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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübade
lelere mütedair Hususî Anlaşmanın meriyet müd
detinin iki ay uzatılması hakkında Alman Hükûme-
tile teati olunan notaların tasdikına, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanun ile 

İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alın
masına dair kanuna birer madde eklenmesine, 

Avukatlık kanununun muvakkat VIII nci madde
sinde yazılı müddetin temdidine dair kanun lâyiha
ları kabul edildi. 

Mazbatalar 
1 — 1941 malî yılı muvazenei umumlyesine dahil 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/720) 
(Ruznameye) 

2 — Palonun Haylan köyünden Kasımoğulların-
dan Ahmedoğlu Ali özateş ile Ahmedoğlu Fettah 

1 — Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek 
çamlar ve tazminler hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 3629 sayılı kanunun bi
rinci ve ikinci maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/641) [1] 

REÎS — Lâyihanın ikinci müzakeresini ya
pacağız. 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki kanunun bazı madde

lerini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 3486 sayılı denizaltı sınıfı 

mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hak
kındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren 

[1] Birinci müzakeresi 12 nci inikat zaptın-
dadır. 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
Kanunun sekizinci maddesinin değiştirilmesine, 

Ağıllar kanununun birinci maddesindeki mecburî 
müddetin uzatılmasına dair kanun lâyihalarının bi
rinci müzakereleri icra olundu. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Hatay Kütahya 

Refet Canıtez Hamdi Selçuk Vedit Uzgören 

Özateşin Ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/142) V(Ruznameye) 

8 — Posta, telgraf ve telefon idaresi Biriktirme 
ve yardım sandığı hakkında kanun lâyihası ve Maliye, 
Bütçe ve Nafia encümenleri mazbataları (1/514) 
(Ruznameye) 

+ 

3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddeleri 
aşağıda gösterile nşekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1 — Denizaltı kursu talebelerinden 
kursu ikmal edipte diploma a,lan denizaltı suba
yı, gedikli erbaş ve erata denizaltı gemilerinde 
bilfiil gördükleri hizmet senelerine mukabil 
bağlı cetvele göre her ay denizaltıcılık zammı 
verilir. 

Denizaltıcılık zamlarının üçüncü senesinden 
itibaren tezyidi denizaltı gemilerinde bilfiil iki 
sene kıta hizmetinin ikmalini takip eden malî 
sene iptidasından başlar ve müteakip arttırma
larda yine aynen bilfiil kıta hizmetile iki sene
nin tamamlanmasından sonra icra edilir. 

Denizaltı kurs talebelerine, dalış talimlerine 
başladıkları tarihten itibaren diploma tarihine 
kadar her ay yirmi lira tahsisat verilir. 

Denizaltı kursuna devam edip dalış talimle-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î E Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Hamdi Selçuk (Hatay). 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

— 38 — 
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ri yapan talebeden erata, kurs müddetince, ay
da beşer lira tahsisat verilir. 

Hizmet 
senesi 

1 
3 
5 
7 
9 
11 
12 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 

Subay ala
cağı aylık 

zam 
40 
53 
67 
80 
93 
107 
120 
134 
147 
161 
175 
188 
202 
216 
230 
244 
257 
272 

Gd. Erbaş 
alacağı ay
lık zam 

27 
36 
45 
55 
64 
73 
83 
92 
101 
111 
120 
130 
139 
149 
158 
168 
177 
187 

Erat ala
cağı aylık 
zam 

10 
13 
16 
19 

• 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — A - Bilfiil denizaltı gemilerin
de çalışıp da her altı ayda en az 15 saat vazife 
ile dalış yapan binbaşıya kadar olan (Binbaşı 
dahil) subaylarla, gedikli erbaşlar ve erat de-
nizaltıeılık zam ve haklarından istifade ederler. 

B - Denizaltı yedek kadrosunda bulunanlar
la geri hizmetlerinde bulunan binbaşıya kadar 
(Binbaşı dahil) olan subaylar, gedikli erbaşlar 
ve erat senede lâakal 30 saat vazife ile dalış 
yapmak sartile denizaltıcılık hizmet senesi zam
larının 1/3 nü alırlar. Bunlar yedek kadroda, 
geri hizmetlerde bulundukça denizaltıcılık hiz
met seneleri islemez. 

C - Yarbaylığa terfi eden denizaltı subayları 
meslekten ayrılmış bulunurlar. Bunların deniz
altıcılık zam ve kıdemleri işlemez. Yalnız yar
baylığa terfi tarihine kadar geçen müddet için 
9 ncu madde hükmüne göre yıpranma zammı 
haklan mahfuzdur. 

Bunlardan denizaltıcılık teşkilâtında büfül 
kıta vazifesi alan yarbay ve daha yukarı rütbe
deki subaylardan denizaltı filotilâ komodorları 
ile denizaltı filosu komutanı zam ve kıdemle
rini devam ettirirler. 

D - Herhangi bir sebeple yarbay olmadan 
evvel denizaltıcılıktan ayrılarak cu üstü gemile
rine veya kara vazifelerine nakledilen subaylar 
yalnız denizaltıcıhkta kazanmış oldukları kı
dem zammından 9 ncu madde mucibince istifa 
de ederler. 

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

MADDE 2 — 3486 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi kaldırılmıştır. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE. 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 — Askerlik kanununun 39 ve 61 nci mad
delerinin deği§tirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbatala
rı (1/698) [1] 

REİS — Bu lâyihanın birinci müzakeresi ya
pılırken bir maddesi Adliye encümenine git
mişti. Encümenden gelen maddeyi okuyoruz: 

MADDE 61 — Hazar veya seferde silâh al
tına çağırılan muvazzaf veya ihtiyat erat res
mî ve hususî her türlü işlerinde kendilerini 
temsil etmek üzere diledikleri bir şahsı ikinci 
fıkrada yazılı hükümler dairesinde tanzim edi
lecek bir vekâletname ile de tevkil edebilirler. 
3499 sayılı Avukatlık kanununun hükümleri 
mahfuzdur. Şu kadar ki, alâkalı mercilerce, bu 
erattan avukatı bulunmayanlar hakkında ken
dilerinin veya mümessillerinin talebi üzerine 
veya resen ve Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 465 nci maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı şart aranmaksızın muzahareti adliyeye mü
teallik hükümler tatbik olunur. 

Birinci fıkrada yazılı vekâletnameler asker
liğe daveti müteakip ve kıtaya iltihaktan önce 
noterler, noterlik bulunmayan yerlerde sulh 
hâkimleri veya vilâyet veya kaza jandarma ko
mutanları ile askerlik şubeleri reisleri ve kıtaya 
iltihaktan sonra da askerî adlî hâkimler, bölük 
komutanları veya bulundukları müessese âmir
leri tarafından tanzim veya tasdik olunur. Bu 
vekâletnameler hiç bir harca ve resme tâbi de
ğildir. 

Bu maddeye tevfikan tanzim kılman veka
letnamelerin hükümleri eratın terhislerinden iki 
ay sonrasına kadar devam eder. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır; — Bu tadil erler 
işin yapıldığından harca, resme ve ücrete tâbi 

[1] 4 sayılı basmayazı saptın sonundadır. 

— 39 — 
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değildir denilecektir. Burada ücret kelimesi yok
tur, ilâvesini rica ediyoruz. 

REİS — Adliye encümeni ne diyor? 
ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim, noterlerde tanzim edilecek 
bu gibi vekâletnamelerin harca ve resme tâbi 
olmaması bu madde metninde de mevcuttur. 
Muhterem Millî Müdafaa encümeni reisi buna 
ilâveten bir de hiç bir ücret alınmamasını tek
lif etmektedir. Encümenimiz ücret alınmasında 
musir veya sabit bir noktai nazara sahip değil-

,dir. Ancak şu vaziyetin Yüksek heyete arzını 
lüzumlu görürüz: Noter kanunu tadil edilmek 
üzeredir. Bu lâyihada, bu şekilde resme ve üc
rete tâbi olmayan evrakın tanzim ve tasdikın-
dan 25 kuruş ücret alınacağına dair bir madde 
mevcuttur. Noter kanununun tadiline ait tet-
kikat ikmal edilmek üzeredir. Bu lâyiha meri
yete girdiği zaman bu vekâletnamelerden de 
25 kuruş ücret alınacaktır. Malûmu âlileri no
terler diğer memurlar gibi değildir. Bütün me
murlarını kendileri istihdam ederler, para ve
rirler, kâğıt sarfederler, tefriş için sermaye 
korlar. Bir vekâletname için 25 kuruş, hemen 
hemen kâğıt parası demektir. Maamafih, Yük
sek heyetiniz tasvip buyurursa biz de bu 25 
kurusun alınmamasına iştirak ederiz. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Acaba, bu ta
dil edilen kanunda da erat için böyle bir istisna 
kabul edilecek mi? 

ÎSMET EKER (Çorum) — Etmeleri doğru 
olur. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — O kanunun hükmü umumidir. Her 
hangi bir kanunda, herhangi bir evraktan, 
herhangi bir resim ve harç alınmıyacağı hak
kında bir şey bulunursa bunlardan yalnız 25 
kuruş gibi kâğıt ve mürekkep masrafı alına
caktır. Maahaza Yüksek heyet bunun da alın
mamasını isterse noterler de bunu esirgemezler. 

Gl, KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Tefekkür ederim. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar.... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — 908 ve 2138 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
enlere îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 40 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
3 — Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin Özçeli-

ğin mahkûm olduğu cezanın af fine dair kanun 
lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/696) 
[1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütar 
lea var mı?... (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin Özçeliğin ce
zasının affine dair kanun 

MADDE 1 — 1938 yılmda bir katil madde
sinden dolayı 7. Tümen Askerî mahkemesinin 
kararlie (20) ay müddetle hapse ve rütbesinin 
geri alınması cezasına mahkum edilen ve hapis 
cezasını tamamen çeknrs bulunan Gedikli ça
vuş Muhsinoo-lu Emin Özçelik hakkındaki bu 
mahkûmiyet kararı rütbenin geri almması ferî 
cezasına da şamil olmak üzere bütün neticeleri-
le birlikte kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
(Havır sesleri). 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddevi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü yürütme
ğe Mülî Müdafaa vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — ingiliz lirası sahasına dahil memleket

ler listesine yeniden ilâve edilecek memleketlere 
tatbik edilecek usul halikında teati edilen nota
ların tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve İktisat encümenleri mazbataları (1/655' 

REÎS — Efendim, bu lâyihanın müzakere 
miadı gelmemiştir. Diğer maddeye geçiyoruz. 

5 J_ Türkiye ile Almanya arasında ticarî 
mübadele ve tediyelerin tanzimi hakkında akit 
ve imza olunan iki Anlaşma ile bu Anlaşmalara 
bağlı protokol ve mektupların tasdikına dair ka
nun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/707) [2] ı 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini reye arzedi-

[1] 28 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 29 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 
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yorum, kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübade
lelerin tanzimi ile tediyelerin tanzimi hakkında
ki 9 birinci teşrin 1941 tarihinde Ankarada akit 
ve imza olunan iki Anlaşma ile bu Anlaşmalara 
bağlı protokol ve mektupların tasdikma dair 

kanun 
MADDE 1 — 9 birinci teşrin 1941 tarihinde 

Ankarada imzalanan Türkiye ile Almanya ara
sında ticarî mübadelelerin tanzimine dair An
laşma, Türkiye ile Almanya arasında Tediyele
rin tanzimine dair Anlaşma ile bu Anlaşmalarla 
ayni zamand?, imzalanan Protokol ve mektup
lar kabul ve tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

1941 d : İ 
REÎS — Kabul edenler ... Emmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tat-

bika icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 —• Türkiye - Romanya arasında mevcut 26 

eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
nın merbutldrile beraber iki ay uzatılması hak
kında teati edilen notaların tasdikma dair kanun 
layihası ve Hariciye ve îktısat encümenleri maz
bataları (1/708) 

REÎS — Bunun da müzakere miadı gelme
miştir, tehir ediyoruz. 

Ruznamemizde görüşülecek başka madde 
kalmamıştır. Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere celseyi kapatıyorum . 

Kapanma saati : 15,15 

r 
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S. Sayısı: 4 e ek 
Askerlik kanununun 39 ve 61 nci maddelerinin değişti-

rilmesine dair kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/698) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 6 -XII -1941 
Esas No. 1/698 
Karar No. 3 

Yüksek Reisliğe 

1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun tadili hakkındaki kanun lâyihasının Umu
mî Heyetin 21 - XI - 1941 tarihli toplantısında 
müzakeresi sırasında 61 nci maddenin ihtiva et
mekte olduğu hükümlerin adlî mevzuatla olan 
alâka ve irtibatı dolayısile bir kere de Adliye en
cümeninde tetkiki tensip edilerek lâyihanın En
cümenimize tevdi buyurulması üzerine bu bap
ta cereyan eden müzakere neticesinde yeni baş
tan tanzim kılman madde bağlı olarak takdim 
olunmuştur. 

Hazar veya seferde silâh altına davet olunan 
muvazzaf ve ihtiyat erlerin hususî veya resmî 
her türlü işlerinde kendilerini temsil etmek üze
re yapacakları vekâletnamelerin tanziminde ba
zı kolavlıklar gösterilmesini istihdaf eden mad
de hükümleri Encümenimizce de tamamile ye
rinde görülmüş, ancak bu hükümlerin tatbi
katta herhangi bir ihtilâta meydan vermiyecek 
ve bilhassa kendilerine kolavhk sröstprilmek is
tenilenler aleyhine netice tevlit edebilecek bir 
mahiyet taşımamasına itina edilmiştir. Bu mülâ
haza iledir ki eratm kaza mercilerinde kanunî 
ehliveti haiz olmayan herhangi bir salns tara
fından temsil edilmeleri, usul ve kanun hükümle
rine vukufsuzluk dolayısile hakkın ziyama sebe
biyet verebileceği göz önünde tutularak kaza 
mercilerinde veya nizalı ve ihtilaflı işlerde muza
hereti adliye hakkındaki hükümlerin tatbiki su
retile ücretsiz olarak bir avukat temini ve ayni 
zamanda harç ve puldan muafiyet tesı#si, vatan 
hizmetine çağırılan erlerin hak ve menfaatlerini 
himaye ve siyanet bakımından zarurî addedilmiş

tir. Bu maddeye tevfikan tanzim edilecek vekâ
letnameler hakkında Borçlar kanununun vekâle
te müteallik hükümlerinin cari olması iktiza 
eder. Bu itibarla verilen salâhiyetin şümulü 
sarahaten tesbit edilmemiş olduğu takdirde ta
allûk eylediği işin mahiyetine göre taayyün eder. 
Vekil hususî bir salâhiyeti haiz olmadıkça hibe 
etmek, sulh olmak bir gayrimenkulu temlik veya 
bir hak ile takyit etmek gibi salâhiyetleri haiz 
değildir. 

İsparta mebusu Remzi Ünlü tarafından mad
deye « gerek müteselsil kefalet ve gerek arazisini 
ipotek etmek suretile Ziraat bankasından ödünç 
para almak » sekilinde bir fıkra ilâvesi hakkında 
verilmiş olan takrire gelince : bundan maksat tet
kik mevzuu olan madde hükümleri dairesinde tan
zim edilecek vekâletnamelere bu yolda bir kayit 
ilâve edilebilmesine imkân vermek ise yüksek 
huzurlarına takdim edilmiş olan metin bunu te
min etmektedir. Çükü vekâlet akdinin şümulü 
yukarıda arz ve izah olunduğu veçhile müvekkil 
tarafından umumî hükümler dairesinde serbestçe 
tayin ve tesbit olunabilir. Binaenaleyh vekiline 
böyle bir salâhiyet vermek isteyen erin tanzim 
edeceği vekâletnameye bunu sarahaten dercetme-
si kâfi gelir. Tekliften maksat vekâletnameye 
sarih bir kayit konmamış olması halinde da
hi vekâlet akdinin borçlanma ve ipotek 
tesis etmek salâhiyetini de tazammun etmesi ise 
bu yolda bir hükmün kanun haline getirilmesi
nin askere davet ve celbedilmiş olan erat aleyhi
ne ne kadar mahzurlu neticeler tevlit edebilece
ği her türlü izahtan vareste bir keyfiyettir. Di-
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ger taraftan vekâletin sena ermesi «ebepl&ri ve 
bunun hükümleri borçlar kanununun 396 ncı ve 
müteakip maddelerinde gösterilmiştir. Bunlar
dan yalnız biri ©lan azlin maddede zikredilerek 
diğerlerinin meskût bırakılması doğru görülmedi
ğinden metinde mevcut olan azil kelimesinin çı
karılarak bu hususunda umumî hükümler daire
sinde cereyanını teminde fayda vardır. 

Vekâletnamelere aharı tevkil salâhiyetinin ko
nulabileceği hakkında bir kayit ilâve edilmemesi
nin sebebi de ayni mülâhazaya müstenittir. 

Bu esaslar dairesinde ve yeni baştan tanzim 
kılman madde metni Umumî Heyetin tasvibine 

arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye E. Reisi 

Çorum 
Mümr Çağ%l 
Antalya 

Numan Aksoy 0 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Hatay 

B. S. Kunt 
Manisa 

A. Tümer 
Tokad 

8. Atanç 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Balıkesir 

. Niyazi Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Manisa 
K. örer 

Trabzon 
F, A. Barutçu 

Kâtip 
Konya 

û. Gültekin 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Gaziantep 

ö. A. Aksoy 
Kayseri 
R. Özsoy 
Sinob 

C. Atay 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 61 — Hazar veya seferde silâh al
tına çağmlan muvazzaf veya ihtiyat erat res
mî ve hususî her türlü işlerinde kendilerini 
temsil etmek üzere diledikleri bir şahsı ikinci 
fıkrada yazılı hükümler dairesinde tanzim edi
lecek bir vekâletname ile de tevkil edebilirler. 
3499 sayılı Avukatlık kanununun bükümleri 
mahfuBdur. Şu kadar ki, alâkalı mercilerce, bu 
erattan avukatı bulunmayanlar hakkında ken
dilerinin veya mümessillerinin talebi üzerine veya 
resen ve Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
465 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı şart 
aranmaksızın muzahareti adliyeye müteallik hü
kümler tatbik olunur. 

Birinci fıkrada yazılı vekâletnameler asker
liğe daveti müteakip ve kıtaya iltihaktan önce 
noterler, noterlik toulunrauyan yerlerde sulh 
hâkimleri veya vilâyet veya kaza jandarma ko
mutanları ile askerlik şubeleri reisleri ve kıtaya 
iltihaktan «onra da askerî adlî hâkimler, bölük 
komutanları veya bulundukları müessese âmir
leri tarafından tanzim veya tasdik olunur. Bu 
vekâletnameler hiç bir harca ve resme tâbi de
ğildir. 

Bu maddeye tevfikan tanzim kılman vekâ
letnamelerin hükümleri eratın terhislerinden ila. 
ay sonrasına kadar devam eder. 

( S. Sayısı : 4 e ek ) 



S. Sayısı: 28 
Gedikli Çavuş Muhsinolu Emin Özçeliğin mahkûm ol

duğu cezanın affine dair kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/696) 

T. G. 
Başvekâlet 19 - VIII - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4413 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bir katil suyundan 20 ay hapse ve rütbesinin geri alınması cezasına mahkûm edilen eski gedikli 
çavuş Emin Özçeliğin affi hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He

yetince 21 - VII I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler 

48. Dağ alayı 1. Tb. 3. Bl. günde Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin Özçelik 1938 senesinde katil 
kasdi olmaksızın uğradığı taarruzu defetmek için revolveri ile bir el ateş ederek mütearrızı yara
lamış ve mütearrız aldığı yaranın tesirile ölmüş olması yüzünden VII. Tümen askerî mahkemesi
nin 4 eylül 1939 gün ve esas 33, karar 17 sayılı hükmü ile suçun çok ağır ve haksız bir tahrik 
yüzünden işlenmiş olduğu kabul edilmek suretile tenzilen (20) ay hapse ve rütbesinin geri alın
ması cezasına mahkûm edilmiştir. 

Hapis cezasını tamamen çektikten sonra aynî zamanda bu gedikli rütbesinin geri alınması 
cezasına da çarptırıldığı için halen er olarak askerî hizmetini tamamlamaktadır. 

Halen er bulunan Emin özçelik hakkında o zamanki Birlik komutanlığının yazdığı kanaat ve 
mütaleasmda aynen (Gedikli çavuş Emin özçelik iyi bir askerdir, işlemiş olduğu suçu uğradığı 

haksız tahrik neticesi yapmıştır. Kendisi mütecaviz değildir. Bu husus dava evrakında, hüküm
de, mucip sebeplerinde de yazılıdır. Kendisi mütearrız tarafından kemerinden tutulmak suretile 
sürüklenmek istenmiştir) şeklinde yazılmıştır. 

Halen komutanı bulunan 8. Kor. komutanlığı da bu eri düzdün hareketli ve yüksek millî seciyeli 
olarak tanıdığını ve rütbesinin iadesinin adalete uygun olacağı kanaatini izhar etmektedir. 

Esasen hapis cezasını tamamen çekmiş olan bu er hakkında komutanlarının gösterdiği teveccüh 
ve sevgi ile suçun tarzı ika ve illeti karşısında orduda hizmete devam imkânını vermek üzere 
mahkûmiyetinin feri cezaya ve neticelerine de şamil olmak üzere affi cihetine gidilmesi mütaleasma 
uygun olacağı ve Türklük camiasına da faideli olunacağı düşünülmüş ve bu maksatla kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ymaümeni 
Esas No. t/696 
Karar SNo. 4 

6-&n-mı 

Yüksek Beislîğe 

Eski gedikli çavuş Emin özçeliğin affi hak
kında Millî Müdafaa vekâletince hazırlanarak İc
ra Vekilleri Heyetinin 21 - VIII -1941 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasının encümenimize havale ve tevdi 
buyurulması üzerine bu bapta cereyan eden 
müzakere neticesinde Hükümetin mucip sebeple
rinde de beyan ve izah edilmiş olduğu veçhile 
Gedâkü::5avttş-ifah»infiğiu Enakı (âz§e4iğinîl938 
senesinde »katil Jsasti otmaksszm müoecrBt̂ uğra
dığı 'taarrttmı def etmdk için ettiği-ka^şania mü-
tearrızın yaralanarak ölmüş olmasından dolayı 
yirmi lasŷ h&pis ve rütbesinin geri almması ceza-
sına-jfildhteûm edildiği ve hapis cezasını tamamile 
çektikten sonra er olarak yeniden askerî hizmete 
alındığı anlaşılmıştır. Mahkûmiyete esas olan 
suçu, uğradığı çok ağır bir tahrik yüzünden iş
lemiş olan Emin özçeliğin iyi bir asker olduğu, 
vazife --göfcdüğü birlik koBîutaniarı tarafından 
verilen: me*! ardan anlaşılmış olmasına "binaen mn-
amtim<ph cezasını da tamamile çekmiş o t a bu-er 

hakkındaki mahkûmiyetin rütbesinin geri alınma
sı ferî cezasına da şamil olmak üzere bütün neti-
eelerile birlikte kaldırılmasına dair olan tekli
fin aynen kabulü reylerin ittifakile karar altına 
alınmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Rs. 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

N. Aksoy 
Bursa 

A. Akgüç 
Hatay 

B. S. Kunt 
TManisa 

A. Uümer 
TMkad 

M. M. 
Zonguldak 
'Ş. Devrin 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Manisa 
K. Örer 

.MtotAUrnç F 

Kâtip 
Konya 

G. Uûltekin 
Bingöl 

F. Fikri 
Gazianteb 

Ö. A. Aksoy 
Kayseri 

R. özsoy 
Sinop 

C. At&y 
Trabzon 
A. M&ruicu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Katil suçundun mahkûm Gedikli Çavuş Muhsin 
oğlu Emin ûzçeliğin cezastmn -affine-dair 

Jcanımtlûyihası 

»PADÖÎS? 1 — 19S8 yümda bir 'katil madde
sinden dolayı 7. Tümen Askerî mahkemesinin 
kararile (20) ay müddetle hapse ve rütbesinin 
gperi jEhmnası cteasına mahkûm edilen ve hapis 
cezasını tamamen çekmiş bulunan Gedikli şa-
vnş'İMtthsiftopı Emin Üzçelik hakkındaki bu 
mahkumiyet karan rütbenin geri alınması ferî 
eezasma da şamil olmak üzere bütün neticelerüe 
'birlikte kaldırıhnıştır. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — îşbu kanun hükmünü yürüt

meğe Millî "Müdftfaa vekili memurdur. 
21 - VIII - » 4 1 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf.'V. 

Ad. V. 
H.Menemenciöğlu 

Ha. V. 
$. Saraçoğlu 

Na. V. 
Yücel A. F. Gebesoy 

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

Mü.V. 
G. K. Incedayı 

M. M. V. 
S. Artkan 
Ma. T. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

Sırrı Day 
Zr. V. 

M. Erkmen 
Tİ.V. 

M. Ökmen 

.( S. Sayısı : 28 ) 



S. Sayısı: 29 
Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadele ve tedi
yelerin tanzimi hakkında akit ve imza olunan iki 
Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı protokol ve mektup
ların tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 

İktisat encümenleri mazbataları (1/707) 

T. C. 
Başvekâlet , 3 - XI - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4888 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadele ve tediyelerin tanzimi hakkında 9 birinci teşrin 
1941 tarihinde Ankarada akit ve imza olunan iki anlaşma ile bu anlaşmalara bağlı protokol ve 
mektupların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 -
X - 1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Bahsi geçen vesaikin 3970 sayılı kanun mucibince icra Vekilleri Heyetince tasdik edilmiş ol
duğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Almanya ile ticarî münasebatımızı tanzim etmekte olan 25 temmuz 1938 tarihli Anlaşmalar 31 
ağustos 1939 da meriyetten çıktığı halde, harbin zuhur etmesile, ayni mahiyette yeni bir Anlaşma 
akdi mümkün olamamış ve böylece, bir müddet iki memleket ticaret münasebatı ahitnameyle muay
yen bir vaziyet olmaktan çıkmıştı. Ancak bunun her iki taraf için arzettiği mahzurlar nazarı iti
bar e alınarak - uzun müzakerelerden sonra - daha ziyade bir tasfiye mahiyetini haiz olan 25 temmuz 
1940 Hususî Anlaşması aktolunmuştu. 

Mezkûr Anlaşma 9 birinciteşrin 1941 tarihinde meriyetten çıkmıştır. Ayni gün imzalanan « Ti 
carî mübadelelerin tanzimine dair Anlaşma » ile « Tediyelerin tanzimine dair Anlaşma » mucibince 
iki memleket mübadele hacmi (96) milyon Türk lirasına çıkarılmıştır. 55 milyon Türk liralık umu
mî bir yekûna kadar muayyen kontenjanlar dahimde Almanyaya ihraç edeceğimiz : Maden cev
herleri ve madenler (10), zeytinyağı (7), tiftik ve sair keçi kılları (6), pamuk (7), yağlı taneler (4,5), 
küsbe (2,25), palamut ve sumal (2), palamut hulâsası (0,75), afyon (0,75), deri (5) keten, kendir 
ve döküntüleri (0,75), pamuk ve ipek döküntüsü (0,5), fasulye (2,5), bakla (2), nohut 
(2), darı (1), kepek (0,25) paçavra (0,5), sut tozu (0,25) ne mukabil Almanyadan keza 55 milyon 
Türk liralık umumî bir yekûna kadar harp malzemesi (18), demir ve çelikler, makineler, nakil ve 
cer vasıtaları (30), bakır mamulleri (iptidaî madde olarak bu mamuller içine giren bakır miktarı 
1 000 tonu geçmemek şartile) (2,5), tıbbî ecza (2), kâğıt selüloz (2), pancar tohumu veya 
mümkün olmazsa mutabık kalınacak diğer maddeler (0,5) celbolunabileeektir. Bundan maada 41 
milyonluk bir had dahilinde ve yine muayyen miktarlarda Almanyaya taze tütsülenmiş, tuzlu veya 
konserve balık (bunların ambalajı için lâzımgelen teneke temin edilecektir). (2,5), tütün (20), 
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kitre (0,1), kuru üzüm (3), incir ve hurda incir(6,5), fındık (5,4) sair kuru m»yval©r (0,25) kmş-
yemi (0,5), meyan kökü ve hulâsası (0,2), yumurta 0,5), şarap ve kanyak (0,5), sünger (0,15), bar
sak (0,5) anason (0,1), mazı (0,2) muhtelif maddeler (0,6), gönderilecektir. Bunların mukabilini ise 
bir « Işarî listede » gösterilen bütün Alman malları teşkil etmektedir. 

Bu suretle vukubulacak mübadelelere ait tediyeler ise yeni açılacak bir (A) hesabından yapıla
caktır. 

Anlaşmalar 31 mart 1943 tarihine kadar muteberdir. 
İki memleket arasında ticarî mübadeleleri bir buçuk sene müddetle normal olarak tanzim eden ve bir 

çok mallarımıza mahreç temin ettiği gibi Almanyadan ihtiyacımız olduğu maddelerin celbini müm
kün kılan bahis mevzuu Anlaşmaların ehemmiyet ve faydası bedihidir. 

Bu maksatla Almanya ile imzalanmış olan işbu Anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisinin yük
sek tasvibine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. : 1/707 

Karar No. : 3 

22 - XI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mü
badele ve tediyelerin tanzimi hakkında 9 bi
rinci teşrin 1941 tarihinde Ankarada akit ve 
imza olunan iki anlaşma ile bu anlaşmalara 
bağlı protokol ve mektupların tasdiki hakkın
da Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetinin 1(> - X - 1941 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası gerekçesi!e birlikte Encümenimize 
havale buyurulmakla Hariciye vekilinin huzu
ru e tetkik ve ınütalea edildi. 

Hükümet tarafından verilen izahattan ve 
gerekçenin tetkikinden anlaşıldığı üzere, Al
manya ile ticarî münasebetlerimizi tanzim et
mekte olan 25 temmuz 1938 tarihli Anlaşmalar 
31 ağustos 1939 da meriyetten çıktığı halde har
bin çıkmasile ayni mahiyette yeni bir Anlaşma 
aktı mümkün olmamış ve böylece bir müddet 
iki memleket ticaret münasebetleri ahitname ile 
muayyen bir vaziyet olmaktan çıkmıştır. An
cak her iki taraf için arzettiği mahzurlar do
layı sile daha ziyade bir tasfiye mahiyetini haiz 
olan 25 temmuz 1940 Hususî Anlaşması akdo-
lurımuştu. 

Bu Anlaşmanın meriyetten, çıktığı 9 birinci 
teşrin 1941 tarihinde imzalanan «Ticarî müba
delelerin lanzimine dair Anlaşma» ile «Tediye
lerin tanzimine dair Anlaşma» mucibince iki 

memleket mübadele hacmi (96) milyon Türk 
lirasına çıkarılmıştır. Bu anlaşmalara göre, Al-
manyaya 55 milyon Türk liralık umumî bir ye
kûna kadar muayyen kontenjanlar dahilinde 
maden cevheri, zeytinyağı, tiftik, pamuk ve sa
ir maddeler ihraç edeceğimiz gibi, Almanyadan 
harp malzemesi, demir ve çelikler, makineler,, 
nakil ve cer vasıtaları ve diğer eşya ithal ede
ceğiz. 

31 mart 1943 tarihine kadar muteber oldu
ğuna göre iki memleket arasındaki mübadele
leri bir buçuk sene müddetle normal olarak 
tanzim eden bu Anlaşmalar Encümenimizce 
memleketimizin menfaatine uygun görülmüş
tür. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi 
Konya 

M. Göker 
Ankara Antalya 

M. M. 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Bolu 

F. Rıfkt Atay Dr. Cemal Tunca JI. C. Çambel 
Erzurum Diyarbakır Gümüşane 

Gl. P. Demirli an Zeki 31. Alsan Edib Servet T ör 

Manisa Seyhan Sivas 
Hikmet Bay ur Naci Eldeniz N. Sadak 

( S. Sayısı : 29 ) 



İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/707 
Karar No. 10 

Yüksek 

Türkiye ile Almanya arasında 9 birinci teş
rin 1941 tarihinde Ankarada akit ve imza olu
nan Ticaret ve Tediye Anlaşmalarile bunlara 
bağlı protokol ve mektupların tasdiki hakkın
da Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 16 - X - 1941 tarihli içtimam-
da Yüksek Meclise arzı karar altına alınan ka
nun lâyihası, mucip sebepler ve Hariciye encü
meni mazbatalarile birlikte Encümenimize ha
vale buyurulduğundan, 26 - XI - 1941 tarihli 
Encümen içtimamda, Hariciye vekâleti Umumî 
kâtibi ve Ticaret vekâleti Müsteşarı huzurile tet
kik ve mütalea olundu. 

Hükümetin izahatından ve mucip sebepler
de yazılı mütalealardan anlaşıldığı üzere, Al
manya ile aramızda mevcut 25 temmuz 1938 ta
rihli Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 31 ağustos 
1939 da hitama erdikten sonra muhtelif sebep
lerden dolayı ayni mahiyette yeni bir Anlaşma 
akti mümkün olamamış ve o vakittenberi iki 
memleket arasındaki ticarî münasebetler, büyük 
müşkülâtla karşılaşmış ve bir vakitler âdeta dur
muştur. 

25 temmuz 1940 da aktedilen bir Hususî An
laşma evvelemirde 1938 Ticaret ve Tediye Anlaş
maları hükümlerine göre aktedilmiş mukavelele
rin tasfiyesi mahiyetini arzetmiş ve bunun hari
cinde esasen pek az yeni muamele derpiş eden 
bu muahede ile büyük bir ticarî mübadele yapıl
mamıştır. 

işbu lâyiha ile tasdiki istenilen ve 31 mart 
1943 tarihine kadar devam edecek olan yeni 
Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşması iki 
mahsul devresini ihtiva etmek+e ve 96 milyon 
liralık ithalât ve 96 milyon liralık ihracatı der
piş etmektedir. 

Ticaret Anlaşmasının ve buna merbut mek
tup ve protokollerin esasları şöylece hulâsa 
edilebilir: 

1 - Gerek Türk ve gerekse Alman malları 
her iki memleket için ehemmiyetleri nazarı 
itibara alınarak para ile ifade edilen kıymet 

. [ ( S. Sayı 

6 - XII - 1941 

Reisliğe 

bakımından mübadele edilecektir. 
Bazı mahdut ve her iki taraf için fevkal

âde ehemmiyet arzeden maddelerde miktar 
tesbit edilmiş olması hususu müstesna müba
dele edilecek malların para kıymetleri ifa
de edilmiş, miktarları zikredilmemiştir. 

2 - ithalât filen yapıldıktan sonra ihracat 
yapılacaktır. 

3 - Her iki tarafla ihracatı teinin etmek 
ile mükellef değildir, sadece, ihracat lisans
larını vermeği ve kolaylık göstermeyi taah
hüt etmişlerdir. 

4 - Prensip ithalât ile ihracattı tevazünü 
olduğu halde, Alman mallarının ithalinden 
sonra ihracatı temin maksadile, muayyen bir 
marj kabul edilmiştir. 

5 - Alman gümrük havzası tarif edilmiş
tir, bu havza şunları ihtiva etmektedir. Al
manya, Alsasloren, Eupene - Malmed'y P><>-
henıya ve Moravya Protektorası, Polonyadaıı 
Almanyaya ilhak olunan arazi, ve serbest li
manlar. 

6 - Üçüncü bir memleketten Almanyaya 
gelen malların Türkiyeye ihracı temin edil
miştir. Türkiye tekrar ihracı kabul etmemiş
tir. 

7 - Hususî mukaveleler muteber olmak sar-
tile ithal olunan mal bedelleri, gümrüklenme-
1 erinden itibaren azamî bir ay zarfında öde
necektir. 

Ticarî taamüllere uymak şartile avans su-
retile tediye caiz olacaktır. 

8 - Bu Anlaşmanın tatbikatile meşgul olmak 
üzere Ankarada ve Berlinde birer Hükümet ko
misyonu teşkil olunacak ve bu suretle tahaddüs 
edebilecek müşküllerin kolayca halli temin olu
nacaktır. 

9 - 25 temmuz 1940 Anlaşması tasfiye edile
cek ve bunun bakiyesi yeni Anlaşmanın B he
sabına geçirilecektir. 

10 - 1941 de aktedilmiş olan tütün, kimyevî 

maddeler ve kâğıt takasları mucibince muamele
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ler yürüyecek ve bunlar mucibince ithalât ve ih
racat devam edecektir. 

11 - iki memleket arasındaki mübadele, tan
zim edilmiş olan listelere göre mütenazır bir se
yir takip edecektir. 

Bu Anlaşmaya üç liste bağlıdır. Bu listele
rin bariz vasfı, mübadele edilecek malların her 
iki memleketteki ehemmiyetlerine göre sınıflara 
ayrılmış olması ve birinci sınıf ehemmiyeti haiz 
mallarımıza mukabil birinci derecede mühim 
mal ithal edeceğimizdir. 

Tediye Anlaşması: 
Tediye Anlaşmasının ve buna merbut mektup 

ve protokollerin esasları şöylece hulâsa edilebi
l i r : 

1 - Anlaşmanın esası kliringtir ve tediye mu
vazenesine istinat etmektedir. Sermaye trans
feri ve döviz tediyatı bunlardan müstesna olmak 
üzere mal mubayaasından veya sair muamele
lerden mütevellit bilûmum tediyeler bunları tan
zim için açılacak hesaplardan yapılır. 

Türk borçlarının taksitlerinin de bu tarzda 
ödenmesi kabul edilmiştir. 

2 - Her iki memleketin borçluları tarafından 
kliring müesseselerine yapılacak tediyat ibra hük
münü haizdir. 

3 - Türk lirasile Mark arasındaki münasebet 
bir Türk lirası 1,98 mark olarak muhafaza olun
muştur. 

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına 
Almanyada Register Mark temini imkânları 
devam etmektedir. 

Yukarıda hulâsa edilen Anlaşmalarla bunlara 
merbut mektup ve protokoller memleketimizin 
yüksek menfaatlerine uygun görüldüğünden 
bunların tasdikim tazammun eden kanun lâyi
hası Encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ik. E. Reisi Bu. M. M. Kâtip 
Giresun Bilecik Bilecik 

/. Sabuncu K. Gülek K. Gülek 

Afyon K. Afyon K. Ankara 
Mütaleası ilişiktir II. Erkan M. Eriş 

Ankara Diyarbakır Erzincan 
A. Ulus V. N. Sünkitay S. Başotaç 

Gazianteb içel İstanbul 
Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker A. D av er 

Kars Kastamonu Konya 
K. Arıklı M. Celâl Bayar II. Dikmen 

Konya Niğde Rize 
Kâzım Okay Dr. R. F. Talay Fuad Sirmen 

Zonguldak Zonguldak 
H. Karabacak M. Bozma 

Türk Alman Anlaşması iktisadî ve ticarî 
bir muvaffakiyet olduğu gibi iki dost memleke
tin haricî siyaseti üzerinde de hüsnü tesir edici 
mahiyette olan mühim bir muameledir. 

Bu Anlaşma ticarî mübadele esaslarına 
bağlıdır ve yüz milyon lira gibi büyük bir meb
lâğı ihtiva ediyor. Bu alış verişe göre memle
ketimizden mütenevvi mallar Almanyaya ih
raç edilecektir. 

Ancak dünya harbi devam ederken ve ha
riç memleketlerde mevaddı gıdaiyenin nedreti 
hissolunurken ihracı derpiş edilen mevat me-
yanmda zeytinyağı, fasulye, nohut, merci
mek, bakla, yumurta ve saire gibi birinci de
rece gıda maddelerinin de dahil bulunduğunu 
gördüm. 

Memleketimizde aleûmum zahirenin ve her 
nevi yemek yağlarının fiatı yükselmiş ve yük
selmekte oluduğu aşikâr iken, bilhassa önümüz
deki kış mevsiminde, halkımızın eşeddi ihtiya
cı olan yukarıda zikrettiğim gıda mevaddmın, 
memleketimizde kalması daha muvafık olacağı 
mütaleasındayım, ve mütaleamı teyiden ilâve 
etmek isterim ki, âtide, mevaddı gıdaiye mev
cudumuzun himayesi için istihlâki tahdit et
mek lüzumu da hâsıl olabilir. 

Afyon mebusu 
Berç Türker 

( S. Sayısı : 29 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelele
rin tanzimi ile Tediyelerin tanzimi hakkındaki 9 
birinci teşrin 1941 tarihinde Ankarada akit ve 
imza olunan iki Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı 

protokol ve mektupların tasdiktna dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 9 Birinci teşrin 1941 tarihinde 
Ankarada imzalanan Türkiye ile Almanya arasın
da ticarî mübadelelerin tanzimine dair Anlaşma, 
Türkiye ile Almanya arasında Tediyelerin tanzi
mine dair Anlaşma ile bu Anlaşmalarla ayni za
manda imzalanan Protokol ve mektuplar kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tat-

bika tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
16-X-1941 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Day 

S. î. M. V. G. î. V. ZT. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. tncedayı M. ökmen 
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TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASİNDA TİCARÎ MÜBADELELERİN TANZİMİNE DAİR 

ANLAŞMA 

Türk Hükümeti ile Alman Hükümeti arasında âtideki hususlar kararlaştırrlmıştır: 

Madde — 1 

Türk Hükümeti ile Almanya Hükümeti iki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin haliha
zır şartları dahilinde mümkün olan azamî vüsati iktisap eylemesine her şekilde sarfı gayret ede
ceklerdir. Bu maksatla mübadelelerin kontrolüne mütedair formalitelerin basitleştirilmesi husu
sunda Taraflardan birince izhar olunacak temennileri hayrrhahlrkla tetkik edeceklerdir. 

Madde —- 2 

Türk Hükümeti ile Alman Hükümeti, her biri kendisine taallûk ettiği nisbette, i ve I A nu
maralı listelerde yazılı malların iki memleket arasında bilfiil mübadele edilmesine itina edecekler
dir. 

Bu maksatla mezkûr malların işbu Anlaşma çerçevesi dahilinde ihracına müteallik müsaadele
ri gereken bütün kolaylıklarla vereceklerdir. 

I ve I A listeleri mucibince yapılacak mübadelelere munzam olarak, II numaralı listede anı
lan mallar her nevi Alman malına mukabil, işbu Anlaşma çerçevesi dahilinde, Almanyaya ihraç 
edilebilecektir. 

Ancak, II numaralr liste karşılığını teşkil edecek Alman ihracatı aşağıdaki şekilde tevzi edilmiş 
olacaktır: 

% 50 si: 
a) I A listesinde anılan mallar (harp malzemesi, bakır mamulâtı ve pancar tohumu hariç), 
1)) Hırdavatçılık maddeleri, demir ve sair madenden mamul mallar, 
c/o 50 si : Her nevi Alman malı. 

Madde — 3 

Türk Hükümeti ile Alman Hükümeti, I numaralı listede anılan malların Türkiyeden ihracına, 
I A numaralı liste mucibince Türkiyeye ithal olunacak veya Türk gümrüklerine vâsıl olacak mal
ların kıymeti nisbetinde ve mezkûr I numaralı listenin bazı kalemlerine diğer kalemlerin zararına 
olarak yüklen ilmesini önleyecek bir seyir şekline göre, 1 A listesi mallarının mukabilinde, mü
saade edileceği hususunda mutabık kalmışlardır. İşbu sistem gereği gibi tatbik edilmediği takdirde 
Hükümet komisyonları, Taraflardan birinin talebi üzerine, vaziyete çare bulmak gayesile müda
hale edeceklerdir. 

I I numaralı listede anılan mallar ile bunların karşılığını teşkil eden mallar arasında yapılacak 
mübadeleler için de ayni usul tatbik olunacaktır. 

I ve I A listeleri mucibince yapılacak mübadeleler ile II numaralı liste ile ilgili bulunan mü
badeleler, II numaralı liste karşılığı olarak Türkiyeye vaki Alman ithalâtı kıymetinin - bu An
laşmanın tatbiki müddetince - I A numaralı liste mucibince yapılacak Alman ithalâtı kıymeti
nin hiç olmazsa % 75 ni teşkil edecek bir cereyan tarzına göre vaki olacaktır. 

Yukarıki hükümler mahfuz kalmak şartile, işbu Anlaşmanın tatbiki müddetince, kıymet
ler arasındaki muvazene prensibinden, iki Hükümetçe kararlaştırılacak miktarlar nisbetinde, 
muvakkaten inhiraf olunabilecektir. 

Tayin edilmiş bulunan işbu fark hadlerine vasıl olunca her iki Hükümet muvazeneyi temine 
hadim tedbirleri alabileceklerdir. 

Her iki Hükümetten birinin talebi üzerine bu gibi muvazene farklarını önlemek veya bozulan 
muvazeneyi, yukarıki fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartile, yeniden tesis çarelerini araştır
mak gayesile temasa geçilebilecektir. 

( S. Sayısı : 29 ) 
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Madde — 4 

Türk Hükûmetile Alman Hükümeti, meri umumî rejimleri çerçevesi dahilinde, işbu An
laşma hükümlerince mübadele edilecek olan mallar için döviz müsaadesi (Almanya) veya ithal 
müsaadesi (Türkiye) vereceklerdir. 

Madde — 5 

İşbu Anlaşma mucibince, Türkiyecle istihsal olunan veya esaslı surette işlenen veyahut başka 
biı şekle ifrağ muamelesi gören mallar türk malı, Almanyada istihsal olunan veya esaslı surette 
işlenen ve yahut başkaibi'n şekle ifrağ muamelesi gören mallar da Alman malı itibar olunur. Alman
ya tabirile Alman gümrük ülkesi ve serbest mıntakaları ve limanları (Zollausschlüsse) kasdolun-
maktadır. 

Madde — 6 

Türkiyeden Almanyaya ve Almanyadan Türkiyeye ihraç olunacak malların bedeli, satış mukave
lelerinde hilâfına hüküm bulunmadıkça, ithal olundukları memlekette günırüklenmelerinden en geç 
bir ay sonra tediye olunur. 

Vaki siparişlerin, kısmen avans suretile tediyesine, işbu avanslar ticarî teamül hadleri dahilinde 
bulunmak şartile, yukarıdaki hükmün mâni bulunmadığını beyanda her iki Hükümet mutabıktır. 

Madde — 7 

Her iki memlekette vazifesi Türk Alman - iktisadî Anlaşmalarının tatbikatile ilgili bütün mese
leleri tanzim etmek olan, birer Hükümet komisyonu kurulacaktır. 

Her iki Hükümet yekdiğerine kendi komisyonunun kimlerden müteşekkil olacağını mümkün olan 
süratle bildirecektir. 

Bu komisyonlar, Reislerden birinin talebi üzerine, toplanacaklardır. 
Her Komisyondan bir aza, diğer memleket Hükümet merkezinde, öteki Komisyonla, lüzumu ha

linde, cari muamelât hakkında görüşmeğe memuredilecektir. 

Madde — 8 

îşbu Anlaşma 31 mart 1943 tarihine kadar meriyette kalacaktır. 
İşbu Anlaşmanın inkizası tarihinden en geç üçay evvel iki Hükümet, ticaret mübadelelerinin yeni 

bir tanzimi esaslarını kararlaştırmak üzere, temasa geleceklerdir. 
işbu Anlaşma bu günden itibaren muvakkaten tatbik edilecektir. Her iki Hükümet Berlinde bu 

Anlaşmanın katî meriyete gireceği tarihi mümkün olan süratle yekdiğerine bildireceklerdir. 

Ankarada dokuz birinci teşrin bin dokuz yüz kırk bir tarihinde, türkçe ve almanca, her bir dil 
için ikişer aslî nüsha tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu Franz Yon Papeli 
N. Menemencioğlu Cari Clodius 
H. N, Keşmir 

( S. Sayısı : 29 ) 
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Lifte: î 

Fob kıymet 
Milyon Türk lirası 

1. Maden cevherleri ve madenler - 2. Zeytinyağı - 3. Tiftik ve sair keçi kıl
ları - 4. Pamuk - 5. Yağlı taneler - 6. Küsbe - 7. Palamut ve sumak - 8. Pala
mut hulâsası - 9. Afyon - 10. Deri - 11. Keten, kendir ve döküntüleri - 12. Pa
muk ve ipek döküntüsü - 13. Fasulya - 14, Bakla - 15. Nohut - 16. Darı - 17. 
Kepek - 118. Paçavra - 19. Süt tozu -. 

N. M. C. a 
H. N. K. 

55 

Liste : I - A. 
Cif kıymet 

Milyon Türk lirası 

1. Harp malzemesi - 2. Demir ve çelikler, makineler, nakil ve cer vasıtaları -
3. Bakır mamulleri - 4. Tıbbî ecza - 5. Kâğıt ve sellüloz - 6. Pancar tohumu ve
ya, mümkün olmazsa, mutabık kalınacak diğer maddeler. 

N. M. C. C. 
H. N. K. 

55 

Liste : II 

1. Balık - 2. Tütün - 3. Kitre - 4. Kuru üzüm - 5. încir ve hurda incir - 6. 
Fmdık - 7. Sair kuru meyveler - 8. Kuşyemi - 9. Meyan kökü ve hulâsası - 10. 
Yumurta - 11. Şarap ve kanyak - 12. Sünger - 13. Barsak - 14. Anason - 15. 
Mazı - 16. Muhtelif maddeler (Halı, sigala yağı, nebatî boyalar, lületaşı, çö-
ven, yaş meyveler, balmumu, postlar ve mutabık kalınacak sair maddeler) -

N. M. C. O. 
H. N. K. 

Fob kıymet 
Milyon Türk lirası 

41 

( S. Sayısı : 29 ) 
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TÜRKÎYE ÎLE ALMANYA ARASINDAKİ TEDİYELERİN TANZİMİNE DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Alman Hükümeti âtideki hükümler hakkında mutabık 
kalmışlardır : 

• Madde — 1 

îşbu Anlaşmanın çerçevesi dahilinde tediye vecibeleri bahis mevzuu oldukça Türkiye ile Al
manya arasındaki tediyat hizmeti Almanyada münhasıran «Deutsche Verrechnungskasse» ve 
Türkiyede münhasıran Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası vasıtasile ifa edilecektir. 

Madde — 2 

Bu günkü tarih ile imzalanmış olan Türk - Alman mal mübadelesinin tanzimine dair Anlaşma
ya tevfikan ticarî mübadelelerden mütevellit olarak Türk alacaklılar lehine Alman borçlular ve 
Alman alacaklılar lehine Türk borçlular tarafından yapılacak tediyat ve keslik - diğer Anlaş
malar mevzuatına tâbi tediyeler hariç olmak üzere bütün sair tediyat, her iki memleketin birin
den diğerine sermaye malini tazammun veya döviz ihracını intaç etmemek ve her iki memlekette 
carî umumî rejime müteallik ahkâm mahfuz kalmak şartile işbu Tediye Anlaşmasının hükümleri
ne tâbi olacaklardır. 

Madde — 3 

İşbu Anlaşma ahkâmı mucibince Türkiye için tediyat yapacak Alman borçlular borçlu bulun
dukları mebaliği, vadelerinde, «Deutsche Verrechnungskasse» tarafından Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankası namına Rayşmark üzerinden açılacak faizsiz (A) hesabına Rayşmark olarak yatırı
lacaktır. .. ' 

Madde — 4 

İşbu Anlaşma ahkâmı mucibince Almanya için tediyat yapacağı Türk borçlular borçlu bu
lundukları mabaliği, vadelerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tarafından Berlindeki 
«Deutsche Verrechnungskasse» namına Türk lirası üzerinden açılacak faizsiz (A) hesabına Türk 
lirası olarak yatıracaklardır. 

Madde — 5 

Her iki memleketin borçlular tarafından yukariki 3 neü ve 4 ncü maddeler mucibince vaki 
tediyat ibra hükmünü haiz olacaklardır. 

Madde — 6 

«Deutsche Verrechnungskasss» ile Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası işbu Anlaşma mucibince 
icra ettikleri tahsilata ait ihbarnameleri birbirlerine günü gününe göndereceklerdir. 

İler tahsil ihbarnamesi Rayşmark üzerinden meblağı, karşısında Türk lirası miktarını ve keza 
lik hak sahiplerine tediyatı tahsil için muktazi kayitleri ihtiva edecektir. 

Bir matlup Rayşmark veya Türk lirasından gayri bir para üzerinden tayin edilmiş bulunması 
halinde bu dövizin baliği dahi, mevzubahs ihbarnameler üzerinde gösterilecektir. 

Madde — 7 

Rayşmarkların türk lirasına ve türk liralarının Rayşmarka tahvil tarzı, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankası ile «Deutsehe Verrechnungskasse» tarafından müştereken tesbit edilecektir. 

(-S. Sayısı : 29 ) 
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Şurası mukarrerdir ki her iki müessese tarafından bu suretle tesbit edilen Rayşmark - Türk li

rası rayici, işbu Anlaşmanın dokuzuncu maddesinde derpiş edilen günlük takas rayici olarak tat
bik edilecektir. 

Mâtlubat Rayşmark veya Türk lirasından gayri paralar ile muharrer bulunduğu takdirde tahvil 
muameleleri, Almanyada Berlin borsasının resmî rayiçlerine ve bu kayıtların fıkdanı halinde mev-
zubahs paranın Almanya dahilinde muteber takas rayiçlerine istinaden, ve Türkiyede İstanbul 
borsası rayiç kayıtlarına ve bu kayıtların fıkdanı halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının 
resmî rayiçlerine istinaden icra edilecektir. 

Madde — 8 

Hak sahiplerine yapılacak tediyeler işbu Anlaşmanın üçüncü ve dördüncü maddelerinde mev-
zubahs «A» hesaplarının mevcutları nisbetinde ve para yatırıldıkça, zaman sırasile, her memle
kette millî para üzerinden olmak üzere Türkiyede Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Al
manyada «Deutsche Verrechnungskasse» marifetile yapılacaktır. 

Madde — 9 

«Deutsche Verrechnungskasse» ile Türkiye Cumhuriyet merkez bankası iki «A» hesabı bakiyeleri 
arasında her gün bir takas muamelesi yapacaklardır. Bu takas muamelesinin teknik şekillerini her 
iki müessese müştereken tesbit edeceklerdir. 

Madde — 10 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve «Deutsche Verrechnungskasse» ticarî mübadelelerin tan
zimine dair Anlaşmanın 6 ncı maddesine tevfikan«A» hesabına avans ve alelhesap tediyeler kabul 
edecekler ve bunlara ait ihbarnameleri işbu Anlaşmanın 6 ncı maddesine tevfikan birbirlerine gön
dereceklerdir. 

Madde — 11 

Her iki Akidin salâhiyettar makamları, kendi memleketlerine mensup ithalâtçıların, tediye
lerini işbu Anlaşma hükümlerine tebaan icra etmeleri hususuna nezaret edeceklerdir. 

Madde — 12 

İşbu Anlaşmanın iyi bir surette işlemesini temin için muktazi teknik şekilleri tesbit etmek 
«Deutsche Verrechnungskasse» ile Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına ait olacaktır. 

Madde — 13 

I - Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile Deutsche Verrechnungskasse nezdinde bu âne ka
dar tutulagelmiş olan «A» hesapları kapanacak ve mevcut bakiye âtideki şekilde istimal edilecek
tir. 

a) 2 000 0Ö0 Türk liralık bir meblâğ eski «A» hesabından çıkarılarak Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankası nezdindeki yeni «A» hesabına nakledilecektir. 

b) 500 000 Türk lirası miktarında diğer bir meblâğ, 25 temmuz 1940 tarihli Anlaşma mucibince 
tediye edilecek olan ve yeni «A» hesabından tesviyesi lâzım gelen tali masrafların mahsubu için 
kezalik eski «A» hesabından yeni «A» hesabına naklolunacaktır. 

c) Eski «A» hesabının bakiyesi, «Tasfiye Hususî Hesabı» adındaki yeni bir hesaba geçirilecek
tir. Eski mukavelelerin iptali maksadile icra edilecek tediyelerle 17 kânunuevvel 1940 tarihli 
Anlaşmaya ait emtia bedelleri bu hesaptan ödenecektir. 

Keza eski «A» hesabına icra edileeek bütün tediyat bundan böyle yukarıda derpiş edilen 

(-S. Sayısı ; 29) 
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-Tasfiye Hususî Hesabı» na yapılacaktır. 

II - Matlubu tükenmedikçe B hesabı, mevcudiyetini muhafaza edecek ve tasfiyesine kadar 
25 temmuz 1938 tarihlî itilâfnamenin ahkâmı dahilinde idare edilmekte devam eyliyecektir. 

III - D hesapları 25 temmuz 1940 Hususî Anlaşmanın hükümleri mucibince idare edilmekte 
devam edecektir. 

Madde — 14 

Her iki memleketten birinin «A» hesabında mevcut olabilecek alacaklı bakiye, işbu Anlaşma-
arn inkizasında ve Türkiye ile Almanya arasında ticarîî mübadelelerin tanzimine dair bu günkü 
İarih ile imzalanan Anlaşmaya I ve I A numaralarla mülhak listeler arasındaki mübadeleler mu
vazenesine halel gelmemek şartile, yukarıda mezkûr Anlaşmaya II numara ile mülhak listenin 
çerçevesine dahil Türk emtiası ihracatile veyahut bunların mukabilini teşkil eden Alman emtiası 
ihracatile istimal edilecektir. 

Bu günkü tarihle imzalanan Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelerin tanzimine dair 
Anlaşmaya tebaan iki memleketten birine kredi ile ithal edilen eşyanın bedelleri, işbu Anlaşma
nın üçüncü ve dördüncü maddelerinde derpiş edilen «A» hesaplarına tesviye edilmekte devam olu
nacaktır. 

Madde — 15 

İşbu Anlaşma 31 mart 1943 tarihine kadar muteber olacaktır. Tediyelerin tanzimine ait yeni 
\ÂT tesviye tarzı esasları üzerinde mutabakat temini maksadile her iki Hükümet işbu Anlaşmanın 
iıkızası tarihinden lâakal üç ay mukaddem birbirlerile temasa geleceklerdir. 

îşbu Anlaşma bugünden itibaren muvakkaten tatbik edilmeğe başlanacak olup iki Hükümet 
Anlaşmanın katî şekilde meriyete dahil olacağı tarihi mümkün olduğu kadar süratle Berlinde bir
birlerine haber vereceklerdir. 

Ankarada 9 teşrinievvel 1941 de, türkçe ve almanca, her iki dil için ikişer aslî nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu Franz von Papen 
N. Menemencioğlu Cari Clodius 
H. N. Keşmir 

PBOTOKOL 

Bu günkü tarihli Anlaşmanın imzası münasebet ile âtideki hususat kararlaştırılmıştır:. 
1 Birinci teşrin 1941 tarihine kadar Türk gümrüklerine gelmiş olan sunî liflerle karışık dokun

muş alman menşeli mensucattan en çok yüzde otuz nisbetinde (otuz dahil) bu gibi sunî elyafı ihtiva 
edenlerin sunî ipek ile karışık telâkki edilmeyip aslî maddelerinin nevi ve vasıflarına göre Türk 
gümrük tarifesinde intibak edebilecekleri pozisyonlar üzerinden resim ödeyerek ithallerine müsaade 
edilecektir^ 

îşbu protokol yukarıda mezkûr Anlaşmanın lâyenfek bir cüzünü teşkil eder. 
Ankarada, 9 birinciteşrin 1941 tarihinde, türkçe ve almanca, her bir dil için ikişer aslî nüsha 

olarak, tanzim edilmiştir. 
N. Menemenci oğlu Cari Clodius 
H. N. Keşmir 

(-S. Sayısı : 29 ) 
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Türk Murahhas Heyeti Reisi 

Ankara, 9 birincit esrin 1941 
Bay Reis, 

Türkiye Hükümeti ile Almanya Hükümeti arasında âtideki hususlarda mutabakat hâsıl oldu
ğunu size bildirmekle şeref kesbederim: 

25 temmuz 1940 ve 1,7 birincikânun 1940 tarihli Anlaşmalar, Türkiye ile Almanya arasında 
tediye muamelelerinin tanzimine müteallik bu günkü tarihle akdedilmiş bulunan Anlaşmanın 
13 ncü maddesinde takarrür ettirilen tadilât nazarı itibara alınmak şartile, tamamen icralarına 
değin meriyette kalacaklardır. Şu kadar ki, 25 temmuz 1940 tarihli Anlaşmada derpiş edilen 
plafon çerçevesi dahilindeki ticarî muamelât için ancak 15 sonteşrin 1941 tarihine kadar sipariş 
verilebilecektir. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Reis. 

N. Menemencioğlu 
Cari Clodius 

Orta Elçi 
Alman Murahhas Heyeti Reisi 

Ankara 

Alman Murahhas Heyeti Reisi 
Ankara, 9 birinciteşrin 1941 

Bay Reis, 

Almanya Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasında atideki hususlarda mutabakat hâsıl olduğu
nu size bildirmekle şeref kesbederim: 

25 temmuz 1940 ve 17 birinci kânun 1940 tarihli Anlaşmalar, Almanya ile Türkiye arasında tedi
ye muamelelerinin tanzimine müteallik bu günkü tarihle akdedilmiş bulunan Anlaşmanın 13 ncü 
maddesinde takarrür ettirilen tadilât nazarı itibar e alınmak şartile, tamamen icralarına değin meri
yette kalacaklardır. Şu kadar ki, 25 temmuz 1940 tarihli Anlaşmada derpiş edilen plafon çerçevesi 
dahilindeki ticarî muamelât için ancak 15 son teşrin 1941 tarihine kadar sipariş verilebilecektir. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Reis, 

Clodius 
Numan Menemencioğlu 

Büyük Elçi 
Hariciye vekâleti umumî kâtibi 

Türk Murahhas Heyeti Reisi 
Ankara 

»e -« 
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