
D E V R E : VI Ç Î L T : 2 4 Î Ç T Î M A : 3 

T. B. M. Î/L 

ZABIT CERİDESİ 
»B^tt «<«• 

Otuz dokuzuncu inikat 
27 , III. 1 42 Cuma 

Münderecat 
Sayıfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 38 
2. — Havale edilen evrak 38 
3. — Müzakere edilen maddeler 39 
1. — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı 

birinci kânun ve 1942 yılı ikinci kânun ay
lan hesabı hakkında Meclis Hesaplarının 
tetkiki encümeni mazbatası (5/47) 39 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Nakil vasıtaları hakkındaki kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası kabul 
edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa İsparta Kütahya 

Refet Canıtez Kemal Turan Vedit Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Devlet havayolları umum müdürlüğü 

1941 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/779) (Bütçe encümenine) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlı (1) sayılı cetvellerle 1941 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı cetvellerin 
Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/780) (Maarif ve Büt
çe encümenlerine). 

3. — İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt 
sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 
(1/78.1) Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar 
encümenlerine). 

4. — Rumeli demiryolları işletme nizamname
sinin zıya ve hasar tazminatına müteallik had
lerinin tadiline dair olan 3259 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/782) (Nafia encümenine). 

5. — Türkiye ile Macaristan arasında, Sü-
merbank ve Titaş 'in Macaristan 'da kâin Manf red 
weiss ve Mavag firmalariyle akdetmiş oldukları 
iki mukavelenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Ma
car Ticaret Anlaşması hükümleri haricinde ola
rak tatbikına müsaade edilmesi hakkında, yapı
lan Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası 
(1/783) (Hariciye ve İktisat encümenlerine). 

Tezkereler 
6. — Devlet havayolları umum müdürlüğü 

1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu

hasebat riyaseti tezkeresi (3/449) (Divanı mu
hasebat encümenine). 

7. — Ordunun Bucak mahallesinden Meıniş-
oğullarmdan Yusufoğlu Necati Yolaşaıı 'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/450) (Adliye encümenine). 

8. — Soma'nm Demiş köyünden Halil İbra-
himoğlu Mustafa Çelik'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/451) 
(Adliye encümenine). 

Mazbatalar 
9. — Askerî ceza kanununa ek kanun lâyiha

sı ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/750) (Ruznameye). 

10. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/770) (Ruznameye). 

11. — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci 
kânun ve 1942 yılı ikinci kânun ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası (5/47) (Ruznameye). 

12. — Manisa mebusu Refik ince'n in, bazı 
ay adlarının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/50) (Ruz
nameye). 

13. — Mücbir ve zaruri sebepler doJayısiyle 
takip ve tahsiline mahal ve imkân görüleni iyen 
borçların terkinine dair 3/332 ve mücbir ve za
ruri sebepler d ol ay isiyle takip ve tahsiline malı al 
ve imkân görülemeyen borçların terkinine dair 
3/407 sayılı Başvekâlet tezkereleri ve Bütçe en
cümeni mazbatası (3/407) (Ruznameye). 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

RElS — Dr. Mazhar Germen 
KATtPLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Vedit Uzgören (Kütahya). 

^ • » i 

REÎS — Celse açıldı. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci 
kânun ve 1942 yılı ikinci kânun ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası (5/47) [1] 

[1] 94 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

(Mazbata okundu). 
REİS — Ittıla hasıl olmuştur. 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 

inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 15,05 



T. B. M. M. Matbaası 
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Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci kânun ve 1942 
yılı ikinci kânun ayları hesabı hakkında Meclis hesap

larının tetkiki encümeni mazbatası (5/47) 

Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 
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M. H. T. Encümeni 
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Yüksek Reisliğe 

234 326 44 
502 851 16 

Birinci kânun iptidasında bankada kalan para 
Birinci ve ikinci kânunda bankadan alman para 

737 177 60 
540 454 90 Birinci ve ikinci kânunda sarfolunan para 

196 722 70 Şubat iptidasında bankada kalan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1941 birinci kânun ve 1942 ikinci kânun ayları sarfiyat evrakı 
gözden geçirilerek usulüne muvafık görülmüş ve birinci ve ikinci kânun ayları içerisinde muhase
bece alman para birinci kânun iptidasında Ziraat bankasında kalan paraya ilâve edilerek yekûnun
dan iki- aylık sarfiyat çıkarıldıktan sonra 1942 senesi şubat iptidasında Ziraat bankasında 
196 722 lira 70 kuruş kaldığı anlaşılmış ve mezkûr bankadan gelen hesap pusulası da muhasebe 
kaydına muvafık görülmüştür. 
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