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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

194.1 malı yılı Muvazene] umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelimle değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihasiyle; 

iMüebir ve zaruri sebepler dola.yjsiyle I akıp 
ve tahsiline mahal ve imkan ^örülemiyen borç
ların terkinine dair mazbata kabul edildi. 

Askerî ceza kanununa bazı maddeler eklen
mesine dair kanun layihasının birinci maddesi 
encümene tevdi ve 

2. — HAVALE E l 2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. —- 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine 

dahil bazı daire; bütçelerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun, lâyihası (1/785) (Bütçe encü
menine). 

2. — 1941 malî yılı muvazenei umum iyesi ne 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihası (1/786) (Bütçe encü
menine). 

3. — Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasıua dair kanun lâyihası 
(1/784) (Bütçe encümenine). 

4. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl-

1. — Tokad mebusu Jlasip Ahmed Aylıma 
hakkında meni muhakeme kararı verildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Büyük Millet Meclisi Umumî Heyetinin 23 . 

I . 1942 tarih ve 1272 sayılı karariyle teşriî ma
suniyeti refedilmiş olan Tokad mebusu Hasip 
Ahmed Aytuna hakkındaki meni muhakeme 
kararının katileşmiş olduğuna dair Adliye ve-

Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi bir müddet müzakereden sonra te
hir edilerek Dahiliye encümenine verildi. 

(jarşamba lîiinii toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

İle i s vekili Kâtip Katip 
Sivas Hatay Kütahya 

Şcmselliu (jüvall.ay Haindi Selçuk Vedil Vzçföreu 

killiğinden alman 25 . III . 1"942 gün, 113/22 
sayılı tezkere suretinin ilişik olarak sunulduğu
nu arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye vekilliğinin 25 . III . 1942 tarih ve 
113/22 saydı tezkeresi suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 
Neşriyat ve müdevvenat dairesi müdürlüğü 

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

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER : Vadit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl) 

REtS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 

masına dair kanun layihası (1/787) (Bütçe en 
cümenine). 

Teklifler 
5. — Tokad mebusa Sıtkı Ataııç'm, Hazine 

avukatlığında geceli müddetlerin, tekaütlüğe mah
sup edilmesi hakkında kanun teklifi (2/5)]) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
6. —• Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 

I temmuz; 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar 
I I aylık işletme muamelâtı hakkında tanzim kı
lınan raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası (3/440) (lluznaıneye). 
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ifadeli 26 . I . 1942 tarih ve 331 sayılı yazılarına 
karşılık Büyük Millet Meclisi Umumî Hey
etinin 23 . I . 1942 tarihli ve 1272 sayılı ka
rarı ile teşriî masuniyetinin refedilmiş olduğu 
bildirilen Takad mebusu Hasip Ahmed Aytuna 
hakkında, resmî evrakta sahtekârlık yapmak 
suçundan dolayı açılan hukuku âmme dâvası 
üzerine Ankara üçüncü sorgu hâkimliğince ya
pılan ilk tahkikat neticesinde 17 . II . 1942 tari
hinde mumaileyhin muhakemesinin menine ka
rar verilerek mezkûr kararın katileşmiş olduğu 
Ankara Cumhuriyet müddeiumumiliğinden bil-
dirilmiutir. Arzolunur. 

Adliye vekili 
H. Menemencioğlu 

REÎS — Ittıla hâsıl olmuştur. 
Refik Ince'nin Millî müadafaa mükellefiye

ti kanununun bazı maddelerinin tatbikmdan 
mütevellit bir tefsir talebi Dahiliye, Adliye ve 
Millî müdafaa encümenlerine havale edilmişti. 
Dahiliye encümeni; Nizamnamei dahilinin 24ncü 
maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan bunun hu
susi bir encümen teşkili suretiyle müzakeresi 
lüzumuna dair bir mazbata yapmış. Kanun vak

tiyle bu arzettiğim üç encümenin Heyeti Umu-
miyesi, muhtelit olarak toplanmak suretiyle mü
zakere ve intaç etmiştir. 

Şimdi riyaset, Nizamnamei dahilinin buna 
ait maddesinin birinci fıkrasına yani encümen
ler fıkrasına istinaden, evvelce bu kanunu mü
zakere etmiş olan üç encümenin Heyeti Mec
muasının muhtelit bir şekilde toplanarak bunu 
müzakere etmesi şeklinin muvafık olacağı ka
naatiyle reyinize arzetmek istiyor. 

Binaenaleyh bu hususu, Nizamnameye mu
tabık olduğu kanaatiyle reyinize koyacağım. 
Üç encümen muhtelit olarak toplanmak sure
tiyle bunu müzakere etmesini ve buna karar 
vermenizi reye koyacağım. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Ruznamenin diğer maddelerinin tevzi tarih
leri 31. III. 1942 olduğundan nizamname muci-
binco riyaset müzakere açamaz. 

Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere 
inkada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,5 



T. B. M. M. Matbaası 


