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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Dahliye vekâleti memurlarından Salâhattin 
Esat ile Vefi Pandır hakkındaki Arzuhal encüme
ni mazbatası müzakere ve Dahiliye encümenine 
havale olunduktan sonra; 

Kars mebusu Etem îzzet Benice'nin teşriî ma
suniyetine dair mazbata kabul olundu. 

Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşmasına mer
but A listesinde yazılı barsak ve amyant kon
tenjanlarının tezyidi hakkında Türkiye ve 
Macar Hükümetleri arasında teati edilen mek

tupların tasdikma dair kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi icra edildi. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Keis vekili Kâtip 
Sivas Kütahya 

Şemsettin Günaltay Vedit Uzgören 
Kâtip 

,0azianteb 
Bekir Kaleli 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
.1. — Adli evrakın Posıta, telgraf ve telefon ida

resi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/895) (Nafia ve 
Adliye encümenlerine) 

2. — Askerî ve mülki tekaüt kanununun 
ikinci maddesinin değiştirilmesine dair olan 3066 
sayılı kanunun tadili hakkında kanun lâyihası 
(.1/896) (Milî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müda
faa vekilliğince yurda sokulacak maddelerin ver
gi muaflıkları hakkmda kanun lâyhası (1/897) 
(Gümrük ve inhisarlar, Millî Müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

4. — Hariciye vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 
3312 sayılı kanuna bağlı 5 numaralı cetvelin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/898) (Hari
ciye ve Bütçe encümenlerine) 

5. — 2234 ve 2487 sayılı kanunlara ek kanun 
lâyihası (1/891) (Bütçe encümenine) 

6. — Memur ve müstahdemlere verilecek fev
kalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihas (1/892) (Bütçe encümenine) 

7. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı 

bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 4228 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/893) (Bütçe 
encümenine) 

8. — Türk parası kıymetini koruma hakkın
daki kanun hükümlerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası (1/894) (İktisat Adliye, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
9. — Zonguldak mebulsu Rifat Vardar'ın, 29 

yaşma girdikleri halde maiyet memurluğu hak
kını kaybetmemeği icabeden yüksek mektep me
zunları hakkmda kanun teklifi (2/72) (Dahiliye 
encümenine) 

Tezkereler 
10. — Devlet şûrası birinci daire reisliğine se

çim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/532) (Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
11. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur 

ve Divanı muhasebat 1941 malî yılı hesabı katileri 
hakkında Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası (5/56) (Ruznameye). 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay) 

REİS — Celse açılmıştır. 
MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ

zığ ) — Arkadaşlar; gelen evrakın sekizinci nu
marasında Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki kanun hükümlerini değiştiren kanun 
lâyihası diye bir kanun lâyihası vardır. Bu, 
şimdiye kadar tatbikatta karşılaştığımız müşkü

lâtı izale etmek için düşündüğümüz tedbiri havi 
olmak üzere Meclisi Âliye sevkedilmiş bir lâyi
hadır. Ufak olmakla beraber dört tane encüme
ne havale edilmiştir, iktisat, Adliye, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine. Bunun biranevvel kanuni-
yet kesbetmesini teminen, eğer müsaade buyu
rursanız; bu dört encümenden tensip buyuraca-
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ğmız kadar âza ayrılarak lâyihanın bu Muvak
kat encümende müzakere edilmesini teklif ede
ceğim. 

REİS — Efendim; Maliye vekili, Türk parası 
kıymetini koruma hakkındaki kanun hükümleri
nin değiştirilmesine dair olan kanun lâyihası 

için, dört encümenden seçilecek beşer âzajdan 
mürekkep bir Muvakkat enucümen teşkil edil
mesini teklif ediyorlar. Bu teklifi reyinize ajrze-
diyorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler'. . . 
Kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Bütçe encümeni mazbatası (3/527) [1] 

(Mazbata okundu.) 
REİS — Mütalâa var mı? Mazbatayı reyini

ze arzeiyorum. Kabul edenler-.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — İstiklâl harbi malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/838) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesi
ni reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

istiklal harbi malûllerine yerilecek para mükâ
fatı hakkında kanun 

MADDE 1. — İlişik cetvelde isim, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı yedi subay ve yirmi 
üç ere, 397 sayılı kanun mucibince verilecek 
5 100 liralık para mükafatı, 1942 malî yılı Dü
yunu umumiye bütçesinin 322 nci (mütekait, 
dul, yetim maaşları ve tahsisatları) faslına mev
zu tahsisattan tesviye olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi merbutu 
cetvelle beraber reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. *-

MADDE 2. •<— Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REÎS — Mddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS— Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

3. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası, Bütçe ve Maliye encü
menleri mazbataları (1/822) [3] 

[1] 24 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 22 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi 11 nci inikat zaptın-

dadır. 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Maaş kanununa ek 4161 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 4161 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Hazarda muvazzaflık hizmeti haricinde ta
lim ve manevra münasebetiyle silâh altına, alı
nanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hüküm
lerine tabi daire ve müesseselerden veya imtiyaz
lı şirket ve müesseselerden maaş veya jaylık 
ücret alanlar silâh altında bulundukları müddet
çe mezun sayılarak aylıkları mensup oldukları 
daire ve müesseselerce tam olarak verilir. 

Ancak 3659 sayılı kanuna tabi yerlerde müs
tahdem tabipler, avukatlar, eczacılar, kimyager
ler ve veterinerler ile her bir teşekkül veya mü
essesenin hususi bünyesine göre istihdamına lü
zum göreceği inşaat ve işletme teknisyenleri bi
rinci fıkra hükmüne tabi olmak üzere yakarı
da zikrolunan daire, müessese ve şirketljerden 
aylık alan 3656 ve 3659 sayılı kanunların İp ncu 
ve 19 ncu maddeleri mevzuuna giren müteferrik 
müstahdemlere ve belediye reisleriyle vilâyet 
encümeni azalarına silâh altına alındıkları ta
rihten itibaren âzami 45 gün için vazifeleri uh
delerinde ipka ve ücretleri tam olarak ita edilir. 

Belediye reisleriyle vilâyet daimî encümeni 
âzalarının intihapta kazanmış olduğu haklar 
mahfuzdur. Şu kadar ki, vilâyet daimî | encü
meni âzalarının bu haklarından istifadece de
vam edebilmeleri encümende ekseriyet Musabı
nın bozulmamasiyle mukayyettir. 

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdem
lerden askerî rütbeyi haiz olanların rütbe i maaşı 
tutarı mensup oldukları daire ve müesseseler
den aldıkları aylık tutarından fazla olanlara ara
daki farklar ve böyle bir maaş veya ücreti ol-
mıyanların rütbe maaş ve muhassasatı silâh al
tında bulundukları müddetçe kıtaya iltihakla
rından itibaren tamamen Millî Müdafaa I vekâ
leti tarafından verilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorupı. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Seferberlikte muvazzaflık hizmeti haricinde, 
silâh altına alınanların askerî rütbelerine ait 
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aylık, veya muhassasatı Millî Müdafaa vekâletin
ce tediye olunur. 

Bunlardan 3656 sayılı kanuna tabi daireler
den maaş alanlarla gerek 3656 ve gerek 3659 sa
yılı kanun hükümlerine tabi olup mezkûr daire 
ve müesseselerden aylık ücret alanlar ve 3659 
sayılı kanuna tabi yerlerde müstahdem tabip
ler, avukatlar, eczacılar, kimyagerler ve veteri
nerlerle her bir teşekkül veya müessesenin husu
si bünyesine göre istihdamına lüzum göreceği in
şaat ve işletme teknisyenler askerî bir rütbeyi 
haiz olsun olmasın silâh altında bulundukları 
müddetçe mezun sayılırlar ve mensup oldukları 
daire ve müesseselerce haklarında aşağıdaki hü
kümler tatbik olunur. 

A) Yedeksubay veya askerî memur olan
lardan rütbe maaşları almakta oldukları memu
riyet maaşları tutarından, ücretlilerin almakta 
bulundukları ücret derecesinin bir aşağı derece
sindeki ücret tutarından eksikse aradaki fark
ların tamamı ve gedikli iseler yukariki fıkrala
rın yarısı mensup oldukları daire ve müessese
lerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

B) (A) fıkrası haricinde kalanlara maaş
lıların almakta oldukları maaş tutarının ve üc
retlilerin almakta oldukları ücret derecesinin bir 
aşağı derece ücretinin yarısı yirmi liradan aşa
ğı olmamak üzere mensup oldukları daire ve 
müesseselerce kendilerine veya ailelerine veri i ir. 

C) (A) ve (B) fıkraları hükümlerinin tat-
bikında 3659 sayılı kanuna tabi yerlerde müs
tahdem tabipler, avukatlar, eczacılar, kimyager
ler ve veterinerler ile herhangi teşekkül veya 
müessesenin hususi bünyesine göre istihdamına 
lüzum göreceği inşaat ve işletme teknisiyenlerin-
den aylıkları barem dereceleriden birine tetabuk 
etmiyeler hakkında aylıklarına en yakın derece 
aylığını alan ücretli memurlar gibi. muamele olu
nur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler... Kabul* edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmişir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. "" 

4. — İnhisarlar umum müdürlüğü müteda-
vil sermayesinin 63 000 000 liraya çıkarılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/879) [1] 

11] Birinci müzakeresi 12 nci inikat zaptın-
dadır, 

REÎS — ikinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil serma
yesinin 63 000 000 liraya çıkarılması hakkında 

kanun 

MADDE 1. — inhisarlar umum müdürlüğü 
mütedavil sermayesi on sekiz buçuk milyon lira 
ilâve edilmek suretiyle altmış üç milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi reyini
ze arzediyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince ilâve 
olunan on sekiz milyon beş yüz bin lira, 1941 ve 
mütaakıp malî yıllar inhisarlar varidatı fazla
larından mahsup edilmek üzere Maliye ve Güm
rük ve inhisarlar vekâletlerince birlikte tesbit 
olunacak kararlara göre temin olunur. 

REÎS —* Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

5. — Rumeli demiryolları işletme nizamna
mesinin zıya ve hasar tazminatına müteallik had
lerinin tadiline dair olan 3259 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/782) [1] 

REÎS — ikinci müzakeresidir; birinci madde
yi okutuyorum • - ^ 

Devlet Demiryolları nakliyatındaki zıya ve ha
sarların tazmin suretlerine dair 3259 sayılı ka

nuna ek kanun 

MADDE 1. — 14 haziran 1937 tarih ve 3259 
sayılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Ancak malın Demiryollarına tesliminde gön
deren tarafından aşağıda yazılı munzam ücret 
verilmek şartiyle malın hakikî değerini geçme
mek üzere beyan edilen kıymetin tazmini istene
bilir. 

Bu takdirde: 
A) Malın tamamiyle zıyaı veya hasara uğ-

[1] Birinci müzakeresi 12 nci inikat zaphn-, 
dadır. 
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raması halinde beyan edilen kıymet tazminat ola
rak verilir, 

B) Malın bir kısmı zayi olur veya hasara 
uğrarsa beyan edilen kıymetten kalan kısma isa
bet edecek miktar Demiryolları idaresince tahkik 
ve tevsik edilerek indirilir ve kalanı verilir. Bu
na mukabil Demiryollarmca alınacak ücret, tez
yit ve tenkisi tarifeler hakkındaki hükümlere 
tabi olmak üzere her on kilometre ve kesri için 
beyan edilen kıymetin on binde biridir. 

NAFtA En. M. M. İZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Arkadaşlar, bilhassa harbin dünyada 
ve memleketimize mühim tesiri olmuştur. Eşya 
fiyatları artmıştır. Bu fiyatların artması diğer 
taraftan Devlet demiryolları ile yapılmakta 
olan nakliyatta zıya ve hasara uğrıyan mallara 
verilecek tazminatın sabit olması yüzünden 
mal sahiplerinin mağduriyetini mucip olmakta
dır. Bugün mal fiyatı bir kaç misli arttığı halde 
tazminat sabittir. Binaenaleyh halkın menfaa
tini gözetmek üzere Hükümet bu lâyihayı sev-
ketmiştir. Bunda gözetilen nokta 3259 sayılı ka
nuna göre zayi olan ve hasaıa uğrayan mallara 
"verilmek üzere tesbit edilen tazminatın kâfi 
gelmemesi sebebiyle bu tazminatın bu malların 
hakikî değerine çıkarılması için kanunda tadi
lât yapmak birinci maksattır, ikinci maksat 
Devlet demiryollarının tarifesi, ki 60 sene ev
vel yapılmış bir hükme müstenittir, Anadolu 
tarifesinde bu tarzda yapılacak nakliyata ait 
bir hüküm bulunmadığı için bir tarife tesbitidir. 
İsterseniz meseleyi biraz arzedeyim: 

Evvelâ; bir vatandaş malını gönderdiği za
man istasyona teslim eder ve buna mukabil 
Devlet demiryollarından bir kâğıt alır. Buna 
nakliye senedi denir. Bu, demiryollariyle malı 
gönderen arasında bir nevi mukaveledir. Bu 
mukavelenin esası eğer bu mal hasara uğrarsa, 
yahut tamamiyle zayi olursa, doğrudan doğ
ruya o malın hakikî değerinin gönderene öden
mesidir. Kanunların, işletme nizamnamesinin 
mer'i esası budur. 

Şimdi diğer cihette mal fiyatları cok yük
seldiği cihetle verilecek tazminat, altmış sene 
evvel yapılan İşletme nizamnamesine göre be
her kiloya 5 kuruştur. Bu, altın esasma göre 
yapılmıştır. Altın esasına göre yapıldığı için 
3259 numaralı kanunla verilecek tazminat beher 
kilogramına 50, yolcu eşyası için 400 kuruştur. 
Tabii bu fiyatlar kâfi gelmeyince halen mer'i 
olan işletme nizamnamesinde iki türlü nakliyat
tan ki biri sigortalı ikincisi beyanlı nakliyattan 
birinin tatbiki lâzım. Sigortalı nakliyat; 
doğrudan doğruya malını sigorta ettirmek 
ve bu mal zıya veya hasara uğrarsa doğrudan 
doğruya bedelini vermek esasıdır. Lâkin Avru
pa şimendiferlerinde sigorta tatbik edilmiş ve 
bundan iyi bir netice alınamadığından bugün 
hemen hemen metruk bir vaziyete girmiştir. 

Bunun yerine beyanlı nakliyat kaim olmuştur. 
Bu usul ise eşyayı teslim ederken benim malımın 
kıymeti şu kadardır diyecek ve o mal zayi olur
sa onun değerini istiyecektir. Buna mukabil de 
biraz fazla ücret verecektir. Mevzuu müzakere 
olan kanunun bu tesisidir. Bunu koymakj isti
yoruz. Bu tesisi koyarken tabii riayet edilecek 
bir şey vardır: Halen tesisi koymak Devlet 
demiryollarının ve Münakalât vekâletinin hjakkı-
dır. Ayrıca sigortalı nakliyat da yapılabilir. 
Yalnız sigortalı nakliyatın tarifesi mevcut ise 
de beyanlı nakliyatın tarifesi mevcut değildir. 
Onun için biz bu kanunla evvelâ Devlet demir
yollarına evvelce 10 misli verilir dediğimiz: ücre
tin beyanlı nakliyatta değerine kadar çıkarmak 
hakkını veriyoruz. 

İkincisi: bunun için bir tarife tâyin ediyoruz. 
Hükümetin teklifinde ilk maksat yani bnf eşya 
zayi olursa onun değerine kadar vermek esası 
mevcuttur. 

Lâkin kanunda tesbit edilmesi lâzımgelen ta
rife teklifte gayri mevcuttur. Bunun üzerine 
Naf ia encümeniniz kanunen tesbit edilmesi lâzım
gelen bu tarife miktarını tesbit etmiştir. O da ha
len Rumeli hatlarımızda, Avrupaya giden: hatla
rımızda beynelmilel nakliyat için tatbik edil
mekte olan tarife miktarıdır ki, bu kendi mem
leketimizde değil, beynelmilel Avrupa'haljlariyle 
yaptığımız nakliyatta bir mal zayi olduğu tak
dirde bu malın ziyamdan dolayı doğrudajn doğ
ruya beyan edilen kıymet bedeli tediye ediliyor. 
Bu, beher on kilometre mesafe için kıymetinin on 
binde biridir. Bu kanunla kabul edilmiş oljup tat
bik edilmektedir. Nafia encümeninin burada ay
nı miktarın kabulünü muvafık görmüş ve mad
deyi buna göre yapmıştır. Diğer cihetten madde
nin Bütçe encümeninde yazılışına göre bir 
kere ilk fıkrasında malın demiryollarına 
tesliminde gönderen tarafından aşağıda ya
zılı munzam ücret verilmek şartiyte de
niliyor. Bu yazılışa göre tesliminde ücret verile
cek. Halbuki bir malın nakliye ücreti yat gönde
ren tarafından gönderildiği zaman verilip, yahut 
geldiği zamanda gelen istasyonda mürselünileyh 
tarafından verilir. Bu, işletme nizamnamesinde 
gayet sarih olarak yazılmıştır. Avrupa jile yap
tığımız transit beyanlı nakliyatta da bu Işart ay
nen mevcuttur. Bu hükmü biz aynen kalpl eder
sek ücreti peşinen tediye edilmemiş beyanlı mal 
gönderilmiyecek demektir. Halbuki beyjanlı mal 
ayrı bir nakliye demek değildir. Bu djoğrudan 
doğruya mesaj eri nakliyatı, bir de sejri hafif 
dediğimiz eşya nakliyatı olup yalnız bja mallar 
zayi olursa kıymetini alabilmek için mujızam bir 
ücrete, tabi olmasıdır. Bunların hepsini birden 
almak lâzımgelir. Binaenaleyh bu kayıt böyle kal
dıkça doğrudan doğruya mevridinde najkliye üc
reti tahsil etmemek gibi yeni bir hüküm koymuş 
oluyoruz ki bu, işletme nizamnamesini ihİâl ediyor. 
Ticari muamelâtımızı da bozacaktır. Omun için 
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buradaki teklifim : Ancak kelimesinden sonra, aşa
ğıda yazılı munzam ücret verilmek şartiyle ke
limesinin ancak kelimesinden sonra konması ve 
ondan sonra malın Demiryollar idaresine tesli
minde gönderen tarafından malın hakikî değerini 
geçmemek üzere beyan edilen kıymetin tazmini 
istenebilir şeklinde yazılması lâzımdır. Bir kere 
encümenden bunu rica ediyorum. Bunun için 
takrir vermiveceğim. Çünkü bu mevcut mevzua
tımıza uyduğundan dolayı bu tarzda yapılmasını 
istiyorum. 

Meselâ bugün bir çok eşya, vardığı yerde pa
rası alınmak üzere nakliyat yapılır. Onun için 
yazılı şekilde kalırsa ve para tesellümünde alın
sın denirse bu nasıl temin edilecek? 

İkincisi; en soı fıkrada buna mukabil demir-
yollannca alınacak munzam ücret, tezyit ve 
tenkisin tarifeler hakkındaki hükümlere tabi ol
mak üzere, deniyor. Şimdi Demiryolları idare
since tarifeler tezvit ve tenzil olunabilir. An
cak bir hadde kadar. O had de bizim kabul et
tiğimiz âzami tarifelerdir. Yani tarife dendiği 
zaman, Meclisin tâyin ve kabul edeceği de âza
mi tarife mevzuubahistir, ki tatbik tarifesi bu 
tarifeyi hiç bir vakit geçemez ve bu had dahi
linde Münakalât vekâleti istediği kadar aşağı ; 
veya yukarı bir miktar kabul edebilir. Bu nmd- ] 

dedeki on binde bir haddi âzami olarak kon- ı 
muştur. Bunun tezyidi kabil değildir. Bu böyle ı 
olduğu halde yazılışa ^öre bu miktar on binde 
bir, icabında on binde iki, on binde üç olacak, j 
Binaenaleyh bu tarife olamaz. Bunun mânası I 
yoktur. Binaenaleyh Hükümetin tarifeyi istedi
ği gibi indirip, veya çıkarması teklifini kendi 
fcklifi veçhile koymak daha doğru olurdu. Lâ- I 
kin bugünkü mevzuatımıza uymaz. Çünkü bu- | 
günkü mevzuatımız tarifelerin hususi bir ka- J 
nunla tâyin edileceği hakkındadır. Devlet de- ; 
miryollarınm Teşkilât kanununun 18 nci mad
desi : «Demiryolları liman ve rıhtımlarında tat
bik edilecek esas tarifeler ve umuma tatbik edi
lecek şerait bir kanunu mahsusla tâyin edilir» 
diyor. Binaenaleyh buradaki esas tarifeden mak
sat tarifei âzamidir. Bunlar da kanunla tesbit 
edilir, bu had hiç bir vakit tecavüz edilemez. 
Bütçe encümeninin mazbatasında da gayet sarih 
olarak yazıldığına göre bu cihete gitmesinin se
bebi bu beyandan dolayı alınacak fazla ücretten 
mütevellit hasılatın verilecek tazminatı kapat
mak esasına müstenittir. Hattâ işittiğime göre, 
bütçede yeni bir fasıl açılacak, bir tarafına va
ridat, bir tarafına masraf yazılacaktır, bu su
retle de Devlet demiryolları eşya zayiatı hasılat 
ve masrafı kontrol edilmiş olacaktır. Bu iyi bir 
şeydir, lâkin bugünkü mevzuata uymaz. Bunu 
bu tarzda yapmaktansa buradaki tarifenin on 
binde bir dediği miktarı arttırmak daha doğru
dur veyahut fevkalâde zamanlarda nakliyat ta
rifelerini Münakalât vekili tâyin eder diye ayrı 
bir kanunla, ki o da Millî korunma kanununa 

.1942 C : 1 
ek olabilir, bir hüküm koyarak yapmak daha 
doğru olur. Halbuki müzakere edilen bu kanun 
Devlet demiryollarının Teşkilât kanununun bir 
maddesi ve 4 ncü muvakkat maddesine bir ek
tir. Daimî hükmü cari olacaktır. Halbuki fev
kalâde zamanlara münhasır değildir. Teşkilât 
kanununun lî) ucu maddesinde bir hüküm daha 
vardır; lî) nen madde : Esas tarifelerin emsali 
idare i umumiye reisinin teklifi üzerine Nafia 
vekilinin tasvip ve İcra Vekilleri Heyetinin tas
dikiyle tâyin, teyit ve telhis olunur, diyor. Bu 
emsalden maksat daimî tarifelerdir ki, 10 tari
fedir, bununla beraber meriyette 11 tarife ola
caktır. Bunlar doğrudan doğruya 60 sene evvel 
altın esası üzerine tespit edilmiş miktarlardır. 
Bugünkü para, fiyatına göre değildir. Binaena
leyh bugünkü para kıymetine göre bir emsalin 
tâyinini âmirdir, yoksa bu tarifede emsal şu ka
dardır, buğday şu fiyata gider der, emsali şu
dur demeye cevaz yoktur. Bu lî) ncu maddenin 
doğrudan doğruya mevcut bütün tarifelerin pa
ra vaziyetine göre, pahalılığa göre heyeti umu-
m iyeye göre beş mislidir, altı mislidir, yedi mis
lidir diye yükseltilmesi hakkında bir hüküm ol
duğunu zannediyorum. Yaptığım tahkikata gö
re idarei umumiye tarifelerde mevcut haddi âza
mi üzerinde durmuyor. (Bunu da yeni öğren
dim.) O eşya iç.in muhtelif (misal alıyor. Mese
lâ falan tarifeyi âzami olarak alıyor. Fakat bu
nun emsali beştir, diğeri için altıdır, şunun 
için sekizdir diyormuş. Yani her tarife için baş
ka emsale gitmiştir ki bence yapılan muamele 
19 ncu madde hükmüne uymaz. Yapılan mua
melelere göre maddenin tefsiri lâzımdır. Esa
sen her tarife için emsal değiştirmek yolu kabul 
edilirse hususi bir kanunla tarife tâyinine lü
zum kalmaz. Doğrudan doğruya tarifeyi kendisi 
istediği gibi tespit eder. Onun için arkadaşlar 
bir takrir veriyorum. Şimdi okuyacaklardır. Bu 
takrirde doğrudan doğruya kaydedilen on bin
de birin âzami olduğunun kaydedilmesi lâzım-
gelir. Bugünkü mevzuatımızın icabı budur. Yok
sa istedikleri gibi on binde bir miktarı tezyit 
edilemez. Eğer buradan alınacak hasılat masra
fını korumuyorsa tezyit etmek için bir kanun 
lâzımdır. Eğer vaziyeti hazıra tarifeleri istedi
ği gibi yükseltilmesini icabettiriyorsa doğrudan 
doğruya Hükümetin, bulunduğumuz fevkalâde 

: vaziyet dol ay isiyle, fevkalâde vaziyetin devam 
ettiği müddetçe Münakalât vekâletince tâyin edi
lir diye bir kanun getirmesi lâzımdır. Aksi tak-

| dirde mevzuata uymaz. Bunuıi için bir takrir 
i verdim. Kabulünü rica ederim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
j ( Muğla) — Efendim; muhterem arkadaşr-
j mızın itirazları iki noktaya aittir. Biri: di-

yorlur ki, malın hini tesliminde munzam ücret ve-
| rilmek şartı encümence yazılı olduğundan mal 

mevridine gittikte ücret verilmeğe imkân bıra-
[ kılmıyor. Yani beynettüccar mâruf olan usule 
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mugayir bir hüküm konuluyor. Halbuki ücret
lerin ya malın hini tesliminde veya gittiği yerde 
verilmesine imkân vardır. Encümeniniz bu ya
zılışla bunu nefyetmeyi hiç bir zaman düşünme
miştir. Orada munzam ücreti kabul etmek de
mektir. Binaenaleyh, bu yazılış şeklinden, hini 
tesliminde verilmezse, mevridinde verilecek mun
zam ücretin faydası yoktur diye bir düşünce 
çıkarmak yerinde değildir. Maahaza ibarei ka-
nuniyenin takdim ve tehirinde bir mahzur gör
meyiz. Ha evveline alınmış, ha sonraya bırakıl
mış. Onun için birinci itirazları hakkında muva
fakat dermeyan etmek kabildir ve onu kabul 
ederiz. 

İkinciye gelince; ikinci itirazı yerinde değil
dir. Çünkü encümeninizin buradaki noktai na
zarı şudur : Yeni vazedilen bir usul var. 

Malın hakikî değerine kadar tazminini temin 
etmek mal sahibi için mültezem olursa ne ya
pılacaktır? Şimdiye kadar memlekette tatbik 
edilmiş bir usul yoktur. Yani şu kadar ücret 
alınırsa bu verilecek, tazminat bu ücretlerin te
rakümü ile, toplanacak para ile kabili haldir 
diye bir kanaatimiz yoktur. Zannederim muh
terem arkadaşımız da böyle bir iddia serdede-
mez. 1934 senesinde kabul edilmiş olan 
beynelmilel bir kararla on binde bir kıy
met kabul edilmiştir. Buna tekabül ede
ceğini kabul etmek için elimizde hiç bir 
kıstas, hiç bir mikyas yoktur. Hattâ 1934 e 
kadar on binde iki buçuk idi. 1934 de on bin
de bire tenzil edilmiştir. Bunun dahi sonu alın
mış ve tatbikatta vereceği neticeler taayyün et
miş değildir. Nerede kaldı ki, Kümeli hattımız-
da tatbikıııa imkân verilen bu usul orada tatbik 
edilemediği için, orada bu imkân olmadığına gö
re Encümeniniz bu iş üzerinde kati bir rakam 
koyarak ileride bütçeyi mutazarrır etmeyi mu
vafık bulmamıştır. Çünkü ne alacaktır? Alman 
on binde bir, yarın tazminata kâfi gelmezse 
bütçeye yoktan bir bâr olacaktır. Buna imkân 
vermemeyi Bütçe encümeniniz ahassı emel edin
di. Buna bir çare düşündü. Bu çare ne olabilirdi? 

Bu on binde bir esası üzerinde ileri geri ha
reket etmek imkânını idareye vermek olabilirdi. 
Şimdi bunu idareye verdikten sonra nasıl vere
lim? Düşünüldüki, tarifelerde bir usul var. O usu
le göre evvelâ Müdiriyeti umumiye encümeni 
toplanır, indirme veya çıkarmağa karar verir 
ve vekâlete bildirir. Vekâlet encümeni toplanır, 
o da karar altına alır. Binaenaleyh biz bu imkânı 
ifade etmek noktasından en doğru yol olduğuna 
kani olduk. Şimdi bu, eskiden altın esası üzerine 
kurulmuş bir ücret değil, yepyeni bir tarifedir. 
Bu yepyeni tarife bu hususi kanunla o şekle ko 
nuyor ki, elestikiyeti muhafoza etmek şartiyle ta 
nfenm muhtevasından ibarettir. Yani buıı-ıu 
için eldeki altın esasına göre umumî tarifede ya
pılacak tezyit ve tenkisa göre bunu mutlaka ona 
uydurmak lüzumunu hissetmiyoruz. O da doğru

dan doğruya esas kanundaki tenzilât tarifeleri 
için varit olan bir hükümdür. Yoksa biz burada, 
Yüksek Heyetiniz, bunun tezyit ve tenkisine 
imkân verecek bir kayıt koyduktan sonra diğer 
tarifelerde yükseltilmemiş, binaenaleyh bil
im da yükseltmezseniz diyemez. Eğer alman ücret 
yapılan zaruretleri karşılayamazsa onun için de 
tekrar kanun tanzim ederken altın esası yüksel
miştir diye duraeakmıyız? Hayır. Bakacağız, 
mademki tekabül etmiyor, idare o vakit on 
binde biri on binde bir buçuğa, on binde ikij^e, 
yahut on binde bir onda sekize çıkaracaktır. Bu
nu böyle yapmak zarureti vardır. Encümen ne
den on binde biri kabul ettide Hükümetin koymuş 
olduğu mutlak hükmü kabul etmedi? Onun da 
sebebi şudur. Beynelmilel kabul edilmiş bir 
esas vardır. Eğer beynelmilel kabul edilmiş bir 
esası yürütmek mümkün olursa ne güzeldir ki, 
biz de aynı hükmü muhafaza edelim. Bundan 
tamanıiyle teami etmeği ve beynelmilel bir esas 
mevcut iken bunu yokmuş telâkki etmjeği encü
men dorğu bulmadı. Fakat bize hakikati tatbi
kat göstereceği için biz de onu selbetmedik. Eğer 
selbetmiş olsaydık, tekrar tekrar buraya gelmek 
ve bütün tarifelerde ileri, geri hareketlerde tabii 
bizlerin uğraşmamız zarureti hâsıl olacaktı, buna 
mâni olmak için bunu idareye vermekte hiç bir 
beis görmedik ve zannediyorum, encümeniniz bu
nu yapmakla en doğru yolu takip etmiştir ve 
onun içindir ki esas tarifelerdeki usulün burada 
tatbikıııa Hükümete imkân veriyoruz. Yoksa 
esas tarifelerde ne gibi sebeplere binaen değişme
ler yapılacaktır diye bir şey düşünmedik. Bu
radaki değişme şu şekilde olacaktır. Alınacak 
ücretlerin kifayeti veya ademi kifayetidir, onun 
için ikinci fıkranın kalması lâzımdır. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Bütçe encü
meninin noktai nazarında isabet gömüyorum. 

NAFÎA En. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — îki teklifte bulunmuştum. Biri doğrudan 
doğruya alınacak beyan munzam ücretinin eş
yanın mürselüııileyhine tesliminde yani mevli
dinde de alınabilmesi idi. Muhterem arkadaşım 
ifadesinde zaten yazılışta da bunun ifade edil
diğini söylediler. Ben öyle anlamamıştım. 
Mamafih teklifimi kabul ettiklerinden dolayı 
teşekkür ederim. Yalnız ikinci mesele hak
kında kendileriyle mutabık değilim. Çünkü di
yorlar ki, biz bu tarifenin istenildiği gibi yük
seltilmesini ve alçaltılmasmı doğrudan doğruya 
hasılatın masrafla karşılaşması için koyduk. 
ve bu meyaııda beynelmilel mevcut esa^a da 
riayet ederek binde bir olarak tesbit ettik. Bey
nelmilel kabul edilen on binde bir ki âzamidir. 
Âzami olarak Avrupa için tatbik edilen bu mik
tar kendi hatlarımız için neden tesbit edilmiyor? 
Biz diyoruz ki, tarifeler, kanunu mahsusla tâ
yin edilir, Hükümet bunu tadil edemez.' Bu 
tarifenin ancak daha aşağı olmak üzere istediği 
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gibi tarife tatbik edebilir. Binaenaleyh Hükü
mete salâhiyet vermektense âzamiyi on binde 
iki diye kabul etmek daha doğrudur. 

Arkadaşım, yeni bir iştir, ne netice verece
ğini bilmiyorum, dediler. Evet yeni bir iştir. 
Ancak mevcut tarifelerimizde bir sigorta tari
fesi vardır. Sigorta tarifesi beyan tarifesinden 
daha kuvvetli ve mesuliyetli bir şeydir. Çünkü 
beyanda hakikî değeri verilecek, hasara uğrar
sa ne kadar hasara uğradığı aranacaktır. Sigor
tada böyle değildir. Sigortada; mevcut sigorta 
tarifesi bir malın nakliye mesafesi ile mukay
yet olmıyarak, nereye gönderilirse gönderilsin, 
âzami olarak seyri hafif eşyada % 3 sigorta 
ücreti alınır. 1 000 liralık bir malın kilomet
relik bir yere nakli için 3 lira sigorta masrafı 
verilecek. Zayi olursa 1 000 lirasını alacaksınız. 
Lâkin beyanlı tarifede beher on kilometre için 
on binde % 1 verileceğine nazaran bin kilomet
rede 10 lira verilecektir. Sigorta tarifesi ise ay
nı maksadı 3 lira ile temin ediyor. Beyanlı nakli
yata göre o mala on lira vermek lâzımgeliyor ki 
sigorta ücretinin üç buçuk mislidir. 

O halde bu on binde bir miktarı mevcut ve 
sigorta için kabul edilen miktarın 3,5 mislidir. 
isterseniz bu miktarı ikiye çıkaralım. Lâkin ken
di yaptığımız mevzuatı kendimiz bozmıyalım. 
Çünkü tarifeler kanunu mahsusla tâyin edilir ve 
buradan çıkması lâzımdır. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; arkadaşımız idarenin istenildiği 
gibi hareket edeceğini ve isterse çok çok yük
selteceğini veya azaltacağını söylüyorlar. İste
nildiği gibi demiyoruz. Biz idarenin bundan 
istifadesi için herhangi bir imkân vermiyoruz. 
tdare fazla ücret alarak varidatını yükseltecek, 
böyle bir şey yoktur. İdarenin alacağı para eğer 
kâfi değilse kifayeti miktarı derecesinde yük
seltecek. Yoksa binde bir kifayet ettiği halde 
binde iki yapacak değildir. Hayır. Arkadaşım 
binde bir demiştir, halbuki on binde birdir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — On binde 
birdir, sürcü lisan oldu, yanlış söylemişim. 
{• BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Devamla) — Kendisi diyor ki, sigorta binde 
üç olacaktır. Binaenaleyh, bunu sigorta ile mu
kayese etmek yani, sigortada çok fazladır. , bun
da azdır demesinler, yüz kilometrelik bir yere 
giderse alacağı binde birdir. Böyle yakın yer
lerde müşterinin lehinedir. Onun için ne ile on
ları birbiriyle mukayese ederek şu şıöyle olur, 
bu böyle olur. demek doğru değildir. Tam on-
binde birdir. Beynelmilel Anlaşmaya göre âza
mi bu kadar alacak değildir, tam on binde bir
dir. 

Sonra bu, dediğim gibi tatbik edilmemiştir. 
Sonra diyorlar ki, mevcut mevzuata göre ta

rifeler şöyledir, böyledir. Efendim bu, mevcut 
mevzuat değildir. Bu yeni konan bir mevzudur. 
Bu mevzuat konduğu gibi yeni bir mevzuat ola

caktır, Bunu eski mevzuat ile takyit etmeğe 
mutlaka mahal yoktur diyoruz. Yeni ahkâm da 
idareye kabil olduğu kadar seyyaliyet vermek lâ
zımdır. y Çünkü bu seyyaliyeti vermezsek bütçe
miz mutazarrır olur, bütçe demek Hazine de
mektir. Yoksa bundan idare şunu kazansın, bu
nu kazansın, intifa temin etsin gibi bir gayemiz 
yoktur. Düşüncemiz, bu alman paralarla bu kar-
siliği tamamen temin etmektir. Binaenaleyh 
muhterem arkadaşımızın bu noktada esasların 
sarsılacağını söylemesi yerinde değildir. Ben 
zannederim ki, Bütçe encümeninizin noktai naza
rı kabul edilirse kanunlar üzerinde lâzım gel
miş olan bilhassa böyle mutlaka hükmünü icra 
edecek belli olmıyan bir ücret üzerinde duracak 
olursak bu kanun neticede mutlaka yine bize 
gelecektir. 

işte bu gelmeleri önlemek içindir ki, bu esası 
koyuyoruz. Bu esası kabul edersek zannetmem 
ki, bir hatalı iş yapılmış olsun. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Reis Beyefen
di ; müsaade buyurur musunuz mazbata muharri
rinden bir sual sorayım? 

REİS — Daha evvel söz alan var. 
HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Sonra anladı

ğıma göre arkadaşım âzami had kaydına temas 
edecekler. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Tezyidi sil
mek lâzımdır. Böyle hükümj yoktur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Bizce tezyidi koymak, bırakmak zarureti
dir. Çünkü 10 binde birin ademi kifayeti hakkında 
hepimizin kanaati kâmilesi yoktur. Eğer kendi
leri bizi teinin ederler on binde bir bunu yapa
caktır derse, bunun sahası, miktarı şudur ve bu 
sizleri tatmin eder derse, encümeniniz derhal bun
dan nükûle âmadadir. Fakat biz bu kaydı katî 
göremiyoruz. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşım 
bana cevap verirken sigorta ile kıyas ettiler son
ra 100 kilometreyi ele aldılar. Filhakika 100 
kilometre nakliyatta ucuza gelebilir. Halbuki bu
gün hattımız yurdun bir ucundan diğer ucuna ka
dar 2 000 kilometredir. Onun için bu hesabı va
sati bin kilometre üzerinden yapmak lâzımgelir. 
Halbuki bugün mevcut sigorta tarifesinin (De
miryolları tatbik etmiyor) üç buçuk misline mal 
oluyor. Sonra ikinci beyanatlarında buyurdular 
ki, beynelmilel, yani Devlet demiryollarının Ru
meli şubesinde beynelmilel nakliyatta tatbik etti
ği beyan ücret katî olarak binde birdir. Bu nisbet 
ne azaltılır ne çoğaltılır. Beynelmilel mukavele 
elimdedir, istemeniz okuyayım: «Her 10 kilomet
rede ve bundan az kesirler için beyan edilen meb
lâğ hakkında binde bir aynı nisbette munzam tah
sisat istifa edilir. Tarifeler bu resmi tenzil ve is
tifa olunacak meblağa bir haddi asgari tesbit olu
nabilir.» 

Yani bu resmin tenzili mevzuubahistir, tezyidi 
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değil. îcabederse on hinde hir de indirilehilir. 
Bundanda anlaşılıyor ki, tarife denildi mi âzami 
nishet hâtıra gelir. Arkadaşım binde birdir ve 
katidir dediler, onun için söyliyorum bunları. 

ikincisi zayiat arttıkça bu ücreti de çıkarmak 
lâzımdır dediler. Zaziyat arttıkça demek, doğru
dan doğruya zayiatın fazlalığını kabul etmek 
demektir. Zayiatın fazlalığını kabul etmek de
mek ise nakliyatın intizamsız yürüdüğünü kabul 
etmek demektir. Sigorta ücretinden üç misli faz
la bir tarifeyi kabul ediyoruz. Bu kâfi gelmezse 
Hükümetten rica etmek lâzımdır ki, bu zayiatın 
önüne geçilsin. Aksi halde zufa vukubuldukça ve 
bütçesinde verilecek tazminatı artırırsa ilelebet 
düzelmez. Onun için takririmin reye konmasını 
rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; muhterem arkadaşım, bunu Ru
meli hattına benzetti de orada on bin de bir alı

nır dediler. Bu beynelmilel münakalât için cari bir 
hükümdür. Rumeli hattı beynelmilel bir mukavele 
ile beynelmilel arifeye bağlı olduğu için orada on 
binde birdir. Onda mahzur yoktur çünkü Rumeli 
hattı gayet kısadır ve prada bundan istifade edil
mektedir. İtirazlarının hangi noktaya müteveccih 
olduğunu anlıyamadım. Benim söylemek istedi
ğim şu: Bu mevzuat buna mânidir diyorsanız, ben 
diyorum ki, bu mevzu yenidir, Heyeti Celileee 
münasip görülürse bizi bundan menedecek bir 
şey ortada yoktur. Biz diyoruz ki, beyan edilen 
değere kadar olan kıymetin tazmini için her on 
kilometrede on binde bir ücret vermekle bu te
min edilebilir. 

Fakat bu alman ücretler kifayet etmezse 
Devlet demiryolları idaresi bunu tarifelerdeki 
usule tatbikan çoğaltır veya azaltır dedikten 
sonra bunu gayri kabili tatbik ve esaslara doku
nur diye, bu hükmü yerinde değikliv diye telâk
ki etmeye imkân yoktur. Onun için encümeni
miz bundan evvel arzettiğim vaziyeti tekrarlıya-
rak bu maddedeki elastikiyetin lüzumuna kani
dir. 

BEİS — Efendim, takrir okunacak. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin son fıkrasının : (Buna mukabil 

Demiryolu idaresince alınacak bu munzam üc
ret her on kilametre ve kesri için beyan edilen 
kıymetin on binde birini geçemez) şeklinde tas-
hininin reye konmasını rica ederim. 

Eskişehir mebusu 
îzzet Arukan 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar . . . 
Almıyanlar . . . Takrir nazarı itibara alınmıştır. 

Encümen bu şekli filhal kabul ederse o su
retle reye koyarız. Aksi takdirde takriri encü
mene vermek mecburiyetindeyiz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Takriri encümene istiyoruz. 

BEİS — Takrir encümene verilmiştir. 
Reylerini lûtfetmemiş zevat varsa lûtfe^ı rey

lerini versinler. Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

6. — Türkiye ile Almanya arasında \ ticarî 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 19\41 ta
rihli Anlaşmanın fasdikına dair kanun layihası 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/855) fi] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler Et-
miyenler . . . Maddelerin 
mesi kabul edilmiştir. 

müzakeresine | geçil-

Ankara'da akit ve imsa edilmiş olan «Türkiye 
ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tan
zimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya 

ek Anlaşma» nm tasdikma dair kanun 

MADDE 1. — 12 haziran 1942 tarihinjde An
kara 'da imzalanan «Türkiye ile Almanya ara
sında ticari mübadelelerin tanzimine dait 9 ilk
teşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşnjıa» ka
bul ve tasdik olunmuştur. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edijlmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BEÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

7- — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3779 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/869) [2] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkınca müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzdiyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Maddelerin müzakeresine geçilme
si kabul edilmiştir. 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit v)e teadü
lüne dair 3779 sayılı kanuna ek kanını 

MADDE 1. — Gedikli subaylar d i gedikli 
erbaşlar gibi 3779 sayılı kanunun 9 ncıjı madde
sine göre iaşe ve ilbas edilirler. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi) reyinize 

[1] 19 sayılı basmayazı zaptın sonuldadır. 
[2] 20 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1010 ve 1453 sayılı kanunla
rın gedikli subaylara birer er tayını verilme
sine dair bulunan hükümleri kaldırılmıştır. 

EEÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

EEÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

8. — Muharip yabancı ordu mensuplarından 
Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye, Millî Müdajaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/852) [1] 

BEİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da mütalâa var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Mjaddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türki
ye'ye iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı 

kanunun tadiline dair kanun 

MADDE 1. — 4104 sayılı kanunun dördüncü 

[1] 21 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

maddesi aşağıda yazılı olduğu gibi değiştiril
miştir : 

Gözaltı edilmiş subay ve askerî memurlarla 
erlerin iaşe ve ilbasları ve kendilerine yapılacak 
yardım hakkında mensup oldukları Hükümetler
le mukavele akdine Hükümet mezundur. 

Mukavele bulunmadığı takdirde bu hususta 
yapılacak masraflar ve nakdî yardımlar Hükü
metçe takdir olunur ve bu-masraflar ile birinci 
maddenin istilzam eylediği sair masraflar millî 
Müdafaa vekâleti kara, deniz ve hava kısımları 
bütçelerinde açılacak hususi birer fasla mevzu 
tahsisattan ödenir. 

REÎS — Mütalâ a var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

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

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Toplanan reylerin neticesini arzediyorum. 
İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mü

kâfatı hakkındaki kanuna (285) zat rey vermiş
tir. Nisap mevcuttur, muamele tamamdır. Ka
nun (285) reyle kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 63 milyon liraya, çıkarılması hakkın
daki kanuna (285) zat rey vermiştir. Nisap mev
cuttur, muamele tanıdır. Kanun (285) reyle ka
bul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,4 
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İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkındaki kanuna verilen reylerin neticemi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demırel 
Fevzi Daldal 
Gl. N. Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullalı Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 285 

Kabul edenler : 285 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 139 

Münhaller : 5 

/Kabul edenler] 

ismail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Mulılis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahıned Ruhi Yeşil 
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 

Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu *» 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
llüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Safiyüttin Erdem: 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb \ 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Akspy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmeb. 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansti 
Talât Onay 

Gumüşnne 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan; 
Yusuf Ziya Zarjbun 
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Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 
Iief'k Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
ibrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arıman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dürsunoğlu 
Esad özoğuz 
Eteni izzet Benice 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Sal tuğ 
Tahsin Ooşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 

i: u 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahm-ud Nedim Zabcı 
Memed Şevket üzpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Hıza Arttinkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
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Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral îzzedrîin Ça 
lışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman' 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Neemi Selmen 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Teeer 
Ali Müııif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siirâ 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Ineedayı 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Ay tun a 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Refet Ülgen 
Şeref IJluğ 

Van 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
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Zonguldak 
Hasan Karabacak 
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Tlazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
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Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenlerJ 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak (İ. A) 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Faiih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh. Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Dr. Talât Simer 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(M.) 
Eyüp Sabri Akgöl 
(Hasta) 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali On 
gören 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 

Erzurum 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Lı . Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemeneioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz (M.) 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 

Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 
Lpükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytu-
ğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
ALâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Receb Peker (V.) 

Malatya 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüjer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Ru',a Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(I. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
(Hasta) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Bize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
ECemaletüıı Kamu 
Rifat Dinç (M.) 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Saiâhattin Çam (M.) 

Sinub 
Cemil Atay (M.) 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (M.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
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Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Resai Erişken 

I : 14 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu (M.) 

Tunceli 
Sami Erkman 

?. iâ. iktâ e : ı 
Urfa 

61. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurda 
kul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Münib Boya 
Yozgad 

Celâl Arat 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Emin Erişirgil 

•«»»» 

İnhisarlar umum müdürlüğü m.ütedavil sermayesinin 63 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir; 

-

Afyon Karahisar 
Ali Çetiıikaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure 6önenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
61. Kemal Doğan 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
61. Nihat Anılmış 
Muammer Erig 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 285 

Kabul edenler : 285 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler o 
Reye iştirak etmeyenler : 139 

Münhaller : 5 

[Kabul edenler] 

Türkân örs 
Aydtn 

Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar öermen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri ööktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sozener 
61- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım 6ülek 

Bingöl 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi 6ören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. 6alib Kahraman 
Dr. Refik öüran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin 6üvendiren 
61. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi 6erçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri 6üntekin 

Rusuhi Bulayırlı 
Ziya 6evher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çorum 
tsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar öünver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 



Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edim t, 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih liter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev D em i rh an 
Gl. Zeki Sovdemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianicb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusai Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

î : 14 7.12 
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Mamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunuc 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Sal tuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 

. 1942 0 : 1 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gül tekin 
izzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbî Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 

Hikmet Bayur 
Kani Karaosman i 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izzedditı Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Sjelmen 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
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Şemsa Işcen 
Tevf ik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

SİMİ) 
Cevdet Kerim încedayj 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Atıf Esenbel 

t : 14 7.12 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Gün al tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yalıya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

. 1942 C : 1 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

TJrfa 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled tzbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyı;cak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
izzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak ( t Â.) 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan I 
Memed Demir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bitlis 
S ü rey ya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Dr. Talat Simer 
Muhittin Baha Pars 
Refet Camtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Hilmi Ergen eli 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(M.) 
Eyüb Sabri Akgöl (Has
ta) 

Diyarbakır 
îbrahim Tali öngören 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbas 

Elâzığ 
Foad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Sabit Sağıroğlu 
Erzurum 

Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
tzzet Arukan 

Gnzianteb 
Dr. Memed Ali Agakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz (M.) 
Salâh Cimcoğ (M.) 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 

izmir 
Celâl Baya? 

Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kar s 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Konya 

Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V:) 
Kâzım Gürel 

— 36 — 



Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tridoğİu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Reeeb Peker (V.) 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
îrfan Ferid Alpaya 
(t. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

t : 14 7 .12 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıheoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (Has
ta) 
Dr. Vehbi Demir 
îsmail Çamaş 

Riee 
Hasan Cavid 
Kem alettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
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Zühtü Durukan 

Seyhan 
Salâhattin Çam (M.) 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay (M.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (M.) 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Mitat Aydm j 
Salise Abanozpğlu (M.) 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkmarı 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yjazgan 
Hüseyin Sanii Coşar 
Memed Emini Yurdakul 
Razi Soyer [ 

Vat 
Hakkı Ungarj. (M.) 
İbrahim Arvjas 
Münib Boya i 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant; 

Zonguldak 
Halil Türkrden 

. * • . . *>G<t 
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S. Sayısı: 19 
Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek 
Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye 

ve İktisat encümenleri mazbataları (1/855) 

T.C. 
Başvekâlet 2. VII. 194$ 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2584 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

12 haziran 1942 tarihinde Ankara'da akit ve imza edilmiş olan «Türkiye ile Almanya arasındaki 
ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşma» nın tasdiki 
hakkmda Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 18 . VI . 1942 tarihinde! Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden bahsi geçen Anlaşmanın îcra Vekilleri Heyetinin 
27 . VI . 1942 tarihli 2/18212 sayılı kararnamesiyle meriyete konulduğunu arzederim. 

Başvekil 
$ Dr. B. Saydapı 

Mucip sebepler lâyihası 

9 ilkteşrin 1941 tarihli Türk - Alman Ticvaret ve Tediye Anlaşmalarının tatbikatını fiyat bacımın
dan tanzim hususunda uzun müddetdenberi devam edegelen müzakereler müspet surette neticelen
miş ve 12 haziran 1942 tarihinde bir anlaşmaya varılmıştır. 

« Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 (tarihli 
Anlaşmaya Ek Anlaşma » adını taşıyan bu yeni ahitnameye göre 9 ilk teşrin 1941 tarihli Anlaş
malar mucibince tarafımızdan yapılacak teslimatmmevzuunu teşkil eden malların fiatları, aynı mal
ların harp öncesi fiatları ile % 160 umumî pondere bir vasat nazarı itibare alınarak tâyin ye tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. Böylece elde edilen rakamlar Ek Anlaşmanın 1 nci maddesinde göste
rildiği gibi, harp öncesi fiyatları olarak kabul edilen fiyatlar ile artış yüzdeleri Anlaşmaya mer
but gizli mektupta da mufassalan tavzih olunmuştur. Alman mallarının fiyat artışı meselesine ge
lince; 1941 Anlaşmaları mucibince yapılacak teslimatın mevzuunu teşkil eden mallar fiyat artışına 
nazaran 8 grupa ayrılmış bulunmaktadır. Ek Anlaşmanın 4 ncü maddesine dereedilmiş bjulunan 
bu gruplarda fiyat artışları sırası ile % 300, % 250, % 200, %187,50, % 150, % 125, % 25|ve son 
olarak ta % 0 dır. Bu son gruptaki malzeme, bu hususta teati edilen mektupta beyan edildiği veç
hile 1941 Anlaşmaları ile teslimi Almanlar tarafından kabul ve taahhüt edilen 18 milyonj liralık 
harp malzemesinin 6 milyon mark kıymetinde bir partisinden ibarettir. 

Ek Anlaşmanın 7 nci maddesinde musarrah olduğu gibi işbu Alman ihracatı için 4 ncüj madde 
mucibince tâyin edilecek fiyatlar yerine göre FOR ve FOB olarak teslim edilecektir. 

Artış yüzdelerinin umumî pondere vasati % 160 olmakla beraber bilfiil vâki Türk teslimatı do-
layısiyle, 9 ilkteşrin 1941 tarihli Ticari mübadelelerin tanzimine dair Anlaşmanın 1 numaralı 
listesi ile tâyin edilmiş olan kontenjanlarda - îki Hükümetin beraberce kararlaştıracakları hesapla
rın tasfiyesi tarihinde - umumî pondere vasati % 170 i aşması halinde Almanya Hükümeti lehi-



ne bir matlup hâsıl olacak ve buna mütaallik meblâğlar Türk lirası olarak mezkûr Hükümetin 
emrine verilecektir. Umumî pondere vasatın % 160 a varmaması halinde Türkiye Hükümeti lehi
ne bir matlup hâsıl olacak ve buna mütaallik meblâğlar mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 

Bilfiil vâki Alman teslimatı dolayısiyle tahmini kontenjanlarda umumî pondere vasatın % 170 i 
aşmasını intaç edecek bir değişiklik hâsıl olacak olursa, bu sefer Türk Hükümeti lehine bir matlup 
hâsıl olacak ve buna mütaallik meblâğlar Rayşmark olarak mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 
Bahis mevzuu umumî pondere vasatın % 160 a varmaması halinde Almanya Hükümeti lehine 
bir matlup hâsıl olacak ve buna mütaallik meblâğlar Türk lirası olarak mezkûr Hükümetin emrine 
verilecektir. Ek Anlaşmanın 4 ncü maddesinde ya zıh 8 bruptan her birine muhassas kontenjanları 
ancak tahminidir, ve münhasıran fiyat meselesi ve muhtemel olarak da katî hesap tasfiyesi ile alâ
kadardır. Binaenaleyh işbu kontenjanlar ayrıca muameleye lüzum olmaksızın ve fakat Türkiye ile 
Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın I A numa
ralı listesiyle tâyin edilen çerçeve dahilinde kalmak şartiyle tecavüz olunabilir. 

Aynı I A numaralı liste mucibince yapılacak teklif ve faturalarda ek Anlaşmanın 8 nci maddesin
de gösterilen formül mucibince ve malın hangi g r u p a dahil olduğunu ve yüzde ne gibi bir fiyat zammı 
ile satıldığını bildiren bir şerh Almanya 'da ihracatı kontrol etmekte olan ihracat Murakabe Ofisleri 
(Prüfungsstellen) tarafından verilecektir. 

1941 Anlaşmasına tevfikan şimdiye kadar akdedilmiş olan sipariş mukaveleleri ise bu mukaveleler
de derpiş olunan fiyatlar üzerinden muteber olacaktır. Diğer taraftan ek Anlaşmanın hükümleri mez
kûr Anlaşmanın imzasından evvel akdolunan ve fiyatların ek Anlaşma ile tesbit edilecek olan fiyat
lara uydurulması hususunda bir kaydı ihtirazi ihtiva eden mukavelelere de tatbik olunacaktır. 

1941 Anlaşmasının bir cüzünü teşkil eden bu ek Anlaşman m akdi ile fiyatlar hususunda mâkul ve 
her iki tarafın hak ve menfaatlerini koruyan bir uzlaşmaya varılmaması dolayısiyle vücudc gelmiş 
olan anormal ve ticaretimiz için mahzurları derkâr bulunan bir vaziyet bertaraf edilmektedir. Bu iti
barla ehemmiyet ve faydası bedihidir. 

Böyle bir maksatla Almanya ile imzalanmış olan ek Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinin yük
sek tasvibine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 12 . VIII. 1942 

Esas No. 1/855 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

12 haziran 1942 tarihinde Ankara'da akit ve 
imza edilmiş olan «Türkiye ile Almanya arasın
daki Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk
teşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 18 . V I . 1942 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte En
cümenimize havale buyurulmakla Hariciye ve Ti
caret vekâletleri mümessillerinin hazır bulunduk
ları iç'cimada tetkik olundu. 

Mucip sebepler lâyihasının tetkikinden ve ve

rilen izahattan, yapılan Anlaşmanın menfaatleri
mize uygun olduğu anlaşılmıştır. Aynen kabul 
edilen kanun lâyihası havalesi veçhile iktisat en
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulmuştur. 
Ha. En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya istanbul Tokad 
Ali M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 

Bolu Diyarbakır Erzurum 
H. G. Çambel Z. M. Alsan Gl. P. Demirhan 

Gümüşane Seyhan 
Edib Servet Tör Naci Eldeniz 
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iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktisat encümeni 
Esas No. 1/855 

Karar No. 3 

1 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

12 haziran 1942 tarihinde Ankara'da akit ve 
imza edilmiş olan Türkiye ile Almanya arasın
daki ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk-

teşrin 1942 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliği tarafından 
hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 18 . VI . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye en
cümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize tev
di buyurulmuş olmakla Ticaret ve Hariciye ve
killikleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
tetkik ve mütalâa olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında ileri sürülen mü
talâalara, verilen şifahi izahlara göre işbu ek 
Anlaşmanın fiatlar hususunda mâkul ve iki ta
rafın hak ve menfaatlerini koruyan bir uzlaş
maya varılamamasından doğan anormal ve tica

retimiz için mahzurlu olan bir vaziyeti kaldırmak 
maksadiyle yapıldığı anlaşılmış ve ihtiva eyledi

ği hükümlerin de bugünkü şartlar içinde mem
leketimiz menfaatlerine aykırı telâkki edilemiye-
ceği görülmüş olmakla kanun lâyihası Enctime-
nimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

îktisat En. Reisi M. M. 
Giresun 

î. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç Türker 
Denizli 

Tahir Berkay 
Erzincan 

Rize 
Fuad Sirmen 
Afyon K. 
H. Erkan 
Edirne 

T. Göksel 
Gazianteb 

S. Başotaç Nuri Pazarbaşı 
İzmir Kars 

Benal Anman K Anklı 
Konya Niğde 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İstanbul 

A. Hamdi Denizmen 
Kastamonu 

M Celal Bayar 
Zonguldak 

H. Dikmen Dr. R. Ferid Talay H. Karabacak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

12 haziran 1942 tarihinde Ankara'da akit ve 
imza edilmiş olan «Türkiye ile Almanya arasında 
ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 

1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşma» nın tasdikına 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 12 haziran 1942 tarihlinde An
kara 'da imzalanan «Türkiye ile Almanya ara
sında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk
teşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşma» ka
bul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat-

bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
18 . VI . 1942 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencipğlu 

M. M. V. Da. V. Ha. V. 
A. R. Artunkal Dr.F.Tuzer Ş. Saraçoğlu 
Ma. V. M t V. Na. V. ' Ik. V. 

F. Ağralı Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Day 
S. t. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

F. Engin M. Ökmen 
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TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA TİCARİ MÜBADELELERİN TANZİMİNE DAİR 9 

İLKTEŞRİN 1941 TARİHLİ ANLAŞMAYA EK ANLAŞMA 

Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşma
nın 1 ve 1 A listelerine müsteniden Türkiye ile Almanya arasında yapılacak ticari mübadelelerde fiyat 
temevvüçlerini önlemek üzere, bu listelerde derpiş edilen mal teslimatının tamamen icra edileceğinden 
emin bulunan Türk Hükümeti ile Almanya Hükümeti âtideki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Türk Hükümeti 1 numaralı listede yazılı malların aşağıdaki fiyatlar üzerinden temin edilme
sine itina eyliyecektir. 

Ton metrik başına 
Türk lirası 

Bakır (Fob İstanbul) 900 
Krom cevheri (Fob Mersin) 

Maden nisbeti % 48 70.30 
beher yüzde fazlası için 2 TL, beher yüzde noksanı için 1,50 Tl. fiyat farkı 

Antimuan (Fob Samsun) 
Baz maden nisbeti % 50 316 

Zeytinyağı (Fob İzmir) 
«Sira» (% 5 asitli) 1 150 

Fasulya (Fob İstanbul) 320 
Bakla (Fob İstanbul) 190 
Nohut (Fob İstanbul) 210 
Darı (Fob İstanbul) 145 
Süt tozu (Fob İstanbul) 3 000 
Kepek (Fob İstanbul) 105 
Yağlı tohumlar (Fob İstanbul) 

Yeni rekolte için muteber fiyatlar pamuk tohumları: 
Cleveland 145 
Yerli 135 
Akala 155 

Araşit 540 
Keten tohumu 480 
Ay çiçeği tohumu 270 
Kenevir tohumu 345 
Susam tohumu 480 
Haşhaş tohumu 480 

a) Mavi 
b) Beyaz (Yeni rekolte mavi tohumlarına göre fiyat tesbit edilecektir) 

Her nevi küsbe (Fob İstanbul) 115 
Palamut (Fob İzmir): 

Tırnak (% 42) 138 
Crible (% 36) 128 
Birsu (% 34) 119 
I natürel (% 32) : 104 

I I > (% 31) 95 
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I engin (% 30) 
I I » (% 28) 

Palamut hulâsası (Fob îzmir) 
Afyon (Fob İstanbul) 
Deriler (Fob İstanbul) : 

Tuzlu koyun 
Hava kurusu koyun 
Keçi 
Kuzu 
Oğlak 

Kenevir (Fob İzmir) 
Keten (Fob İstanbul) 
Kenevir döküntüleri (Fob İstanbul) 
Tiftik (Fob İstanbul) : 

Oğlak I 
Oğlak II 
Kastamonu 
Çengelli 
İnce 
îyi 
Konya dağ 
Sira 
Konya ova 
B. 
Deri 
Yağlı 
Sarı 

Diğer keçi kılları (Fob İstanbul) : 
Tabak 
Kırkım 

Pamuk (Fob Mersin) : 
Yerli I 
Yerli I I 
Cleveland I 

Cleveland II 
Pamuk paçavraları (Fob İstanbul) : 

Yeni amerikan beyaz 
Yeni beyaz triko 
Yeni renkli 
pski beyaz 
Eski renkli 

Yün paçavraları (Fob İstanbul) : 
Beyaz çorap pala 
Renkli çorap pala 

İpek döküntüleri (Fob İstanbul) : 
Kamçıbaşı 
Kaynamış tavadibi 

Ton metrik başına 
Türk lirası 

87 i 
79 
380 

34 500 

2 200 
3 100 
3 200 
3 200 
3 300 
1 400 
1 300 
500 

3 600 
3 400 
3 350 
3 250 
3 200 
3 100 
3 100 
2 950 
2 950 
2 750 
2 700 
2 650 
2 650 

1 100 
2 100 

950 
930 

1 100 
1 070 

1.10Q 
1.030 
880 
560 
500 

800 
420 

10.500 
2.450 
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Ton metrik başına 

Türk lirası 

Delikli Koza 0.150 
Esmer kamçıbaşı 8.500 
Ekistra ipek kırığı 5.400 
Elvan ipek kırığı 1.800 

Pamuk döküntüleri 
Fiyat, pamuk için tesbit olunan fiyatın artış yüzdesine göre tâyin olunacaktır. 
İhracata vazolunan vergi ve resimler yukarıdaki fiatlara dahildir. 

Madde — 2 

Türk malları için, bazı münferit hallerde, işbu Ek Anlaşmanın 1 nei maddesinde derpiş edilen 
fiyatlar üzerinden alış mukavelesi akit veya icra edilemediği takdirde Türk Hükümeti ile Almanya 
Hükümeti, her mukavelenin akdinden evvel, tâyin olunacak fiyat üzerinden uyuşacaklardır. 

|' Madde — 3. 

Bilfiil vâki Türk teslimatı dolayısiyle Türkiye iic Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimi
ne dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın 1 numaı-alı listesiyle tâyin edilmiş olan kontenjanlarda, 
hesapların tasfiyesi için tesbit edilecek tarihte, umumî pondere vasatın % 170 i aşmasını veya % 160 a 
varmamasını intaç edecek bir değişiklik hâsıl olduğu takdirde aşağıdaki tarzda hareket olunacaktır: 

a) Umumî pondere vasatın % 170 i aşması halinde Almanya Hükümeti lehine bir matlup hâsıl 
olacak ve buna mütaallik meblâğlar Türk lirası olarak mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 

b) Umumî pondere vasatın % 160 a varmaması halinde Türk Hükümeti lehine bir matlup hâsıl 
olacak ve buna mütaallik meblâğlar Rayşmark olarak mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 

Madde — 4 

Almanya Hükümeti 1 A numaralı listede yazılı olup aşağıda gösterilen I ilâ VIII numaralı grup
lara ayrılmış bulunan mallar fiyatının hiç bir veçhile Türkiye'ye vâki Alman ihracatı için tatbik edi
len ve aşağıdaki yüzdelerle tezyit edilecek olan harp öncesi fiyatlarını (1938 den eylül 1939 a kadar) 
tecavüz etmemesini taahhüt eyler. 

Grup: I 
Kıymet 16 000 000 RM. Fiyat artışı % 300 

Ray, ray teferruatı, makas, bandaj, sigara kâğıdı, 
tayyare için makine ve âletler. 
to^i-.'îi.v.«„..„ .. . . . . . . 

Grup: II 
Kıymet 17 000 000 EM. Fiyat artışı % 250 
Bakır ve bakır halitası mamulleri, lama, çubuk, saç, örgüler, her cins tel (Elektrik telleri hariç), 

selüloz sanayii için bakırdan mamul nihayetsiz şeritler ve mümasil malzeme, boru ve armatürler, 
ocaklar gibi. 

Her cins saf ve hususi çelikler, başka madenlerle mahlut veya gayrimahlut (Makap, yay ve ava
danlık çelikleri dahil), profil demirleri, demir veçelik lama, çubuk, saç, oluklu ve galvanizli saç, 
ambalaj çemberleri, nal ve nal çivisi demirleri. 

Her cins boru çekilmiş ve dikişli, sürşöfer boruları, gaz ve saireye ait yüksek tazyıka müteham
mil borular (Rakorlar ve sair boru teferruatı dahil). 

Her cins tel (Galvanizli teller, filmaşin, kaynak telleri ve kaynak elektrodları dahil). 
Her cins zincir ve kablolar, dişli ve zincirli transmisyonlar, çivi, perçin çivisi, civata, somun, pul, 

pim, vida, nal çivisi, pulluk uç demiri. 
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Dingil yayları, helezonî yaylar ve sair yaylar. 
Dökme demir ve dökme çelikten mamul malzeme. (Borular, hususi kaplar kojkiyler,. 

haddeler ve resimlere göre dökülmüş çelik parçalar ilah. dahil). 
Köprü inşaat malzemesi, baraj ve eklüz malzemesi. 
Sulama ve su tevziat işlerinde kullanılan malzeme. i 
Dövülmüş parçalar. i 
Fersiyat malzemesi (1 numaralı grupa dahil olmayan), köprüler, dönme köprüler, seçme hat 

malzemesi (Lokomotif ve vagonlar dahil) ve havai nakil hatları malzemesi, tamponlar. 
Elektrikle işliyenler dahil olmak üzere makine, tesisat ve âletler için her cins yedek parça v0 tefer

ruat (III neü grupa dahil olan yedek parçalar hariç). 
Merdaneli onrejiströr için kâğıt,kopya kâğıdı, termograf kâğıdı jelâtinli kâğıt, mukavva, mukavva 

ve kâğıt mamulâtı. 

Grup : III 
Kıymet : 5 000 000 R. M. Fiyat artışı % 200 
Otomobil yedekleri 
Elektrik tel ve kablolar 
Ambalaj kâğıdı 
Müstahzar olmıyan tıbbî eczalar 

Grup : IV 
Kıymet 40 000 000 RM. Fiyat artışı % 187,50 
Harp malzemesi (1 inci ve VIII nci gruplara dahil olmıyan vagon (sarnıç vagonlar, dahil), ka

zanlar. 
Bidon ve fıçılar, muhtelif ihtiyaçlara mahsus saçtan depolar matbaa ve yazı kâğıdı, su ıgeçmez 

kâğıt. 

Grup :V 
Pancar tohumu 
Kıymet : 9 000 000 RM. Fiat artışı %| 150 
Otobüs, kamyon (Elektrikle işlemiyen), otomobil 
Müteharrik itfaiye malzemesi ve arozöz 
Lokomotif, drezin 
Hassas anlık ( Elektrikle işlemiyen) 
Selüloz 

Grup : VI 
Kıymet : 15 000 000 RM. Fiat artışı % 125 
Her nevi makine ve aletler (1. A numaralı listeye müteallik mektup lahikasının 4 neü |grupun-

da mezkûr olanlar dahil) ve elektrikle işleyenler, elektrikli traktör ve trukiar. 

Grup: VII 
Kıymet: 2 000 000 RM. Fiyat artışı.% 25 

Müstahzar tıbbi ecza. 

Grup : VIII 
Kıymet: 6 000 000 RM. Fiyat artışı % 0 
Harb malzemesi. 

Madde 

Her f>Tupa ait tahminî kontenjanlar nazarı itibara alındıktan sonra, yukarıdaki maddede gösterilen 
fiyat artış yüzdelerinin umumî pondere vasati % 160 dır. 
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Bilfiil vâki Alman teslimatı dolayısiyle tahminî kontenjanlarda umumî pondere vasatın % 170 i 

aşmasını veya % 160 a varmamasını intaç edecek bir değişiklik hâsıl olduğu takdirde aşağıdaki tarz
da hareket olunacaktır: 

a) Umumî pondere vasatın % 170 i aşması halinde Türk Hükümeti lehine bir matlup hâsıl ola
cak ve buna mütaallik meblâğlar Rayşmark olarak mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 

b) Umumî pondere vesati % 160 a varmaması halinde Alman Hükümeti lehine bir matlup hâsıl 
olacak ve buna mütaallik meblâğlar Türk lirası olarak mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 

Madde — 6 

Şurası mukarrerdir ki 4 ncü maddede mezkûr sekiz gruptan her birine muhassas kontenjanlar an
cak tahminî olup münhasıran fiyat meselesi ve muhtemel olarak da katî hesap tasfiyesi ile alâkadardır. 
Binaenaleyh, işbu kontenjanlar, ayrıca muameleye lüzum olmaksızın ve fakat Türkiye ile Almanya 
arasında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın T A numaralı liste
siyle tâyin edilen çerçeve dahilinde kalmak şartiyle tecavüz olunabilir. 

Madde — 7 

I A numaralı listede yazılı Alman ihracatı için 4 ncü madde mucibince tâyin edilecek fiyatlar 
yerine göre For veya Fob olarak hesaplanacaktır. 

Madde — 8 

îhracatîı kontrol etmekte olan Alman ihracatı Murakabe ofisleri (Prüfungsstellen) I A numaralı 
liste mucibince yapılacak teslimata ait teklif veya fatura! arda âtideki şerhi vereceklerdir: 

«İşbu mal Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 
tarihli Anlaşmadan madut bulunan 12 haziran 1942 tarihli ek Anlaşmanın .... grupuna dahildir ve 
% ... bir fiyat zammı ile satılmıştır.» 

Madde — 9 

Türkiye ile Almanya arasfmda ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli An
laşmaya tevfikan şimdiye kadar akdedilmiş sipariş mukaveleleri bu mukavelelerde derpiş olunan fi
yatlar üzerinden muteberdir. 

İşbu mukaveleler mucibince verilen siparişlerin kıymetleri her iki tarafça ticari mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmada derpiş edilen kontenjanlara mahsup edilecektir; 
Alman teslimatı da işbu ek Anlaşmanın 4 ncü maddesinde zikrolunan kontenjanlara mahsup edile
cektir. Bu malların fiyatlaılı, 1 nci ve 4 nc(ü maddeler mucibince kararlaştırılan fiyatlara göre dahil 
olacakları hesap tasfiyesi esnasında, nazarı itibara almmıyacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki, işbu ek Anlaşmanın hükümleri mezkûr Anlaşmanın imzasından evvel ak-
dolunan ve fiyatlarının ek Anlaşma ile tesbit edilecek olan fiyatlara uydurulması hususunda bir 
kaydi ihtirazi ihtiva eden mukavelelere de tatbik olunacaklardır. 

3 ncü ve 5 nci maddelerde mezkûr hesap tasfiyesi iki Hükümetin beraberce kararlaştıracakları 
bir tarihte yapılacaktır. 

tşbu ek Anlaşma Türkij^e ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 
1941 tarihli Anlaşmanın bir cüzünü teşkil eder. İmzası gününden muteberdir. 

Ankara'da on iki haziran bin dokuz yüz kdrk iki tarihinde, Türkçe ve Almanca, her bir dil için 
ikişer asli nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

iV. Menemencioğlu Frans V. Papen 
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& Sayısı: 20 
Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3779 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/869) 

T. c. "" • . ; . . 
Başvekâlet 22. VIII. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3323 I 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 3779 sayılı kanuna ek olarak Millî (Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 13 . VIII . 1942 tarihinde Yüksek Mejclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbaba mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
' $. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

1010 sayılı kanunla; mareşalden asteğmene kadar bilûmum kara, deniz, hava ve jandarma su-
baylariyle askerî memurlara ve gedikli subaylara 12 eylül 1330 tarihli Askerî tayınat ve yem ka
nunu muvakkatinin 1 nci maddesi mucibince aynen verilmekte olan bir er tayını 1453 sayılı Zâ-
bitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki kanunla kaldırılarak subay ve askerî memurlar 
on dört derece üzerinden maaşa müstahak addolunmuşlar ve bu dereceler haricinde bırakılan ge
dikli subayların er tayını hakları ipka edilmişti. 

Bugünkü fevkalâde durum ve iaşe vaziyeti karşısında, askerî kadrolarda müstahdem bilijimum 
subay ve askerî memurlarla bunların yerlerinde ücretle çalıştırılan müstahdemlere ve ördü kad
rosunun seferî vazifesinde müstahdem olanlara 4105 sayılı kanunla tekrar birer er tayını I veril
mektedir. ! -

Mahallî rayiç ve mukavelelere göre tebeddül eden bu er tayını istihkakına mukabil, Askerî ta
yınat ve yem kanununa göre iaşe edilen deniz gedikli subayları, deniz erlerinden ve gedikli (erbaş
larından daha az bir istihkak almaktadırlar. 

Bu sebeple 1010 sayılı kanunun ilgasiyle esasen 3779 sayılı kanunun muvakkat 2 nci njıadde-
siyle tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan sınıflarından ayrılarak gedikli erbaş sınıfına geçme hak
ları mahfuz tutulan gedikli subaylara da, geçtikleri takdirde iktisap edecekleri bir hak bulunan 
aynı kanunun 2 nci maddesindeki (Devlet tarafından iaşe ve ilbas) olunmak kaydından bugün
kü durumun icaplarına uygun olarak ve hali hazır sınıflarında bulundukları' müddetçe de i istif a-
delenmelerini ve bu suretle mağduriyetlerinin izalesini temin maksadiyle bu yolda bir kanu|ı lâyi
hası hazırlanmıştır, j 



Bfillî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
MUM Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/869 
Karm No* 4 

13 . XI . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve te
adülüne dair 3779 sayılı kanuna ek olan M. M. 
Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararaştırılan kanun 
lâyihası esbabr muoibesiyle birlikte sunuduğuna 
dair olup Encümenimize havale edilen Başvekâ
letin 6/3323 numaralı ve 22 ağustos 1942 tarih
li tezkeresi ve bağlı lâyiha M. Mi Vekilliğinden 
gönderilen salahiyetli memurlar huzuriyle okun
du ve ieabı görüşüldü. 

Bağlı esbabı mucibe münderecatına ve veri
len izahata nazaran gedikli subayların da gedik
li erbaşlar misillû' ilbas ve iaşe edilmeleri Eneü-
menimizce de muvafık görülmüş ve kanun lâyi

hası aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî M]ü. En. Rs. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 
Ağrı 

K, Boğan 
Edinre 

Fuad Balkan 
Kayseri 

N. Toker 
Muğla 

8. Turgay 

M. M. 
Tekirdağ 
R. Apak 

Bursa 
N. Tınaz 
(.«ümüşanc 
Ziya Zarbun 
Kayseri 

8. Turgay 

Kâtip 
Erzincan 

Ş. Sökmensüe 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
istanbul 

Ş. A Ögel 
Kütahya 

A. Atlı 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No, 7 
Esas No. 1/869 

Yüksek Reisliğe 

3. XII. 1942 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve tea
dülüne dair 3779 sayılı kanuna ek olarak Millî 
Müdafaa» vekilliğince hazırlanan ve .Başvekâletin 
22 ağustos 1942 tarih ve 6/3323 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası en
cümenimize havale Duyurulmakla Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasiyle birlikte ve Millî Müdafaa 
vekâletinin salahiyetli memurlariyle Maliye ve
kâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum mü
dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Elyevm.gedikli subaylar 1010 sayılı kanunla 
Askerî tayınat ve yem kanunu muvakkati muci
bince aynen bir er tayını almaktadırlar. Buna 
mukabil evvelce aynı tayını alan subaylarla as
kerî memurların bu istihkakları 1453 sayılı ka
nunla kaldırıldığı halde ahiren fevkalâde hallerin 
ihdas ettiği vaziyet 4105 sayılı kanunla tekrar bu 

hükmün vazına sebep olmuş ve bu kanun istih
kakın bedelen alınmasını, da tecviz etmiştir. 

Diğer taraftan gedikli erbaşların Devlet tara
fından iaşe ve ilbasları ve istedikleri takdirde 
muayyenatınj. aynen veya mahallî rayiç üzerin
den bedelen alabilmeleri 3779 sayılı kanun hü
kümleri icabından bulunmuştur. 3779 sayılı ka
nunun muvakkat ikinci maddesi gedikli subay
lardan istiyenlerin başgedikliye naklolunmalarını 
âmir olup bu suretle bir sınıfın yukarı derece
sinde sayılan kimselerin istihkakı noktai naza
rından aşağı bir mevkide bulunmaları, hem de 
bütün askerî sınıflar için bu istihkakın kabul 
edildiği bir sırada, doğru olamıyacağmdan bunla
rın da diğer gedikli erbaşlar hakkındaki hüküm
den istifadelenm eleri encümenimizce de yerinde 
görülmüş ve bu maksatla hazırlanan lâyiha, ikin
ci maddesinde yazılışa ait bir değişiklik yapılmak 

( S. Sayısı : 20 ) 
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suretiyle kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan H. Kitabcı 
Kâtip 

İstanbul Bursa Bursa 
F. öymen Dr, S. Komik Nevzad Ayaş 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadü
lüne dair 3779 sayılı kanuna ek kamın lâyihası 

MADDE 1. — Gedikli subaylar da gedikli 
erbaşlar gibi 3779 sayılı kanunun 9 ncu mad
desine göre iaşe ve ilbas edilirler. 

MADDE 2. — 1010 sayılı ve 1453 sayılı ka
nunların gedikli subaylara birer er taymı ve
rilmesine dair bulunan hükümleri kaldırılmış
tır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

13 . VI I I . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğhı A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr. A. F. T üzer N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Mî. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy S. Day 

S. t. M. V. G. î . V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. 
F. Engin 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Konya 
R. Türel 
Mardin 

R. Erten 
Tokad 

II, N, Keşmir 

Giresun 
M. Akkaya 

Kars 
C .Dursunoğlu 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Tunceli 
M. Yenel 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kırklareli 
B. Denker 

Maraiş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
II. Yalman 
Zonguldak 

Emin EHşirgil 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadü
lüne dair 3779 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifinin 1 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifinin 2 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 20 ) 





S. Sayısı: 21 
Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye ilti
ca edenler hakkındaki 4104 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 

Hariciye, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/852) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kurarlar Dairesi Müdürlüyü 19 .VI. 19İ2 
Sayı: 6/2360 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki 11 . VIII . 1941 tarihli 
ve 4104 sayılı kanunun dördüncü maddesinin değiştirilmesine dair olup Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 4 . V I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar!aştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
' - • Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki 1 1 . V I I I . 1941 gün 
ve 4104 sayılı kanunun tatbikmda aşağıda arzedildiği gibi bazı güçlüklere rastlanmakta olduğundan 
bu güçlüklerin kaldırılması maksadiyle mezkûr kanunun dördüncü maddesinin son fıkrasında ufak 
bir değişiklik yapılması icabetmektedir. Bunu temin için tanzim olunan kanun lâyiha müsveddesi 
bağlanarak sunuldu. 

Bugün hükümleri yürümekte olan yukarıda adı geçen kanun mucibince mültecilere yapılacak 
masrafların tam karşılığı Müdafaa bütçesindeki tertiplerin formüllerine intibaka müşkülât çekil
mekte ve bu masraflar mütaaddit tertiplere temas eylemektedir. Bu yüzden mültecilerin bulunduk
ları askerlik şubeleri, mülteci kamplar emrinde benzeri tertiplerden istimale hazır ve mevcut tahsisat 
bulundurulması zarureti ile karşılanmaktadır. 

Bu hal ordu idaresine karşılık alınmış olan tahsisatın mültecilerin idaresi uğrunda muhtelif mev
kilere ihtiyatiyle birlikte dağıtılmasına ve bu maksatla tertip ve ita edilen tahsisatın da birliklerin 
kendi ihtiyaçlarına sarfı mümkün olması yüzünden sarf edilerek mülteci masrafları karşılıksız kalma
sına ve bunun neticesi olarak da ordu idaresini tazyika ve mülteciler ihtiyacının vakti lâzımında tat-
min edilememesine sebep olmaktadır. 

Bu şekilde tevzi ve istimal edilmekte olan tahsisatın ve ihtiyar olunan masrafların mahallerinde 
icra ve hesaplarının bütün teferruatı ile alınması gecikmektedir. 

Bu güçlükleri önliyebilmek için kanunun dördüncü maddesinin son fıkrasına sair masraflardan 
sonra gelen (bir hesaba kaydedilmek suretiyle Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin taallûk ettiği tertip
lerden ödenir) cümlesi kaldırılarak yerine (Millî Müdafaa vekâleti kara, deniz ve hava kısımları 
bütçelerinde açılacak hususi birer fasla mevzu tahsisattan ödenir) cümle ve hükmünün vaz buyurul-
ması iktiza eylemektedir. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/852 
Karar No. 12 

12 . VIII . 1942 

Yüksıek Reisliğe 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Tür
kiye'ye iltica edenler hakkındaki 11 . VII I . 1942 
tarihli ve 4104 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olup Millî Müdafaa vekilli
ğince yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası mucip sebepleriyle birlikte Encümeni
mize havale bııyurulmakla Millî Müdafaa vekâ
leti mümessilinin hazır bulunduğu içtimada tet
kik ve müzakere olundu. 

Mucip sebepler lâyihasının tetkikından ve 
verilen izahattan anlaşıldığına göre, lâyiha, mu
harip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye 
iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı kanunun 

ta*cbikmda görülen bazı güçlükleri kaldırmak 
maksadiyle hazırlanmıştır. 

Bu maksadı temin edecek olan kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiş ve havalesi veçhile Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenlerine tevdi buyurnlmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya istanbul Tokad 
M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 

Bolu Diyarbakır Erzurum 
II. C. Çambel Zeki M. Alsan 

(lümüşanc 
Edip Servet T ör 

Gl. P. Demirhan 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/852 

Karar No. 3 

13 . XI. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Tür
kiye 'ye iltica edenler hakkındaki 1 1 . V I I I . 1941 
tarihli ve 4104 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olup Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğuna da
ir olup Hariciye encümenince müzakere edile
rek tanzim edilen mazbata ile birlikte Encüme
nimize verilen Başvekâletin 6/2360 numaralı ve 
19 . V I . 1942 tarihli tezkeresi ve bağlı lâyiha 
Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen salahi
yetli memurlar huzurunda okundu ve icabı te
zekkür olundu. 

Esbabı mucibeye ve verilen izahlardan anla
şıldığına göre tatbikatında güçlük çekildiği an

laşılan 4104 numaralı kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi Encümenimizce de muvafık 
görülerek aynen kabul edilmiştir. Havalesi mu
cibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 
M. M. En. Rs. M. M. 

Diyarbakır Tekirdağ 
Kiaztm Sevüktekin B. Apak 

Ağrı 
K. Doğan 
Edirne 

Faik Balkan 
Kayseri 
N. Toker 

Muğla 
S. Güney 

Bursa 
İV. Tınaz 

Gümüşane 
Ziya Zarbun 

Kayseri 
S. Turgay 

Kâtip 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
istanbul 

Ş. Â. ögel 
Malatya 
A. Atlı 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 8 
Esas No. 1/852 

3 . XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Tür
kiye'ye iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı ka
nunun dördüncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Millî Müdafaa vekiliğinee hazırlanan ve 
Başvekâletin 19 . VI . 1942 tarih ve 6/2360 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize havale buyurulmakla 
Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri mazba-
talariyle birlikte ve Millî Müdafaa vekâletinin 
salahiyetli memurlariyle Mlaliye vekâleti na
mına Bütçe ve Malî kontrol Umum müdürü ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Tür
kiye'ye iltica edenlere yapılan masraflar 4104 
sayılı kanunun dördüncü maddesi hükmünce 
Millî Müdafaa bütçesinin benzeri tertiplerinden 
ödenmekte olup bunu temin için ordu ihtiyaçla
rına karşılık olarak alman tahsisattan muhtelif s 

fasıllara ait birer kısmının mültecilerin bulun
duğu yerlere dağıtılması icabetmektedir. Maa-
haza bu dağıtılan tahsisatın indellüzum askerî 
birliklerin kendi ihtiyaçlarına sarfedilmek su
retiyle mülteci masraflarının karşılıksız kalması 
varit bulunduğu ve bu masrafların Millî Müda

faa bütçesindeki tertiplere uydurulmasında müş
külât çekildiği anlaşıldığından bu mahzurları 
önlemek üzere adı geçen kanunda yapılması tek
lif edilen değişikliği Encümenimiz kabul ejierek 
başlığı kısaltmak ve maddelerde yazılışa ait 
tashihler yapmak suretiyle lâyihayi Umumî He
yetin tasvibine arzolıınmak üzere Yüksek Re
isliğe sunmuştur. 

Reis 
Çorum 
î. Eker 
Kâtip 
istanbul 
F. öymen 
Elâziğ 

M. F. Altay 
İsparta 
R. Ünlü 
Konya 

R. Türel 
Mardin 

R. Erten 
Tokad 

H. N. Keşmir 

R. V. 
Kastamonu 
T. Coskan 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

Kars 
C. Dursunoğlu 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Tunceli 
M. Yenel 

M. MI 
Muğla 
H. Kitubcı 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kırklareli 
B. Demker 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
H. Yalman 
Zonguldak 

Emin Erişirgil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türki
ye'ye iltica edenler hakkındaki 11 .VIII. 1941 
tarih ve 4104 sayılı kanunun dördüncü maddesini 

tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4104 sayılı kanunun dördüncü 
maddesi aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiş
tir: 

Gözaltı edilmiş subay ve askerî memurlarla 
erlerin iaşe ve ilbasları ve kendilerine yapılacak 
yardım hakkında mensup oldukları Hükümetler
le mukavele akdine Hükümet mezundur. 

Mukavele bulunmadığı takdirde bu hususta 
yapılacak masraflar ve nakdî yardımlar Hükü
metçe takdir olunur ve bu masraflar ile birinci 
maddenin istilzam eylediği sair masraflar Millî 
Müdafaa vekâleti kara, deniz ve hava kısımları 
bütçelerinde açrlacak hususi birer fasla mevzu 
tahsisattan ödenir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

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

4 . VI. 1942 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 

D. R. Saydam II. Menemencioğlu A. R. Arhınkal 
Da. V. 

Dr.A.F. Tuzer 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

O. 1. V. 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Tİ. V. 

M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türki
ye'ye iltica eflenler hakkındaki 4104 sayılı kanu

nunun tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. 
desi aynen. 

Hükümet teklifinin 1 nci mad-

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 22 
İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hak

kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/838) 

T. c. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2037 

27. V. 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R, Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

istiklâl harbi malûllerinden olup 397 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince para mükâfa-
tiyle taltifleri icabeden isim ve şöhretleri bağlı cetvelde yazılı (7) subay ve (23) erin istihkakları bu
lunan 5 100 liranın, 1941 malî yılı Düyunu umumiye bütçesinin 308 nci (Mütekait, dul, yetim ma
aşları ve tahsisatları) faslından tesviyesi muvafık görülmüş ve bu maksadı teminen ilişik ikamın lâ
yihası tanzim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B!U. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 6 
Esas No. 1/838 

3 . XII i 1942 

Yüksek Reisliğe 

istiklâl harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve Başvekâletin 27 mayıs 1942 tarih ve 
6/2037 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmak-
la Millî Müdafaa vekâleti tekaüt şubesi müdü-
riyle Maliye vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

397 sayılı kanunun 1 nci maddesinin son fık
rası, «... vaziyeti bu kanunun ahkâmına mutabık 

olan mâlûlin zuhur ederse isimleri Meclise arze-
dilerek yeniden tahsisatı munzamına altnak sure
tiyle derecesine göre aynı nisbette mükâfatı 
nakdiye verilir» yolunda bir hükmü i ihtiva et
mektedir. Bu hükmün icabı olarak ; lâyihaya 
bağlı cetvelde yazılı (7) subayla (23) jere veril
mesi lâzımgelen (5100) liranın Düyuını umumi
ye bütçesinin «mütekait, dul, yetim maaşları ve 
tahsisatları» faslına mevzu tahsisattan [ödenmesi
ni teminen hazırlanmış olan lâyihayı Encümeni
miz yerinde görerek kabul eylemiştir, 



— 2 — 
Metninde 1941 malî yılı yerine 1942 malî yılı 

konulmak ve yazılışa ait ufak tashihler yapılmak 
suretiyle yeniden kaleme alınan lâyiha Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis V. M. M. 
Kastamonu Muğla 
T. Coskan H. Kitabet 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip 
İstanbul Bursa Bursa 

F. öymen A. Nevzat Ayaş Dr, 8adi Konuk 

Elâzığ Giresun İsparta İsparta 
M. F. Altay M. Akkaya M. Karaağaç R. Ünlü 

Kars Kırklareli Konya 
C. Dursunoğlu B. Denker R. Türel 

Kütahya Maraş Mardin 
A. Tiridoğlu M. Bozdoğan R. Erten 

Muş Ordu Tokad 
Ş. Ataman H. Yalman H. N. Keşmir 

Tunceli Zonguldak 
M, Yenel Emin Erişirğil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkında kanun,lâyihası 

MADDE 1. — İlişik cetvelde isim, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı 7 subay ve 23 ere, 
397 numaralı kanun mucibince verilecek 5100 li
ralık para mükâfatı, 1942 malî yılı Düyunu umu
miye bütçesinin 308 nci (mütekait, dul, yetim 
maaşları ve tahsisatları) faslma mevzu tahsisat
tan tesviye olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

16 . V . 1942 
B§. V. Ad. V. 

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

Dr. A. F. Tuzer 
Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engi n 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Mal. V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 
Sırrı Day 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. -V. 
M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRÎŞÎ 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — îlişik cetvelde isim, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı yedi subay ve yirmi 
üç ere, 397 sayılı kanun mucibince verilecek 
5 100 liralık para mükâfatı, 1942 malî yılı Dü
yunu umumiye bütçesinin 322 nci (mütekait 
dul, yetim maaşları ve tahsisatları) faslına mevzu 
tahsisattan tesviye olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
mer'idir. 

nesri tarihinden 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

(Cetveller aynen). 

( S. Sayısı : 22 ) 



397 numaralı kanuna göre (İstiklâl harbi malûllerine mahsus) 25 nci Subay par 

Kıtası isim ve şöhreti 
Maluliyet Mükâfa 

Memleketi derecesi dereces 

İstiklâl harbinde Kuvayi Milis teğmen Ali Fuadoğlu Me- Siverek 
milliye met Sakıp Gürmen. 1313 

Sicil : 336 - 346 
Trabzon Nakliyatı bahriye Memedoğlu Ahmet Cemal San- Girit 
komutanlığı emrindeki Pire- car. 1316 
veze gambotunda deniz gü- Sicil : 1480 
verte Yzb. 
Karamursal taburunda Mi- Hasan Habiboğlu Mustafa Ce- Üsküdar 
lis kuvvetler K. Yzb. malettin Diren. 1315 

Sicil : 332 - 387 
İstiklâl harbinde 143. alay, Tabip Albay Abdülgafuroğlu İlgaz 
2. Tb. Tabibi Abdullah Sıtkı önder. 1302 

Sicü : 330 - 56 
İstiklâl harbinde I I . tümen, Alioğlu Mustafa Hakkı Saygın- İstanbul 
126. alay, 12 Bl. Yzb. er. 1318 

Sicil : 337 - 264 
İstiklâl harbinde 4 ncü kor Abdullahoğlu Memet Ziya Bal. Harput 
nakliye Tb. Yzb. 1311 
İstiklâl harbinde 8. Tümen Tabip Yarbay Ali Fevzioğlu Se- İstanbul 
başhekimi yarbay lim Fazıl Gerçek. 1306 

Sicil : 326 - 26 
6 subayın beşinci dereceden ve C fıkrasından istihkakı 

C 

C 

c 

B 

C 

6 X 300 = 1 8 
1 subayın dördüncü dereceden ve B fıkrasından istihkakı 1 X 600 = 

2 4 



397 numaralı kanuna göre (istiklâl harbi mâlûlL 

Sıra 
No. Kıtası 

1 İstiklâl harbinde 66. alay 
2. Tb. 7. Bl. Erlerinden 

2 istiklâl harbinde Milis kuv
vetler eratından 

3 istiklâl harbinde 4. alay 3. 
Tb. 9. Bl. Erlerinden 

4 istiklâl harbinde iskilip 
jandarma bölüğü erlerinden 

5 istiklâl harbinde 14. tümen 
karargâhı Sv. Bl. Erlerin
den 

6 istiklâl harbinde 10. Sv. 
alay makineli tüfek 10. Bl. 
Erlerinden 

7 istiklâl harbinde 53. Sv. 
alayı Bl. 3. Erlerinden 

8 istiklâl harbinde Kuvayi 
milliyede Gazianteb müda
faası Yıldırım Tb. 4. Bl. 
erlerinden 

isim ve şöhreti ve memleketi 

inebolu: Firistay köyünden Me-
medoğlu Satı Demircioğlu 

Doğumu : 1317 
Edremit : Turanbey mahallesin
den Ismailoğlu Memet Siy 

Doğumu : 1313 
Çankırı: Yapraklı nahiyesi Yük
lü köyünden Hacı Araboğulla-
rından Memedoğlu Mustafa 
Dağlı 

Doğumu : 1302 
Çorum : Sofular mahallesin
den Eşrefoğullarından Kâmil-
oğlu Abdullah öztaş 

Doğumu : 1318 
Serik : Aşağıova köyünden Os-
manoğlu Mustafa Kaya Gököz 

Doğumu : 1315 
Tosya : Cepni köyünden Çoban-
oğullarmdan Hasanoğlu Recep 
Değirmenci 

Doğumu : 1314 
Eskişehirin Güllük mahallesin
den Abdulhayıroğlu Ismetullah 
Çaldemir 

Doğumu : 1315 
Gazianteb : Hıdırçavuş mahalle
sinden Hüseyinoğlu Yusuf Çor 

Doğumu : 1307 

mahsus) 25 nci Erat para 

M 
Maluliyet Mükâfat m 

derecesi derecesi 

6 C 

5 C 

C 

B 

C 

C 

C 



Sıra 
No. Kıtası îsim ve şöhreti ve memleketi 

9 İstiklâl harbinde Kafkas 18. 
alay karargâhı erlerinden 

10 İstiklâl harbinde 55. Sv. 
alayı 3. Bl. Erlerinden 

11 İstiklâl harbinde Kuvayi 
milliye Kako Memedin müf
rezesinden 

12 İstiklâl harbinde 25. alay 2. 
Tb. 8. Bl. Erlerinden 

13 İstiklâl harbinde 4. tümen 
132. alay 1. Tb. 2. Bl. Er
lerinden 

14 İstiklâl harbinde Knvayi 
milliyede Maraş'da Çete 
reisi Nuri Kaya'nın müfre
zesinden 

15 İstiklâl harbinde alay 10. 
Tb. 1. Bl. 2. Erlerinden 

16 İstiklâl harbinde 15 tümen 
hücum taburu 3. Bl. Erle
rinden 

17 İstiklâl harbinde Kuvayi 
milliyede Maraş taburu 4. 
Bl. Erlerinden 

Boğazlıyan: Develipınar köyün
den Memedoğlu Ahmet Bıçakçı 

Doğumu : 1311 
Gürün : Telin köyünden imam-
oğullarmdan Mustafaoğlu Ha
şan Hüseyin Orakçı 

Doğumu : 1315 
Salihli'nin Keli köyünden Bekir-
oğlu Recep Ergün 

Doğumu : 1311 
Tavşanlı : Ovacık köyünden 
Kaputçuoğullarmdan Hasanoğ-
lu Himmet özlü 

Doğumu : 1312 
Safranbolu : Dibektaş köyün
den Haliloğlu Osman Altmsoy 

Doğumu : 1311 
Cebelibereket : Osmaniye Ser
dar köyünden Eğri Memetoğul-
larmdan Mustafaoğlu Halil 
Kara 

Doğumu : 1307 
Zile : Zincirlisüflâ mahallesin
den Hamidoğlu Halil Mavuşgöz 

Doğumu : 1314 
Fatsa : Balman nahiyesi Buha-
ri köyünden Arifoğlu Abdullah 
Ünal 

Doğumu : 1316 
Gazianteb : Hezek köyünden 
Alioğlu Memet Ali özyırtıcı 

Doğumu : 1317 

Mükâf 
Maluliyet Mükâfat mikta 

derecesi derecesi lira 

5 C 100 

6 C 100 

6 C 100 

6 C 100 

5 C 100 

6 C 100 

1 A ' 400 

5 C 100 

6 C 10G 



Sıra 
No. Kıtası 

18 İstiklâl harbinde Hafik ma-
zaherat bölüğü erlerinden 

19 îstiklâl harbinde Afyon 
nokta eratından 

20 istiklâl harbinde 135. alay 
3. Tb. 9. Bl. Erlerinden 

21 îstiklâl harbinde 56. alay 
3. Tb. II. Bl. Erlerinden 

22 îstiklâl harbinde 41. alay 
1. Tb. 2. Bl. Erlerinden 

23 îstiklâl harbinde Tortum 
jandarma süvari erlerinden 

Bir erin birinci dereceden ve A 
Bir erin üçüncü dereceden ve B 
Dokuz erin beşinci dereceden ve 
On iki erin altıncı dereceden ve 

isim ve şöhreti ve memleketi 

Hafik : Tömrük köyünden olup 
Kolyusuf köyünde oturan Me-
medoğlu Memet Bölükbaşı 

Doğumu : 1301 
Antalya 'nm Bademağacı kö
yünden Hasan Çavuşoğlu Ha
lil Durak 

Doğumu : 1313 
Çal kazası Hancalar köyünden 
Habiboğlu Habip Dinçer 

Doğumu : 1316 
Terme kazası Emirhaç köyün
den Abdioğullarından Ibrahim-
oğlu Şakır Çetin 

Doğumu : 1315 
Çankırı : Yapraklı nahiyesinin 
Bügetakseki köyünden Çakır-
oğullarından Mustafaoğlu Mus
tafa Çelebi 

Doğumu : 1315 
Tortum kazası Nihah merke
zinde mukim Akifoğlu Haydar 
Şenlik 

Doğumu : 1313 
fıkrasından mükâfat miktarı 
fıkrasından mükâfat miktarı 
C fıkrasından mükâfat miktarı 
C fıkrasından mükâfat miktarı 

Maluliyet 
derecesi 

Mükâfat 
derecesi 

C 

C 

C 

c 

c 

1 X 400 = 400 
1 X 200 = 200 
9 X 100 = 900 
12 X 100 = 1 200 

lira 
> 
» 
» 

Mükâfa 
miktar 

lira 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2 700 lira yekûn 



S. Sayısı: 24 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hak

kında Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (3/527) 

T. O. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 1. XII. 1942 
Sayı: 4432 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci maddesi
nin tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 1 . X I I . 1942 tarihli ve 131125/449 sayılı tezkere 
sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

İşin tefsir yoluyla halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürlüğü 

Ş:2 
131125 - 44$ 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Devlet memurlarının aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 ııei madde
sinde «Yukarı dereceye terfi için en az dört sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece 
maaşını fiilen almış olmak şarttır. Yüksek mektepten mezun olanlar için bu müddet üç senedir» de
nilmektedir. 

Memuriyet unvanı ve sınıfı değişmeksizin teadül ve teşkilât kanunlariyle bulunduğu memuriyet 
derecesi yükselenlere, bu vaziyetlerinin bir derecede, tahsil vaziyetlerine göre, üç veya dört sene bu
lunmamış olsalar dahi bir, iki ve hattâ bazan üç derece yükselen derece maaşlarını almaları icabe-
deceği iddiasiyle müracaatta bulunmakta iseler de, mezkûr yedinci madde hükmünün mutlakıyeti 
muvacehesinde, bu talepleri kabul edilmemektedir, 

Filhakika maddede, hiç bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın, yukarı dereceye terfi için bir derecede 
en az üç veya dört sene bulunmuş ve bu kadar müddet o derece maaşını fiilen almış olmak lâzımgeldiği 
tasrih edildiğine göre teşkilât ve teadül kanunlariyle bulundukları memuriyet unvanı ve sınıfı 
değişmeksizin dereceleri yükselenlerin de maaşını aldıkları derecede bir terfi müddeti bulunduktan 
sonra bir üst dereceye geçirilmeleri icabedeceği düşünülebilir. 

Ancak herhangi bir vazifenin unvanı tebdil edilmeksizin derecesinin yükselmesi, o vazifenin bünye
sine taallûk eden bir değişiklik olup o kadroda vazife gören ve derece bakımından şahsi hakkı imik-
tesebi kanunla muayyen olan bir memurun bu hakkı müktesebine de yapılan değişikliğin tesirini ka
bul ederek bu gibilere derece maaşlarını alelıtlak vermek maddenin mutlak olan hükmüne, binaena
leyh Teadül kanununun umumî esaslarına ve maksadına uygun düşmiyeceği mütalâa edilmekte bu-



lunduğu ve bu yoldaki müracaatlar tevali etmekte olduğu cihetle mezkûr 7 nci maddenin tefsiri su
retiyle meselenin halli için keyfiyetin Büyük Millet Meclisine arzına müsaade buyurulmasmı arzede -
rim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 9 
Esasç No. 3/527 

Yüksek 

Devlet memurları aylıklarınım tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanunun yedinci 
maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâletin 1 . 
XI I . 1942 tarih ve 6/4432 sayılı tezkeresi Maliye 
vekili Fuad Ağralı'nm huzuriyle müzakere edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci mad
desinin ilk fıkrasında (yukarı dereceye terfi için 
en az dört sene bir derecede bulunmuş ve bu ka
dar müddet o derece maaşını fülen almış olmak 
şarttır. Yüksek mektepten mezun olanlar için 
bu müddet üç senedir) denilmekte ve üçüncü fık
rasında da (her ne suretle olursa olsun bir derece
den fazla terfi caiz değildir) diye yazılı bulun
maktadır. 

3656 sayılı kanunun koyduğu bu hükümlerle 
her ne suretle olursa olsun bir derecede kanunla 
muayyen bir terfi müddeti geçirilmeden yuka
rı dereceye terfii ve o derece maaşının verilme
sini tecviz etmemekte ve teşkilât ve teadül ka-
nunlariyle dereceleri yükselmiş olan memurlara 
bulundukları derecede müddetlerini ikmal etmek
sizin bu kanunlarla yükselen derece maaşlarının 
verilmesini de açıkça men etmekte olduğuna gö
re bu madde ile konulmuş olan hükmün mutlak 
ve sarih bulunduğuna ve hiç bir tereddüt ve tef-

3 .XII . 1942 

Reisliğe 

sire mahal olmadığına Encümenimizce karar ve
rilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 

Kâtip 
İstanbul 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkayı 

arzedümek üzere 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Boİu Antalya 
F. öymen N. Esat Sümer- Dr. Zihni tflgen 

Bursa Bursa 
Dr. Sadi Konuk A. Nevzat Ayaş 
Diyarbakır Giresun İsparta 

Rüştü Bekit M. Akkaya M. Karaağaç 
İsparta İstanbul Kasr 

R. Ünlü I. Hakkı Ülkmen C. Dursunoğlu 
Kayseri 

F. Baysal 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

II. Yalman 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 

Tunceli 
M. Yenel 

Zonguldak 
Emin Erişirğil 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
S. tçöz 

t>m<t 

( S. dayısı : 24 ) 


