 
1771 numaralı kanundan evvel yerleştirilen mu
hacirlerin bu haddedeki borçları da affedilmiş 
olduğu cihetle adi iskân haddinden fazla borçla
rın tahsile tâbi tutulup iskân haddi dahilindeki 
temliklerin parasız olması hakkındaki teklif En-
cümeninıizce de muvafık görülmüş ve kanun lâ
yihası Dahiliye encümeninin tadillerine göre mû
tatça olunarak birinci maddenin birinci ve ikinci 
ve dördüncü i'ıkralarile Hükümetin ikinci ve 
üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkraya gelince : Muhacirlere verilen 
yapı ve toprakların âdi iskân haddinden fazla 
olan kısımlarile 2510 numaralı kanunun 15 nei 
maddesinin üçüncü bendi mucibince verilen ev 
yeri ve toprakların borçlanmağa tâbi olması ta
biî ise de bu borçlar sekiz senelik tecilden sonra 
yirmi sene de ve kırk taksitte alınacağından ve 
bu suretle bir çok muamelelerden maada hayli 
tahsil masraflarını da istilzam edeceğinden zikre
dilen 2510 numaralı kanunun 39 ncu maddesin
de de dikkate alınmış olduğu üzere defaten ve 
peşinen tesviye olunduğu takdirde yarısının alm-
masile iktifa edilecek olursa Devletin bu muamele 
ve masraflardan ve muhacirlerin de borçtan kur
tulacağı düşünülerek bu fıkraya son bend olarak 
(tahakkuk eden borçlarının yarısını defaten ve 
peşinen verenlerin diğer yarı borçları affolunur) 
cümlesi ilâve edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 

: 209 ) 
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zımnında Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Maliye E. Reis 

istanbul 
A. Bayındır 

Balıkesir 
Hacim çarıklı 

M. M 
Malatya 

Nasuhi Bay dar 
Gazianteb 
A. Aksu 

Kâtip 
Kastamonu 

/ / . Bide, 
İzmir 

K. Dursun 

Kayseri 
ö. Taşçıoğlu 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Kırşehir 
/ Özkan 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Zonguldak 
Yusuf Ziya özenci 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 84 
Esas No. 1/384 

18 -IV -1941 

2510 sayılı iskân kanununun 39 ncu maddesi
nin tadili hakkında Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 25 - IV -1940 
tarih ve 6/1828 sayılı tezkeresi! e Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihası Sıhhat ve içtimai mu
avenet, Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbata -
larile birlikte encümenimize tevdi buyurulmak
la iskân umum müdürü ile Maliye vekâleti na
mına Millî emlâk müdürü hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek Hükümetin mucip sebepler lâyihasın
da ve gerekse encümenler mazbatalarında, tafsi
len izah edildiği veçhile memleketin muhacir 
iskânı sebebile üçe ayrılmış bulunan mıntıkala
rından birinci ve ikinci mıntıkalarda iskân edi
lenlere ziraat alât ve edevatı, hayvanlar koşum 
ve araba takımları ve tohumluklar parasız veril
mekte ise de birinci mıntakada tevzi edilen top
rak ve yapıların parasız verilmesine mukabil i-
kinci mıntakada toprak ve yapılar borçlanma e-
sasma tabi tutulmaktadır. 

Tatbikatta müsavi şartları haiz olarak mem
lekete gelmiş bulunan göçmenler arasında, 
bilhassa aynı vilâyet dahilinde bulunan iki m in
taka nazarı itibare alınınca, bir fark yaradıl-
mış bulunduğundan ve borçlanma usülününde 
Hazineye mühim bir menfaat temin etmediği 
halde hâsıl olan bu ikilikten göçmenlerin de mü
teessir oldukları görüldüğünden bu farkın kal
dırılması maksadıle lâyihanın tanzim edildiği a-
lınan izahlarla da anlaşılmış ve lâyiha esas iti-
barile encümenimizce de kaimi edilmiştir. 

Maliye encümenince1 hazırlanan metin üze
rinde cereyen eden müzakere neticesinde madde
nin birinci, ikinci fıkraları aynen kabul edilmis-

Yüksek Reisliğe 

tir. Üçüncü fıkra ile iskânı adi haddinden faz
la olarak verilen topraklarla ev yerlerinin borç
lanmaya ve sekizinci yıldan itibaren 20 sene va
deye tâbi tutulduğu ve borcun yarısını vadesin
den evvel ödeyenlerin bakiye borçlarının af olu
nacağı halandaki 2510 sayılı kanun hükmü bu
raya aynen alınmış ise de mezkûr kanundan son
ra, kabul edilen ve Hazinenin taksitle sattığı 
bütün gayrı menkullerin satış bedellerinin tah
sil suretine dair olan 3524 sayılı kanunun al
tıncı maddesile tesbit edilen esasın bu borçla
ra da tatbiki ve vadesinden evvel tediye edilecek 
borçların senelik yüzde altı iskontoya tâbi tu
tulması muadelet ve muamele de vahdet nokta
sından encümenimizce lüzumlu görülmüş ve fık
ra bu suretle değiştirilmiştir. 

Dördüncü fıkra kelime değişikliğile ve diğer 
madeleri aynen kabul edilen kanun lâyihası ye
niden tanzim edilerek havalesi veçhile Sıhat ve 

içtimai muavenet encümenine verilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Bursa 

1 .Eker T. Coşkan Fazlı Güleç 
Kâtip 

istanbul Bolu 
F. Öymen C. Sait Siren 

Bursa Bursa 
A. Nevzat Ayaş Dr. S. Komik 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
7r"mal Turan 

Kayseri 
S. İT. Ürgüblü 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

S. Serim 
Konya 

A. R. Türel 
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Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
77. Yalman 

Seyhan 
8. Çam 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
S. îçöz 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

8. ve î. M. encümeni 
Esas No, 1/384 
Karar No. 9 

30-V-1941 

Yüksek Eeisliğe 

2510 numaralı kanunun 39 ncu maddesinin ta
dili hakkında Hükümetin hazırladığı kanun lâyi
hası encümenimizce tetkik edilerek 20 - V -1940 
tarih ve 1/384 esas ve 10 karar numaralı mazba
tamızla birlikte Yüksek Reisliğe takdim edilmiş
ti. Mezkûr lâyihanın Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerinde tetkikinden sonra tekrar encü
menimize tevdi buyurulması üzerine her üç encü
menin mazbatalarile lâyiha metninde yaptıkları 

tadiller okundu ve lâyihayi en son tetkik etmiş 
olan encümen olması itibarile Bütçe encümeninin 
mazbatası ve lâyihası üzerinde müzakere açıldı. 

Lâyihanın birinci maddesinin ikinci bendinde 
encümenimiz evvelce kendi isteklerile Hükümet
ten izin alarak göç edenlere yapılmış ve yapılacak 
iskân yardımlarının meccani olacağı hakkındaki 
hükmü koyarak bir mm taka tahdidi düşünmemiş 
ve Hükümetin iznile meşrut olan bir göç etme 
hususunda takdir hakkını münhasıran Hükümete 
bırakmayı muvafık görmüştü. Bütçe encümeni
nin metninde ise «1 numaralı mmtakadan» kay
dı'nin ilâvesile bu göç etmenin yalnız birinci mm
takadan ikinci m in takaya münhasır olduğu ve 
ikinci mmtakadan birinci mmtakaya geçeceklere 
yardımın yapılmıyacağı tesbit edilmiş oluyor. 
İskân kanununun ikinci maddesinde memleketin 
mmtakalara ayrılmasından istihdaf edilen gaye
nin bazı mmtakalarda Türk kültürlü nüfusun 
tekasüfü ve bir kısım nüfusun da Türk kültürüne 
temsili olduğuna ve zaten göç etmenin Hüküme
tin iznile vukua gelebileceğine göre böyle bir tak
yit konulmasının lüzum ve zaruret halinde Hükü
metin serbestçe hareketine mâni olacağı mülâ
haza edilerek encümenimiz Bütçe encümeninin 
metindeki bu kaydin kaldırılmasının daha muva
fık olacağı kanaatine varmıştır. 

Maddenin encümenimizce kabul edilmiş olan 
3 ncü bendinde verilmiş olan yapı ve toprakların 
iskânı adi haddinden fazla olan kısımlarla 2510 

numaralı kanunun 15 nci maddesinin 3 ncü bendi 
mucibince verilen ev yeri ve toprakların borç
lanmağa tâbi olduğu ve borçlanma muamelesinin 
716 numaralı kanun hükümlerine göre yapılacağı 
derpiş edilmektedir. Bütçe encümeninin bu suret
le mülk alıp borçlanan kimselerin dahi borçlarını 
üçüncü bentte tesbit edilmiş olan şekil dahilinde 
ve taksitlerin borçlanma tarihinden itibaren sekiz 
sene sonra ödenmeğe başlayıp yirmi senede ve 40 
taksitte ödenmesi hakkındaki temennisine dair 
koyduğu hüküm encümenimizce de muvafık gö
rülerek kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninin vadesinden önce ödenen 
taksitlerin yüzde altı iskontaya tâbi tutulması 
hakkında lâyihaya ilâve ettiği hüküm encümeni
mizce de muvafık görülmüştür. 

Ayni maddenin dördüncü bendinde tapuların 
iptali muamelesinin Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin emri üzerine vali ve kaymakamlar ta
rafından yapılacağını tazammun eden tadil, esa
sen encümenimizin hazırladığı lâyihada .tesbit edi
len bir muamele şeklinin tasrihi mahiyetinde gö
rüldüğünden bu kayit de muhafaza edilmiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen lâyiha 
işbu mazbatamızla birlikte Yüksek "Reisliğe tak
dim kılındı. 
S. T. M. K Eeisi M. M. Kâtip 

Ağrı Kütahya Edirne 
Dr. R. Kural Dr. A. 8. Deliİbaşı Dr. F. M emik 

Ankara Aydın Bilecik 
Dr. T apt as Dr. 8. Şener Dr. M. 8uner 

Bursa Burdur Denizli 
Refik Gür an Dr. A. R. Yeşilyurt Dr. İT. Berkman 

Diyarbakır Kastamonu 
Dr. Şükrü Frııed 

Kastamonu Kırşehir 
M. R. 8edtuğ Dr. JT. Ülkü 

Konya Maraş 
Dr. O. Ş. Uludağ Dr. K. Bayizit 

( S. Sayısı : 209 ) 

Dr. T. Aslan 
Kocaeli 

Dr. F. 8 or ağman 
Tekirdağ 
N. Trak 





T.rüK EMETİN TEKLÎE 1 

25:10 saydı kanunun 39 ucu mad
desinin tadili hakkındaki lâyıtun 

kanuniye 

MADDE 1 — 2510. sayılı ka
nunun 39 ncu maddesinin I, II 
ve III ncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

I - 2510 ve 2848 sayılı kanun 
hükümlerine göre I ve II numa
ralı mmtakalarda Hükümetçe 
iskân edilmiş veya edilecek 
muhacirlere, mültecilere, göçe
belere ve naklolunanlara veril
miş veya verilecek olan iaşe, 
ibate, mütedavil sermaye, sa.aat 
ve ziraat alât ve edevatı ve 
hayvanları, koşum ve araba 
takımları ve tohumlukları ile 
tedavi ve diğer bilûmum iskân 
yardımları ve iskânı adî haddi 
dahilindeki yapı ve topraklar 
ve tevzi cetvelinin üçüncü ben
dinde gösterilen bağ ve mey
velik yerleri parasızdır. 

II - 2510 sayılı kanımdan ev
vel bu mmtakalarda Hükümet
çe iskân edilmiş olan muhacir, 
mülteci ve göçebelerle ııaklola-
nanlara yapılmış olan her nevi 
iskân yardımları ile iskânı adi 
haddi dahilinde verilmiş olan 
yapı ve topraklar da meccanen-
dir. 

Ancak Hükümetçe nakledi
lenlerle kendi isteklerde göç 
edenlerden 26 ve 27 nci madde
ler mucibince istihkak mazba
tası verilenler hakkında ayni 
kanunun 28 nci maddesi hü
kümleri tatbik olunur. Yalnız 
istihkak mazbatası muhteviyatı 
iskânı adî haddi, dahilinde ya
pılan menkul ve gayrimenkul 
yardımlara tekabül etmea-gi 
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SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUA
VENET ENCÜMENİNİN DE-

CİŞTİİİİŞİ 

2510 saydı kanunun 39 ncu 
maddesinin tadili hakkında 

kanun layihası 

MADDE 1 — 2510 sayılı ka
nunun 39 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

I - 2510 ve 2848 sayılı ka
nunlar hükümlerine göre veya 
bu kanunlardan evvel bir ve 
iki numaralı mmtakalarda Hü
kümetçe iskân edilmiş veya edi
lecek muhacirlerle mültecilere, 
göçebelere verilmiş veya verile
cek olan iaşe ,ibate, mütedavil 
sermaye, sanat ve ziraat alât 
ve edevatı ve hayvanlar koşum 
ve araba takımları ve tohumluk
lar ile tedavi ve diğer bilûmum 
iskân yardımları ve iskânı adi 
haddi dahilindeki yapı ve top
raklar ve tevzi cetvelinin üçün
cü bendinde gösterilen bağ ve 
meyvelik yerleri parasızdır. 

II - Hükümetçe nakledilen
ler ile kendi isteklerile Hükü
metten izin alarak göç edenle
rin muhtaç olanlarına iskânı 
adi haddi dahilinde yapılmış 
ve yapılacak olan ve yukarıki 
bir numaralı bendde yazılan 
bilcümle iskân yardımları ve 
gayrimenkuller de meccanen-
dir, 

Yalnız bunlardan 2510 nu
maralı kanunun 26 ve 27 nci 
maddeleri mucibince istihkak 
mazbatası verilenler hakkında 
ayni kanunun 28 nci maddesi 
hükümleri tatbik olunur. Şu 
kadar ki, istihkak mazbatası 
muhteviyatı iskânı adi haddi 
dahilinde yapılan menkul ve 
gayrimenkul yardımlara kifa-

( S. Sayısı : 209 ) 

D A İTİ I * I YE ENCÜM EN INİN 
DEÜİŞTİRİŞİ 

2510 saydı kanunun 39 ncu mad
desinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2510 sayılı ka
nunun 39 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

I - 2510 ve 2848 sayılı ka
nunlar hükümlerine göre veya 
bu kanunlardan evvel 1 ve 2 
numaralı mmtakalarda Hükü
metçe iskân edilmiş veya edile
cek muhacirlerle mültecilere, 
göçebelere verilmiş veya veri
lecek olan iaşe, ibate, mütedavil 
sermaye, sanat ve ziraat alât ve 
edevatı ve hayvanlar, koşum ve 
araba takımları ve tohumluklar 
ile tedavi ve diğer bilûmum is
kân yardımları ve iskânı adi 
haddi dahilindeki yapı ve top
raklar ve tevzi cetvelinin üçün
cü bendinde gösterilen bağ ve 
meyvalık yerleri parasızdır. 

II - Hükümetçe nakledilen
lerle bir numaralı mmtakalar-
dan kendi isteklerile Hükümet
ten izin alarak göç edenlerin 
muhtaç olanlarına iskânı adi 
haddi dahilinde yapılmış ve ya
pılacak olan ve yukarıdaki bir 
numaralı bendde yazılı bilcümle 
iskân yardımları ve gayrimen
kuller de meccanendir. 

Yalnız bunlardan 2510 numa
ralı kanunun 26 ve 27 nci mad
deleri mucibince istihkak maz
batası verilenler hakkında aynî 
kanunun 28 nci maddesi hü
kümleri tatbik olunur. Şu ka
dar ki istihkak mazbatası muh
teviyatı iskânı adi haddi dahi
linde yapılan menkul ve gayri
menkul yardımlar', kifayet et-



MALÎYE ENCÜMENİNİN DE-
ĞÎŞTÎRİŞİ 

2510 sayılı kanunun 39 ncu mad
desinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2510 sayılı ka
nunun 39 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmişti r: 

1 - 2510 ve 2848 sayılı kanun
lar hükümlerine göre veya bu 
kanunlardan evvel 1 ve 2 nu
maralı mıntakalarda Hükümet
çe iskân edilmiş veya edilecek 
muhacirlerle mültecilere, göçe
belere verilmiş veya verilecek 
olan iaşe, ibate, müteda'/il ser
maye, sanat ve ziraat alât ve 
edevatı ve hayvanlar, koşum 
ve araba takımları ve tohum
luklar ile tedavi ve diğer bil
ûmum iskân yardımları ve is
kânı adi haddi dahilindeki yapı 
ve topraklar ve tevzi cetvelinin 
üçüncü bendinde gösterilen ba-ğ 
ve meyvalık yerleri parasızdır. 

2 - Hükümetçe nakledilenler
le 1 numaralı mmtakadan ken
di isteklerile Hükümetten izin 
alarak göç edenlerin muhtaç 
olanlarına iskânı adi haddi da
hilinde yapılmış ve yapılacak 
olan ve yukarıdaki 1 numaralı 
bendde yazılı bilcümle iskân 
yardımları ve gayrimenkuller 
de meccanidir. 

Yalnız bunlardan 2510 numa
ralı kanunun 26 ve 27 nci mad
deleri mucibince istihkak maz
batası verilenler hakkında ayni 
kanunun 28 nci maddesi hüküm
leri tatbik olunur. Şu kadar ki 
istihkak mazbatası muhteviyatı 
iskânı adi haddi dahilinde yapı
lan menkul ve gayrimenkul 
yardımları kifayet etmediği 

— 11 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-

ĞİŞTİRİŞİ 

İskân kanununun 39 ncu mad
desinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 14 - VI - 1934 
tarih ve 2510 sayılı İskân ka
nununun 39 ncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1 - 2510 ve 2848 sayılı ka
nunlar hükümlerine göre veya 
bu kânunlardan evvel 1 ve 2 
numaralı mıntakalarda Hükü
metçe iskân edilmiş veya edi
lecek muhacirlerle mültecilere, 
göçebelere verilmiş veya veri
lecek olan iaşe, ibate, müte-
davil sermaye, sanat ve ziraat 
alât ve edevatı ve hayvanlar, 
koşum ve araba takımları ve 
tohumluklar ile tedavi ve di
ğer bilûmum iskân yardımları 
ve iskânı adi haddi dahilindeki 
yapı ve topraklar ve tevzi cet
velinin üçüncü bendinde göste
rilen bağ ve meyvalık yerleri 
parasızdır. 

2 - Hükümetçe nakledilenlere 
1 numaralı mmtakadan kendi 
isteklerile Hükümetten izin 
alarak göç edenlerin muhtaç 
olanlarına iskânı adi haddi da
hilinde yapılmış ve yapılacak 
olan ve yukarıdaki 1 numaralı 
fıkrada yazılı bilcümle iskân 
yardımları ve gayrimenkuller 
de meccanendir. 

Yalnız bunlardan 2510 nu
maralı kanunun 26 ve 27 nci 
maddeleri mucibince istihkak 
mazbatası verilenler hakkında 
ayni kanunun 28 nci maddesi 
hükümleri tatbik olunur. Şu 
kadar ki istihkak mazbatası 
muhteviyatı iskânı adi haddi 
dahilinde yapılan menkul ve 
gayrimenkul yardımları kifa-
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SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUA
VENET ENCÜMENİNİN 

İKİNCİ DEĞİŞTİEİŞÎ 

İskân kanununun 39 ncu mad
desinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 14-VI-1934 
tarih ve 2510 sayılı iskân kanu
nunun 39 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

1 - 2510 ve 2848 sayılı kanun
lar hükümlerine göre veya bu 
kanunlardan evvel 1 ve 2 nu
maralı mıntakalarda Hükümet
çe iskân edilmiş veya edilecek 
muhacirlerle mültecilere, göçe
belere verilmiş veya verilecek 
olan iaşe, ibate, mütedavil ser
maye, sanat ve ziraat alât ve 
edevatı ve hayvanlar, koşum 
ve araba takımları ve tohum
luklar ile tedavi ve diğer bilû
mum iskân yardımları ve iskâ
nı adi haddi dahilindeki yapı 
ve topraklar ve tevzi cetvelinin 
3 ncü bendinde gösterilen bağ 
ve meyvalık yerleri parasızdır. 

2 - Hükümetçe nakledilenlere 
kendi isteklerile Hükümetten 
izin alarak göç edenlerin muh
taç olanlarına iskânı adi haddi 
dahilinde yapılmış ve yapılacak 
olan ve yukarıdaki 1 numaralı 
fıkrada yazılı bilcümle iskân 
yardımları ve gayrimenkuller 
de meccanendir. 

Yalnız bunlardan 2510 nu
maralı kanunun 26 ve 27 nci 
maddeleri mucibince istihkak 
mazbatası verilenler hakkında 
ayni kanunun 28 nci maddesi 
hükümleri tatbik olunur. Şu 
kadar ki istihkak mazbatası 
muhteviyatı iskânı adi haddi 
dahilinde yapılan menkul ve 
gayrimenkul yardımların kifa
yet etmediği takdirde bakiyesi 



Hü. 

takdirde bakiyesi affedilir. 

III - Hükümetçe iskân edil
miş muhacir, mülteci, göçebe 
ve nakledilenlere evvelce borç
lanma suretile verilmiş olan ya
pı ve topraklardan iskânı adi 
haddine tekabül eden borçların 
ödenmeyen taksitleri tahsil 
olunmaz ve tahsil olunanlar da 
geri verilmez. 

Verilmiş olan yapı ve toprak
ların iskânı adi haddinden fazla 
olan kısımlarile 2510 numaralı 
kanunun 15 nci maddesinin 
3 ncü bendi mucibince verilen 
ev yeri ve topraklar borçlan
mağa tâbidir. 

Borçlanma muameleleri 716 
sayılı kanun hükümlerine göre 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
tahsilat Maliye vekâletince ya
pılır. 

IV — 2510 sayılı kanunun 
29 ncu maddesinde yazılı müd
det içinde bilâ mezuniyet iskân 
yerini £erk edip iki sene zar
fında mürettep yerine avdetle 
yerleşmeyenlere veya iskân ma
hallerine gönderilmeleri müm
kün görülmeyenlere ve gaybu
bet edenlere veya Hükümetçe 
naklen başka yere iskân olu
nanlarla serbest iskâna tâbi tu
tulanlara eski yerlerinde veri
len gayrimenkuller tapuda 
namlarına tescil edilmiş olsa bi
le Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin emri üzerine tapu
ları ibtâl ve verilen gayrimen
kuller istirdat olunur. 

— 12 — 
S. 1. M. E. 

yet etmediği takdirde bakiye
si affedilir. 

III - Hükümetçe iskân edil
miş muhacir ,mülteci, göçebe 
ve nakledilenlere evvelce borç
lanma suretile verilmiş olan ya
pı ve topraklardan iskânı âdi 
haddine tekabül eden borçla
rın ödenmeyen taksitleri tahsil 
olunmaz, ve tahsil olunanlar 
da geri verilmez. 

Verilmiş olan yapı ve top
rakların iskânı adi haddinden 
fazla olan kısımlarile 2510 nu
maralı kanunun 15 nci mad
desinin 3 ncü bendi mucibince 
verilen ev yeri ve topraklar 
borçlanmağa tâbidir. 

Borçlanma muameleleri 716 
sayılı kanun hükümlerine göre 
Sıhhat ve içtimaî muavenet, 
tahsilat da Maliye vekâletince 
yapılır. 

IV - 2510 sayılı kanunun 29 
ncu maddesinde yazılı müddet 
içinde bilâmezuniyet iskân yeri
ni terk veya gaybubet ederek 
iki sene zarfında mürettep yer
lerine avdetle yerleşmemiş ve^ 
ya ayni yerlere iadeleri müm
kün görülmemiş olanlarla is
kân olunduğu yerden Hükü
metçe naklen başka yere iskân 
olunanlara, evvelce iskân edil
miş iken bilâhare serbest is
kâna tâbi tutulanlara eski yer
lerinde verilen gayrimenkuller 
tapuda namlarına tescil edil
miş olsa bile Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletinin emri 
üzerine tapuları iptal ve veri-

Da. E. 

mediği takdirde bakiyesi affe
dilir. 

III - Hükümetçe iskân edil
miş muhacir, mülteci, göçebe 
ve nakledilenlere evvelce borç

lanma suretile verilmiş olan ya
pı ve topraklardan iskânı adi 
haddine tekabül eden borçların 
ödenmeyen taksitleri tahsil 
olunmaz ve tahsil olunanlar 
da geri verilmez. 

Verilmiş olan yapı ve toprak
ların iskânı âdi haddinden faz
la olan kısımlarile 2510 numa
ralı kanunun 15 nci maddesinin 
3 ncü bendi mucibince verilen 
ev yeri ve topraklar borçlan
mağa tâbidir. 

Borçlanma muameleleri 716 
sayılı kanun hükümlerine göre 
Sıhhat ve içtimaî muavenet, 
tahsilat da Maliye vekâletince 
yapılır. İlk taksit sekizinci se
nenin eylülünde başlar ve 20 
senede ve 40 taksitte alınır. 

IV - 2510 sayılı kanunun 29 
ncu maddesinde yazılı müddet 
içinde bilâmezuniyet iskân ye
rini terk veya gaybubet ederek 
iki sene zarfında mürettep yer
lerine avdetle yerleşmemiş veya 
ayni yerlere iadeleri mümkün 
görülmemiş olanlarla iskân 
olunduğu yerden Hükümetçe 
naklen başka yere iskân olu
nanlara, evvelce iskân edilmiş 
iken bilâhare serbest iskâna 
tâbi tutulanlara eski yerlerin

de verilen gayri menkuller ta
puda namlarına tescil edilmiş 
olsa bile Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletinin tensip ve iş
arı üzerine vali ve kaymakam-
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Mal. E. 

takdirde bakiyesi affedilir. 

3 - Hükümetçe iskân edil
miş mnhacir, mülteci, göçebe 
ve nakledilenlere evvelce borç
lanma suretile verilmiş olan ya
pı ve topraklardan iskânı adi 
haddine tekabül eden borçların 
ödenmiyen taksitleri tahsil 
olunmaz. Ve tahsil olunanlar 
da geri verilmez. 

Verilmiş olan yapı ve toprak
ların iskânı adi haddinden fazla 
olan kısımlarile 2510 numaralı 
kanunun 15 nci maddesinin 
üçüncü bendi mucibince veri
len ev yeri ve topraklar borç
lanmağa tâbidir. 

Borçlanma muameleleri 716 
sayılı kanunun hükümlerine gö
re Sıhhat ve içtimaî muavenet; 
tahsilat da Maliye vekâletince 
yapılır. îlk taksit 8 nci senenin 
eylülünde başlar ve 20 senede 
ve 40 taksitte alınır. 

Tahakkuk eden borçlarının 
yarısını defaten ve peşinen ve
renlerin (diğer yeri) bakiye 
borçları affolunur. 

4 - 2510 sayılı kanunun 29 
ncu maddesinde yazılı müddet 
içinde bilâ mazuniyet iskân ye
rini terk veya gaybubet ederek 
iki sene zarfında mürettep yer
lerine avdetle yerleşmemiş veya 
ayni yerlere iadeleri mümkün 
görülmemiş olanlarla iskân o-
lunduğu yerden Hükümetçe 
naklen başka yere iskân olu
nanlara, evvelce iskân edilmiş 
iken bilâhare serbest iskâna tâ
bi tutulanlara eski yerlerinde 
verilen gayrimenkuller tapuda 
namlarına tescil edilmiş ölse 
bile Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin tensip ve işarı üze
rine vali ve kaymakamlar tara-

— 13 — 
Bü. E. 

yet etmediği takdirde bakiyesi 
affedilir. 

3 - Hükümetçe iskân edilmiş 
muhacir, mülteci, göçebelere ve 
nakledilenlere evvelce borçlan
ma suretile verilmiş olan yapı 
ve topraklardan iskânı adi haddi 
ne tekabül eden borçların öden
meyen taksitleri tahsil olun
maz ve tahsil olunanlar da geri 
verilmez. 

Verilmiş olan yapı ve top
rakların iskânı adi haddinden 
fazla olan kısımlarile 2510 nu
maralı kanunun 15 nci madde
sinin üçüncü bendi mucibince 
verilen ev yeri ve topraklar 
borçlanmağa tâbidir. 

Borçlanma muameleleri 716 
sayılı kanunun hükümlerine gö
re Sıhhat ve içtimaî muavenet; 
tahsilat da Maliye vekâletince 
yapılır. İlk taksit 8 nci sene
nin eylülünde başlar ve 20 sene
de ve 40 taksitte alınır. 

Vadesinden evvel tediye edi
len borçlar senelik yüzde altı 
iskontoya tâbi tutulur. 

4 - 2510 sayılı kanunun 29 
ncu maddesinde yazılı müddet 
içinde bilâmezuniyet iskân ye
rini terk veya gaybubet- ede
rek iki sene sonunda mürettep 
yerlerine avdetle yerleşmiş ve -
ya ayni yerlere iadeleri müm
kün görülmemiş olanlarla is
kân olunduğu yerden Hükü
metçe naklen başka yere iskân 
olunanlara, evvelce iskân edil
miş iken bilâhare serbest iskâ
na tâbi tutulanlara eski yerle
rinde verilen gayrimenkuller 
tapuda namlarına tescil edil
miş olsa bile Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletinin işarı üze
rine vali ve kaymakamlar tara-

S. 1. M. E. 

affedilir. 

3 - Hükümetçe iskân edilmiş 
muhacir, mülteci, göçebelere ve 
nakledilenlere evvelce borçlan
ma suretile verilmiş olan yapı 
ve topraklarına iskânı adi had
dine tekabül eden borçların 
ödenmiyen taksitleri tahsil 
olunmaz ve tahsil olunanlar da 
geri verilmez. 

Verilmiş olan yapı ve toprak-
larm iskânı adi haddinden faz
la olan kısımlarile 2510 numa
ralı kanunun 15 nci maddesi
nin üçüncü bendi mucibince ye
niden ev yeri ve topraklar borç
lanmağa tâbidir. 

Borçlanma muameleleri 716 
sayılı kanunun hükümlerine 
göre Sıhhat ve içtimaî muave
net; tahsilat da Maliye vekâle
tince yapılır. îlk taksit 8 nci 
senenin eylülünde başlar ve 
20 senede ve 40 taksitte alınır. 

Vadesinden evvel tediye edi
len borçlar senelik yüzde altı 
iskontoya tâbi tutulur. 

4 - 2510 sayılı kanunun 29 ncu 
maddesinde yazılı müddet için
de bilâ mezuniyet iskân yerini 
terk veya gaybubet ederek iki 
sene sonunda mürettep yerle
rine avdetle yerleşmemiş veya 
ayni yerlere iadeleri mümkün 
görülmemiş olnnlarla iskân 
olunduğu yerden Hükümetçe 
naklen başka yere iskân olu
nanlara, evvelce iskân edilmiş 
iken bilâhare serbest iskâna tâ
bi tutulanlara eski yerlerinde 
verilen gayrimenkuller tapuda 
namlarına tescil edilmiş olsa 
bile Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin işarı üzerine vali ve 
kaymakamlar tarafından tapu-

( S. Sayısı : 209 ) 
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Hü. 

Bunlardan bilâ mezuniyet is
kân yerini terk veya gaybubet 
edenlerin iskân hakkı sakıt o-
lur. 

MADDE 2 — Bu kanun neş
rinden itibaren muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hü
kümlerini icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
S. Ankan 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mİ. V. 
Yücel 
Ik. V. 

H. Çakır 
G. î. V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
F. Okyar 
Da. V . 

F. Öztrak 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
S. 1 M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

S. î. M. E. 

len gayrimenkuller istirdat 
olunur. 

Bunlardan bilâmezuniyet is
kân yerini terk veya gaybubet 
edenlerin iskân hakkı sakıt 
olur. 

MADDE 2 — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Da. E. 

lar tarafından tapuları iptal ve 
verilen gayrimenkuller istirdat 
olunur. 

Bunlardan bilâmezuniyet is
kân yerini terk veya gaybubet 
edenlerin iskân hakkı sakıt o-
lur. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Mal. E. 

fmdan tapuları iptal ve verilen 
gayrimenkuller istirdat olu
nur. 

Bunlardan bilâmezuniyet is
kân yerini terk veya gaybubet 
edenlerin iskân hakları sakıt 
olur. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- 15 — 
Bü. E. 

fmdan tapuları iptal ve verilen 
gayrimenkuller istirdat olunur. 

Bunlardan bilâmezuniyet is
kân yerini terk veya gaybubet 
edenlerin iskân hakları sakıt 
olur. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

S. î. M. E. 

lan iptal ve verilen gayrimen
kuller istirdat olunur. 

Bunlardan bilâ mezuniyet is
kân yerini terk veya gaybubet 
edenlerin iskân hakları sakıt 
olur. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

» 0 ~ « 
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S. Sayısı: 210 
Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyihası ve Dahiliye ve Hariciye encümenleri 
mazbataları (1/621) 

T. C, 
Başvekâlet 28 - IV -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1792 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

28/haziran/1938 tarihli ve 3519 sayılı Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadili hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 22 - IV - 1941 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Bu günkü fevkalâde ahval dolayısile yabancı Hükümetlerin hemen ekserisi ecnebilerin memleket
lerinde seyahat ve ikametlerini gayet sıkı takyidata tâbi tuttukları gibi bazı Hükümetler de yalnız 

diplomatik pasaport hâmillerine vize vermektedirler. Bu itibarladır ki Pasaport kanununun 10 ncu 
maddesinin tadiline lüzum hâsıl olmuş ve diplomatik pasaport alabileceklerin adedi biraz geniş
letilmiş ve tecrübe neticesi eski kanunda görülen bazı noksanlar ikmal edildikten sonra bu günkü 
fevkalâde şerait nazarı itibare almarak teklif edilen kanunun meriyete gireceği tarihten itibaren iki 
sene müddetle de Hükümetçe görülecek mübrem ihtiyaçlara münhasır olmak üzere Hükümet daireleri 
ve Devlet müesseseleri müntesipleıine icra Vekilleri Heyeti kararile diplomotik pasaport verilebile
ceğine dair muvakkat bir madde ilâve olunmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye ^encümeni 23 - V - 1941 

Esas No. 1/621 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin ta
dili hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının gönderildiğini 
bildiren 28 nisan 1941 tarihli ve 6/1792 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi Encümenimize tevdi kılın
dığından Hariciye vekâleti Umumî kâtibi huzu

ru e okundu ve müzakere olundu. 
Encümenimizde verilen izahlara nazaran; ta

dil lâyihasının tanzimini mucip olan sebepler 
ikidir. 

Birinci sebep : Devletler arasındaki siyasî 
münasebetlerin bu günkü vaziyeti dolayısile Hü
kümetlerden ekserisi kendi memleketlerinde ec-



— 2 — 
nebilerin seyahat ve ikametlerini çok sıkı takyit
lere tâbi tutmakta ve bir kısım Hükümetler dahi 
kendi memleketlerinde ancak diplomatik pasa
portla seyahat ve ikamete müsaade etmektedir. 
Pasaport kanununun 10 ncu maddesi ise; kendi
lerine diplomatik pasaport verilecek vatandaşla
rı tahdidi olarak göstermektedir. Bundan dola
yı, Hükümet daireleri ve devlet müesseseleri mün-
tesiplerinden mübrem ihtiyaçlar için ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin seyahatleri ya müş
külâta uğramakta veya akamete duçar olmakta
dır. 

Bu sebepten dolayı; icra Vekilleri Heyeti ka-
rarile ve bu günkü fevkalâde vaziyetin devamına 
münhasır olmak şartile bu memurlara da diplo
matik pasaport verilmesi lüzumludur. 

İkinci sebep : Pasaport kanununun neşrin
den sonra bahis mevzuu olan madde hükmünün 
tatbikatında hâsıl olan neticelere göre madde 
muhtevasının genişletilmesi lüzumu hissedilmiş 
olmasıdır. Tecrübeler; Temyiz mahkemesi, 
Devlet şûrası ve Divanı muhasebat reislerile 
Orgenerallere ve Maliye, Maarif, Matbuat ateşe-
lerile Hükümeti temsilen beynelmilel içtimalara 
murahhas olarak gönderienlere de diplomatik 
pasaport verilmesini icap ettirmektedir. 

Bu sebepten dolayı; madde metninde bu su
retle tevsii tadilât yapılması muvafıktır. 

Encümenimiz bu sebeplere binaen kanun lâ
yihasını esas itibarile ve tamamile kabul etmiş
tir . Şu kadar ki : 

a - Temyiz heyeti teşkilâtında; Temyiz reisi 
ile Başmüddeiumumî, ayni derece makamını ha
iz olmalarına mebni Başmüddeiumuminin dahi 

28/haziran/1938 tarihli ve 3519 sayılı Pasa
port kanununun 10 ncu maddesinin tadili hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan kanun 
lâyihası, Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize havale buyurulmakla Hariciye 
vekilinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

madde metnine ilâve edilmesi. 
b - Tadil teklifi muhtevasından bir ktsmı 

daimî olarak ve diğer bir kısmı muvakkat bir 
zaman için tatbik edilmek mahiyetindedir. Hal
buki bir kanun maddesinin ihtiva ettiği daimî 
hükümler arasına muvakkat bir zaman için 
meri olacak bir hükmün karıştırılması taknin 
usulüne uygun değildir. Bunun için muvakkat 
olan hükmün, asıl maddeden tefrik edilerek mu
vakkat bir fıkra halinde yazılması ve kanun 
unvanının da bu şekle göre değiştirilmesi. 

Muvafık olacağı mütalea edilmiş ve lâyiha 
üzerinde o suretle tashihler yapılmıştır. 

Havalesi mucibince Hariciye encümenine ha
vale buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim 
kılındı. 
Dahiliye E. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. TJyhadm A. T üzün F. Ergin 

Kâtip 
Yozgad Ankara Ankara 

S. Korkmaz E. Ergun F. Daldal 
Antalya Balıkesir Bursa 

R. Kaplan Y. S. Uzay F. Güvendiren 
Çankırı Erzurum Erzurum 

A. Doğan N. Elgün Z. S oy demir 
Gazianteb îçel Kars 

Dr. A. Melek T. C. Beriker E. fizoğuz 
Kütahya Malatya Maraş 

S. Ertem E. Barkan Z. Kayran 
Sivas Tokad Trabzon 

M. Ş. Bleda G. Pek el S. Abanozoğlu 
Zonguldak 

R. Vardar 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan edi
len mütalealardan ve verilen izahattan, tadil lâ
yihasının tanzimini icabettiren sebeplerin şun
lar olduğu anlaşılmıştır: 

Yabancı Hükümetlerin hemen ekserisi ecne
bilerin memleketlerine seyahat ve ikametlerini 

Hariciye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye encümeni 31 - V - 1941 
Esas No. 1/621 

Karar No. 38 
Yüksek Reisliğe 
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ğâyet sıkı takyidata tâbi tuttukları gibi, bazı 
Hükümetlerde yalnız diplomatik pasaport hâ
millerine vize vermektedirler. 

Bu itibarla Pasaport kanunu 10 ncu mad
desine, diplomatik pasaport alabileceklerin ade
dini tezyit edebilecek şekilde değiştirmek icab-
etmiştir. 

Bundan başka bu günkü fevkalâde şartlar 
nazarı itibare alınarak teklif edilen kanun me
riyete gireceği tarihten itibaren iki sene müd
detle Hükümetçe görülecek mübrem ihtiyaçlara 
münhasır olmak üzere Hükümet daireleri ve 
Devlet müesseseleri müntesiplerine îcra Vekil
leri Heyeti kararile diplomatik pasaport verile
bileceğine dair bir madde ilâve olunmuştur. 

Kanunun tadilini icabettireh bu mütalealar' 
Encümenimizcede varit görülmüş ve Dahiliye 
encümeni tarafından hazırlanan metin aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak ve 
müstacel tezekkür edilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Hariciye En. R. M. M. Kâtip 
Konya İstanbul Tokad 

A. M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 
Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ 
Z. M. Alsan Dr. 1. Tali Öngören F. A. Aykaç 

Erzurum 
Gl. P. Demirhan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

28 Haziran 1938 tarihli ve 3519 sayılı Pasaport 
kanununun, 10 ncu maddesinin tadiline dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3519 
sayılı pasaport kanununun 10 ncu maddesi a-
şagıdaki şekilde tadil olunmuştur : 

«Madde 10 — üîplomatik pasaportlar : 
A ) Büyük Millet Meclisi Reisine ; Başvekile; 

İcra Vekilleri Heyeti Azasına ; Büyük Millet 
Meclisi Azasına ; Genel Kurmay Başkanına; 
Temyiz Mahkemesi Reisine; Devlet Şurası Re-
isme; Divanı Muhasebat Reisine; Orgenerallere; 
Riyaseticmnhur umumi Kâtibine; Elçi ve Siyasi 
mümessillere; Hariciye Vekâleti Meslek Memul
larına ; Riyaseticümhur Dairesi Erkânından Res
mî ve siyasî bir vazife üe gidenlere; kara, hava, 
deniz, ticaret, matbuat, maliye ve maarif ateşele-
ri ile muavinlerine; Ecnebi memleketlere ve bey
nelmilel siyasi müesseselere muahede ve muka
veleler MüzaKeresi ile akdi için gönderilenlere; 
Beynelmilel Siyasî İçtimalar,Kongreler ve kon
feranslara iştirak için gönderilenlere; Beynelmi
lel toplantılara Hükümeti temsilen murahhas o-
larak gönderilenlere; Ecnebi bir Devlet veya 
Beynenlmilel Siyasî Teşekküller nezdine daimî 
veya muvakkat bir vazife ifa etmek üzere gön
derilenlere; Siyasî Kuryelere verilir. 

B) Hükümetçe görülecek mübrem ihtiyaç
lara münhasır olmak üzere Hükümet daireleri 
ve Devlet müesseseleri müntesiplerine de dip
lomatik pasaport verilebilir. 

C) Diplomatik pasaport alan kimselerin sı
fat veya vazifesi devam ettiği müddetçe karıla
rına, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve 
iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yanların
da yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına 
dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunla
rın asıl vazife sahibinin pasaportunun refakat 
hanesine kaydedilmesi caizdir. 

B) Fıkrasmm hükmü bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren 1943 senesi Mayıs ayı sonu
na kadar caridir. İşbu fıkrada mevzubahs kimse
lere diplomatik pasaport verilmesi için ayrıca 
îcra Vekilleri, Heyeti kararı istihsali de lâzımdır. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden iti
baren muteberdir. 

J3AHİEYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİKİŞİ 

Pasaport kanununun İÜ ncu maddesinin tadili
ne ve bu maddeye muvakkat bir fıkra ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3519 numaralı Pasaport kanu
nunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
olunmuştur : 

Madde 10 — Diplomatik pasaportlar: 
A) Büyük Millet Meclisi Reisine; Başvekile; 

İcra Vekilleri Heyeti azasına; Büyük Millet 
Meclisi azasına; Genel Kurmay ^aşkanma; Tem
yiz mahkemesi reisine; Cumhuriyet Başmuddei-
umumîsine; Devlet Şurası reisine; Divanı Muha
sebat reisine; Orgenerallere; Riyaseticümhur U-
munıı Kâtibine; Elçi ve siyasî mümessillere; Ha
riciye Vekâleti meslek memurlarına; Riyaseti
cümhur dairesi erkânından resmî ve siyasî bir 
vazife ile gidenlere; kara, hava, deniz, ticaret, 
matbuat, maliye ve maarif ateşeleri ile muavin
lerine; Ecnebi memleketlere ve Beynelmilel si
yasî müesseselere muahede ve mukaveleler mü
zakeresi ile akdi için gönderilenlere; Beynel
milel siyasî içtimalara ve kongrelere ve konfe
ranslara iştirak için gönderilenlere; Beynelmi
lel içtimalara Hükümeti temsilen murahhas ola
rak gönderilenlere; ecnebi bir Devlet veya Bey
nelmilel siyasî teşekküller nezdine daimî veya 
muvakkat bir vazife ifa etmek üzere gönderi
lenlere; Siyasî kuryelere verilir. 

B) Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat 
veya vazifesi devam ettiği müddetçe karılarına, 
yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi 
olmayan kız çocuklarına ve yanlarında yaşayıp 
reşit bulunmayan erkek çocuklarına dahi diplo
matik pasaport verilmesi veya bunların asıl va
zife sahibinin pasaportunun refakat hanesine 
kaydedilmesi caizdir. 

Muvakkat fıkra — Hükümetçe görülecek 
mübrem ihtiyaçlara münhasır olmak üzere Hü
kümet daireleri ve Devlet müesseseleri münte
siplerine de İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Dip
lomatik pasaport verilebilir. 
Bu fıkra hükmü 1943 senesi mayıs ayı sonuna 

kadar caridir. 

Madde 2 
berdir. 

Bu kanun, neşri tarihinden mute-
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HAEİCİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRlŞİ 

Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadiline 
ve bu maddeye muvakkat bir fıkra ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye encümeninin birinci 
maddesi aynen 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen 

(S. Sayısı: 210) 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

22-4-1941 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu 

Da. V. 
Fayık öztrak 

ML V. 
Yücel 

S. I. M; V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. Incedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arikan 

Ma. V. 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zv. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

Da. E. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Ha. E. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

t>9<i 
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