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Reisliğine

İkamet mukavelenamesi aktedilmemiş olan devletlerle iki seneyi tecavüz etmemek şartile
muvakkat ikamet mukavelesi akti hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri
Heyetinin l-VII-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe mazbatası
Ticaret muahedesi aktine kadar muayyen müddetler için bazı şerait dairesinde Modüs kabulü
hususunda i 2-XIL-1341, 10-IV-l 927 tarihli ve 691, 1005 numaralı kanunlarla Hükümete
verilmiş olan salâhiyet yalnız ticaret ahkâmına taallûk etmekte olduğundan bu salâhiyetin
müddetleri hitam bulan ikamet mukavelenameleri yerine, yenileri aktedılinciye kadar ikamet
mesailine ait Modüs Vivendi aktine Hükümete salâhiyet itası hakkındaki merbut kanun
lâyihası Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur.
Lozanda 24 temmuz 1923 tarihinde aktedilmiş olan ikamet mukavelenamesinin 13
ağustos 1930 tarihinde feshedildiği âkit devletlere tebliğ olunduğundan gerek mezkûr
mukavelenameyi imzalıyan devletlerle gerekse diğer devletlerle kat'î ikamet mukavelenamesi
aktolununcıya kadar her iki taraf tebaa ve şirketlerinin diğerinin ülkesinde ikametlerini
temine ve alâkadar Hükümetlerle dostane münasebatımızı idameye hadim olacak işbu kanun
lâyihasının kabulü yüksek takdirlerine bağlıdır efendim.
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Lozanda 24 temmuz 1Q23 tarihinde aktedilmiş olan ikamet mukavelenamesinin 13 ağus
tos 1930 tarihinde feshedildiği âkit Devletlerle Hükümetimiz tarafından tebliğ olunduğundan
gerek mezkûr mukaveleyi imzahyan Devletlerle gerekse diğer Devletlerle kat'î ikamet mukave
lenamesi aktolununcıya kadar her iki taraf tebaa ve şirketlerinin diğerinin ülkesinde ikamet
lerini temine medar olacak merbut « Modüs » kanunu lâyihası ve esbabı mucibesi Encümenimizce tetkik olundu.
Filhakika 691 ve 1005 numaralı kanunlarla Hükümete yalnız ticaret ahkâmına" müteallik
muvakkat mukavele akti salâhiyeti verilmiş ve bu salâhiyetin müddetleri hitam bulan ikamet
mukavelenamelerine de teşmili terafeyn tabaa ve şirketlerinin menafiini müemmin ve alâkadar
Hükümetlerle dostane münasebetlerimizin idamesine hadim görülmüş ve bahusus müddeti
mahdut olmakla beraber kanun metninde en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi gör
mesi yazılmış olmasında Meclisi Âlinin arzu ve malûmatına mutabakatı müşahade edilmiş olmağla kanun lâyihası aynen kabul edilmiş ve Heyeti Celilenin tasdikına arzedilmek üzere
Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
İkamet mukavelenamesi aktedilmiyen devletlerle yapılacak muvakkat mukavelename hakkında
kanun lâyikası
MADDE 1 — Her hangi ecnebi bir devletle kat'î ikamet mukavelenamesi akit ve tatbik
edilinciye kadar İcra Vekilleri Heyeti o devletle iki seneyi tecavüz etmemek üzre ve en ziyade
müsaadeye mazhar millet muamelesi esasına göre muvakkat ikamet itilâfı aktine mezundur.
MADDE 2 — Bu müddetin hitamı meclisin nıüçtemi bulunduğu zamana tesadüf ederse
mezkûr müddet meclisin ilk içtimaından itibaren onbeş gün nihayetine kadar temdit olunabilir
MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur .
MADDE 4 — İşbu kanun nesrinden itibaren muteberdir.
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