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T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Üçüncü inikad 

11-XI - 1940 Pazartesi 

Münderica-t Sâyıfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 18 
2 — Havale edilen evrak İ 8 
3 — Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 18 
1 — Çankırı mebusu Ziya İsfendiyaroğlu ve 

Diyarbakır mebusu Zülfü Tiğrelin vefat ettikle
rine dair Başvekâlet tezkeresi 18 

2 — Meteoroloji umum müdürlüğü teşkilâtı
nın Başkomutanlık emrinde bulunduğu zaman
larda Devlete aid vasıtalarla nakedilecek bu ida
re memur ve her nevi alât ve eşyası için alınacak 
ücret hakkındaki kanun lâyihasının geri veril-

Sayıfa 

meşine dair Başvekâlet tezkeresi 18 
4 — Müzakere edilen maddeler 18 
1 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı nisan ve 

mayıs ayları hesabı hakkında Murakıblik raporu 
(5/31) , 18 

2 — Büyük Millet Meclisi 1940' yılı haziran 
ve temmuz - ayları hesabı hakkmda Murakıblik 
raporu (5/32) 18 

3 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ağustos 
ayı hesabı hakkmda Murakıblik raporu (5/33) 19 

4 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı eylül ayı 
hesabı hakkında Murakıblik raporu (5/34) 19 



1 : 3 11111940 O : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Encümenler seçimi için reyler toplandı ve tasnif 

neticesine kadar celse tatil olundu. 
İkinci celse 

Seçim neticesi tebliğ edilerek pazartesi günü top

lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Refet Canıtez 

Kâtib 
Bingöl 

Necmeddin Sahir 

Kâtib 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Askerî memurlar kanununun 4 ncü maddesi* 
nin tadiline dair kanun lâyihası (1/508) (Millî müda
faa encümenine) 

2 — Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 1940 ta
rihinde imıza edilen Ticaret ve tediye anlaşmasına 
müzeyyel anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası 
(1/509) (Hariciye ve tktısad encümenlerine) 

mmm 

BÎBÎNOt GELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTÎBLER : Hamdi Selçuk (Hatay),. Vedit Uzgören (Kütahya) 

BAŞKAN -— Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Çankırı mebusu Ziya Isfendiyaroğlu ve 
Diyarbakır mebusu Zülfü Tiğrelin vefat ettikle
rine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Diyarbakır mebusu Zülfü Tiğrelin 29-X-1940 

günü Diyarbakırda ve Çankırı mebusu Ziya îs-
fendiyaroğlunun da 28-X-1940 günü Çankırıda 
vefat etmiş oldukları Dahiliye vekilliğinden alı
nan tezkerede bildirilmiştir. Arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Aziz hatıralarına hürmeten bir 
dakika ayakta sükût edilmesini rica ederim. 

(Bir dakika ayakta sükût edildi.) 
2 — Meteoroloji umum müdürlüğü teşkilâtı

nın Başkomutanlık emrinde bulunduğu zaman
larda Devlete aid vasıtalarla nakledilecek bu ida
re memur ve her nevi alât ve eşyası için alınacak 
ücret hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
22-VII-1940 tarih ve 6/3295 sayılı tezkere ile 

takdim kılınmış olan Meteoroloji teşkilâtının 
Başkumandanlık emrinde bulunduğu zamanlar
da Devlete aid vasıtalarla nakledilecek bu idare 
memur ve her nevi alât ve eşyası için alınacak 
ücret hakkındaki kanun lâyihasının geri gönde
rilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
i — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı nisan ve 

mayıs ayları hesabı hakkında Murakiblik raporu 
(5/31) [1] 

(Rapor okundu) 

[1] 243 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
2 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı haziran 

ve temmuz ayları hesabı hakkında Murakiblik 
raporu (5/32) [1] 

[1] 244 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

18 — 



I : 3 11-1 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
3 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ağustos 

ayı hesabı hakkında Murakiblik raporu (5/33) 
w 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 

[1] 1 sayılı basmayazı zabtm sonundacUr. 

-1940 C : 1 
! 4 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı- eylül ayı 
I hesabı hakkında Murakiblik raporu (5/34;) [1] 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
Çarşamba günü saat 15 de toplanılmak üzere 

inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 15,10 

[1] 2 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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S. Sayısı:243 
Büyük Millet Meclisi 1940 yılı nisan ve mayıs ayları hesabı 

hakkında murakıblik raporu (5/31) 

T. B.M.M. 
Esas No. 5/31 29- VIII -1940 
Karar No. 13 

Lira K. 

Yüksek Reisliğe 

1 

v 

155 
893 

048 
797 

947 
000 

947 
117 

16 1940 senesi nisan ayı iptidasında Ziraat bankasında mevcud para 
14 1940 senesi nisan ve mayıs aylarında alınan para 

30 Hepsi 
37 1940 senesi nisan ve mayıs aylarında sarf olunan para 

251 829 93 1940 senesi haziran iptidasında Ziraat bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1940 senesi nisan ve mayıs sarfiyatı gözden geçirilerek usu
lüne muvafık olduğu görüldüğü gibi 3940 senesi nisan ayı iptidasında Ziraat bankasında mev
cud bulunan paraya 1940 senesi nisan ve mayıs ayları içinde alman para ilâve edildikten ve 
sarf olunan para da yekûndan çıkarıldıktan sonra Ziraat bankasında 1940 senesi haziran iptida
sında yukarıda yazıldığı üzere 251 829 lira 93 kuruş kalmış ve bunun Ziraat bankasından gelen 
hesab puslasma muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Murakıb 

Van mebusu 
H. Ungan 
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S. Sayısı: 244 
Büyük Millet Meclisi 1940 yılı haziran ve temmuz aylan besabı 

hakkında murakıblik raporu (5/32) 

T. B. M. M. 
Esas No. 5/32 2-IX-1940 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

251 829 93 1940 senesi haziran ayı iptidasında Ziraat bankasında mevcud para 
1 000 313 36 1940 senesi haziran ve temmuz aylarında alman para 

1 252 143 29 Hepsi 
1 003 349 26 19.40 senesi haziran ve temmuz aylarında sarfolunan para 

*w 

248 794 03 1940 senesi ağustos iptidasında Ziraat bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1940 senesi haziran ve temmuz sarfiyatı evrakı gözden 
geçirilerek usulüne muvafık olduğu görüldüğü gibi 1940 senesi haziran ayı iptidasında Ziraat ban
kasında mevcud bulunan paraya 1940 senesi haziran ve temmuz ayları içinde alman para ilâve 
edildikten ve sarfolunan para da yekûndan çıkarıldıktan sonra Ziraat bankasında 1940 senesi 
ağustos iptidasında yukarıda yazıldığı üzere 248 794 lira 03 kuruş kalmış ve bunun Ziraat ban
kasından gelen hesab puslasma muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Murakıb 

Van mebusu 
JJ. TJngan 





S. Sayısı: | 
« 

Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ağustos ayı hesabı hakkında 
Murakıblik raporu (5/33) 

T. B. M. M. 
Meclis hesablannın Tedkikı 

encümeni 20 - IX -1940 
K Esas No, 5/33 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

248 794 03 1940.senesi ağustos ayı ibtidasmda Ziraat bankasında mevcud para 
990 292 26 1940 senesi ağustos ayında alman para 

1 239 086 29 Hepsi 
1 073 669 96 1940 senesi ağustos ayında sarfolunan para 

165 416 33 1940 senesi eylül ibtdasmda Ziraat bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1940 senesi ağustos sarfiyatı evrakı gözden geçirilerek usulüne 
muvafık olduğu görüldüğü gibi 1940 senesi ağustos ibtidasmda Ziraat bankasında mevcud bulunan 
paraya 1940 senesi ağustos ayı içinde alman para ilâve edildikten ve sarfolunan para da yekunden çı
karıldıktan sonra Ziraat bankasında 1940 senesi eylül ibtidasmda yukarıda yazıldığı üzere 165 416 li
ra 33 kuruş kalmış ve bunun Ziraat bankasından gelen hesab puslasma muvafık olduğu anlaşıl
mıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Murakıb 
Van 

H. Ungan 





S. Sayısı: 2 
Büyük Millet Meclisi 1940 yılı eylül ayı hesabı hakkında 

murakıblik raporu (5/34) 

T. B. M. M. 
Meclis Kesatlarının Tedkikı 

encümeni ' 14- X -1940 
Esas No. 5/34 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

165 416 33 1940 senesi eylül ibtidasmda Ziraat bankasında mevcud para 
400 121 50 1940 senesi eylül aymda alman para 

565 537 83 Hepsi 
261 460 93 1940 senesi eylül aymda sarfolunan para 

304 076 90 1940 senesi birinci teşrin ibtidasmda Ziraat bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1940 senesi eylül sarfiyatı evrakı gözden geçirilerek usulüne 
muvafık olduğu görüldüğü gibi 1940 senesi eylül ibtidasmda Ziraat bankasında mevcud bulunan para
ya 1940 senesi eylül içinde alman para ilâve edildikten ve sarfolunan para da yekûnden çıkarıldıktan 
sonra Ziraat bankasında 1940 senesi birinci teşrin ibtidasmda yukarıda yazıldığı üzere 304 076 lira 90 
kuruş kalmış ve bunun Ziraat bankasından gelen hesab puslasma muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Murakıb 
Van 

B. TJngan 




