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BAKANLAR 
Sayfa 

1. — Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Sııad Havri Ürgüblü hakkında soruşturma 

KUBULU 
Sayfa 

yapılmak üzere kurulan Karma Komisyon 
süresinin o ay daha uzatılması 145:146 

No, 
4998 

4999 

r>ooo 

KANUNLAR 
Sayfa 

5001 

5002 

Î003 

— Kanunlarda gecen Başkumandan 
Başkomutan ve Başbuğ tâbirleri ye
rine kaim olacak unvan hakkında 
kanun 3:5,11 
— İstanbul Üniversitesi binalarının 
yapımı hakkında kanun 24,32:42, 

43 :46,56 :57,58 :61 
--- Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü memur ve 
hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 
2847, 3173 ve 4620 saydı Kanunlarda, 
değişiklik yapılması hakkında ka
nun 2,56,77 :78 
— • Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit, ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (.1) sayılı cetve
lin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun 56, 

78:79 
— • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik. Devletleri Hü
kümeti arasında 27 Şubat 1946 ta
rihinde Kahire'de imzalanan Anlaş
maya ek olarak Ankara'da 6 Aralık 
İ946 tarihinde imzalanan Anlaşma
nın onanması hakkında kanun 82, 

110,113:114,115,116:119 
- - Türkiye ile Haşimi Şark - ül - Ür
dün Kıratlığı arasında Ankara'da İl 
Ocak 1947 tarihinde imzalanan Dost
luk Andlaşmasının onanması hakkın
da kanun 106, 

122,171:172,175,182,182:185 

No. 
5004 

Sayfa 
- Olağanüstü vaziyet dolay isiyle 

bazı vergi ve resimlere zam icrasına 
dair olan 3828 sayılı Kanuna ek 4040 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun 110,114:115,215 

5005 — Bucak müdürlerinin devir masraf
ları hakkında kanun 112,138:139, 

215:216 
5006 —- Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun 112,139,216:217 

5007 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 2,112,140.217 

5008 — Posta Kanununa ek 2721 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun 112,140,217 :218 

5009 — Telgraf ve Telefon Kanununa ek 
2722 sayılı Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun 112, 

141,218 
5010 — Askerlik Kanununun 35 neı mad

desine bir fkra eklenmesi hakkında 
kanun 122,144,218:220 

5011 — Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nası ve eklenti binaları ile tesisleri
nin yapımı yetkisinin Bayındırlık 



No. Sayfa | 
Bakanl ığına devr i hakk ında kanun 106, j 

144,220:228,231,232,233 :23ö 
5012 — Köy okul lar ı ve Enst i tü ler i Teş

ki lâ t Kanununun 25 nei maddesinin 
birinci f ıkrasında değişiklik yapıl
ması hakk ında k a n u n 14.112,138,146 : 

156,246 
5013 — Ordu r e j a n d a r m a y a mensup su

baylar la era t ın vesair binek hakkı 
(ilanların kemdi malı bineklerinin ve 
o rduya alınan ahali nakl iye vası ta 
hırının ödenmesine da i r olan 147! 
sayılı Kanun un 4657 sayılı Kanunin 
değiştiri len 4 neü maddesinin değiş
tiri lmesi hakk ında kamuı 122,16?) :171, 

248:250 
5014 --— Türk paras ın n kıymetini koruma 

hakk ındak i 1567 sayılı K a n u n süre
sinin uzat ı lmasına dai r k a n u n 122,172: 

182,250 
5015 — Altmış milyon liralık madenî 

ufakl ık pa r a bast ır ı lması hakkında. 122, 
156 :157,246 ;248,255,261,?85 :2S8 . 

5016 - Milletlerarası Para fonu ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Banka
sına katılmak için Hükümete yetki ve
rilmesine dai r kanun 122,157:103,163:169, 

232,248,255,261,289:292 
5017 Yargıçlar kanununa ek kanun 144,228: 

232,250:261,261:284 
5018 —• İseî ve İşveren Sendikaları ve 

Sendika Birlikleri hakkında k a n a n 48,189, 
295:324 

5019 - İş Kazahıriyle Meslek Hastalıkları 
ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 
sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bazı maddelerinin 
kaldırı lmasına dair kanun 48,289,324:328 

5020 —- Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun 82,82:83,86,238,328:348,353:375 

5021 — Millî Eği t im Bakanlığı Kuru luş 
kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı kanun
da değişiklik yap il m asma dair oları 
2926 sayılı kanuna ek kanun 2,144,228,376: 

377 
5022 —- 19 1-7 yılı Bütçe kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelin Büyük Millet [ 

No- Sayfa 
Meclisi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun 48,294.375:376,377,384, 

395:398 
5023 •-- Dışişleri. Bakanlığı kuruluşu hak

kındaki 3312 sayılı kanuna ek kanun 
110,294,388:389 

5024 ,1 and arma Era,1 Kanununun 12 
nei ve Geçici üçüncü maddelerinin 
değişi irilmesi hakkında kamı 122,294,391 : 

392 
5025 — Millî Eğitim Bakanlığı tarafın

dan idare edilecek okul pansiyonları 
hakkındaki kanuna ek' 2005 sayılı ka
nunun 8 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun 189,294:295,392 

5026 - - Umıirde Güzelyahda Anadolu 
Apart imanının 6 sayılı dairesinde 
ol ırran Müeteba Üs tüudağ 'm hüküm
lü olduğu cezaların affına dair kanım 

353,392:394 
5027 Temsil ödeneği kanunu 64:66,238,377 

383,384:386.389,394,399 402,403:406 
5028 - Türkiye Oumhuriyeü Hükümeti 

ile Fransa Cumhuriyeü geçici Hükü
meti arasımla Hava Ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun 238,386:387.389.394,4()7 :410 

5029 • •• Türkiye ile Çekoslovakya arasın
da, 5 Aralık' 1946 tarihinde Ankara ' 
da imzalanan Ticaret ve Ödeme. An
laşma kiriyle Modüs Vivendiye ek 
Anlaşma ve bağlantılarının onanma 
sı. hakkında kanun 10,238,387,390,394, 

411:414 
5030 -— Türkiye ile Yunanistan arasında 

imza, edilen Ticaret, ve Ödeme Anlaş
ması ile bağlantılarının yürür lük 
süresinin üç ay daha uzatılması hak
kında kanun 238:239,387:388,390,394,415: 

417 
5031 --— Türkiye ile Yunanistan arasında 

imza, edilen Ticaret ve Ödeme Anlaş
ması ile bağlantı hırının yürür lük sü
resinin üç ay daha uzatılması hak
kında kanun 10,239,388,390.392.394,418:421 

5032 - İstanbul Adalet, binası inşası için 
gelecek yıl lara geçici yüklenmelere gi
rişi Imesi hakkımla kanun 189,294,389 :39l, 

392,394,422:425 



KAKARLAR 

ıo 

16 

No. Sayfa 
1514 —• Uşak'm Ünalan Mahallesinden Meh

met Demiröz 'ün ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında 3 
—• Diyarbakır'ın Kızılmelmıet Kö
yünden Abdullahoğlu Hulusi Arslan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 
— Niksar'ın Çalea Köyünden Hamit-
oğlu Ömer Arslan'm ölüm cezasına 
çarptırıl ması hakkında 
—• Tutanakların onanmasından son
ra ortaya çıkacak olan şikâyet ve iti
razlar hakkında 10,16:17 

1518 — Serkisoğln Misak Kasarcan'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da 
— Pütürge Jandarma erlerinden ve 
Merzifon'un Suçayı Köyünden Ars-
•lanoğlu Şevket Ateşgöz'ün ölüm ce
zasına çarptırıl İması hakkında 
— İstanbul Milletvekilliğine seçilen 

1515 

1516 

1517 

1519 

1520 

20 

30 

No. Sayfa 
Burhan Cahit Morkaya'nm seçim tu
tanağının reddi hakkında 82,87: 

96,99,100:103 
1521 — Danıştay'da ihdas edilen 6 ncı 

daire Başkanlığına Fazıl özelçi ve 
üyeliklerine Tevfik Gerçeker ve Ab-
durrahman Şeref Hocaoğlu'nun se
çildikleri hakkında 110,113,115,115 

1522 — Sayıştay Üyeliğine Fuat Beşkar
deşin seçildiği hakkında 112,137,138 

1523 — Danıştayda ihdas edilen Altıncı 
daire üyeliğine Ziya Önen'in seçildi
ği hakkında 110,113,115,115,137,138,141 

1524 — Gümrük ve Tekel eski Bakanı Su-
ad Hayri Ürgüblü halikında soruştur
ma yapmak üzere kurulan Karma Ko
misyonun - görev süresinin uzatılma
sına 'dair 145:146 

1525 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ça
lışmalarına 14 Nisan 1947 tarihine 
kadar ara verilmesi hakkında 394:395 

ÖNERGELER 
Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel] 
1. —• Belediye istimlâk Kanununun 22 

ve 23 ncü maddelerinin yorumlanması 
hakkında (4/19) 8 

2. —• Dilekçe Komisyonunun 1 . V I . 
1945 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
2036 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesinin geri verilmesi 
hakkında (4/20) 15 

Bolu [Lûtfi Gören] 
3. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin (A) fıkrasının yorumlanmasına dair 
(4/21) 106 

Seyhan [Hilmi Uran ve iki arkadaşı] 
4. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi ça

lışmalarına 14 Nisan 1947 tarihine kadar 
ara verilmesi hakkında 394:395 

15 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünseli 
1. — Dilekçe Komisyonunun 1 ."VI. 

1945 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 
2036 sayılı kararm Kamutayca görüşülme
sine dair (4/2) 

Malatya [Eski Milletvekili Emrulldh 
BarkanJ 

2. — Dilekçe Komisyonunun 25 .1 .1946 
tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2296 
sayılı Kararm Kamutayda görüşülmesine 
dair (4/3) ' 56,76:77 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORDAKİ 
1. —• Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba

kanlığı kısmında değişiklik j^apılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/106) 56,78:79 

2. —• .işçi ve işveren Sendikaları ve 
Sendika Birlikleri hakkında kanun tasan-



Sayfa 
Hin a dair (1/125) 189,295:324 

3. — İş kazalariyle Meslek hastalıkları 
ve Analık sigortaları hakkındaki 4772 sa
ydı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında (1/126) 189, 

324:328 
4. • - İzmir'de Güzelyalı, Anadolu apart

manının 6 sayılı dairesinde oturan Mücte-
ba Üstündağ'ın hükümlü olduğu cezaların 
affına dair (5/57) 353,392:394 

5. - - Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Askerî Yargıtay adlî üye ve mü-
lâ/.imleriyle savcı ve yardımcılarına, ra
portörlere vo askerî mahkemelerde ve yar
gıçlık görevlerinden naklen merkez görev
lerinde çalıştırılan askerî adlî yargıçlara 
ve adaylarına ödenek verilmesi hakkında 
kanım teklifine dair (2/16) . 144,196:215 

(i. — Yargıçlar Kanununa ek kanun 
tasarısına dair ( 1 /64) 144,228 :232,250:261,261 : 

284,349 

1. - - Diyrbakır'ın Kızılmehmet Köyün
den Abdullah oğlu Hüsnü Arslan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkfnda başbakan
lık'tezkeresine dair (3/2) 

2. — İstanbul Paııgaltı Babil Sokağında-
Serkisoğlu Misale Kasarcan 'm ölüm cezası
na, çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresine dair (3/4) 

3. - - Niksar'ın Oalea köyünden llami-
toğlu Ömer Arslan'ın ölüm cezasına çarp-
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresine-
dair (3/3) 

4. -—- Pütürge Jandarma erlerinden ve 
.Merzifon'un Sueayı Köyünden Arslanoğlu 
Şevket Ateşgöz'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine da-
ir (3/6) 

5. --- Uşak'in Üııalaıı Mahallesinden 
Mehmet Denıiröz'üu ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/16) 

ANAYASA KOMİSYONU RAPORU 
1. - - Tutanakları İnceleme Komisyonu

nun, istanbul Milletvekili Salamon Adat.o 
hakkmdak,i raporuna dair (5/53) 10 

10 

20 

16 

30 

16:1 

Sayfa 
BAYİ \'l )l RLI K KOMİSYONU RAPORUARl 

1. idareci (îyel.er Kurulunun, Bü
yük Millet Meclisi binası ve eklenti bina
ları ile lesislerinin yapım yelkisinin Bayın
dırlık Bakanlığına devri hakkında kanun 
teklifine dair (2'29) 144,220:228,231,232,233: 

236 
2. • İstanbul Adalet, binası yapımı için 

gelecek .yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/141) 294,389:391,392,394,122:425 

3. - İstanbul Üniversitesi Hukuk ve 
İktisat Fakülteleriyle Tıp Fakültesi mer
kez binası ve bir kısım Hnst itlilerinin yap
tırılması ve Fen, Fdebiyal Fakülteleri ya
pılarının tamamlanması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/54) 24,32:42,43:46,56:57,58:61 

B U T O F KOMİSYONLARI RAPORLARI 
1. : Altmış milyon lirlık ufaklık para 

basılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1 /OS'ı 122,156:157,246 :248,255,261,285:288 

2. Bucak Müdürlerinin devir mas
rafları hakkında kanun tasarısına dair 
(1/82) 112,138:139,215:216 

3. - Devlet. Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü, memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 
3173 ve'4620 sayılı kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkımla kanun tasarısına dair 
(1/112) 56,77:78 

4. -••• Devlet Al.emurla.iM Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (T) sayılı cetvelin Fnıniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/83,84) 112,139,216:217 

5. - - Devlet Alemurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan kanuna ek 
4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Jandarma Genel Komutanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/115) 112,140,217 

6. - - Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna, bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/106) 56,78:79 

7. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak-

http://Al.emurla.iM


Sayfa 
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısına dair (1/135) 294,388:389 

8. ~ İdareci (iyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi 1947 ydı Bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında kanım teklil'ine dair 
(2/25) 294,375:370,377,384,395 :398 

9. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi binası ve eklenti binaları ile 
tesislerinin yapım yetkisinin Bayındır
lık Baaknlığma devri hakkında kanun 
teklifine dair (2/29; 144,220:228,231,232, 

233:230 
10. •—• İstanbul Adalet binası yapımı için 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/144) 294,389:391,392,394,422:425 

11. - - İstanbul Üniversitesi Hukuk ve 
İktisat Fakülteleriyle Tıb Fakültesi mer
kez binası ve bir kısım enstitülerinin 
yaptırılması ve Fen, Edebiyat Fakülte
leri yapılarının tamamlanması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/54) 24,32:42,43:40,50: 

57,58:01 
12. lamlarına Erat Kanununun 12 

îıci ve geçici 3 neü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun i aşarisi ııa dair 
(1/139) 294,391:392 

13. - - Millî Eğitim Bakanlığınca idare 
edilecek Okul Pansiyonları hakkındaki 
1838 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesine dair olan 2005 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/142) 294,392 

14. — - Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4920 sayılı Kanu
na ek karnın tasarısına dair (J/11 (i) 144,228, 

370:377 
15. -• Milletlerarası Para Fonu ile Kal

kınma ve İmar Bankasına katılmamız için 
Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısına dair (1/70) 122.157 :103,103 :109,232,248; 

255,261,289:292 
16. - Ordu ve Jandarmaya mensup su

baylarla eratın vesair binek hakkı olan
ların kendi malı bineklerinin ve Orduya 
alman ahali nakJive vasıtalarının ödenme-

Sayfa 
sine dair olan kanunun 4657 sayılı Ka
nunla değiştirilen 4 neü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/103) 122,169:171,248:250 

17. - - Posta Kanununa ek 2721 ve bu 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4040 sayılı kanunlarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/104) 112,140,217:218 

18. — Posta, telgraf ve telefon mürase-
İçlerinden alınacak nakliyat vergisi hak
kında kanun tasarısına dair (1/61) 110, 

114:115,215 
19. - - Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lioğlu'nun, Askerî Yargıtay adlî üye ve 
mülâzimleriyle savcı ve yardımcılarına, ra
portörlere ve askerî mahkemelerde ve yar
gıçlık görevlerinden naklen merkez görev
lerinde çalıştırılan askerî adlî yargıçlara 
ve adaylarına ödenek verilmesi hakkında 
kanun teklifine daîr (2/10) 144,190:215 

20. Telgraf ve Telefon Kanununa ek 
2722 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 4647 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/105) 112,141,218 

21. -— Temsil ödeneği hakkında kanun 
tasarısına dair (1/50) 238,377:383,384: 

380,389,394,399.402,403 400 
22. — • Türk Parasının Kıymetini Koru

ma hakkındaki 1507 sayılı Kanun süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/94) 122,172:182,250 

23. - Yargıçlar Kanununa ek kanun ta
sarısına-dair (1/04) 144,228:232,250:261,261: 

284,349 

ÇALİŞMA KOMİSYONU RAPORLARİ 
1. - - İşçi ve işveren Sendikaları ve Sen

dika Birlikleri hakkında kanun tasarısına 
dair (1/125) 189,295:324 

2. — İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları 
ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında
n/126) 189,324:328 

Dİ E EKO E KOMİSYONU RAPORU 
1. •— Malatya eski Milletvekili Emrullah 



Sayfa 
Barkan "m, Dilekçe Komisyonun un 25 , I . 
11)4(1' tarihli Haftalık Karar cetvel indeki 
2296 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine. dair önergesi, hakkında (4/3) 56,76:77 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Dışişleri i'akan lığı Kuruluşu hak

kındaki 8312 sayılı Kanuna ek Kanun ta
sarısına dair (1/135) 294,388:389 

2. ----- Milletlerarası para Konu ile Kal
kınma ve İmar Bankasına katılmamız için 
Hükümete yetki verilmesine dair kanun 
1 asamı hakkında (J/76) 122,157:163,163:169, 

282,248,255,261,289:292 
8. --- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile .Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/73) 288,386:387,389,394,407:410 

4. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve ödeme Anlaşma!ariyle Modüs viven-
di'ye ek Anlaşma ve bağlantılarının onan
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/121) 288,387,390,394,411:414 

5. — Türkiye ile II asimi Şark - ül -
Ürdün Krallığı arasında imzalanan Dost
luk Anlaşması hakkında kanun tasarısına 
dair ( l /Rta) 122,171:172,175,182,182:185 

6. ~- Türkiye - Y'unanistan Ticaret ve 
Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının yü
rürlük süresinin üç ay daha uzatılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/122) 239,388, 

890,392,894,418:421 
7. Türkiye - Yunanistan Ticaret ve 

Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının 20 
Aralık 1946 tarihine kadar üç ay daha 
uzatılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/186) 288,887:388,894,415,417 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPOSU 
1. —- İş kazalariyle Meslek hastalıkları 

ve Analık sigortaları hakkındaki 4772 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/126) 189,324:328 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. - Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata'nm, Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilât Kanununun 25 uei maddesinin bi-

Sayfa 
rinci fıkrasında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifine dair (2/22) 112,138.. 

146:156,246 
2. — Bucak Müdürlerinin devir masraf

ları hakkında kanun tasarısına dair (1/82) 112, 
138:139,215,216 

3. - Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/83,84) 112,139,216:217 

4. - Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna ek 
4644 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Jandarma Genel Komutanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/115) 112,140,217 

5. - - İşçi ve İşveren Sendikaları ve 
Sendika Birlikleri hakkında kanun tasa
rısına dair (1/125) 189,295:324 

6. - Jandarma Erat Kanununun 12 nci 
ve geçici 3 ncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/139) 294,391:392 

7. —- Ordu ve Jandarmaya mensup 
subaylarla eratın vesair binek hakkı olan
ların kendi malı bineklerinin ve Orduya 
alman ahali nakliye vasıtalarının ödenme
sine dair olan kanunun 4657 sayılı Kanun
la değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1 /108) 122,169 :171,248:250 

8. —• Temsil, ödeneği hakkında kanun 
tasarısına dair (1/56) 238,377:383,384:386, 

389,394,399:402,403:406 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARİ 
1. •-— Altmış milyon liralık ufaklık para 

basılması hakkımla karnın tasa.rısma dair 
(1/98) 122,156 :157,246:248,255,261,285:28S 

2. •— Posta, telgraf ve telefon mürase-
lelerinden alınacak nakliyat vergisi hakkın
da karnın tasarısına dair (1/61) 110,114:115,215 

3. Türk Parasının Kıymetini Koru
ma hakkındaki 1567 sayılı Kanun süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/94) , 122,172:182,250 



Sayfa 
MECLİS HESAPLARINI İNCELEME KO

MİSYONU RAPORLARI 
1. — Büyük Millet Meclisi 1946 yılı 

Eylül ve Ekini ayları hesabı hakkında 
(5/55) ' ' 14,21 

2. — Büyük Millet Meclisi 1946 yılı 
Kasım ve Aralık ayları hesabı hakkında 
(5/56) 64,83 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata'nm, Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilât Kanununun 25 nci maddesinin bi
rinci fıkrasında değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifine dair (2/22) 112,138,146: 

156,246 
2. —' İstanbul Üniversitesi Hukuk 

ve İktisat Fakülteleriyle Tıb Fakültesi 
'merkez binası ve bir kısım Enstitülerinin 
yaptırılması ve Fen, Edebiyat Fakülteleri 
yapılarının tamamlanması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/54) 24,32:42,43:46,56:57,58:61 

3. — Millî Eğitim Bakanlığınca idare 
edilecek Okul Pansiyonları hakkındaki 1838 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair olan 2005 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/142) 294,392 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısına dair (1/116) 144,228,376:377 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Askerlik Kanununun 35 nci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında kamın 
tsansma dair (1/138) 144,218:220 

2. — Jandarma Erat Kanununun 12 nci 
ve geçici 3 ııeü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/139 294,391: 

392 
3. — Ordu ve Jandarmaya mensup su

baylarla eratın vesair binek hakkı olanla
rın kendi malı bineklerinin ve Orduya alı
nan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine 
dair olan kanunun 4657 sayılı kanunla de-
ğiştirlen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 

Sayfa 
hakkında kanun tasarısına dair (1/103) 

122,169:171,248:250 
4. —- Seyhan Milletvekili Sinan Tekel i-

oğlu'nım, Askeri Yargıtay adlî üye vt mü-
lâzımleriyle savcı ve yardımcılarına, rapor
törlere ve askerî mahkemelerde ve yargıçlık 
görevlerinden naklen merkez görevlerinde 
çalıştırılan askerî adlî yargıçlara ve aday
larına ödenek verilmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/16) 144,196:215 

5. — Temsil ödeneği hakkında kanun 
tasarısına dair (1/56) 238,377:383,384:386,389, 

394,399 :4O2,403:406 

1. •-- Kanunlarda geçen Başkumandan, 
Başkomutan ve Başbuğ tabirlerinin yerine 
kaim olacak unvan, hakkında kanun tasarı
sına dair (1/87) 3:5,11 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — tş kazalariyle Meslek hastalıkları 
ve Analık sigortaları hakkındaki 4772 sayı
lı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/126) 

189,324:328 

SAYİŞTAY K OM İS YON I' RAPORLARI 
1. — Bedefı Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1941 yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresiyle Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabı. hakkın
da kanun tasarısına dair (3/80, 1/1.33) 352 

2. — 1941 yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresiyle 1941 yılı Kesinhe
sabı hakkında kanun tasarısına dair '(3/28, 
1/62) . 352 

3. —• 1942 yılı Millî Korunma bilanço
sunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez
keresine dair (3/23) 352 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
îşletmo Genel Müdürlüğü 1941 yılı Ke-
sinhesabm?, ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayiştay Başkanlığı tezke
resiyle Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1.94.1 yılı Kesin-
hesabı hakkında, kanun tasarısına dair 
(3/53, 1/113) 352 



SayJta 
5. — Devlet. Havayolları Genel Müdür

lüğü 1941 yılı Kesin hesabına ait uygunluk 
bildiriminin sıın olduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresiyle Devlet. Havayolla
rı Genel Müdürlümü 1941 yılı Kesiuhesalu 
hakkında kanun tasarısına, dair (3/32, 
1/114) 353 

0. - I i ııcİMİ ve Sahiller- Gemi Müdür
lüğü .1.941 yılı Kesinhesabuın ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna, dair Sayıştay 
Başkanlığı, tezkeresiyle Hudut ve Sahiller 
Sağlık (ienel Müdürlüğü 1941 yılı Kesiıı-
hesabı hakkında, kanım tasarısına da ir (.3/29, 
1/63) 353 

7. - - Orman Gene! 'Müdürlüğü 1941 m 
lı Kesinlıesabme, ait uygunluk bildirinıinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez-
keresiydi! Orman (ienel Müdürlüğü 1941 yılı 
Kesin hesabı hakkında, kanun tasarısına 
dair (3/54, -İ/UT) 353 

S. • Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
(ienel Müdürlüğü 1941 yılı Kesin hesabına. 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı, tezkeresiyle' Posta, 
Tehuraf ve Telefon İşletme (ienel Müdürlü
ğü 1.941 yılı Kcsinlıesabı hakkında kanun 
tasarısına, dair (3/'81, 1/131) 353 

9. Vakıflar (ienel Müdürlüğü 1941 
yılı Kesinhesabma ait. uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna, dair sayışta.\ Başkanlığı. 
tezkeresiyle Vakıflar Genel Müdür lüğü 1941 
yılı Kesiühesabı. hakkında, karnın, tasarısına 
dair (3/02, 1/1 ıs) :;53 

Tl( 'AI1ET KOM ÎSY< >N'U RAPORLARİ 
1. - - Millet lerarası para Fonu ile Kal

kınma ve İmar Bankas ına kat ı lmamız i e in 
Hükümete yetki verilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında. (1/76) 122,157:103,163:109, 

232,248,255,201,289:292 
2. Türk iye - Çekoslovakya Ticaret 

ve Ödeme Anlaşmalariyle M öd üs viven-
d l 'ye ek .Anlaşma-ve bağlant ı lar ının onan
ması hakkında kanun tasarısına da i r 
(1/121) 208,387,390,394,411 :414 

0. --- Türk iye - Yunanis tan Ticaret ve 
Ödeme Anlaşması ile bağlant ı lar ının 20 
Ara l ık 1946 ta r ih ine k a d a r üç ay daha 

Sayfa 
uzatılması hakkında kanun tasarısına dai r 
fi m\) 238,387:388,394,415:117 

-1. Türk'iye - Yunanis tan Ticaret ve 
Ödeme' Anlaşması ile bağlant ı lar ının yü
rür lük süresinin İh; ay daha uzatılması 
hakkımla kanun tasarısına dai r (1/122) 239,388, 

390,392,394,11 S :421 

TVTANAKLAK! İN O E L L Mt : KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. Eskişehir Milletvekilliğine seçi
len Kemal Zey1 inoğlu' ım ait secim tu ta
nağının e.'Öuderihliğhıe da i r Başbakanlık 
tezkeresine dair ( 3 ' 7 i ) 144,190 :İ90 

2. - İstanbul Milletvekillisine seçilen 
B u r h a n Cahit Morkaya 'n ıu seçim tu tana 
ğı hakk ında (5 18) 82,87:90,99.100:10:; 

3. .İstanbul Alili* t vekilliğine seçilen 
Senini Yürülen/ in seçim tu tanağ ı hakkın
da (5/18) 82,90:9!: 

4. - Muğla Milletvekill iklerinin seçim 
tu t anak la r ı hakkında. (5/1-9) 295.370 

1. istanbul Millet \ekil i Sabunun 
Adato hakkında (5/53) 10,10:17 

ULAŞTIRMA KOMİSYON! KAPOh'LAK! 
1. Devlet Demiryolları ve Liman 

lan İşletme Genel Müdür lüğü memur ve 
hizmetlilerinin ücret ler ine dair (dan 2817, 
3173» ve 1-020 sayılı K a n u n l a r d a değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1 /112; 50,77:78 

2. Posta Kanununa ek 2721 ve bu 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
h a k k ı n d a k i 4040 saydı Kanunlarda deği
şiklik yapılmasına, dair kanun tasarısına 
dair (I / l 04) 112,1 10.217 ;2 i s 

3. .Posta, telgraf \ <• telefon nıiirase-
lerınden al ınacak nakl iyat verdisi hakkın
da kanun tasar ıs ına dai r (1/(11) 110,111:115,215 

1, --- Telgraf ve Telefen Kanununa ek 
2722 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakk ındak i 4047 sayılı Ka
nımda değİşklik yapılmasına dair k a n u n 
tasarısı hakkında (1 / İ05) 112,141.218 

Türkiye ( Tıiııhuriyet i Hükümet i 
ile F ransa Uunıbııriyeti Geçici Hükümet i 



Sayfa 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/73) 238,386:387,389,394,407:410 

GEÇlCÎ KOMİSYON RAPORLARI 
1. — Millî Korunma Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
• tasarısı hakkında (1/130) 238,328:348,349, 

353:375 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Birleşik Amerika Devletleri Hükümeti ara
sında 27 Şubat 1946 tarihinde Kahire'de 
imzalanan Anlaşmaya ek Anlaşmanın onan-

Sayfa 
ması hakkında kanun tasarısına dair (1/92) 110, 

113:114,115,116:119 

KARMA KOMİSYON RAPORLARI 
[Adalet - İçişleri] 

1. — Danıştayda ihdas edilen Altıncı 
Daire Başkanlığı ile üyelikleri için seçim 
yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
hakkında (3/67) 110,113,115,1371138,141 

[Bütçe - Maliye - Sayıştay] 
1. — Sayıştayda açık bulunan üyelik 

için seçim yapılmasına dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi hakkında (3/55) 112,137,138 

SAYIN MÎLLETVEKÎLLERIYLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER 
İzin 

1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin 
verilmesi 48:49,86:87 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 

Sadık Aldoğan 'm Milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/89) 189 

2. —• Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-
takoğlu 'nun Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/72) 14 

3. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-
takoğlu 'nun Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/73) 14 

4. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-
takoğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/77) 48 

5. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban rın Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/69) 2 

6. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'in, Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/74) 14 

7. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'in, Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/75) 14 

8. —- İzmir Milletvekili Haydar Rüştü 
öktem 'in Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/75) .14 

9. — Zonguldak Milletvekili Sabri Koç-
er'in Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/70) 2 

Ödenek 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan İzmir Milletvekili Lâ
tife Bekir Çeyrekbaşı'nın ödeneği hak
kında (3/84) 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Hakkâri Milletvekili Selim 
Şeve 'nin ödeneği' hakkında (3/85) 

87 

87 

Seçimler 
1. — Başkanlık Divanına bir kâtip se

çilmesi 20,21 
2. —< Tutanakları İnceleme Komisyo

nunda boşalan yerlere yeni üyeler ayrıl
ması 190 

Seçim tutanakları 
1. —- Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 

Kemal Zeytinoğlu'nun seçim tutanağı 3,144,' 
190:196 

2. —' İstanbul MilletvekilÜğine seçilen 
Burhan Cahit Morkaya 'nm seçim tutanağı 82, 

87:96,99,100:103 
3. —İstanbul Milletvekili Salamon 

Adato 'nun seçim tutanağı 10,16,17 
4. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen 

Senihi Yürüten'in seçim tutanağı 82,-96:99 
5. — Muğla Milletvekillerinin seçim tu

tanakları ' 295,376 

SEÇİMLER 
1. — Danıştayda ihdas edilen Altıncı 

Daire Başkanlığı ile üyelikleri için, seçim 
(3/6T) 110,113,115,115,137,138,141 

2. — Sayıştayda açık bulunan 
için seçim (3/55) 

üyelik 
112,137,138 



- 1 0 -
CEVAPLARI SORULAR VI 

Sayfa 
Adalet Bakanlığından 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke-' 
mal özçoban'm, Van'da yaptırılan Asker 
Hastanesiyle Hava Meydanı yapımı işlerin
de yolsuzluk çıktığı hakkındaki haberlerin 
doğru olup olmadığına ve bu yolsuzlukları 
haber veren vatandaşın tevkif ve mahkûm 
edilip edilmediğine dair sözlü sorusu ve 
Adalet Bakam Şinasi Devrin'in cevabı 238, 

244,245 

Dışişleri Bakanlığından 
1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 

Yüreğir'in, Türkiye ile Suriye arasında as
kıda kalmış meseleler bulunup bulunmadı
ğına ve Suriyede'ki Türklere karşı işlen
mekte olan suçlar için Hükümetin bir te
şebbüse geçip geçmediğine dair sözlü so
rusu 189,295,358 

2. — Samsun Milletvekili Cemil Bil-
sel 'in, Spitzberg takımadalarına ait Sov
yet teklifine bazı gazeteler MontreUx Söz
leşmesini karıştırdıklarından meselenin 
aydınlatılması hakkında sözlü sorusuna 
Dışişleri Bakanı Hasan Saka'nm cevabı 32, 

49:54 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1. — istanbul Milletvekili Dr. Adnan 

Adıvar'm, rakı fiyatlarında yapılacak in
dirme hakkında, sorusuna Gümrük ve Tekel 
Bakanı Tahsin Çoşkan'm sözlü cevabı 20,24:30 

İçişleri Bakanlığından 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ah- -

med Veziroğlu'nun, Bolvadin Belediye 

1. — Adana Çiftçiler Birliğinin yıllık 
Kongresi dölayısiyle Kongre Başkanlığının 
Büyük Millet Meclisine sevgi ve saygıları
nı bildiren tel yazısı 292 

2. — Antakya, Aydın, Burdur, Eskişe
hir, İzmit, Konya, Ordu, Yozgad C. II. 

. Partisi yıllık İl Kongreleri ile; 
Kırşehir Kızılay Kongresi münasebetiy

le kongre başkanlıkları tarafından gönderi
len ve; 

Sayfa 
Başkanının yolsuz hareketleri hakkındaki 
sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Şükrü Sök
mensüer'in cevabı 122,190,239:241 

2. —• Çanakkale Milletvekili Nurettin 
Ünen'in, Uşak Belediye seçimleri hakkın
daki sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Şükrü 
Sökmensüer'in cevabı 110,113,123:137 

3. — Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'
un, komünist tahriklerinden dolayı Sıkı
yönetim Komutanlığınca yapılan soruş
turma hakkındaki sözlü sorusuna İçişleri 
Bakanı Şükrü Sökmensüer'in cevabı 64,66:76 

4. — Kütahya Milletvekili Hakkı Ge
dik ve üç arkadaşının, Uşak Belediye se
çimleriyle Gediz Belediye seçimi hakkın
daki sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Şükrü 
Sökmensüer'in cevabı 112,123:137 

Maliye Bakanlığından 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lioğlu'nun, Askerî ve Mülki emekliler ay
lıklarına yapılan zam tutarının açıklan
ması hakkındaki sözlü sorusuna Maliye 
Bakanı Halid Nazmi Keşmir'in cevabı 144, 

241:244 

Millî Savunma Bakanlığından 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Kemal özçoban'm, Van'da yaptırılan 
Asker Hastanesiyle Hava Meydanı yapımı 
işlerinde yalsuzluk çıktığı hakkındaki ha
berlerin doğru olup olmadığına ve bu yol
suzlukları haber veren vatandaşın tevkif 
ve mahkûm edilip edilmediğine dair sözlü 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Orgl. Ce
mil Cahit Toydemir'in cevabı 238,244:245 

Gazianteb C. H. Partisi Başkanı tara
fından Gaziantebi'in kutulusunun yıl dö
nümü dölayısiyle saygı ve bağlılıklarını 
bildiren telgraflar 5 

3. — Çocuk Esirgeme Kurumu »Seyhan 
Merkezi Kongre Başkanı tarafından gön
derilen ve Kongrenin bağlılık, sevgi ve 
saygılarını bildiren telgraf 119 

4. — Koçarlı Halkevi Başkanlığından; 
Halkevlerinin ve Halkodalarmın kuruluş-

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
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lan yıl dönümü münasebetiyle güven*ve 
saygılarını bildiren telgraf 425 

5. — Sarıgöl Tütün ınüstahşıllannuı, 

Sayfa 
Hükümetin aldığı tedbirler sayesinde tü
tünlerini değer fiyatlarla sattıklarından 
dolayı sevinçlerini bildiren telgraf 103 

TASARILAR 
1. — Askerî Hastabakıcı hemşireler 

hakkındaki 3433 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/119) 10 

2. — Askerî Memurlar Kanununun 11 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/124) 48,189:190 

3. — Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/138) 122,144,218:220 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1941 yılı kesinhesabı hakkında (1/133) 110, 

352 
5. — Beden Terbiyesi Kanununa ek 

4047 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desi hükmünün 1947 yılı sonuna kadar 
uzatılması hakkında (1/111) 2 

6. — Denizaltı sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 
kanunun 4145 sayılı Kanunla değiştirilen 
2 nci maddesinin (C) fıkrasının değiştiril
mesine dair (1/129) 82 

7. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1941 yılı kesin
hesabı hakkında (1/11.3) 2,352 

8. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2817, 
3173 ve 4620 sayılı kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında (1/112) 2,56,77:78 

9. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine dair olan 4844 sayılı Kamında de
ğişiklik yapılması hakkında (1/147) 294 

10. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1941 yılı kesinhesabı hakkında (1/114) 2, 

353 
11. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna ek 
4644 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Jandarma Genel Komutanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında (1/115) 2,112,140, 

217 

12. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun 
(1/135) 110,294,388:389 

13. — Hava sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla değiş
tirilen 12 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/143) 189 

14. —• Gümrük Muhafaza memurlarının 
askerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 
1841 sayılı Kanuna ek kanuna dair (1/148) 294 

15. —• İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun değişik 116 ve 140 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında (1/136) 110 

16. — İstanbul Adalet Binası inşası için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında (1/144) 189,294,389:391,392, 

.394,422:425 
17. — İşçi ve İşveren Sendikaları ve 

Sendika Birlikleri hakkında (1/125) -48,189, 
295:324 

18. — İş kazalariyle meslek hastalık
ları ve analık sigortaları hakkındaki 4772 
sayılı 'Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair (1/126) 48,189,324:328 

19. — Jandarma Erat Kanununun 12nci 
ve geçici 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (1/139) 122,294,391:392 

20. — Jandarma Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/149) 294 

21. — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanuna ek kanuna 
dair (1/123) 14 

22. — Kimsesiz terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında (1/137) 110 

23. —• Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiy
le, Lozan Andlaşmasının 34 ncü madde
sinde bahis konusu olan optanlar için iki 
yıllık yeni bir opsiyon süresi tâyin edil
mesine ve Lübnan'daki Türk mallariyle 
Türkiye'deki Lübnan Ti malları durumunu 
kesin olarak düzenlemek üzere görüşme-
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lere başlanmasına ve bir sözleşme yapıl
masına dair (1/120} • 10 

24. — Milletlerarası Adalet Statüsünün 
36 neı maddesinin ikinci fıkrasında der
piş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını 
önceden tanımayı gerektiren ihtiyari kay
da katılma hakkında (1/131) 106 

25. — Millî Eğitim Bakanlığınca idare 
edilecek okul pansiyonları hakkındaki 
1838 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair olan 2005 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/142) 189,294:295,392 

26. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı (1/116) 2,144;228,376:377 
. 27. — Millî Korunma Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair (1/130) 82; 
82 :83,86.238,328 .-348,349,353 :375 

28: — Orman Genel Müdürlüğü 1941 
yılı kesinhembı hakkında (1/117) 2,353 

29. — Ordu îç Hizmet Kanununun 
2 nci maddesinin son fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (1/127) . 48,190 

30. — Posta, Telgraf ve Telefon Genel 
Müdürlüğü 1941 yılı kesinhesabı hakkın
da (1/134) / ,110,353 

31. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesi hakkındaki 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1 ve 2) sayılı cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair (1/140) 122 

32., — Subaylar Heyetine mahsus 4273 
sayılı Terfi Kanununun 1 nci maddesinin 
(A) fıkrası ile 4460 sayılı Kanunla değişti
rilen 16 nci maddesinin A, B, C, D, fık
ralarının değiştirilmesine dair (1/145), 189 

33. — Şeker ve glikozdan alınan mun
zam istihlâk vergilerinde yapılan indir
melerin onanması hakkında (1/146) 189 

34. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalariyle Mödüs viven-
di'ye ek Anlaşma ve bağlantılarının onan
ması hakkında (1/121) 10<238y387,390,394, 

411:414 

Sayfa 
35. —• Türkiyede'ki düşman menfaat-

leriyle ticari ve ekonomik işlemlerine,, men
kul ve gayrimenkul .mallarına el koyarak 
onları idare etmek üzere bir Sekestr İda
resi kurulması hakkında (1/150) 294 

36. — Türkiye ile Haşimî Şark - ül - Ür
dün Kırallığı arasında imzalanan Dostluk 
Andlaşmasının onanması hakkında (1/132) 106; 

122,171:172,175,182,182:185 
37 —• Türkiye - Yunanistan Ticaret ve 

ödeme Anlaşması ile bağlantılarının yü
rürlük süresinin üç ay daha uzatılması hak
kında (1/122) 10,239,388,390,392,394,418:421 

38. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1941 
yılı kesinhesabı hakkında (1/118) 2,353 

39.- — Vakıflar Genel Müdürlüüğnce 
istihdam edilecek avukatlar hakkındaki 
1263 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (1/128) 06 

40. — Yeniden 5 ilce kurulması hakkın
da (1/141) 122 

1. — Altmış milyon liralık ufaklık pa
ra basılması hakkında (1/98) 122,156:157:246: 

248,255,261,285:288 
2. — 1941 yılı kesinhesabı hakkında 

(1/62) 352 
3. — Bucak Müdürlerinin devir mas

rafları hakkında (1/82) 112,138:139,215 :216 
4. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/106) . 56,78:79 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında (1/83) 112,139,216:217 

6. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında (1/84) 112,139 

7. — Gümrük Kanunu tasarısı (1/67) 15 
8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1941 yılı kesinhesabı hakkın
da (1/63) .353 

9. — İstanbul Üniversitesi Hukuk ve 
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İktisat Fakülteleriyle Tıp Fakültesi mer
kez binası ve bir kısım Enstitülerinin yap
tırılması ve Fen, Edebiyat Fakülteleri ya
pılarının tamamlanması hakkında (1/54) 24, 

32:42,43:46,56:57,58:61 
10. — Kanunlarda geçen Başkumandan, 

Başkomutan ve Başbuğ tâbirlerinin yerine 
kaim olacak unvan hakkında (1/87) 3:5,11 

11. — Milletlerarası Para Fonu ile Kal
kınma ve İmar Bankasına katılmamız için 
Hükümete yetki verilmesine dair (1/76) 122, 

157 :163,163:169,232,248,255,261,289:292 
12. — Ordu ve jandarmaya mensup su

baylarla eratın vesair binek hakkı olanların 
kendi malı bineklerinin ve Orduya alman 
ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair 
olan kanunun 4657 sayılı kanunla değiştiri
len 4 neü maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/103) 122,169:171,248:250 

13. — Posta Kanununa ek 2721 ve bu 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4646 sayılı Kanunlarda, değişikr 
lik yapılmasına dair (1/104) 112,140, 

217:218 
14. — Posta, telgraf ve telefon mürase? 

lelerinden alınacak nakliyat vergisi hakkın
da (1/61) 110,114:115,215 

15. — Telgraf ve Telefon Kanununa ek 
2722 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 4647 sayılı Kanun-

Sayfa 
da değişiklik yapılmasına dair (1/105) 112r, 

141^18 
16. — Temsil ödeneği hakkında kanun 

tasarısı •( 1/56)• 64,:66,238,377:383,384,f 
386,389,394,39.9:402,403:406i 

17. — Türkiye- Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşik. Amerika Devletleri Hükümeti 
arasında 27. Şubat 1946 tarininde/Kahire'-
de imzalanan Anlaşmaya ek Anlaşmanın 
onanması hakkında (1/93) 82yllQ>113:114, 

115416,119-
18. — Türkiye Cumhuriyeti.Hükümeti 

ile Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında (1/73) 238, 

386:387;389)394i407^10 
19. — Türkiye ile,Naşimî Şark - ÜL- Ür

dün Kırallığı arasında, imzalanan. Dostluk • 
Andlaşmainnın onanması hakkında (1/132) 122, 

171:172,182,182:185 
20. — Türkiye - Yunanistan Ticaret ve 

ödeme Anlaşması ile .bağlantılarının 20 
Aralık 194.6, tarihine, kadar, üç ay. daha uzar 
tılnıası hakkında., (1/36) 238,387:388,394,415:417 

•23.ı — Türk Parasının Kıymetini: Kora
nın hakkındaki 1567 sayılı Kanun süresi
nin uzatılmasına dair (1/94) 122,172:182,250 

22. — Yargıçlar Kanununa ek kanun 
tasarısı (1/64) 144,228:232,250:261,261:284,349 

TEKLİFLER 
Ankara [Hıfzı Oğuz Bekata ve iki ar

kadaşı] 
1. — Köy ebeleri ve Köy Sağlık memur

ları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı 
Sağlık- ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilât ve Memurin Kanununun bazı madde? 
lerinin değiştirilmesine dair olan 4459 sa> 
yılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci fık
rasına yeni bir hüküm eklenmesi hakkında 
(2/24) 14,112;138,146d56i24fi 

Bolu [Lûtfi Gören] 
2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu

nunun muaddel 116 ve 140 ncı maddelerir 
nin değiştirilmesine dair olan 1562 sayılı 
Kanunun değiştirilmşşi hakkında (2/2,6) 56 

[î&meci 'ÜyeUr İDiırulu] 
3. — B ü ^ k Millet* Meclisi 1947 yılı 

bütçesinde değişiklik yâpılmasina dair 
(2/25) i' 48,294,375:376,377^384,395:398 

4 -—Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklentibinala-çi; ila- •tesislerinin 
yapım yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına 
devri hakkında, (2/29). 106,144,220:228,231, 

232,233:236 
Kastamonu [Muzaffeer Akalın] 
5. —- Danıştay Kanununa, ek kanun 

teklifi (2/28) . 86 
Seyhan [Sinan T&kelioğlu] 
6 .— Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 64 ncü ve aynı kanunun 1746 sayılı 
Kanunla d e ğ i ş t i r i p 47 nci maddelerinin: 
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değiştirilmesi hakkında (2/32) 106 
Trabzon [Mustafa Reşit Tarakçıoğlu] 
7. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun 3 neü maddesinin (E) bondine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/30) 106 

8. — Maarif Teşkilâtına dair olan ka
nunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/31) 106 

Urfa [Razi Soyer] 
9. — Guleman Kromlarını keşfeden 

Yüksek Mühendis Abdullah Ilüsrev G-u-

Sayfa 
leman'a ikramiye verilmesi hakkında 
(2/27) 61 

Seyhan f Sinan Tekelioğlul 
1. — Askerî Yargıtay adlî üye ve mü-

.lâzimleriyle savcı ve yardımcılarına, rapor
törlere ve askerî mahkemelerde ve yar
gıçlık görevlerinden naklen merkez gö
revlerinde çalıştırılan askerî adlî yargıç
lara ve adaylarına ödenek verilmesi hak
kında (2/16) 144,196:215 

TEZKERELEB 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1. — Askerî Memurlar Kanununun 11 

nei maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının geri verilmesine dair 
(3/90) 189:190 

2. — Ordu îçhizmet Kanununun 2 nei 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının geri veril-" 
meşine dair (3/91) 190 

Karışık 
1. — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 

Kemal Zeytinoğlu'na ait seçim tutanağının 
gönderildiğine dair (3/71) 3,144,190:196 

1. — 1942 yılı Millî Korunma bilan
çosunun gönderildiğine dair (3/23) 352 

2. — Danıştayda ihdas edilen Altıncı 
Daire Başkanlığı ile üyelikleri için seçim 
yapılmasına "dair (3/67) 110,113,115,115, 

137,138,141 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. •— Afyon Karahisar Milletvekili 

Gl. Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında 
(3/89) 189 

2. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-
takoğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/72) 14 

3. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-
takoğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/73) 14 

4. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-
takoğlıı'nun Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/77) 48 

5. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba-
'ban'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/69) 2 

6. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban 'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/74) 14 

7. — tstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/75) 14 

8. — İzmir Milletvekili Haydar Rüştü 
öktem'in Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/76) 14 

9. — Zonguldak Milletvekili Sabri Koç-
er'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/70) 2 

ölüm Cezaları 
1. — Akşehir'in Saray Köyünden Halil 

Ünal'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/78) 48 

2. — Kırşehir'in Deveci Köyünden Yu
suf oğlu Hakkı Şahin 'in, ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/86) 106 

3. — Salihli'nin Mithatpaşa Mahallesin
den Ismailoğlıı Halil Üneş'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/87) 106 

1. — Diyarbakır'ın Kızılmehmet Köyün
den Abdullahoğlu Hüsnü Arslan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/2) 

2. — İstanbul Pangaltı Babil Sokağında 
10 
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Serkisoğlu Misak Kasarean'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/4) 20 

3. —• Niksar'ın Çalca Köyünden Hâmit-
oğlu Ömer Arslan'm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/3) 16 

4. — Pütürge Jandarma Erlerinden ve 
Merzifon'un Suçayı Köyünden Arslanoğlu 
Şevket Ateşgöz'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/6) 30 

5. •— Uşak'm Ünalan Mahallesinden 
Mehmet Demiröz'ün ölüm cezasına çartı-
rılması hakkında (3/16) 3 . 

B. M. M. BAŞKANLIĞI TEZKEEELERÎ 
1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin 

verilmesine dair (3/79) 48:49 
(3/83) 86:87 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan izmir Milletvekili Lâtife 
Bekir Çeyrekbaşı'nm ödeneği hakkında 
(3/84) 87 

3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Hakkâri Milletvekili Se
lim Seven'in, ödeneği hakkında (3/85) 87 

IÇÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — Temsil ödeneği hakkındaki Ka
nun tasarısının içişleri Komisyonunda da 
görüşülmesine dair (3/82) 64:66 

KARMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Suad Hayri Ürgüblü hakkında soruşturma 
yapmak üzeer kurulan Karma Komisyo
nun süresinin uzatılmasına dair (3/38) 145:146 

Sayfa 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1941 yılı keşinhesabına ait Uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/80) 64,352 

2. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme 
Genel Müdürlüğü 1941 yılı keşinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/81) 64,353 

1. — 1941 yılı keşinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/28) 352 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü 1941 yılı keşin
hesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair (3/53) 352 

3. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1941 yılı keşinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/32) 353 

4. — Hudut ve Sahiller Genel Müdür
lüğü 1941 yılı Keşinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/29) 353 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1941 
yılı Keşinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/54) 353 

6. — Sayıştayda açık bulunan . üyelik 
için seçim yapılmasına dair (3/55) 112,137,138 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1941 
yılı Keşinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/62) 353 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞI TEZKERESİ 

1. — Tutanakları inceleme Komisyo
nunda boşalan yerlere yeni üyeler ayrıl
ması hakkında (3/92) 190 



- 1 0 -
TUTANAK ÖZETLERİ 

27 nci Birlerime «ait 
•28-.nci » » 
29 ncu » » 
30 ucu » » 
31 nci » » 
32 nci » > 
33 ncü » » 
34 ncü » » 
35 nci » » 
36 nci >> » 
37 nci » » 

10 
14 
20 
24 
32 
48 
56 
64 
82 

38 nci Birleşime ait 
39 nen >: 
40 neı >: 
41 nci >; 
42 nci s 
43 ncü >: 
44 ncü >: 
45 nci >: 
46 nci s 
47 nci ÎÎ 
Yoklamalar 

86 
106 
110 
112 
122 
144 
188 
238 
294 
352 
96 

BtJZELTÎŞEER 

232 
349 

Sayfa Sütün Satır 

299 2 

Yanlış Doğru 

3 Suphi Batur Suphi Batur 
(Çanakkale) (Sinob) 



Sözalanlar 

A 

Sayfa 
S. Adato (İstanbul) - îşçi ve iş veren 

sendikaları ve sendika birlikleri hak
kındaki kanca? münasebetiyle sözleri. 320,324 

— Millî korunma Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmes-'ine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 329,330,339,345,356,365,370 

Dr. A. Adıvar (İstanbul) - Rakı fiatları 
Lakkmda Gümrük ve Tekel Bakanlığın
dan olan sorusu münasebetiyle sözleri. 28 

M. Akalın (Kastamonu) - Yargıçlar ka
nununa ek kanun münasebetiyle sözleri. 263 

M. Akpınar (Balıkesir) - istanbul Üni
versitesi binalarının yapımı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri. . • 32 

M. Aksoley (Ankara) - Askerî Yar
gıtay Adlî Üye ve üye mülâzimlerile sav
cı ve Savcı yardımcılarına ve Raportörle
re ve Askerî mahkemelerde ve Yargıçlık 
görevlerinden naklen merkez görevlerin
de çalıştırılan Askerî Adlî Yargıçlara ve 
Yargıç adaylarına ödenek verilmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle söz
leri. 207 

N. Aksu (Antalya) - İstanbul Üniversi
tesi binalarının yapımı hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri. 37 

Y. M. Alakant (Manisa) - Çanakkale 
Milletvekili Nurettin Ünen'in Uşak Bele
diye seçimleri ve Küthya Milletveki Hakkı 
Gedik ve üç arkadaşının Uşak Belediye 
seçimlerile Gediz Belediye seçimi hakkın
daki soruları münasebetile sözleri. 134 

— işçi ve iş veren sendikaları ve sen
dika birlikleri hakkında kanun münase
betiyle sözleri. 308 

— Millî Korunma Kanununun bazı mad-

Sayfa 
delerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetile sözleri. 339 

,G1..B. Aldoğan (Afyon Karahisar) -Ka
nunlarda geçen Başkumandan, Başkomu
tan ve Başbuğ tâbirleri yerine kaim ola
cak unvan hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 3 

Orgl. F. "Altay (Burdur) - Askerî Yar
gıtay Adlî Üye ve üye mülâzimlerile sav
cı ve Savcı yardımcılarına ve Raportörle
re ve Askerî mahkemelerde ve Yargıçlık 
görevlerinden naHeıı merkez görevlerin
de çalıştırılan Askerî Adlî Yargıçlara ve 
Yargıç adaylarına ödenek verilmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle söz 
leri. 206 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ek
lenti binaları ile tesislerinin yapım yetki
sinin, Bayındırlık Bakanlığına devri hak
kındaki kanun münasebetile sözleri. 221,222 

R. Aydınlı (Denizli) - Eskişehir Millet
vekilliğine seçilen Kemal Zeytinoğlu'nun 
seçim tutanağı münasebetile sözleri. 195 

— işçi ve tş veren sendikaları ve sen
dika birlikleri hakkındaki kanun münase
betile sözleri. 313 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanununun 25 nci maddesinin birinci fık
rasında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri. 149,153,154 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri. 364 

— Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 267 
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B 

Sayfa 
0. Baban (İstanbul) - Askerî Yar

gıtay Adlî Üye ve üye mülâzimlerile sav
cı ve Savcı yardımcılarına ve Raportörle
re ve Askerî mahkemelerde ve Yargıçlık 
görevlerinden naklen merkez görevlerin
de çalıştırılan Askerî Adlî Yargıçlara ve 
Yargıç adaylarına ödenek verilmesi hak
kındaki kanım teklifi münasebetiyle söz
leri. 201 

î . H. Baltacıoğlu (Kırşehir) - îzmirde 
Güzel yalı Anadolu apatmanımn (6) sayı
lı dairesinde oturan Mücteba Üstündag'm 
hükümlü olduğu cezaların affına dair ka
nun münasebetile sözleri. 394 

C. S. Barlas (Gazianteb) - Gümrük ve 
Tekel eski Bakanı Suat Hayri Ürgüplü 
hakkında soruşturma yapmak üzere kuru
lan Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
münasebetile sözleri 145 

— İşçi ve İş veren sendikaları ve sen
dika birlikleri hakkındaki kanun münase
betile sözleri. 304,305,321 

— Millî Korunma Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetile sözleri. 330 

S. Batur (Sinob) - İşçi ve iş veren Sen
dikaları ve Sendika birlikleri hakkında
ki kanun münasebetile sözleri. 299 

C. Bayar (İstanbul) - Çanakkale Millet
vekili Nurettin Ünen'in Uşak Belediye se
çimleri ve Kütahya Milletveki Hakkı Ge
dik ve üç arkadaşının Uşak Belediye se-
çimlerile Gediz Belediye seçimi hakkındaki 
soruları esnasındaki sözleri. 135 

Dr. K. C. Berksoy (Yozgad) - Çanakka
le Milletvekili Nurettin Ünen'in Uşak Be
lediye seçimleri ve Kütahya Milletvekili 
Hakkı Gedik ve üç arkadaşının Uşak Be
lediye seçimlerile Gediz Belediye seçimi 
hakkındaki soruları münasebetile sözleri 135 

O. Bilsel (Samsun) - (Spitzberg) ta
kımadalarına ait Sovyet teklifine bazı ga
zeteler (Montreux) sözleşmesini karış
tırdıklarından meselenin aydınlatılması 
hakkında Dışişleri Bakanlığından olan so
rusu münasebetile sözleri. 49,54 

M. A. Binal (Konya) - Yargıçlar kanu-

Sayfa 
nuna ek kanun münasebetile sözleri 258 

M. Birsel (îzimir)) — Askerî Yargıtay 
Adlî Üye ve Üye Mülâzim] eriyle Savcı ve 
Savcı yardımcılarına ve raportörlere ve 
Askerî Mahkemelerde ve Yargıçlık görevle
rine naklen merkez görevlerinde çalıştırı
lan Askerî Adlî Yargıçlara ve Yargıç 
adaylarına ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri 212 

— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan kanun
larda değişiklik yapılması hakkındaki ka
nım münasebetiyle sözleri 78 

— İstanbul Üniversitesi binalarının 
yapımı hakkındaki kanım münasebetiyle 
sözleri 38,41 

— Milletler arası para Fonu ile Millet
ler arası İmar ve Kalkınma Bankasına ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 168,169 

— Millî Korunma Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 358 

— Ordu ve Jandarmaya mensup subay
larla eratın ve sair binek hakkı olanların 
kendi malı bineklerinin ve Orduya alman 
ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine da
ir 1471 sayılı kanunun 4657 sayılı ka
nunla değiştirilen 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 170,171,249 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri. 377,378,380,381,383 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
eklenti binaları ile tesislerinin yapım yet
kisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 226 

— Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanun süresinin 
uzatılmasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 175,179 

— Yargıçlar kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri. 275,276,277,280,281,282,284 

E. Börekçi (Ankara) — İstanbul Üni
versitesi binalarının yapımı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri. 33 



T. Co.kan (Gümrük ve Tekel Bakanı) -
Gümrük Tarife Kanununun değiştirilmesi 
hakkındaki tasarının geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair sözleri 

"— istanbul Milletvekili Dr. Adnan 
Adıvar'ın rakı fiyatları hakkındaki so-

— 19 
O 

Sayfa 

15 

Sayfa 
rusuna cevabı 24:28 

K. Çoşkunoğlu (Manisa) - Millî Korun
ma Kanununun bazı maddelerinin değiş-
rilmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 344,346,354,355 

B. K. Çağlar (Erzincan) - İstanbul 
Milletvekili Senihi Yürüten'in seçim tu
tanağı hakkındaki sözleri 97 

E. Çeliköz (Balıkesir) - istanbul Mil
letvekili Burhan Cahit Morkaya 'mn seçim 
tutanağı hakkındaki sözleri 95 

— Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle so/bH. 261 

A. A. Çınar (Burdur) - istanbul Adalet 

binası inşası için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 

— İstanbul Üniversitesi binalarının 
yapımı hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
eklenti binaları ile tesislerinin yapım yet
kisinin Bayındırlık, Baknlığma devri hak
kındaki kanun rniİTVısebetiyJe sözleri 222,225 

389 

35 

P. H. Demirelli (İstanbul) - Yargıçlar 
Kanununa ek kanun münasebetiyle söz
leri 274,279,280,283,284 

Ş. Devrin (Adalet Bakanı) - Afyon-
karahisar Milletvekili Kemal.özçoban'm 
Van'da yaptırılan asker hastanesi ile Ha-
vameydanı yapılması işlerinde yolsuzluk 
çıktığı hakkındaki haberlerin doğru olup 
olmadığına ve bu yolsuzlukkları haber 
veren vatandaşın tevkif ve mahkûm edi
lip edilmediğine dair sorusu münasebe
tiyle sözleri 245 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 78 

— istanbul Adalet binası inşası için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 390 

— Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 250,266,274,284 

Dr. M. Dıblan (Seyhan) - istanbul Mil
letvekili Burhan Cahit Morkaya'nın seçim 
tutanağı hakkındaki sözleri 91 

V. Dicleli (Diyarbakır) - Askerî Yar
gıtay adlî üye ve üye mülâzimleriyle saveı 
ve savcı yardımcılarına ve raportörlere 
ve Askerî Mahkemelerde ve yargıçlık gö
revlerinden naklen merkez görevlerinde 
çalıştırılan askerî adlî yargıçlara ve yar
gıç adaylarına ödenek verilmesi hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle sözleri 206 

— işçi ve işveren Sendikaları ve Sen
dika Birlikleri hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 295 

— iş kazalariyle meslek hastalıkları 
ve analık sigortaları hakkındaki 4772 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bazı maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun münasebetiyle "sözleri 326 
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Sayfa 

Dr. S. A. Dilemre (Rize) - Askerî Yar
gıtay Adlî Üye ve Üye ınülâzimleriyle sav
cı, ye savcı yardımcılarına ve raportörlere 
ve Askerî mahkemelerde ve yargıçlık gö
revlerinden naklen merkez görevlerinde 
çalıştırılan Askerî Adlî yargıçlara ve yar
gıç adaylarına ödenek verilmesi hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle sözleri 211,214 

— İstanbul Adalet Binası inşası için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki kanun münaseebtiyle 
sözleri 390 

— İşçi ve işveren sendikaları ve sendi
ka birlikleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 314 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

S. A. Feyzioğlu (Kayseri) — İşçi ve iş 
veren sendikaları ve sendika birlikleri 

Sayfa Sayfa 
münasebetiyle sözleri 337,340,360 

— Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 276,231 

H. Dinçer (Afyon Karahisar) - Eskişe
hir Milletvekilliğine seçilen Kemal Zeytin-
oğlu'nun seçim tutanağı münasebetiyle 
sözleri 190 

L,214 — Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 281 

E. Dizdar (Giresun) - Millî Korunma 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril-

390 meşine dair kanun münasebetiyle sözleri 345, 
348,355 

.Gl. E.. Durukan (H&tay) - Kanunlarda 
314 geçen Başkumandan, Başkomutan ve Baş

buğ tâbirleri yerine kaim olacak unvan 
hakkındaki kanım münasebetiyle sözleri 4,11 

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri. 
318,319,321,322,324 

E 
Dr. F. Ecevit (Kastamonu) - İstanbul 

Milletvekili Burhan Cahit Morkaya'nn 
seçim tutanağı hakkındaki sözleri 94 

N. Erdem (Muğla) - Millî Korunma Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 348, 

363,371,372,373 
H. Erel (Konya) - Köy okulları ve ens

titüleri Teşkilât Kanununun 25 nci mad
desinin birinci fıkrasında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 150 

E. Erişirgil (Zonguldak) - İşçi ve iş
veren sendikaları ve sendika birlikleri 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 304, 

309,318,319,321,323,324 
— İş kazalariyle meslek hastalıkları ve 

analık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme

sine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 328 

A. Eyidoğan (Kars) - Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretle
rine dair olan kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 7$ 

— İşçi ve İşveren Sendikalar ve Sendi
ka Birlikleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri. • 304,311,318,324 

— Köy okulları ve Enstitüleri Teşkilât 
Kanununun 25 nci maddesinin birinci fık
rasında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 154 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
tasarısının İçişleri Komisyonunda görü
şülmesine dair tezkere münasebetiyle 
sözleri 65 

P 
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Sayfa 

N. Fırat (Samsun) — AkerJik kanunu
nun 35 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanım münasebetiyle sözleri. 219 

— Çanakkale Milletvekili Nurettin 
Üneri'in Uşak belediye seçimleri ve Kütah
ya Milletvekili Hakkı Gedik ve üç arkada
şının Uşak Belediye seçimleriyle Gediz Be
lediye secimi hkkmdaki soruları münasebe
tiyle sözleri . 132 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3658 sayılı ka-

K. Gülek (Seyhan) — Milletler arası 
para fonu ile Milletler arası İmar ve Kal
kınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair kanun münasebetiy
le sözleri. 168 

H. İlgaz (Çoruna) - izmir'de Güzelyalı 
Anadolu apartmıanmm (6) sayılı dairesin
de oturan Mücteba Üstündağ'm hükümlü 
olduğu cezaların affına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 393 

— Köy Okulları ve Enstitüleri Teşki
lât Kanununun 25 nci maddesinin birinci 

S. îçöz (Yozgad) - Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 219 

— Kanunlarda geçen Başkumandan, 
Başkomutan ve Başbuğ tâbirleri yerine 
kaim olacak unvan hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 4 

— Köy Okulları ve Enstitüleri Teşki
lât Kanununun 25 nci maddesinin birinci. 
fıkrasında değişiklik yapılması hakkında
ki kanun münasebetiyle sözler; 153 

Sayfa 
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri. 78 

— Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 
Kemal Zeytinoğlu'nun seçim tutanağı mü
nasebetiyle sözleri. 193 

— İstanbul Milletvekili Burhan Cahit 
Morkaya'nm seçim tutanağı hakkındaki 
sözleri. 94 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanım 
münasebetiyle sözleri. ' 378 

M. N>. GKindüzalp (Edirne) — Temsil 
ödeneği hakkındaki1 kanun tasarısının İçiş
leri Komisyonunda görüşülmesine dair tez
kere münasebetiyle sözleri. 64,65 

fıkrasında değişiklik yapılması hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 148 

Dr. S. Irmak (Çalışma Bakanı) - İşçi 
ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlik
leri hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 295,300,307,313 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
tasarısının İçişleri Komisyonunda görü
şülmesine dair tezkere münasebetiyle söz
leri 65 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
eklenti binaları ile tesislerinin yapım yet
kisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hak- ' 
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 224 

C. K. încedayı (Bayındırlık Bakanı) -
Millî Korunma Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun münâ-

a 

i 

î 
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Sayfa 

sebetiyle sözleri 333 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 

eklenti binaları ile tesislerinin yapım yet-

F. Kalfagil (Diyarbakır) - Yargıçlar 
Kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri 263, 

266 
K. Kamu (Erzurum) - tşçi ve îşveren 

Sendikaları ve Sendika Birlikleri hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 317 

— îş kazaları ile meslek hastalıkları 
ve analık sigortaları hakkındaki 4772 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bazı maddelerinin kaldırılması
na dair kanun münasebetiyle sözleri 325 

— Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanun sürelerinin 
uzatılmasına dair kanun münasebetiyle söz
leri. 177 

E. Karadeniz (Trabzon) - Millî Korun
ma Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri 375 

H. Karagülle (Konya) - Askerî Yar
gıtay adlî üye ve üye mülâzimleriyle sav
cı ve savcı yardımcılarına ve raportörlere 
ve Askerî Mahkemelerde ve yargıçlık gö
revlerinden naklen merkez görevlerinde 

çalıştırılan askerî adlî yargıçlara ve yar
gıç adaylarına ödenek verilmesi hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle sözleri 203 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 347,354 

F. Karakaya (Elâzığ) - Askerî Yarıtay 
Adlî Üye ve üye mülâzimleriyle savcı ve 
savcı yardımcılarına ve raportörlere ve 
Askerî mahkemelerde ve yargıçlık görev
lerinden naklen merkez görevlerinde çalış
tırılan Askerî Adlî yargıçlar ve yargıç 
adaylarına ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri 202 

— Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 
Kemal Zeytinoğlu'nun seçim tutanağı mü
nasebetiyle sözleri 194 

Sayfa 
kişinin Bayındırlık Bakanlığına devri 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 220, 

221,222,224,225 

E 
— Millî Korunma Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 328 

H. N. Keşmir (Maliye Bakanı) - Mil
letlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair ka r 

nun münasebetiyle sözleri 160,163 
— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 

münasebetiyle sözleri 377,381,384 
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-

lu'nun askerî ve mülki emekliler aylıkla
rına yapılan zam tutarının açıklanması 
hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri 243 

Gri. V. Kocagüney (Erzurum) - Askerî 
Yargıtay Adlî Üye ve üye mülâzimleriyle 
savcı ve savcı yardımcılarına ve raportör
lere ve Askerî Mahkemelerde ve yargıçlık 
görevlerinden naklen merkez görevlerin
de çalıştırılan Askerî Adlî yargıçlara ve 
yargıç adaylarına ödenek verilmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle söz
leri 204,209 

— İstanbul Milletvekili Burhan Cahit 
Morkaya'nm seçim tutanağı hakkındaki 
sözleri 87,91 

— İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in seçim tutanağı hakkındaki sözleri 99 

— Köy okulları ve Enstitüleri Teşkilât 
Kanununun 25 nci maddesinin birinci fık
rasında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 150 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 377,378 

— Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 270 

R. Koraltan (îçel) - İstanbul Milletve
kili Burhan Cahit Morkaya'nm seçim tu
tanağı hakkındaki sözleri 89 

S. Koksal (İsparta) - Köy okulları ve 
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Sayfa 

Enstitüleri Teşkilât Kanununun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrasında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 151,153 

O. N. Koni (istanbul) - Yargıçlar Ka
nununa ek kanun münasebetiyle sözleri 255 

F. Köprülü (İstanbul) - işçi ve işveren 
sendikaları ve sendika birlikleri hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 305,306,307 

S. Kurutluoğlü (Kırşehir) — Askerî ' 
Yargıtay Adlî Üye ve Üye Mülazimleriyle 
Savcı ve savcı yardımcılarına ve Raportör
lere ve Askerî Mahkemelerde ve Yargıçlık 
görevlerinden naklen merkez görevlerinde 
çalıştırılan Askerî Adlî Yargıçlara ve yar
gıç adaylarına ödenek verilmesi hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle sözleri 210 

- Sayfa 
— Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 

Kemal Zeytinoğlu 'nun seçim tutanağı mü
nasebetiyle sözleri; 193,194 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suat 
Hayri Ürgüblü hakkında soruşturma yap
mak üzere kurulan Karma Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi münasebetiyle sözleri. 145 

— istanbul Milletvekili Burhan Cahit 
Morkaya'nın seçim tutanağı hakkındaki 
sözleri. 88 

— Millî Korunma Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri. 332,336,339,340,342,343,346 

354,356,358,359,360,361,362,366,367,370,372,374, 
375 

— Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri. 272,284 

A. Oğuz (Eskişehir) — Milletle arası 
para fonu ile Milletler arası imar ve Kal
kınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair kanun münasebetiy
le sözleri. 164 

— Türk Parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanun süresinin 
uzatılmasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri. 172,175,178,181 

— Amiral Ş. Okan (Kocaeli) — Temsil 
ödeneği hakkındaki kanun münasebetiyle 

sözleri. . 378,380,382,383 

H. Oral (Denizli) — işçi ve iş veren 
sendikaları ve sendika birlikleri hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 314,317,320,321 

322,323 

— îş kazaları ile meslek hastalıkları ve 
analık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bazı maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 325 

ö 
M. Ökmen (Başbakan Yardımcısı) -

Millî Korunma Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki tasarının 
geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
sözleri 82 * 

—• Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 378,380 

K. C. Öncel (Denizli) - Köy Okulları 
ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrasında değişiklik ya

pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 147 

S. Örgeevren (Balıkesir) - İstanbul 
Milletvekili Burhan Cahit Morkaya'nın se
çim tutanağı hakkındaki sözleri 92 

— istanbul Milletvekili Salamon Ada-
to'nun seçim tutanağı hakkında sözleri 16 

K. özçoban (Afyon Karahisar) - is
tanbul Adalet binası inşası için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak-
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Sayfa 

kındaki kanun münasebetiyle sözleri 890 
—• İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendi

ka Birlikleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 322 

— Van'da yaptırılan asker hastanesi 
ile hava meydanı yapılması işlerinde yol
suzluk çıktığı hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına ve bu yolsuzlukları 
haber veren vatandaşın tevkif ve mahkûm 
edilip edilmediğine dair sorusu münase
betiyle sözleri 245 

— Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 268 

Sayfa 
N. özsan (Muğla) - Askerî Yargıtay ve 

adlı üye ve üye mülâzimleriyle Savcı ve 
Savcı yardımcılarına ve Raportörlere ve 
Askerî mahkemelerde ve yargıçlık görev
lerinden naklen merkez görevlerinde çalış
tırılan askerî adlî yargıçlara ve yargıç 
adaylarına ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri 198 

— Yargıçlar Kanununa, ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 282 

P. Öztrak (Tekirdağ) - Yargıçlar Ka
nununa ek kamın münasebetiyle sözleri 250, 

266,272,274,275,276 

M. B. Pars (Bursa) - Gümrük ve Te
kel eski Bakanı Suad Tlayri Ürgüblü hak
kında soruşturma yapmak üzere kurulan 
Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi mü
nasebetiyle sözleri 146 

—'İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sen
dika birlikleri hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 312 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 347,355,356 

S. Pek (Kocaeli) - İstanbul Milletveki
li Burhan Cahit Morkaya'nm seçim tuta
nağı hakkındaki sözleri 89 

G. Pekel (Tokad) - Millî Korunma 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri. 369,370,371 

H. Polatkan (Eskişehir) - Millî Ko
runma Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 331 

N. Poroy (Tokad) - Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına katılmak için Hükümete yetki 
verilmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 163,164 

— Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanun süresinin 
uzatılmasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 181 

S 

î. Sabuncu (Giresun) - Millî Korunma 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun münasebetiyle sözleri 345, 

347,357,359,361 
H. Saka (Dışişleri Bakanı) - Samsun 

Milletvekili Cemil Bilsel'in (Spitzberg) 
takımadalarına ait Sovyet teklifine bazı 
gazeteler (Montreux) sözleşmesini karış
tırdıklarından meselenin aydınlatılması 
hakkında sorusuna cevabı 51,54 

— Türkiye ile Itaşimî Şark - ül - Ür
dün Krallığı arasında Ankara'da 11 Ocak 
1947 tarihinde imzalanan dostluk Andlaş-
masının onanması hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 171 

E. Sazak (Eskişehir) - İstanbul Millet
vekili Senihi Yürüten'in seçim tutanağı 
hakkındaki sözleri 96 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
tasarısının İçişleri Komisyonunda görüşül-
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— Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanun süresinin 
nzatılmasımı dair kanım münasebetiyle 
sözleri 175, 179 

— Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 278,279,280 

P. Sirmen (Rize) - îşçi ve îşveren Sen
dikaları ve Sendika Birlikleri hakkındaki 
kanını münasebetiyle sözleri 322 

--- Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 355,356,358.360 

-— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 378 

I. R. Soyer (Niğde) - Millî Korunma 
kamınım bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 374 

R. Soyer (ürfa) - îstanbul Üniversi
tesi binalarının yapımı hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 35,40 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 381 

Ş. Sökmenstier (İçişleri Bakanı) - Af
yon Karahisar Milletvekili Ahmed Vezir-
oğlu'nun Bolvadin Belediye başkanının 
yolsuz hareketleri hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle sözleri 240 

— Çanakkale Milletvekili Nurettin 
Ünen 'in Uşak Belediye seçimleri ve Kütah
ya Milletvekili Hakkı Gedik ve üç arka
daşının Uşak Belediye seçimleriyle Gediz 
Belediye seçimi hakkındaki sorulan mü
nasebetiyle sözleri 123,124 

— Giresun Milletvekili Ahmed Ulus' 
un, Komünist tahriklerinden dolayı Sıkı
yönetim Komutanlığınca yapılan soruştur
ma hakkındaki sözlü sorusuna cevabı. 66 

Sayfa 
meşine dair tezkere münasebetiyle sözleri 65 

GI. K. Sevüktekîn (Mardin) - Askerî 
Yargıtay adlî üye ve üye mülâzimleriyle 
savcı ve savcı yardımcılarına ve raportör
lere ve Askerî Mahkemelerde ve yargıçlık 
görevlerinden naklen merkez görevlerinde 
çalıştırılan askerî adlî yargıçlara ve yargıç 
adaylarına ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri 205,209 

— Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nım münasebetiyle sözleri 219 

— Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 
Kemal Zeytinoğlu 'nun seçim tutanağı mü
nasebetiyle sözleri 194 

— Ordu ve jandarmaya mensup subay
larla eratın vesair binek hakkı olanların 
kendi malı bineklerinin ve orduya alman 
ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine 
dair 1471 sayılı Kanunun 4657 sayılı Ka
mınla değiştirilen 4 neü maddesinin değir; 
fcirılmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
frizleri 169,171 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 383 

N. S. Sılan (Tunceli) - Çanakkale Mil
letvekili Nurettin Ünen'in Uşak Belediye 
seçimleri ve Kütahya Milletvekili Hakkı 
Gedik ve üç arkadaşının Uşak belediye se
çimleriyle Gediz Belediye seçimi hakkın
daki soruları münasebetiyle sözleri 131,133,134, 

135 
— Millî Korunma Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 336,337,340,341,343 

Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 379 i 

A. Tahtakılıç (Kütahya) - Çanakkale 
Milletvekili Nurettin Ünen'in Uşak Bele
diye seçimleri ve Kütahya Milletvekili 
Hakkı Gedik ve üç arkadaşının Uşak Be
lediye seçimleriyle Gediz belediye seçimi 
hakkındaki soruları münasebetiyle sözleri 123, 

131,132,133,134,135 

H. S. Tanrıöver (İstanbul) - Yargıçlar 
kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri 228 

S. Tekelioğlu (Seyhan) - Askerî ve 
Mülki emekliler aylıklarına yapılan zam 
tutarının açıklanması hakkındaki sorusu 
münasebetile sözleri 243 

— Askerî Yargıtay AdH Üye ve Üye 

T 
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Mülâzimleriyle Savcı-ve Savcı yardımcıla
rına ve Raportörlere ve Askerî Mahkeme
lerde ve Yargıçlık görevlerinden naklen 
merkez görevlerinde çalıştırılan Askerî Ad
lî Yargıçlara ve Yargıç adaylarına öde
nek verilmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle sözleri 196,198,204,205,211,214 

istanbul Milletvekili Burhan Cahit 
Morkaya'nm seçim tutanağı hakkındaki 
sözleri 93 

— Köy okulları ve enstitüleri teşki
lât kanununun 25nci maddesinin birinci 
fıkrasında değişiklik yapılması hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 149 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 359 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 385 

Y. K. Tengirşenk (Sinob) - Milletler
arası para fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair kanun müna
sebetiyle sözleri 158,160,163,109 

61. N. Tınaz (Ankara) - Temsil ödene
ği hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 380, 

384 
Orgl. C. C. Toydemir (Millî Savunma 

Bakanı) - Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban'm, Van'da yaptırılan as-

Sayfa 
kerî hastanesi ile hava meydanı yapılma
sı işlerinde yolsuzluk çıktığı hakkındaki 
haberlerin doğru olup olmadığına ve bu 
yolsuzlukları haber veren vatandaşın tev
kif ve mahkûm edilip edilmediğine dair 
sorusu münasebetiyle sözleri 244 

Ş. Tugay (Bîaiatya) - Çanakkale Millet
vekili Nurettin Ünen'in Uşak Belediye 
Seçimleri ve Kütahya Milletvekili Hakkı 
Gedik ve üç arkadaşının Uşak Belediye se
çimleriyle Gediz Belediye seçimi hakkında
ki soruları münasebetiyle sözleri 132 

K. Turan (îsparta) - Çanakkale Millet
vekili Nurettin Ünen'in, Uşak Belediye 
seçimleri ve Kütahya Milletvekili Hakkı 
Gedik ve üç arkadaşının Uşak Belediye 
seçimleriyle Gediz Belediye seçimi hakkın
daki soruları münasebetiyle sözleri 

— İstanbul Milletvekili Burahan Cahit 
Morkaya'nın seçim tutanağı hakkındaki 
sözleri 

A. E. Türel (Konya) - İstanbul Millet
vekili Salam on Adato'nun seçim tutanağı 
hakkında sözleri 16 

•— Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanun süresinin 
uzatılmasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 177,180 

— Yargıçlar Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 228 

132 

90 

A. Ulus (Giresun) - Komünist tahrik
lerinden dolayı Sıkıyönetim Komutanlı
ğınca yapılan soruşturma hakkında içişleri 
Bakanlığından olan sorusu münasebetiyle 
sözleri 76 

H. Ulusoy (Niğde) - Köy okulları ve 
Enstitüleri Teşkilât Kanununun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrasında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri ' 146,153,154 

Dr. F. TJmay (Kırklareli) - Millî Ko
runma Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 356 

Dr. A. Uras (Mardin) - İstanbul Millet
vekili Scnihi Yürüten'in seçim tutanağı 
hakkındaki sözleri 96 

•— Millî Korunma Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 343 



N. Ünen (Çanakkale) - Uşak Belediye 
seçimi hakkındaki sorusu münasebetiyle 

27 — 
Ü 

Sayfa 
sözleri 

Sayfa 
136 

A. Veziroğlu (Afyon Karahisar) - Bol
vadin Belediye Başkanının yolsuz hareket

leri hakkındaki 
sözleri 

sorusu münasebetiyle 
241 

t. Yalçın (Bolu) — Askerî Yargıtay 
Adlî Üye ve Üye Mülâzım lariy] e Savcı ve 

Savcı yardımcılarına ve raportörlere ve 
Askerî Mahkemelerde ve Yargıçlık görev
lerinden naklen merkez görelerinde çalış
tırılan Askerî Adlî Yargıçlara ve yargıç 
adaylarına ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri. 

H. Yalman (Ordu) — Devlet Demiryol
ları ve Limanları işletme Genel Müdürlü
ğü memur ve hizmetlilerinin üerelerine da-

209 

ir olan kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri. 78 

F. Yılmazipek (Bursa) - İstanbul Mil
letvekili Burhan Cahit Morkaya'nm seçim 
tutanağı hakkındaki sözleri. 90 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri. 337,340 

S. Yürüten (İstanbul) — Kendi seçim 
tutanağı münasebetiyle sözleri. 96,97,98,99 

z 
K. Zeytinoğlu (Eskişehir) — Kendi se çim tutanağı münasebetiyle sözleri. 194 




