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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren. kanun lâyihası kabul edildi. 

Askerlik kanununun 39 ve 61 nci maddelerinin 
değiştirilmesine, 

Katil suçundan mahkûm gedikli çavuş Muhsin-
oğlu Emin özçeligin cezasının affine, 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadele
lerin tanzimi ile tediyelerin tanzimi hakkındaki An-

Lâyihalar 
1 — Hâkimler kanununun 120 nci maddesinin 

tadiline dair kanun lâyihası (1/721) (Adliye encü
menine) 

2 — Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/722) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 

1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/717) 
(Ruznameye) 

4 — Ecnebi Devletlerden temin edilen ve edilecek 
olan kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve 

1 — Altı vilâyette İlân edilen ve üç defa 
uzatılmış olan örfî idarenin altı ay daha uzatıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

REÎS — Hükümetin bir tezkeresi vardır, 
okuyoruz efendim: 

11 - XII -1941 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
19 - VI -1941 tarih ve 6/3092 sayılı tezkere

ye ektir: 
istanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ça-

laşma ile bu Anlaşmaya bağlı protokolün ve mek
tupların tasdikına dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri icra edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Kütahya Hatay 

Refet Canıtez Vedit Uzgören Hamdi Selçuk 

DİLEN EVRAK 

levazımının gümrük resmile sair vergi ve resimler
den istisnası hakkındaki 3729 sayılı kanunun 2 nei 
maddesi hükmünün iki sene daha uzatılmasına dair 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/704) (Ruznameye) 

5 — İdare heyetinin, 1940 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin nakil 
vasıtaları kısmında değişiklik yapılmasına dair ka-
:nun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/30) 
(Ruznameye) 

6 — Rize mebusu Fuad Sirmenin, Arzuhal encü
meninin 15 - IV - 1940 tarihli Haftalık karar cetve
lindeki 1159 sayılı kararın Umumî heyette müzake
resine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/15) (Ruznameye) 

nakkale ve Kocaeli vilâyetlerinde 23 teşrinisani 
1940 tarihinde ilân ve Büyük Millet Meclisinin 
1199, 1209 sayılı kararile üçer ay ve 1249 sayılı 
kararile de altı ay müddetle uzatılmış olan örfî 
idarenin, bitimi tarihinden itibaren altı ay daha 
uzatılmasına yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başîvekil vekili 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Efendim, tezkereyi reye arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 — HAVALE 

» • - « 

B I R I N C I G E L S E 
Açılma saati : 15 

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

REİS — Celseyi açıyorum. 

3 — RÎTfASET DÎVANININ HEYETİ UMÜMÎYEYE MARUZATI 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/720) 

REİS — Lâyiha dün tevzi edilmiştir. Müza
kere miadı gelmemiştir. Geçiyoruz. 

2 — Polonun Haylan köyünden Kasımoğül-
larından Ahmetoğlu Ali özateş ile Ahmetoğlu 
Fettah özate§in ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/142) [1] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3 — İngiliz lirası sahasına dahil memleket

ler listesine yeniden ilâve edilecek memleketlere 
tatbik edilecek usul hakkında teati edilen nota
ların tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve İktisat-encümenleri mazbataları (1/655) [2] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İngiliz lirası sahasına dahil memleketler liste
sine yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik 
edilecek usule mütedair, İngiliz Hükûmetile 
teati edilen notaların tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — İngiliz lirası sahasına dahil 
memleketler listesine yeniden ilâve edilecek 
memleketlere tatbik edilecek usule mütedair, 
Türk ve İngiliz Hükümetleri arasında teati edi
len notalar kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra 

[1] 283 sayılı basmayazı zaphn sonundadır. 
Bu mazbata, İkinci içtima zarfında tabı ve 

tevzi edilmişti. Yeni encümen tarafından bu 
kerre hazırlanan mazbata metin ve imza itibarile 
evvelkinin aynı olduğundan tekrar basılmasına 
lüzum görülmemiştir. 

[2] 30 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — Türkiye - Romanya arasında mevcut 26 

eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmala
rının merbutlarile beraber iki ay uzatılması 
hakkında teati edilen notaların tasdikına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümen
leri mazbataları (1/708) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Romanya arasında mevcut 26 eylül 
İ940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
merbutları ile beraber 1 teşrinievvel 1941 tari
hinden itibaren iki ay uzatılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile Romanya arasın
da mevcut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarının merbutları ile beraber 
1 teşrinievvel 1941 tarihinden itibaren iki ay 
temdidi hakkında Türkiye ile Romanya Hükü
metleri arasında teati edilen 26 eylül 1941 ta
rihli notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Posta, telgraf ve telefon idaresi Birik

tirme ve yardım sandığı hakkında kanun lâyiha* 
sı ve Maliye, Bütçe ve Nafia encümenleri maz
bataları (1/514) 

REİS — Bu lâyiha dün tevzi edilmiştir, mi
adı dolmamıştır, geçiyoruz. 

Müzakere edilecek başka bir şeyimiz yoktur, 
pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere in
ikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 1510 

[1] 31 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 



T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 30 
İngiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine yeni
den ilâve edilecek memleketlere tatbik edilecek usul 
hakkında teati edilen notaların tasdikına dair kanun 

lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/655) 

T. C. 
Başvekâlet • • • - • - - 20 - VI - İMİ 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3104 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İngiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik 
edilecek usule mütedair, ingiltere Sefareti ile teati edilen notaların tasdiki hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 12 - VI - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Hariciye tncümeni mazbatası 

T, B. M, M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/655 
Karar No. 46 

17 - iz - mı 

Yüksek Beisliğe 

İngiliz lirası sahasına dahil memleketler lis
tesine yeniden ilâve edilecek memleketlere tat
bik edilecek usule mütedair, ingiltere Sefare-
tile teati edilen notaların tasdiki hakkında Ha
riciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 12 - VI -1941 tarihinde Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu
cibesile birlikte Encümenimize havale buyurul-
makia Hariciye vekilinin huzurile müzakere ve 
tetkik edilmiştir. 

Verilen izahata ve mucip sebepler mazbata
sında dermeyan olunan mütalealara göre, kanun 

lâyihasının derpiş ettiği Anlaşma menfaatimize 
uygundur. Bu sebeple lâyiha-Encümenimiz ta
rafından aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile iktisat encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ha. E. Reisi M. M. Kâtip 

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

Antalya Diyarbakır 
Dr. Cemal Tunca Zeki M. Alsan 

Seyhan Tekirdağ 
Naci Eldeniz Yahya Kemal Beyath 



iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İkiısat encümeni 6 - XII - 1941 
Esas No. 1/655 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

İngiliz lirası sahasına dair memleketler lis
tesine yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik 
edilecek usule dair ingiltere Hükûmetile Hükü
metimiz arasında teati edilen notaların tasdiki 
hakkında Hariciye vekilliği tarafından hazırla
nıp icra Vekilleri Heyetince 12 - VI - 1941 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası mucip sebepleri ve Hariciye encüme
ni mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi bu-
yurulmuş olmakla Hariciye Umumî kâtibi ve 
ticaret müsteşarı hazır bulundukları halde tet
kik ve mütalea olundu. 

Verilen izahlara ve mucip sebeplerde beyan 
olunan-mütalealara göre kanun lâyihası ile tasdi
ki istenilen notaların ingiliz lirası sahası memle
ketler listesine yeniden ithal edilecek bir memle
ketin bu hususta ingiliz Hükümetinin tebliga
tına Türkiye Hükümetinin müsbet cevabının 
bildirilmesinden itibaren Türkiye ile ingilte
re arasındaki 2 - XII - 1940 tarihli Tediye 
Anlaşmasına bağlı protokolde yazılı arazi liste
sine dahil memleketlerden addolunmasını temin 
maksadile teati olunduğu görülmüş ve bu suretle 

hareketin her defasında yeni bir kanun tanzimi 
zaruretini önliyeceği gibi işlerin uzamasına da 
mâni olacağı anlaşılmış olduğundan kanun lâyi
hası esas itibarile Encümenimizee de aynen ka
bul olunmuştur. Ancak gerek başlıkta, gerek 
birinci maddede ifade bakımından bazı tashihler 
yapılmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisat E. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Rize Bilecik 

1. Sabuncu Fuad Sirmen K. Oülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Bere T ürker H. Erkan A. Ulus 
Ankara Diyarbakır Gazianteb 
M. EHş V. Necdet Sünkitay Nuri Pazarbaşı 
içel istanbul Kars 

Dr. M. Berker A. Daver K. Arıktı, 
Kastamonu Rize Konya 

M. Celâl Bayar H. Cavit H. Dikmen 
Konya Zonguldak Zonguldak 

Kâzım Okay H. Karabacak M. Bozma 

:<S. Sajıaı: 30J 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İngiliz lirası sahasına dahil -memleketler listesine 
yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edile
cek usule mütedair, İngiltere Sefareti ile teati 

edilen notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası. 

MADDE 1 — İngiliz lirası sahasına dahil 
memleketler listesine yeniden ilâve edilecek 
memleketlere tatbik edilecek usule mütedair, Ha
riciye vekâleti ile İngiltere Sefareti arasmda te
ati edilen notalar kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 
baren meridir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

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

13 - VI -1941 
Bg. V. 

Dr. R. Saydam II. 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 

C. K. înceday 

Ad. V. 
Menemencioğlu 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 

G. î. V. 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

n M. 
Ti. V. 
ökm&n 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

İngiliz lirası sahasına dahil memleketl&r listesine 
yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edile
cek usule mütedair, İngiliz Hükûmetile teati edi
len notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İngiliz lirası sahasma dahil 
memleketler listesine yeniden ilâve edilecek 
memleketlere tatbik edilecek usule mütedair, 
Türk ve İngiliz Hükümetleri arasında teati edi
len notalar kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

» • - « 

$&. fayın: SÖV 





S. Sayısı :3I 
Türkiye - Romanya arasında mevcut 26 eylül 1940 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının merbutlarile 
beraber iki ay uzatılması hakkında teati edilen notaların 
tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat 

encümenleri mazbataları (1/708) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - XI -1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Bayı: 6/4891 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Romanya arasında mevcut 26 eylûi 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
merbutları ile beraber 1 teşrinievvel 1941 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair olan notaların 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - X -1941 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Malûm olduğu üzere, 26 eylül 1940 tarihli Türk - Romen Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 1 teşri
nievvel 1941 tarihinde meriyet mevkiinden çıkmışlardır. Halen Almanya ile yapılmakta olan müza
kerelere inzimamen İsviçre ve İsveçlilerle yakında başlayacak olan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 
müzakereleri muvacehesinde, Romanya Hüküm etile yapılacak müzakeratın tehiri zarurî görülmüş 
ve bu memleketle gayri ahdî bir vaziyette kalmamak için, yeni bir Anlaşmanın akdine intizaren, 26 
eylül 1940 tarihli Alaşmalarcn iki ay temdidi muvafık görülmüştür. 

Bu hususu teminen Romanya Elçiliği ile teati edilen notaların kabul ve tasvibi Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 22-XI-1941 
Esas No. 1/708 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Romanya arasında mevcut 26 ey
lül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
merbutları ile beraber 1 ilk teşrin 1941 tarihin
den itibaren iki ay uzatılmasına dair olan nota

ların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince-ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - X - 1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası gerekçesile birlikte Encümenimize 
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havale Duyurulmakla Hariciye vekilinin huzurile 
tetkik ve mütalea olundu. 

Hükümet tarafından verilen izahattan ve ge
rekçenin tetkikinden anlaşıldığına göre, 26 ey
lül 1940 tarihli Türk - Romen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmaları 1 ilk teşrin 1941 tarihinde meriyet 
mevkiinden çıkmıştır. Bazı sebepler dolayısile 
Romanya ile yapılacak müzakerelerin tehiri za
rurî görülmüş ve bu memleketle gayri ahdî bir 
vaziyette kalmamak için yeni bir Anlaşma akdi
ne intizaren, 25 eylül 1940 tarihli Anlaşmaların 
iki ay temdidi muvafık görülmüştür. Bunu te
min zımnında Romanya Elçiliği ile teati edilen 
notaların, tasdiki memleketimiz menfaatine uy' 

Türkiye ile Romanya arasında mevcut 26 ey
lül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
nın merbutlarile beraber 1 teşrinievvel 1940 ta
rihinden itibaren iki ay uzatılması hakkında Tür
kiye ile Romanya Hükümetleri arasında teati 
olunan notaların tasdiki hakkında Hariciye ve
killiği tarafından hazırlanıp tcra Vekilleri Heye
tince 9 - X - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzî 
kararlaştırılan kanun lâyihası mucip sebepleri ve 
Hariciye encümeni mazbatasile birlikte Encüme
nimize havale buyurulmuş olmakla Hariciye 
Umumî Kâtibi ve Ticaret vekâleti müsteşarı ha
zır bulundukları halde tetkik ve mütalea olun
du. 

"Verilen izahata ve mucip sebeplerde beyan 
olunan mütalealara göre Romanya Hüküm etile 
yeni bir Anlaşma akdine kadar bu memleketle 
olan ticaret münasebetlerimizin ahitsiz bir vazi
yette kalmamasını temin için mevcut 26 eylül 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının bit
mesi tarihi olan 1 ilkteşrin 1941 den itibaren iki 
ay müddetle uzatılması hususunda Romanya Hu

ğun görüldüğünden kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi veçhile İktisat encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ha. E. Reisi M. M. Kâtip 
Konya İstanbul Tokad 

M. Göker A: 8. Esmer 
Ankara Antalya Bolu 

F. R. Atay Dr.,Cemal Tunca II. C. Çambel 
Diyarbakır Erzurum Oümüşane 

Zeki M. Alsan P. Demirhan E dib Servet T ör 

Manisa Seyhan Sivas 
Hikmet Bayvr Naci Eldenia İV, Sadak 

kûmetile Hükümetimiz arasında mutabakat hâsıl 
olduğu ve bu mutabakatın memleketimiz menfa
atlerine de uygun bulunduğu anlaşılmış olmak
la bu hususta teati olunan notaların tasdikini ta-
zammun eden kanun lâyihası Encümenimizce de 
muvafık görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine, arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

tk. E. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Rize Bilecik 

/. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Bere T ürker Tf. Erkan A. Ulus 
Ankara Diyarbakır Gazianteb 

M. Eriş V. N. Sünkitay Nuri Pazarbaşı 
îçel îstanbul Kars 

Dr. M. Berker A. Daver K. Arıktı 
Kastamonu Konya Konya 

M. Celâl Bayar Kâzım Okay H. Dikmen 
Rize Zonguldak Zonguldak 

H. Cavit II. Karabacak M. Bozma 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni ' 6 -XII -1941 
Esas No. î/708 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye üe Romanya arasında metvcut 26 eylül 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalamnın 
merbuttan ile beraber 1 teşrinievvel 1941 ta
rihinden itibaren iki ay uzatümasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Romanya arasın
da mevcut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmalarının merbutları ile beraber 1 teş
rinievvel 1941 tarihinden itibaren iki ay tem
didi hakkında Türkiye ile Romanya Hükümet
leri "arasında teati edilen 26 eylül 1941 tarihli 
notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
Hibaîren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

MÛ.V. 

9 - X - 1941 
Ad. V. M. M. V. 

H. Menemencioğlu S* Ankan 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Na.V. îk. V. 

A. F. Cebesoy S. Doy 
G. î. V. Zr. V. 

R. Karadeniz M. Erkmen 
Tİ.V. 

C. K. încedayı M. ökmen 
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Ankara, 26 eylül 1941 

Bay Elçi, 

Türkiye ile Romanya arasındaki ticarî mübadelelerin vaziyeti hazıraya göre tanzimini istih
daf eden yeni bir Anlatmanın aktihe intizaren 26 eylül 1940 tarihinde imza edilmiş olan Ticaret 
ve Tediye Anlaşmalarının merbutları ile beraber 1 teşrinievvel 1941 tarihinden itibaren iki ay tem
didi hususunda Türkiye Hükümetinin Romanya Hükümeti ile mutabık olduğunu bildirmekle çeref 
kosbeylerim. 

İhtiramatı faikamm kabulünü rica ederim Bay Elçi. 
AT. Menemencioğlu 

Ekselans 
Bay Alexandre Telemaque 

Romanya Elçisi 
Ankara . , 

Bay Vekil, ' ' 

Türkiye ile Romanya arasındaki ticarî mübadelelerin vaziyeti hazıraya göre tanzimini istih
daf eden yeni bir Anlaşmanın akdine intizaren 26 eylül 1940 tarihinde imza edilmiş olan Ticaret 
ve Tediye Anlaşmalarının merbutları ile beraber 1 teşrinievvel 1941 tarihinden itibaren iki ay tem
didi hususunda Romanya Hükümetinin Türkiye Hükümeti ile mutabık olduğunu bildirmekle şeref 
kesbeylerim. 

Ihtiramatı faikamm kabulünü rica ederim Bay Vekil. 
A lexandre TeUmaque 

Ekselans 
Bay Şükrü Saraçoğlu 

Hariciye vekili 
Ankara 
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S. Sayısı: 283 
Palonun Haytan köyünden Kastmoğllarından Ahmedoğlu 
Ali Ozateş ile Ahmedoğlu Fettah özateşin ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

encümeni mazbatası (3/142) 

T. C. 
Başvekâlet 22 - VII -1939 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayıl 4/6423 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden ve müştereken adam öldürmek maddesinden suçlu Kasım oğullarından Ahmedoğ
lu 1302 doğumlu Ali Özateş ile Ahmdoğlu 1308 doğumlu Fettah özateşin ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında Muş ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesi 
ile Ceza Heyeti umumiyesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mu
cibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinin 20 - VII - 1939 tarih ve 268/133 sayılı tezkeresile 
gönderilmiş olan iki ilâm ve bu işe ait dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T..B. M. M. 
Adliye encümeni 20 - IX -1941 
Esas No. 3/142 
Karar No. 65 

Yüksek Reisliğe 

Palonun Silvan nahiyesine bağlı Haylan kö
yünden Hasanoğlu Hüseyini taammüden öldür
mekten suçlu Ahmedoğlu Fettah ve Ali Özateşin 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Muş ağır 
ceza mahkemesince verilen kararın tasdikma 
dair Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden 
sadır olan 30-XI-1938 tarih ve 3228 esas ve 
4135 karar sayılı ilâm, müteakip kanunî muame
lenin ifası zımnında Başvekâletin tezkeresile bir
likte encümenimize havale ve tevdi buyurulma-

sı üzerine bu işe taallûk eden dava dosyası tetkik 
olundu. 

Silvan nahiyesine bağlı Haylan köyünden 
KasımoğuUarından Ahmedoğlu 1302 doğumlu 
Ali Özateş ve kardeşi 1308 doğumlu Fettah Öz
ateşin diğer refiklerile birlikte, nahiye merkezi
ne gitmekte olan ayni köyden Hasanoğlu Hüse-
yinin yolu üzerinde pusu kurmak ve müştere
ken silâh istimal etmek suretile yaralryarak 
taammüden öldürdükleri mahkemece sabit görü-



lerek adı geçen Ali özateş ile Fettah Özateşin 
ölüm cezasına ve diğerlerinin ilâmda yazılı ceza
lara mahkûm edildikleri anlaşılmıştır. 

Bu hususta encümenimizde cereyan eden mü
zakere neticesinde suçlu Fettah Özateş ile Ali 
Özateşe hükmedilen ölüm cezalarının Teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan 
infazına karar verilmesi hususunun Umumî He
yetin tasvibine arzedilmesi ittifakla karar altına 
alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Oültekin 

Antalya Balıkesir Bursa 
N. Altsoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 
Erzincan Kastamonu Kocaeli 
A. Fırat Abidin Binkaya Salâh Yargı 

Sinob Tokad 
C. Atay S. Atanç 
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