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54) ; 54 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devletçe parasız verilecek giyim eşyasına; 

Nebatî mahsulleri ve prinayı tâsir veya tasfi
ye eden sınai müesseselerden muamele vergisinin 
aynen alınmasına dair kanun lâyihaları kabul 
edildi, 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni

hayet verildi. 
Reis vekili 

Bursa 
Refet Cami ez 

Kâtip 
Bingöl 

Necmeddin S ahir Sılan 
Kâtip 
Hatay 

Ham di Selçuk 

2. — HAVALE EDİLEN EVEAK 

1 lâyihalar 
1. — İnhisarlar umum. müdürlüğü mütedavil 

sermayesinin 63 000 000 liraya çıkarılması hak
kında kanun lâyihası (1/879) (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
2. — Eskişehir mebusu izzet Arukan'ın, şose 

ve köprüler kanununun bazı maddelerini tadil 
eden 1882 sayılı kanunun bazı maddelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/67) 
(Nafia, Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — idare Heyetinin, Riyaseti cumhur 1942 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/68) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
4. —• Beyşehir'in Sclki köyünden İbrahim -

oğlu ismail diğer adı Seyid Ali Harmaııkaya'nırı 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/516) (Adliye encümenine) 

5. — Kaş kazasının Yeni köyünden tbrahim-
oğlu Mustafa Eğriboyım'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/517) 
(A di iye e neüm eni ne) 

BÎRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 15 

REÎS — Dr. Mazhar Germen 
KATİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nisan ve 
mayıs ayları hesabı hakkında murakıplık rapo
runa dair Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası (5/53,54) [1] 

dır. 
[1] 3 sayılı basmay'azıya ek zaptın sonunda-

(Mazbata okundu). 
R-ElS — Ittıla hâsd olmuştur. 
Kuznamedc başka mevzu yoktur. Çarşamba 

günü saat 15 de toplanılmak üzere içtimaa niha
yet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,04 

v>m-<t 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı 3 e ek 
Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nisan ve mayıs ayları 
hesabı hakkında Murakıplık raporuna dair Meclis 

Hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (5/54) 

Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis hesaplarının 

tetkiki encümeni 
Esas No. 5/54 
Karar No. 2 

12. XI.194$ 

Yüksek Reisliğe 

Nisan ayı hesabına ait Encümen raporiyle 
Murakıplık raporu arasında görülen bir lira 
farkın tetkiki Encümene havale olunmuştu. 

Yapılan tetkikat neticesinde Encümen rapo
riyle Murakıp raporunda görülen nisan ayı ip-
tidasındaki bankada mevcut para miktarındaki 
bir lira farkın Murakıplığın birler hanesindeki 
üç rakamının daktilo hatası olarak iki yazıldığı 
ve matbaada o suretle tabedildiği anlaşılmış ve 

hesap yekûnu da bu \âkıayı teyit ettiği görül
müş olmakla rakam tashih edilerek yenideıJL su
nuldu. 
Meclis H. T. En. Rs. M. M. | 

Çoruh Rize 
M. Kansu A. B. Zırh ! 

Kâtip 
Çorum Sinob Ordu 

Ş. Baran H. Oruçoğlu H. EÛşi 
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