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BAKLANLAR KURULU 
Sayfa 

1. •— Milletlerarası tş Konferaisma iş
tirak etmek üzere Avrupa 'ya gidecek olan 
Çalışma Bakanı Dr. Sadi Irmak'm yerine 
Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak'm vekâlet 
etmesi 287 

2. — Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Suad Hayri Ürgüblü hakkında soruşturma 
yapmak üzere kurulan Karma Komisyo
nun işini bitirmesi 287:288 

3. Hususi Hububat Konferansına 

Sayfa 
iştirak ' etmek üzere Paris 'e gidecek olan 
Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu'nun yerine 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Çoşkan'm 
vekâlet etmesi 513 

4. — Milletlerarası Ceza Hukuku Kon
gresine iştirak etmek üzere .Cenevre'ye 
gidecek olan Adalet Bakam Şinaşi Devrin'-
in yerine Ekonomi Bakanı Tahsin Bekir. 
Balta'nm vekâlet eylemesi 513 

5. — Çekilen altı Bakanın yerine tâyin 
edilen Bakanların adlarının bildirilmesi 652 

KANUNLAR 
No. . Sayfa 

5057 — Ankara'da tsmetpaşa Mahallesin
de Uluçmar sokak 25 numaralı evin 
üstkatmda oturan Bedia Tokçaer'in 
hükümlü olduğu cezanın affına dair 
kanun 8 

5058 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1941 
akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 7,8,8,9 :12 

5059 — Almanlara ait ihtira beratlarının 
kamunun faydalanmasına konmasına 
ilişikli olarak Milletlerarası tamirat 
ajanlığında üye bulunan Devletler 
arasında 27 Temmuz 1946 tarihinde 
Londra'da imza edilen Anlaşmaya 
Türkiye Hükümetinin katılması hak
kında Kanun 17,19,32,33:36 

5060 — Türkiye ile Belçika Lüksenburg 
Ekonomi Birliği arasında Ankara'da 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile Modüs Vivendinin onan
ması hakkında Kanun 17:18,19,32,36:39 

5061 — Jandarma Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair Kanun 3,18 ;32,97:99 

No. Sayfa 
5062 — New - York'ta toplanan Milletler

arası Sağlık Konferansında kabul ve 
imza edilen belgelerin onanmasına 
dair Kanun 8,97,100,101,101:104 

5063 — Milletlerarası Tarım Enstitüsü
nün kaldırılması ve görev ve alacak
larının Birleşmiş Milletler Yiyecek 
ve Tarım Kuruluuna devri hakkında 
Koma'da 30 Mart 1946 tarihinde im
zalanan Protokolün onanmasına dair 
Kanun 3,32,99:100,101,101,105:108 

5064 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 459? 
sayılı Kanuna ek Kanun 14,60:61,113 

5065 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) Sayılı cet
velin îçişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 14, 

61,116:117 
5066 — İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş 



No. Sayfa 
ve Görevleri hakkındaki Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun 15,61:67,117 

5067 — İstanbul Telefon tesislerinin te
sellüm ve işletme muameleleri hak
kındaki 3054 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin kaldırılmasına dair ka
nun 15,68,117:118 

5068 — İzmir Telefon tesislerinin tesel
lüm ve işletme muameleleri hakkın
daki 3488 sayılı Kanunun bazı mad
delerinin kaldırılmasına dair ka
nun 15,68,118 

5069 — Posta,Telgraf ve Telefon işletme 
Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri ve memurları hakkındaki 4454 
sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu 
maddelerinin ertelenmesine dair ka
nun 15,68,118 

5070 — Memur ve hizmetlilere verilecek 
Olağnüstü zam hakkındaki 4178 sa
yılı Kanuna ek kanun 15,68:69,118:119 

5071 — Yeniden onbeş ilee kurulması hak
kında kanun J 5,69:82,119 :120 

5072 — Yüzde beş faizli Hazine Tahville
ri ihracına dair olan kanunim bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun 15,82:83,120:121 

5073 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçla-
ları için gelecek yıllara geçici yük
len m el e girişilmesi hakkındaki 4515 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun 3,18,45:57,113 :114,143, 

144:147 
5074 —• Devlet Denizyolları ve Limanları 

işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçla
rı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesine dair olan 4844 
sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğün 
1947 yılı Bütçe Kanununda değişik
lik yapılması hakkında kanun 3,18,47, 

114 :115,143,147 :150 
5075 —; Demiryollar ve limanlar inşaatı 

için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
| anun 14,47-49,115,143,151:154 

No. Sayfa 
5076 —• Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4860 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun 14,60, 

115:116,143,154:157 
5077 — Genel Muhasebe Kanununun 83 

ncü maddesinin (A) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun 44,100, 

237 
5078 —• Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununun 4460 sayılı Kanunla de
ğişen 10 ncu maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kşanun 15,121: 

122,237:238 
5079 —• Bankalar ve Devlet müesseseleri 

memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki 3659 sayılı Kanun
da değişiklik yapan 4621 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun 43,87,124,239 

5080 —• Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü memur ve 
hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 
Kanunda değişiklik yapan 4620 ve 
5000 sayılı Kanunların bazı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkında kanun 43, 

87,124:125,139:240 
5081 — Edremit Belediye Başkanı Cevdet 

Denizci*'in cezasının affına dair ka
nun 87,125:136,240, 

381:387 
5082 -~ Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Me

murları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 
sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun 161,244 

5083 — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun 43,161,235, 

240,258.259 :262 
5084 — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun 87,162,236,240,258,262:265 

5085 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 



^ § ^ 
töo. Sayfa 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve 
(R) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılmasına dair kanun 43,162,236,240, 

258,266:269 
5086— Şeker ve glikozdan alman munzam 

istihlâk vergilerinde yapılan indir
melerin onanması hakkında kanun 44, 

100 =101,237,240,258,269 :272 
5087 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğı kuruluş ve memurları Kanununa 
bazı hükümler eklenmesine dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
velinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun 87,136,136:137,240:241,248, 

258,273:276 
5088 — Kazanç, Muvazene ve İktisadî Buh

ran Vergileri hakkındaki kanunların 
bazı ; hükümlerinin değiştirilmesine 
dair kanun 87,137 :141,241 -.242,248,258, 

276:279 
5089 —• Şaraplık üzüm bağı yetiştirecek

lere yapılacak ikraz hakkında ka
nun 87,141 -.143,242 =243,248,258,280 :283 

5090 — 1947 yılı Bütçe Kanununa mağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun 43,87,161,213,288: 

303,310,317,347 :350, 
5091 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun ' 161,214,303:304,310,317, 

351:354 
5092 — istanbul Üniversitesi 1947 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
kanun 161,214,304 =305,310,317,354 :358 

5093 — Posta, Telgraf ve Telefon işletme 
Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında ka
nun 43,214,305,310,317,358 :361 

5094 — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığı Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun 14:15,61,162,333:334 

5095 —• Tarım Kredi Kooperatifleri ka 
nununda değişiklik yapılması hak-

No. Sayfa 
kında kanun 162,345:346 

5096 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 50 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 162, 

346 
5097 —• Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 87, 

161:162,332:333,344,346,362 =365 
5098 — İskân Kanununun bazı maddeleri

nin kaldırılmasına, değiştirilmesine 
ve bu kanuna yeniden bazı madde ve 
fıkralar ilâvesine dair kanun 43:44, 

111,113,164:165,214,406:419 
5099 —• Yedeksubay ve Askerî Memurlar 

hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 8 nci 
ve 23 ncü maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun 43,162,424:425 

5100 .—• Gedikli Erbaş membalarma dair 
olan 2505 sayılı Kanunun 5 nci mad
desini değiştiren 4260 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun 43,162,333,370,426:427 

5101 —• Polis Memurlarının yaş hadlerine 
dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun" 161,214,429:430 

5102 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Ticaret Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 14, 

' 214,449 :450 
5103 — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun ' 213,287,404:405,424, 

452,454 -.457 
5104 — istanbul Teknik Üniversitesi 1947 

yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 213,287,405,424,452,457: 

460 
5105 — Orman Genel Müdürlüğü 1947 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa-



iVo. t Sayfa 
r'etli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun *• 213,287,405:406,424, 

452,461:464 
5106 — Orman Genel Mdürlüğü 1947 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun 213,287,406,424,452,464:467 

5107 — Emekli, dul ve yetim aylıklarına 
zam yapılması hakkındaki 4992 sa
yılı Kanuna ek kanun 370,404,419:421, 

424,452,468:471 
5108 — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı 
Kanunda değişiklikler yapılmasına 
dair 4896 sayılı Kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun 87,143, 

168:183,421,424,452,471:474 
5109 —• Maden ocaklarında yeraltında ça

lışan işçi ücretlerinin Kazanç, Buh
ran, Muvazene ve Hava kuvvetlerine 
Yardım vergileriyle Damga res
minden bağışık tutulması hakkında 
kanun 111,204:207,421:422,424,452,475 : 

478 
5110 —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiy

le Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanamsı hak
kında kanun 111,207:208,422,424,452, 

478:481 
51.11 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

ilolânda Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşma
nın onanması hakkında Kanun 111,208, 

422,424,452,482:485 
5112 .— Türkiye ile Yunanistan arasında 

imza edilen Ticaret ve ödeme An-
laşmasiyle bağlantılarının yürürlük 
süresinin üç ay daha uzatılması hak
kında Kanun 111,208,209,422:423,424, 

452,485:488 
5113 — Tekel Genel Müdürlüğünce yaptı

rılacak tütün bakım ve işletme evleri 
için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkında Kanun 87,162, 

423,426,452,489:492 
5114 — Vakıflar Genel Müdürlüğü Teş

kilâtı hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 3821 sa-

No. Sayfa 
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 161,214,423:424,426,452, 

492:496 
5115 — liüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci 

ve 4 neü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 43,370,425:426,452, 

496 :499 
5116 —• Belediye Kanununun 110 ncu mad

desine iki fıkra eklenmesine dair 
Kanun 14,214,434:449,451,452,500:503 

5117 — Köy Enstitüleri Kanununa ek 
Kanun 214,450:451,452,452,504:507 

5118 —. Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun 2,162,334:345,513:514 

5119 — Amortisman Sandığı hakkındaki 
2794 sayılı Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun 213, 

430:434,514:515,516,516;517 :52Ü 
5120 — Avrupa kömür Kurulu Anlaşma

sının bir yıl uzatılmasma dair olan 
Protokolün onanması hakkında ka
nun 213,434,515,516,516,520:523 

5121 —• Neuchâtel'de imza edilen Sınai 
Mülkiyet Haklarının Korunmasma ve 
Onarılmasına dair Anlaşmanın onan
ması hakkında kanun 214,451,515:516, 

516,516,524*527 
5122 — Türkiye Hükümeti ile italya Hü

kümeti arasında Ankara'da imzala
nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları 
ile eklerinin onanması hakkında ka
nun 214,451:452,516,516,527:530 

5123 — Türkiye Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da 12 Temmuz 1947 tarihinde Anka
ra 'da imzalanan «Türkiye'ye Yapıla
cak Yardım hakkındaki Anlaşmanın 
onanmasına dair kanun 533,548, 

552:556,557:560 
5124 — Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve 

tasfiye ederek yağ istihsal eden mü
esseselerin yeniden Muamele Vergi
sinden muaf tutulmalarına dair ka
nun 512,514,548,580:583,586, 

601,602:605 



No. Sayfa 
5125 — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 532,563,579:580 

583:584,601,601,605:608 
5126 —• Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması, hak
kında Kanun 532,563,580,584,586,601, 

609:612 
5127 — Artırma, Eksiltme ve ihale Ka

nununa ek Kanun 533,548,584:600,601,60i, 
612 :.615 

5128 —• Şose ve köprüler yapımı için ge-

No. Sayfa 
lecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkmda Kanun 532:533,548, 

600:601,601,616:619 
-'»-V *İM*.,»„..•. •-.»^faa»M^aaM>aiı|ttea' 

5129 — Köy Enstitüsü mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık memurlarının geçim
lerini düzenlemek üzere 3803, 4274 
ve 4459 sayılı Kanunlara ek Kanun 511, 

533 .-534,563,639:645,645,646:649 
5130 —r Türkiye ile Irak arasında imza 

edilen Dostluk ve iyi Komşuluk An
laşması ile bu Anlaşmaya ek Proto
kol ve Sözleşmelerin onanması hak
kında Kanun 512,563,653:657,657,659:6G2 

& KARARLAR 
1548 — İstanbul Milletvekili Cihad Ba

ban'm Milletvekilliği dokunulmazlı
ğı hakkında 6 

1549 — istanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlı
ğı hakkında 6 

1550 — istanbul Milletvekili Fuad Köp
rülü'nün Milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 7 

1551 — istanbul Milletvekili Hüseyin Ca
hit Yalçın'iri Milletvekilliği dokunul
mazlığı hakkında 7 

1552 — izmir Milletvekili Haydar Eüştü 
öktem'in Milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 7 

1553 — Konya Milletvekili Dr. Muhsin 
Faik Dündar'ın Milletvekilliği doku
nulmazlığı hakkında 15 

1554 — Kütahya Milletvekili Adnan Men
deres'in Milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 15 

1555 — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti 'n Milletvekilliği dokunul
mazlığı hakkında 15:16 

1556 — Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in 
Milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında 16 

1557 — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun Milletvekilliği dokunul

mazlığı hakkında 16:17 
1558 — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 

Incedayı'nm Milletvekilliği dokunul
mazlığı hakkında 44:45 

1559 — Tekirdağ Milletvekili Rahmi A-
pak 'm Milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 45 

1560 — Yozgad Milletvekili Dr. Kemal 
Cenap Berksoy'un Milletvekilliği do
kunulmazlığı hakkında 45 

1561 —• Zonguldak Milletvekili Sabri Koç-
er 'in Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 45 

1562 —• Sungurlu'nun Başpmar mahalle
sinden Dursunoğlu Vahit Kahra
man'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 44,88:97,112,122:124 

1563 —• Büyük Millet Meclisi çalışmala
rına 25 Ağustos 1947 gününe kadar 
ara verilmesi hakkında 452,453 

1564 —: Gelir, Kurumlar, işletme ve Gez
ginci işler Vergileriyle Vergi Usul 
Kanunu tasarılarım görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyonun Tem
muz başına kadar çalışmalarına de
vam etmesi hakkında 453 

1565 — Büyük Millet Meclisinin çalışma
larına 1 Kasım 1947 gününe kadar 
araverilmesi hakkında 657 



ÖNERGELER 
Sayfa 

Ankara [Mebrure Aksoley] 
1. —• Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 

1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
387 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/41) 536 

Balıkesir [Hacim Çarıklı] 
2. — Temsil Heyeti Azaları ile Birinci 

Büyük Millet Meclisi Azalarına vatanî hizr 
met karşılığı ödenek verilmesine dair 
(4/46) 563:564 

Bolu Iİhsan Yalçml 
3. — Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 

1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
632 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/44) 562 

Bolu [Lûtfi Gören] 
4. — Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanu

nunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesi 
hakkında (4/33) 112:113 

Erzincan [Saffet Ankan ve Sivas Mil
letvekili Şemsettin Günaltay] 

5. — Partiler Meclis Gruplarının Bü
yük Millet Meclisinde birer faaliyet uzuv
ları olduğunun belirtilmesi hakkında (4/32) 111, 

214,305,387:403 

Gazianteb [Cemil Said Barlas] 
6. •—• Millî Korunma Kanununun 4648 

•sayılı Kanunla değiştirilen 32 nei madde
sinin birincj fıkrasının A ve B bentlerinin 
yorumlanmasına dair (4/56) 161 

İstanbul [Euad Hulusi Demirelli ve altı 
mrhadap] 

7. — iskân Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair olan 2848 ve 3667 
sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması hak-
kjijdaki fanun teklif le^min Hükümetçe aynı 
k<nuda daha önee sunulmuş olan kanun ta-
saıısı içiîi kurulu G» çiei Kozr^yonda görü
şülmesine dair (4/36) 164,165 

iznik" [Şükrü Saraçoğlu ve iki arka
daki 

8. — Büyük Millet Meclisi çalışmaları
na 1 Kasım 1947 gününe kadar ara veril
mesine dair (4/48) 657 

feayfi 
izmir [Şükrü Saraçoğlu ve üç arkadaşı] 
9. —- Büyük Millet Meclisi çalışmala

rına 25 Ağustos 1947 Pazartesi gününe ka-
dair ara verilmesi hakkında (4/36) 452,453 

Kars [Akif Eyidoğan] 
10. — Dilekçe Komisyonunun 25 . V I I I . 

1947 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
466 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/38) 533 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
11. — Dilekçe Komisyonunun 25 . V I I I . 

1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
595 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/39) 533 

12. —• Dilekçe Komisyonun 25 . VIII . 
1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
466 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/40) 533 

13. — 22 Nisan 1341 tarihli Şûrayı Aske
ri Kanununun 2 nei maddesini değiştiren 870 
sayılı Kanunun 1 nei maddesinin yorumlan
masına dair plan önergenin geri verilmesi 
hakkında (i/dl) 44 

Sivas [Gl. Fikri Tirke§ ve Amasya Mil
letvekili Ahmet Ey mir] 

14. — Dilekçe Komisyonunun 25 . V I I I . 
1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
258 sayılı Karanın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/43) 548 

Sivas [Şemsettin Günaltay ve Erzincan 
Saffet Ankan] 

15. — Gelir, Kurumlar, İşletme ye Gez
ginci işler Vergileriyle Vergi Usul Kanunu 
tasarılarını görüşmek üzere kurulan Ge
çici Komisyonun Temmıtz başına kadar ça
lışmalarına devam etmesi hakkında (4/37) 453 

Yozgad [Sırrı îçö&J 
16. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 6 ncı maddesinin yorumlanmasına 
dair (4/45) 562 

17. — Dilekçe Komisyonunun 25 . V I I I . 
1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
459 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair < 4/42 536 

18. — Temsil Heyeti Azaları ile Birin
ci Büyük Millet Meclisi Azalarına vatanî 
hizmet karşılığı ödenek verilmesi hakkında-



ki teklifi kabullendiğine dair (4/47) 
Sayfa 
564 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
L — 22 Nisan 1341 tarihli Şûrayı As-

Sayfa 
kerî Kanununun 2 nci maddesini değiştiren 
870 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin yo
rumlanmasına dair (4/28) 44. 

EAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —•' Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/207) 161:162, 

332:333,344,346,362:365 
2. —• Edremit Belediye Başkanı Cevdet 

Denizer'in cezasının affına dair (5/61) 87, 
125:136,240,381:387 

3. — Sungurlu'lu Dursunoğlu Vahit 
Kahraman'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/24) ' . • ' " ' ' 4488:97,112,122:124 

1. — Ankara'da Isrîıetpaşa maahllesi 
Uluçmar sokağında 25 numaralı evin üst 
katında oturan Bedia Tokçaer'in hükümlü 
olduğu cezasının affına dair (5/60) 8 

ANAYASA KOMİSYONU RAPORU 
1. — Erzincan Milletvekili Saffet Arı-

kan ve Sivas Milletvekili Şemsettin Günal-
tay'in, Partiler Meclis Gruplarının Büyük 
Millet Meclisinde birer faaliyet uzuvları 
olduğunun belirtilmesi hakkında önergesine 
dair (4/32) 214,305,387:403 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Artırma, Eksiltme ve İhale Ka

nununa ek kanun tasarısı hakkında (1/243) 548, 
584:600,601,601,612:615 

2. — Demir yollan ve Limanlar yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki1 4643 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/156) 14,'47:59,115,143, 

151:154 
3. — Şose ve köprüler yapımı için ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere grişilme-
si hakkında kanun tasarısına dair (1/239) 548, 

600:601,601,616:619 

BÜTÇ E KOMİSYONU RAPORLARI 
1 -—Amortisman Sandığı hakkındaki 

2794 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dâir kanun tasarısı hakkında 
(1/74) 213,430:434,514:515,516,516,517 :520 

2. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 
Bekata ve iki arkadaşının, Köy Ebeleri ve 
Köy Sağlık Memurları Teşkilâtı yapılma
sına ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine da
ir olan 4459 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasına yeni bir hüküm eklen
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/24) 161, 

244 
3. — Arazi Yergisi Kanununun 9 ncu 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/77) 161,244:258,306:317, 

317:332 
4. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu

nuna ek kanun tasarısı hakkında (1/243) 
548,584:600,601,601,612 :615 

5. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesine bazı hükümler eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/51) 213,427:429 

6. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarisiyle İdareci Üyeler 
Kurulunun Büyük Millet Meclisi ve Sayış
tay 1947 yılı Bütçelerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kânun teklifine dair (1/197, 
2/53,55)' 213,288:303,310,317,347:350 

7. —•' 1947 yılı Mütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/236) 

563,579":580,583 :584,601,601.6Ö5 :608 
8. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-

takoğlu'nun, Belediye Kanununun 110 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/47) 214,434:449,451. 

452,452,500:503 



r Sayfa 
9. — Demiryollar ve Limanlar yapımı 

için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. 
hakkında (1/156) 14,47:59,115,143,151:154 

10. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/162) 3,18,45:47.113:114, 

143,144:147 
11. — Devlet Demiryolları ve Liman

ları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/211) 214,303:304,310, 

317,351:354 
12. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/237) 563,580,584,586,601, 

609 :612 
13. — Devlet Denizyolları ve Liman

ları işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesine dair olan 4844 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/147) 3.18,47,114:115. 

143,147:150 
14. — Devlet Denizyolları ye Liman

ları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/215) 287,404:405,424,452, 

454:457 
15. — Devlet Havayolları Genel Mü

dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/198) 161, 

235,240,258,259:262 
16. — Devlet Havayolları Genel Mü

dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4860 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/178) ,14, 

60,115:116,143,154:157 

Sayfa 
17. —• Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvel ile bunun değişiklik 
ve tMerinin içişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/90) 14,61,116:117 

18. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit've Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı (1/179) 14,60:61,116 

19. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/195) 214 

449:450 
20. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/207) 161:162,332 :333,344,346,362:365 

21. — Diyarbakır Milletvekili Cavit 
Ekin ve Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Akalın'm, Bankalar ve Devlet Müessese
leri Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pan 4621 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/50) 87,124,239 

22. — Diyarbakır Milletvekili Cavit 
Ekin ve Kastamonu Milletvekili Muzaf
fer Akalın'm, Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme frenel Müdürlüğü Memur 
ve Hizmetlilerinin Ücretlerine dair olan 
Kanunda değişiklik yapan 4620 ve 5000 
sayılı Kanunların bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/51) 87,124:125,239:240 

23. — Hatay Milletvekili Gl. Eyüp 
Durukan'm, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/11) 14:15,61,162,333:334 

24. — Hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 
3485 sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla 



Sayfa 
değiştirilen 12 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun tasarısı hakkında 
(1/143) 563,653 

25. — İçişleri Bakanlığı Merkez Teş
kilât ve Vazifeleri hakkındaki 1624 sa
yılı Kanuna ek kanım tasarısı (1/91) 15,61:67, 

117 
26. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/219) 287,405, 

424,452,457.460 
27. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli eetvel-
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/212) 214,304:305.310. 

317,354:358 
28. •— İstanbul ve İzmir Telefon tesisle

rinin tesellüm ve işletme muameleleri hak
kındaki 3054 ve 3488 sayılı Kanunların 
3 ve 4 ncü maddelerinin kaldırılmasına 
ve 4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 neu 
maddelerinin ertelenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/158) 15,68,117 d l 8 

29. •— İzmir Milletvekili Şevket Adalan 
ve Sait Odyak'm, 1890, 1980 ve 2395 sayı
lı İktisadi Buhran, Muvazene ve Kazanç 
vergisi Kanunlarının bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine da
ir (2/34) 87,137:141,241:242,248,258,276:279 

30. •— Köy Enstitüleri Kanununa ek 
kanun tasarısı (1/190) 214,450:451, 

452.452,504:507 
31. --- Maden ocaklarında yeraltında 

çalışan işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buh
ran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine yar
dım vergilerinden bağışıklığı hakkında 
kanun tasarısına dair (1/184) 111,204: 

207.421 .-422,424,452,475:478 
32. — Memur ve hizmetlilere verilecek 

olağanüstü zam hakkındaki 4178 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı (1/180) 15,68:69,118:119 

3 3 . — Mııhasebei Umumiye Kanunu
nun 83 ncü maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına da
ir (1/2) 44,100.237, 

34. — Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına da-

Sayfa 
ir kanun tasarısı hakkında (1/194) 162,334: 

345,513:514 
35. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-

soy'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 50 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/36) 162,346 

36. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un, Tarım Kredi Kooperatifleri hak
kındaki 2836 sayılı Kanunun 11 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/39) 162,345:346 

37. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/217) 287,405:406,424,452, 

461:464 
38. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/218) 287,406,424,452,464:467 

39. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/199) 214,305,310,317,3&8:361 

40. — Rüsumu Sıhhiye Kanununun bi
rinci ve dördüncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/202) 370,425:426,452,496:499 

41. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesi hakkındaki 4862 sayılı 
Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/140) 87,136,136:137,240:241,248,258, 

273:276 
42. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lioğlu ve 2 arkadaşının, bilûmum askerî 
malûllerin terfihi hakkındaki kanuna ek 
kanun teklifi hakkmda (2/44) 370,404,419:42İ, 

424,452,468:471 
43. — Şaraplık üzüm bağı yetiştirecek

lere yapılacak ikraz hakkında kanun ta
sarısına dair (1/192) 87,141:143,242:243,248, 

258,280:283 
44. — Şeker ve glikozdan alman mun

zam istihlâk vergilerinde yapılan indirme
lerin onanması hakkında kanun tasarısına 
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dair (1/146) 44,100 :101,237,240,258,269 :272 
45. — Şose ve köprüler yapımı için ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/239) 548,600:601,601,616:619 

46. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/205) 162,236,240,258, 

262:265 
47. — Tekel Genel Müdürlüğünce yap

tırılacak tütün bakım ve işleme evleri 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/206) 162,423,424,452,489:492 

48. — Tekel İdaresinin yabancı memle
ketlerde kurulmuş ve kurulacak ortaklık
lara katılmasına yetki verilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/193) 87,143,168:183, 

421,424,452,471:474 
49. — Türkiye ile Birleşik Amerika 

Devletleri arasında imzalanan «Türkiye'ye 
Yapılacak Yardım hakkında Anlaşma» nm 
onanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/240) 548,552:556,557 :560 

50. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/200) 162,236,240,258, 

266:269 
51. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Ku

ruluşu hakkındaki kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 3821 sayılı Kanuna 
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/210) 214,423:424,426,452,492:496 

52. — Yeniden 5 ilce kurulması hak
kında kanun tasarısına dair (1/141) 15,69: 

82,119 :120,143,453 
53. — Yüzdebeş faizli Hazine Tahvilleri 

ihracına dair olan Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına dair 

(1/88) 15,82:83,120:121 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — izmir Milletvekilleri Şevket Ada

bın ve Sait Odyak'm, 1890, 1980 ve 2395 
sayılı İktisadi Buhran, Muvazene ve Ka
zanç Vergisi Kanunlarının bazı hükümle-

Sayfa 
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/34) 87,137:141,241:242,248,258, 

276 :279 
2. — Maden ocaklarında yeraltında ça

lışan işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buhran, 
Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım 
Vergilerinden bağışıklığı hakkında kanun 
tasarısına dair (1/184) 111,204:207,421:422, 

424,452,475:478 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Avrupa Kömür Kurulu Anlaşma

sının bir yıl uzatılmasına dair olan proto
kolün onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/189) 213,434,515,516,516,520:523 

2. —• Milletlerarası Tarım Enstitüsünün 
kaldırılması ve bütün çalışmaların Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtına devri 
hakkında Roma'da imzalanan protokolün 
onanmasına dair kanım tasarısı hakkında 
(1/175) 3,32,99:100,101,101,105:108 

3. — Neuchatel'de imza edilen Sınai 
Mülkiyet haklarının korunmasına ve onarıl
masına dair Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/181) 214,451 

515:516,516,516,524:527 
4. — Türkiye ile Birleşik Amerika 

Devletleri arasında imzalanan «Türkiye 'ye 
Yapılacak Yardım hakkında Anlaşma» 
nm onanmasına dair kanun tasarısı hak-
kında (1/240) 543,552:556,557:560 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ilo Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/167) 111,207:208,422,424, 

452,478:481 
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Holânda Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanma
sı lıakkındaki kanun tasarısına dair (1/176) 111, 

208,422,424,452,482:485 
7. — Türkiye ile İtalya arasında imzala

nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile ekle
rinin onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/187) 214,451:452,516,516,516,527:530 

8. — Türkiye ile î rak arasında imza 
edilen Dostluk ve İyi Komşuluk Andlaş-
ması ile bu Andlaşmaya ek Protokol ve 
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sözleşmelerin onanması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/225) 563,653,657,657,658, 

659:662 
9. — Türkiye ile Yunanistan arasında 

imza edilen Ticaret ve ödeme Anlaşması ile 
bağlantılarının yürürlük süresinin üç ay da
ha uzatılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/182) 111,208:209,422:423,424,452 

485:488 

1. —• Almanlara ait ihtira beratlarının 
kamunun faydalanmasına konmasına 
ilişikli olarak Milletlerarası Tamirat Ajan
lığında üye bulunan Devletler arasında 
Londra'da imza edilen Anlaşmaya Hü
kümetin katılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/151) 17,19,32,33:36 

2. — 1946 yılında New - York'ta top
lanan Milletlerarası Sağlık Konferansında 
kabul ve imza edilen belgelerin onanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/161) 8,97, 

100,101,101:104 
3. —• Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 

Ekonomi Birliği arasında imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmaları ile Mödüs viven-
dinin onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/166) 17:18,19,32,36:39 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Avrupa Kömür Kurulu Anlaşma

sının bir yıl uzatılmasına dair olan proto
kolün onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/189) 213,434,515,516,516,520:523 

• 2. —- Maden ocaklarında yeraltında ça
lışan işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buh
ran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine yar
dım vergilerinden bağışıklığı hakkında ka- ' 
nun tasarısına dair (1/184) 111,204:207, 

421 =422,424,452,475:478 
3. —• Neuchâtel'de imza edilen Sınai 

Mülkiyet haklarının korunmasına ve ona
rılmasına dair Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/181) 214,451, 

515:516,516,516,524:527 
4. —- Şeker ve glikozdan alman munzam 

istihlâk vergilerinde yapılan indirmelerin 
onanması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/146) 44,100:101?237,240,258,269:272 

Sayfa 
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU 

RAPORLARI 
1. — Şaraplık üzüm bağı yetiştirecek

lere yapılacak ikraz hakkında kanun tasa
rısına dair (1/192) 87,141:143,242: 

243,248,258,280:283 
2. — Tekel Genel Müdürlüğünce yaptı

rılacak tütün bakım ve işleme evleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/206) 162,423,424.452,489,492 

3. — Tekel İdaresinin yabancı memle
ketlerde kurulmuş ve kurulacak ortaklık
lara katılmasına yetki verilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/193) 87,143,168: 

183,421,424,452,471:474 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata ve iki arkadaşının, Köy Ebeleri ve 
Köy Sağlık Memurları Teşkilâtı yapılma
sına ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 4459 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 2 nci fıkrasına yeni bir hüküm ek
lenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/24) 161,244 

2. — Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/77) 161,244:258,306:317, 

317:332 
3. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-

takoğlu'nun Belediye Kanununun 110 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/47) 214,434:449,451, 

452,452,500:503 
4. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvel ile bunun değişiklik 
ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dâir (1/90) 14,61,116:117 

5. — İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilât 
ve Vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısına dair (1/91) 15,61:67,117 

6. — Jandarma Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/149) 3,18:32,97:91) 
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7. — Polis mensuplarının yaş haddine 
dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/214) 214,429:430 

8. — Yeniden 5 ilce kurulması hakkında 
kanun tasarısnıa dair (1/14.1) 15,69:82,119:120., 

143,453 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —• Amortisman Sandığı hakkındaki 

2794 sayılı Kanunun bazı maddelrinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/74) 213,430:434,514: 

515,516,516,517:520 
2. — Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/77) 161,244:258,306: 

317,317:332 
3. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu

nuna ek kanun tasarısı hakkında (1/243) 548, 
584:600,601,601,612:615 

4. — Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanu
nunun 3360 sayılı Kanunla değiştirilen 
3 neü maddesine bazı hükümler eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/51) 213, 

427:429 
5. — Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Du-

rukan'ın, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/11) 61,162,333:334 

6. — Hava sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla değiş
tirilen 12 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/143) 563,653 

7. —• İzmir Milletvekili Şevket Adalan 
ve Sait Odyak'm, 1890, 1980 ve 2395 sa
yılı iktisadi Buhran, Muvazene ve Ka
zanç Vergisi Kanunlarının bazı hüküm
lerinin dğiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/34) 87,137:141,241:242,248, 

258,276:279 
8. — Maden ocaklarında yeraltında ça

lışan işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buh
ran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yar
dım vergilerinden bağışıklığı hakkında ka
nun tasarısına dair (1/184) 111,204:207, 

421:422,424,452,475:478 

Sayfa 
9. — Muhasebei Umumiye Kanununun 

83 neü maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/2) 44,100,237 

10. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'ım, Tarım Kredi Kooperatifleri hak
kındaki 2836 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanmı teklifi 
hakkında (2/39) 162,345:346 

11. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 50 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/36) 162,346 

12. — Şeker ve Giligozdan alman mun
zam istihlâk vergilerinde yapılan indirme
lerin onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/146) 44,100: 

101,237,240,258,269:272 
13. —• Türkiye ile Birleşik Amerika 

Devletleri arasında imzalanan « Türkiye'
ye Yapılacak Yardım hakkında Anlaşma» 
nın onanmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/240) 548,552:556,557:560 

1.4. — Yüzdebeş faizli Hazine Tahvilleri 
ihracına dair olan Kanunda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/88) 15,82:83,120:121 

MECLİS HESAPLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU RAPORU 

1. — Büyük Millet Meclisi ve bağlanık-
ları ile Millî saraylar ve köşklerdeki eşya 
hakkında (5/62) 563,652:653 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata ve iki arkadaşının, Köy Ebeleri 
ve Köy Sağlık Memurları Teşkilâtı yapıl
masına ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 4459 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 2 nci fıkrasına yeni bir hüküm ek
lenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/24) , 161,244 

2. — Köy Enstitüleri Kanununa ek ka
nun tasarısı (1/190) 214,450:451,452,45a, 

504:507 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Gedikli Erbaş Meınbalarma dair 

olan 2505 sayılı Kanunun 5 nci maddesini 
değiştiren 4260 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3280 ve 4637 sa
yılı Kanunların birinci maddelerinin 1 ve 2 
nci fıkralarının kaldırılması hakkında ka
nım tasarısına dair (1/201) 162,333,370,426 :427 

2. — Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Du-
rukan'm, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/11) 14:15,61,162,333:334 

3. — Hava sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla değiş
tirilen 12 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/143) 563,653 

4. —• içişleri Bakanlığı Merkez Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/91) 15,61:67 

5. —• Jandarma Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/149) 3,18:32,97:99 

6. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu ve 2 arkadaşının, bilûmum askerî 
malûllerin terfihi hakkındaki kanuna ek ı 
kanun teklifine dair (2/44) 370,404,419 :421, 

424,452,468:471 
7. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununun 4460 sayılı Kanunla değişen 
10 ncu maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/191) 15, | 

121:122,237:238 
8. —• Türkiye ile Birleşik Amerika Dev

letleri arasında imzalanan « Türkiye'ye ı 
Yapılacak Yardım hakkında Anlaşma » 
nın onanmasına dair kanun tasarısı hak- i 
kında (1/240) 548,552:556,557:560 i 

9. — Yedeksubay ve Askerî Memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 8 nci 
ve bu Kanunun 3240 sayılı Kanunla de- ' 
ğiştirilen 23 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısına dair (1/204) 162, 

424:425 

SAĞLHC VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU | 
RAPORLARI 

1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz I 

Sayfa 
Bekata ve iki arkadaşının, Köy Ebeleri ve 
Köy Sağlık Memurları Teşkilâtı yapıl
masına ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 4459 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına. yeni bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/24) 161,244 

2. — Rüsumu Sıhhiye Kanununun bi
rinci ve dördüncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1 /202) 370,425:426,452,496:499 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesi hakkındaki 4862 
sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller
de değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/140) 87,136,136:137,240: 

241,248,258,273:276 

1. — 1946 yılında New - York'ta top
lanan Milletlerarası Sağlık Konferansında 
kabul ve imza edilen belgelerin onanma
sına Oair kanun tasarısı hakkında (1/161) 8, 

97,100,101,101:104 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORU 
1. — Millî Piyango idaresi 1946 yılı 

Bilançosunun gönderildiğine dair Başba
kanlık tezkeresi hakkında (3/119) 162,235 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yılı 
kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yılı 
kesinhesabı hakkında kanun tasarısına dair 
(3/56, 1/70) 7,8,8,9:12 

TARIM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/77) 161,244:258,306:317, 

317:332 
2. — Köy Enstitüleri Kanununa ek 

kanun tasarısı hakkında (.1/190) 214,450:451, 
452,452,504:507 

3. — Milletlerarası Tarım Enstitüsünün 
kaldırılması ve bütün çalışmaların 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki-



Sayfa 
pılınası hakkında kanun tasarısına dair 
(1/88) 15,82:83,120:121 

Sayfa 
lâtma devri hakkında Roma'da imzalanan 
Protokolün onanmasına dair kanun tasa
sı hakkında (1/175) 3,32,99:100,101,101,105:108 

4. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un, Tarım Kredi Kooperatifleri hak
kındaki 2836 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/39) ' 162,345:346 

5. —• Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 50 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/36) 162,346 . 

6. — Şaraplık üzüm bağı yetiştirecekle
re yapılacak ikraz hakkında kanun tasa
rısına dair (1/192) ' 87,141:143,242:243,248, 

258,280:283 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa-
,yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tica
ret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılma
sı hakkında kanım tasarısına dair (1/195) 214, 

449:450 
2. — Niğde Milletvekili Hüseyin Uiu-

soy'un, Tarım Kredi Kooperatifleri hakkın
daki 2836 sayılı Kanunun 11 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/39) 162,345:346 

3. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 50 nei maddesinin değiş-' 
tirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/36) 162,346 

4. — Türkiye ile İtalya arasında imza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 
eklerinin onanması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/187) 214,451:452,516,516,516, 

527:530 
5. — Türkiye ile Yunanistan arasında 

imza edilen Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile 
bağlantılarının yürürlük süresinin üç ay da
ha uzatılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/182) 111,208:209,422:423,424,452, 

485:488 
6. — Yüzdebeş- faizli Hazine Tahvilleri 

ihracına dair olan Kanunda değişiklik ya-

1. — Almanlara ait ihtira beratlarının 
kamunun faydalanmasına konmasına ili
şikli olarak Milletlerarası Tamirat Ajanlı
ğında üye bulunan Devletler arasında 
Londra'da imza edilen Anlaşmaya Hükü
metin katılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/151) 17,19,32,33:36 

2. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasında imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmaları ile Modüs vi-
vendinin onanması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/166) 17:18,19,32,36:39 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARİ 
1. —• Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme (lenel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı 

"hakkında (1/162) . 3,18,45:47,113:114, 
143,144:147 

2. —• Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine dair olan 4844 sayılı kanunda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/147) 3,18,47,114:115,143, 

147:150 
3. — Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4860 
sayıl] Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/178) 14,60,115: 

116,143,154:157 
4. — İstanbul ve İzmir Telefon tesis

lerinin tesellüm ve işletme muameleleri 
hakkındaki 3054 ve 3488 sayılı Kanunların 
3 ve 4 ncü maddelerinin kaldırılmasına ve 
4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu mad
delerinin ertelenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/158) 15,68,117:118 

5. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta-
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sarısına dair (1/167) 111,207:208,422,424, I 
452,478:481 I 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i 
ile Holânda Hükümeti arasında Hava Ulaş- j 
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onan- I 
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/176) 111,208,422,424,452,482:48.5 

G-EÇİCİ KOMİSYON RAPORLARI ] 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz I 

Bekata'nın, Millî Korunma Kanununun ı 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki 5020 sayılı kanuna ek kanun teklifine 
dair (2/33) 111,183:204,216:235 

2. —r îskân Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu 
kanuna yeniden bazı madde ve fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısiyle İstanbul 
Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli ve 6 ar
kadaşının, İskân Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair olan 2848 ve 
3667 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifine dair (1/208) 

113,164:165,214,404,406:419 
3. — Köy Enstitüsü mezunu öğretmen

lerle Köy Sağlık memurlarının geçim du
rumlarını düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 
4459 sayılı kanunlara ek kanun tasarısı 
hakkında (1/235) 563,639:645,645,646:649 

4. — Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve 
tasfiye ederek yağ istihsal eden müesse- | 
selerin yeniden Muamele Vergisinden mu
af tutulmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/234) 548,580:583,586,601,602:605 

KARMA KOMİSYON RAPORLARI 

[Anayasa - Adalet] * 
1. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba- | 

ban'in Milletvekilliği dokunulmazlığının I 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke- | 
resine dair (3/75) 6 

2. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'in Milletvekilliği dokunulmazlığının I 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke- j 
resine dair (3/99) 6 

3. — İstanbul Milletvekili Fuad Köp
rülü'nün Milletvekilliği dolranulmazhğmın ' | 

Sayfa 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/10) 7 

4. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Ca
hit Yalçın'in Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/9) 7 

5. — İzmir Milletvekili Haydar Rüştü 
Öktem'in Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresine dair (3/76) 7 

6. — Konya Milletvekili Dr. Muhsin 
Faik Dündar'm Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresine dair (3/100) 15 

7. — Kütahya Milletvekili Adnan Men
deres'in MiUettvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/1) 15 

8. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti'nin Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresine dair (3/61) 15:16 

9. — Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine da
ir (3/109) 16 

10. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresine dair (3/31) 1611 

11. — Sinob Mlletvekili Cevdet Kerim 
Incedaymın Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/59) 44:45 

12. — Tekirdağ eski Milletvekili Rahmi 
Apak'm MiUettvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/11) 45 

13. — Yozyad Milletvekili Dr. Kemal 
Cenap Berksoy'un Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresine dair (3/12) 45 

14. — Zonguldak Milletvekili Sabri Koç-
er'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/70) 45 
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tzin 
1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin 

verilmesi (3/132) 162:164 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Amasya Milletvekili Ahmet Ey-

mir'in, Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/136) 512 

2. — Edirne Milletvekili Fethi Erim-
çağ'm Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/139) 512 

3. — istanbul Milletvekili Cihad Ba
ban 'm Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/75) 6 

4. — istanbul Milletvekili Cihad Ba 
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/99) 6 

5. — istanbul Milletvekili Fuad Köp
rülü'nün Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/10) 7 

6. — istanbul Milletvekili Hüseyin Ca
hit Yalçın'm Milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/9) 7 

7. — izmir Milletvekili Hasan Âli 
Yücel 'in, Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/140) 512 

8. — izmir Milletvekili Haydar Rüştü 
öktem'in Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/76) 7 

9. — Konya Milletvekili Dr. Muhsin 

Sayfa 
Faik Dündar'ın Milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/100) 15 

10. — Kütahya Milletvekili Adnan Men
deres'in Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/1) 15 

11. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti 'nin Milletvekilliği dokunulmaz
lığı (3/61) 15:16 

12. — Seyhan Milletvekili Kasım Ener'-
in, Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/109) 16 

13. — Seyhan Milletvekili Sinan Te-
kelioğlu 'mm, Milletvekilliği dokunulmaz
lığı (3/31) 16:17 

14. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 
Incedayı'nm, Milletvekilliği dokunulmaz
lığı (3/59) 44:45 

15. — Tekirdağ eski Milletvekili Rahmi 
Apak'm, Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/11) 45 

16. — Yozgad Milletvekili Dr. Kemal 
Cenap Berksoy'un, Milletvekilliği doku
nulmazlığı (3/12) . 45 

17. — Zonguldak Milletvekili Sabri 
Koçer'in, Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/70) 45 

Seçim 
1. — Başkanlık Divanına bir kâtip se

çilmesi 44,59,60 

SORULAR VE CEVAPLAR 
Adalet Bakanlığından 

1. —• Eskişehir Miletvekili ismail Hakkı 
Çevik'in, Edremit Belediye Başkanı Cevdet 
Denizer hakkındaki ilâm hükmünün vak
tiyle tatbik edilmemesi hususunun hangi 
sebeplere dayandığının açıklanmasına dair 
sözlü sorusuna Adalet Bakanı Şinasi Dev
rinin cevabı (125,136:140) 213,381:387 

Bayındırlık Bakanlığı 
1. — Burdur Milletvekili Ahmet Çı

nar'ın Söğüt bataklığı hakkındaki sözlü 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Cevdet Ke
rim Incedayı'nm cevabı 548,622:630 

2. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 
Kırsever'in, Çanakkale Gümrük iskelesi 
hakkındaki sözlü sorusuna Bayındırlık Ba

kanı Cevdet Kerim Incedayı'nm cevabı 532, 
578:580 

3. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in, Seyhan Sulama Kanalları ya
pımı we Çukurova'daki sel tahribatı ve 
sulama işleri hakkında Bayındırlık ve Ta
rım Bakanlıklarından sözlü sorusu 532,552 

Çalışma Bakanlığından 
1. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 

Kırsever'in, Meriç nehri civarındaki Çel
tiklerde çalıştırılan işçilerin sıhhi durum-
lariyle iaşeleri hakkındaki sözlü sorusuna 
Çalışma Bakanı Dr. Sadi Irmak'm cevabı 532, 

576:578 

Dışişleri Bakanlığından 
1. — Çanakkale Milletvekili ihsan Ka-
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:632 

562, 
:634 

168 

rasioğlu'nun, Garbı Trakya'daki Türkler 
hakkındaki sözlü sorusuna Dışişleri Bakam 
Hasan Saka'nm cevabı 548,630 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlıı'nun, Balkanlardaki Türklere yapı
lan zulümler hakkındaki sözlü sorusuna 
Dışişleri Bakanı Hasan Saka'nm cevabı 

632 

İçişleri Bakanlığından 
1. — istanbul Milletvekili Dr. Adnan 

Adı var 'm, şehirleri güzelleştirmek veyahut 
başka binalar yapmak maksadiyle birçok 
yapıların yıkılmasının ev buhranı geçinci-
ye kadar durdurulması için ne düşünüldü
ğünün bildirilmesi hakkındaki sözlü soru
suna İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer'in 
cevabı (125,136:140) 86,165 

Maliye Bakanlığından * 
1. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'-

m, Devlet idaresinde kırtasiyeciliği artı
ran malî formalitelerin ıslahı hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna Mali
ye Bakanı Halit Nazmi Keşmir'in cevabı 562, 

634:639 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke

mal özçoban'm, .Doğu İllerinde bugüne ka
dar açılamıyan lise ve kız veya erkek Sa
nat okullariyle orta okullardaki öğretmen 
yokluğu ve tedris usulü ve okul kitapla
rındaki ıstılahlar hakkındaki sözlü sorusu
na Millî Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin 
Sirer'in cevabı 532,563:576 

2. — Elâzığ Milletvekili Fahri Kara-
kaya'nm, köy ilk okulları ve öğretmen ev
leri yapımı hakkındaki sözlü sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin 
Sirer'in, cevabı 536,564:568 

3. —-'Maraş Milletvekili Emin Soysal'-
m bazı illerde aylık alamıyan ilkokul 
öğretmenleriyle Köy Enstitülerini ilgilen- , 

Sayfa 
diren çeşitli konulara ve gezginci Başöğ
retmenlik teşkilâtına dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'in, 
sözlü cevabı 511,536:546 

4. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'-
m, okullarda bulaşıcı hastalıklar hakkında 
ne gibi tedbirler alındığının bildirilmesi 
hakkındaki sözlü sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'in cevabı 532, 

548,552 

Sağlık Bakanlığından 
1. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz 

Uras'm, bulaşıcı hastalıklar hakkında ne 
gibi tedbirler alındığının bildirilmesi hak
kındaki sözlü sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Dr. Behçet Uz'un cevabı 532, 

548:552 

Ticaret Bakanlığından 
1. — Burdur Milletvekili Ahmet Çı

nar'ın, hububat fiyatları hakkında Hükü
metçe alman son karara dair sözlü sorusu
na Ticaret Bakanı Atıf İnan 'm cevabı 111, 

371:381 
2. — Eskişehir Milletvekili Ahmet 

Oğuz'un, hububat fiyatları hakkında Hü
kümetçe alman son karara dair Ticaret 
Bakanı Atıf İnan 'm cevabı 111,288,370:371, 

371:381 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Samsun Milletvekili Cemil Bil-

sel'in, Hava seferlerinin düzenlenmesi hu
susunda Hükümetçe ne düşünüldüğünün 
bildirilmesi hakkındaki sözlü sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak 'm cevabı 4:6 

2. — Samsun Milletvekili Yakup Kal-
gay'm, günün genişlemiş olan ihtiyaçlarını 
karşılıyabilecek yeni hükümleri kapsıyan, 
Devlet Demiryollarına ait kanun tasarıları
nın ne zaman Meclise gönderileceği hak
kındaki sözlü sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Şükrü Koçak'm cevabı 161,214:216 

SÖYLEVLER, DEMEÇLER 
1. — Büyük Britanya Avam Kamarası'-

nm daveti üzerine Londra'ya giden heyet 
adirta Antalya Milletvekili Nurullah Esat 

Sümer'in demeci 403:404 
2. — Büyük Britanya Avam Kamara

sından bir heyetin Büyük Millet Meclisi 
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adına sonbaharda yurdumuza davet edil
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Kâzım Karabekir'in söylevi 

3. — Fransa Mebuslar Meclisinde ku
rulan Türk - Fransa Dostluk G rupuna kar
şılık olarak Türkiye Büyük Millet Mecli-

Sayfa 

404 

Sayfa 
sinde de bir Grup vücuda getirilmek üzere 
bir Müteşebbisler Heyeti teşekkül ettiğin
den istiyen Sayın Üyelerin adı geçen hey
ete müracaat ederek adlarını yazdırmaları 
hakkında B. M. Meclisi Başkanı K. Ka
rabekir'in sözleri 563 

TASAEILAE 
1. — Ankara Üniversitesi 1947 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/245) 562 

2. — Artırma ve Eksiltme ve İhale Ka
nununa ek kanun tasarısı (1/243) 533,548, 

584:600,601,601,612:615 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında (1/216) 213 
,4. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/197) 43,213,288:303,310,317, 

347:350 
5. — 1945 yılı Kesinhesabı hakkında 

(1/220) 511 
6. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/236) 532,563,579:580,583,583: 

584,601,601,605:608 
7. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında (1/211) 161,214, 

303 :304,310,317,35i :354 
8. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı Ke
sinhesabı hakkında (1/227) 511 

9. — Devlet Denizyolları ve Limanlar] 
İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/2-15) 213,287, 

404:405,424,452,454:457 
10. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/237) 532,563, 

580,584,586,601,609:612 
11. — Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağh (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/198) 43.161,235,240,258,2™ £62 

12. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısırımda değişiklik yapılması 
hakkında (1/207) 87,161:162,332:333,344,346, 

362:365 
13. •— Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı . cetvelin Ticaret 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/195) 14,214,449:450 

14 .— Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Sa
vunma Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılmasına dair (1/221) 511 

15. — 4353 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesiyle 4659 sayılı Kanunda ya
zılı sürenin iki yıl uzatılması hakkında ka
nun tasarısı (1/241) 533 

16. — Erzincan ve Erzurum Belediye
lerine 3 300 000 lira ikrazına dair olan 
4126 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/222) 511 

17. — Gedikli Erbaş membalarma dair 
olan 2505 sayılı Kanunun 5 nci maddesini 
değiştiren 4260 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3280 ve 4637 
sayılı Kanunların birinci maddelerinin bi
rinci ve ikinci fıkralarının kaldırılması 
hakkında (1/201) 43,162,333,370,426:427 

18. — Genel Muhasebe Kanununun 
50 nci maddesinin-değiştirilmesi hakkında 
(1/244) 533 

19. — Gümrük Tarife Kanununu değiş
tiren Kanuna ek 2256 sayılı Kanunun 
3 ncü 'maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/228) ' 511 

20. Hudut ve Sahiller Sağbk Genel 
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Müdürlüğü 1945 yılı kesinhesabı hakkında 
(1/196) ' 14 

21. —-iskân Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu 
kanuna .yeniden bazı madde .ve fıkralar ek
lenmesine dair (1/208) 111,113,214,404,406 :419 

22. —istanbul Teknik Üniversitesi 1947 
yılı Bütçe,Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/219) 213, 

287,405,424,452,457:460 
23. —• istanbul Üniversitesi * 1947 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/212) 161, 

214,304:305,310,317,354:358 
24. — Köy Enstitüsü mezunu öğretmen

lerle sağlık memurlarının geçim durumla
rını düzenlemek üzere, 3803, 4274 ve 4459 
sayılı Kanunlara ek kanun tasarısı (1/235) 511, 

533:534,563,639:645,645,646 -649 
-25. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 

Statüsünde yapılan değişikliklerin onnan-
ması hakkında (1/209) 111 

26. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
(1/194) 2,162,334:345,513:514 

27. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/217) 213, 

287,405:406,424,452,46i :464 
28. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/218) 213, 

287,406,424,452,464:467 
29. •— Pasaport Kanununun 4 neü mad

desinin 7 nci bendinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
(1/223) 511 

30. — Polis memurlarının yaş haddine 
dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/214) 161; 

214,429:430 
31. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu

nunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/238) 532 

32. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında (1/199) 43,214,305,310; 

317,358:361 
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33. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet

me G enel Müdürlüğü ihtiyaçları için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4892 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair (1/224) 511 

34. — Rüsumu Sıhhiye Kanununun bi
rinci ve dördüncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkında (1/202) 43,370,425:426,452, 

496:499 
35. — Sıhhi muayeneler sonucunda te

kaüt edilecek subay ve askerî memurlara 
verilecek tazminat hakkında (1/229) 511 

36. _ Şose ve köprüler yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında (1/239) 532:533,548,600:601,601, 

616:619 
37. — Tekel Genel -Müdürlüğü 1944 yılı 

kesinhesabı hakkında (1/203) 43 
38. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı 

kesinhesabı hakkında (1/213) 161 
39. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/205) 87, 

162,236,240,258,262:265 
40. — Tekel Genel Müdürlüğünce ya

pılacak tütün balam ve işleme evleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkında (1/206) 87,162,423,424,452, 

489:492 
41. — Tekel Genel Müdürlüğü atlı ta

kip memurlariyle koruma ve tahsil me
murlarına verilecek yem bedeli hakkında 
(1/246) 622 

42. — Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında imzalanan «Türkiye'
ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma» 
nın onanmasına dair (1/240) 533,548,552:556, 

557:560 
43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Danimarka Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında (1/230) 511 

44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Irak Kırallık Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında (1/231) 511 

45. — Türkiye ile Irak arasında imza 
edilen Dostluk ve iyi Komşuluk Andlaş-
ması ile bu Andlaşmaya ek Protokol ve 
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Sözleşmelerin onanması hakkında kanun 
tasarısı (1/225) 512,563,653:657,657,658, 

659:662 
46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Yunanistan Kırallığı Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında (1/232) 512 

47. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair (1/233) 512 

48. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
(1/200) 43,162,236,240,258,266:269 

49. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 3821 sayılı Kanuna 
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında (1/210) 161,214,423:424,426, 

452,492:496 
50. — Vatandaşlık Kanununa bazı 

maddeler eklenmesi hakkında (1/226) 512 
51. —- Veraset ve İntikal Vergisi Ka

nununun 1836 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan 2 nci maddesine iki fıkra eklenme
sine dair (1/242) 533 

52. —: Yedeksubay ve Askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 8 nci ve 
bu kanunun 3240 sayılı Kanunla değiştiri
len 23 neü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (1/204) 43,162,424:425 

53. — Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir 
ve tasfiye ederek yağ istihsal eden mü
esseselerin yeniden Muamele Vergisinden 
muaf tutulmalarına dair (1/234) 512,514,548, 

580:583,586,601,602:605 

1. — Almanlara ait ihtira beratlarının 
kamunun faydalanmasına konmasına ilişik
li olarak Milletlerarası Tamirat Ajanlığın
da üye bulunan Devletler arasında Lon
dra'da imza edilen Anlaşmaya Hükümetin 
katılması hakkında (1/151) 17,19,32,33:36 

2. — Amortisman Sandığı hakkındaki 
2794 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de-
ğiştrilmesine dair (1/74) 213,430:434,514: 

515,516,516,517:520 
3. — Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu 

Öayia 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/77) 161, 

244:258,306:317,317:332 
4. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3ncü 
maddesine bazı hükümler eklenmesine dair 
(1/51) 213,427:429 

5. — Avrupa Kömür Kurulu Anlaşma
sının bir yıl uzatılmasına dair olan protoko
lün onanması hakkında (1/189) 213,434,515, 

516,516,520:523 
6. — 1946 yılında New - York'ta topla-

ııan Milletlerarası Sağlık Konferansında 
kabul ve imza edilen belgelerin onanması
na dair (1/161) 8,97,100,101,101:104 

7. — Binek hakkı olan subayların, öz
lük hayvanları hakkında (1/160) 5.13 

8. — Demiryollar ve Limanlar yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair (1/156) 14,47: 

59,115,143,15i: lo-t 
9. — - Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü ihttiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda deği
şiklik yapıimsma dair (1/162) 3,18,45:47, 

113:114,143,144:147 
10. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine dair olan 4844 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkında (1/147) 3, 18, 

47,114:115,143,147 :L)ü 
11. --- Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4860 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair (7/178) 14,60,115:116,143,154:157 

12. —• Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı (1/179) 14,60:61,116 

13. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvel ile bunun değişiklik ve 
eklerinin içişleri Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (1/90) 14,61,116:117 



Sayfa 
14. ->- Hava sınıfı mensuplarına veri

lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 
3485 sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanun
la değiştirilen 12 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/143) 563,653 

15. — İçişleri Bakanlığı Merkez Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/91) 15,61:67,117 

16. — İstanbul ye İzmir Telefon tesis
lerinin tesellüm ve işletme muameleleri 
hakkındaki 3054 ve 3488 sayılı Kanunların 
3 ve 4 ncü maddelerinin kaldırılmasına ve 
4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu 
maddelerinin ertelenmesine dair (1/158) 15, 

68,117:118 
17. ••—• Jandarma Kanununun 12 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/149) 3, 
18:32,97:99 

18. — Köy Enstitüleri Kanununa ek 
kanun tasarısı (1/190) 214,450:451,452,452, 

504:507 
19. — Maden ocaklarında yeraltında 

çalışan işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buh
ran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergilerinden bağışıklığı hakkında 
(1/184) 111,204:207,421:422,424,452,475:478 

20. — Memur ve hizmetlilere verilecek 
olağanüstü zam hakkındaki 4178 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/180) 15,68:69, 

118:119 
21. —• Milletlerarası Tarım Enstitüsü

nün kaldırılması ve bütün çalışmaların 
birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâ
tına devri hakkında Roma'da imzalanan 
Protokolün onanmasına dair (1/175) 3,32,99: 

100,101,101,105 -.108 
22. — Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 83 ncü maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında (1 /2 ) ' 44,100,237 

23. — Neuchâtel5de imza edilen Sınai 
Mülkiyet haklarının korunmasına ve ona
rılmasına dair Anlaşmanın onanması hak
kında (1/181) 214,451,515,516,516,516,524:527 

24.—- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesi hakkındaki 4862 sa
yılı Kanuna.bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair (1/140) 87,136, 

136 =137,240 :241,248,258,273:276 

Sayfa 
25. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununun 4460 sayılı Kanunla değişen 
10 ncu maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/191) 15,121:122,237:238 

26. —• Şaraplık üzüm bağı yetiştirecek
lere yapılacak ikraz hakkında (1/192) 87, 

141=143,242 :243,248,258,280 :283 
27. — Şeker ve glikozdan alman Mun

zam İstihlâk Vergisinde yapılan indir
melerin onanması hakkında (1/146) 44,100 : 

101,237,240,258,269 :272 
28. — Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yılı 

Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Tekel Genel Müdürlüğü 1941 
yılı Kesinhesabı hakkında (3/56, 1/70) 7,8,8,9:12 

29. — Tekel İdaresinin yabancı mem
leketlerde kurulmuş ve kurulacak ortak
lıklara katılmasına yetki verilmesi hakkın
da (1/193) 87,143,168:183,421,424,452, 

471:474 
30. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-

burg Ekonomi Birliği arasında imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs 
vivendinin onanmsı hakkında (1/166) 17 : 

18,19,32,36 =3!) 
31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında (1/167) 111, 

207 =208,422,424,452,478:481 
32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

iJe Holânda Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında (1/175) 111,208,422,424,452,482:485 

33. — Türkiye ile İtalya arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 
eklerinin onanması hakkında (1/187) 214, 

451:452,516,516,516,527:530 
34. — Türkiye ile Yunanistan arasında 

imza edilen Ticaret ve ödeme Anlaşması 
ile bağlantılarının yürürlük süresinin üç 
ay daha uzatılması hakkında (1/182) 111, 

208:209,422:423,424,452,485:488 
35. — Yeniden 5 ilce kurulması hakkın

da (1/141) 15,69:82,119:120 
36. — Yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri 

ihracına dair olan Kanunda değişiklik ya
pılması hakkında (1/88) 15,82:83,120:121 
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Sayf-ı 
Çanakkale [Niyazi ÇıtakoğlııJ 
1. — Belediye Kanununun 110 ncu mad

desine bir fıkra eklenmesine dair (2/47) 14, 
214,434.449,451,452,452,500:503 

Çorum [Basene İlgaz] 
2. —• Hizmet süreleri emekli ve yetim 

aylığı bağlanmasına elverişli olmayan su
bay, askerî ve mülki memurlarla bunların 
yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere 
verilen paraların vergiye tâbi tutulmaması 
hakkında (2/48) 14 

Diyarbakır [üavit Ekin ve Kastamonu 
Muzaffer Akalın] 

3. — Bankalar ve Devlet Müesseseleri 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapan 4621 
sajılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair (2/50) 43,87,124,239 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü Memur ve Hiz
metlilerinin Ücretlerine dair olan Kanunda 
değişiklik yapan 4620 ve 5000 sayılı Kanun
ların bazı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında (2/51) 43,87,124:125,239:240 

Eskişehir [İsmail Hakkı Çevik] 
5. — Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve görevlerine dair olan 4475 sa
yılı Kanunun 20 ncı maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/54) 87 

[İdareci Üyeler Kurulu] 
6. — Büyük Millet Meclisi 1947 yılı 

Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/53) 87,213,288:303,310,317, 

" 347:350 
7. — Sayıştay 1947 yılı bütçesinde de

ğişiklik yapılmasına dair (2/55) 161,213, 
288:303,310,317,347:350 

İstanbul [Fuad Hulusi Demirelli] 
8. — Altıncı dereceye kadar olan me

murların yargılanacakları vazifeli mahke
menin Adalet Bakanlığınca tâyinine dair 
(2/56) 287 

İstanbul [Fuad, Hulusi Demirelli ve 6 
arkadaşı] 

9. — İskân Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 2848 ve 

Sayfa 
3667' sayılı Kanunlarda değişiklik yapılma
sı hakkında (2/52) 43:44,164:165,214,406:419 

İstanbul [Fuad Hulusi Demirelli ve 4 
arkadaşı] 

10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun bazı fıkra ve. maddelerinin kaldırıl
ması hakkında (2/49) 14 

Niğde [Hüseyin Ulusoy] 
11. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna ek 4598 sayılı Kanunun i n c i mad
desi hükümlerinin Milletvekillerine de uy
gulanması hakkında (2/57) 512 

12. — Maarif Teşkilât Kanununun 22 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/58) 512 

Ordu [Hamdi Şarlan] 
13. — İçtüzük'ün bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında (2/46) 2 
Seyhan [Ahmet Remzi Yüregir] 
14. — Hilâfetin ilgasına ve Hane

danı Osmani'nin Türkiye Cumhuriyeti 
memaliki haricine çıkarılmasına dair olan 
431 sayılı Knuna ek kanun teklifi (2/59) 562 

Ankara [Hıfzı Oğuz Bekata] 
1. — Millî Korunma Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 
sayılı Kanuna ek kanun teklifine dair 
(2/33) 111,183:204,216:235 

Ankara [Hıfzı Oğuz Bekata ve iki ar
kadaşı] 

2. — Köy Ebeleri ve Köy Sağlık me
murları Teşkilâtı yapılmasına ve 3017 sa
yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 4459 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fık
rasına yeni bir hüküm eklenmesi hakkında 
(2/24) 161,244 

Balıkesir [Hacim Çarıklı] 
3. — Temsil Heyeti Azaları ile Bi

rinci Büyük Millet Meclisi Âzlarına va
tanî hizmet karşılığı ödenek verilmesine 
dair (2/42) 563:564 

Bolu [Lûtfi Gören] 
4. — Askerî ve mülki Tekaüt Kanunu-
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nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/45) 112:113 

Hatay [Gl. Eyüp Durukan] 
5. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı hakkındaki Kamında deği
şiklik yapılmasına dair (2/11) 14:15,61,162,333: 

334 
îzmir [Şevket Ad alan ve Sait O ciyak] 
6. _ 1890, 1980 ve 2395 sayılı İktisadi 

Buhran, Muvazene ve Kazanç. Vergisi Ka
nunlarının bazı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/34) 87,137:141,241 :'242,248,258, 

276:279 

Sayfa 
Niğde [Hüseyin UlusoyJ 
7. — Tarım Kredi Kooperatifleri hak

kındaki 2836 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinin değiştirilmesine dair (2/39) 162,345: 

346 
8. —• Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununun 50 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/36) 162,346 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu ve 2 arka
daşı! 

9. — Bilûmum askerî malûllerin terfihi 
hakkındaki kamına ek kanun teklifi (2/44) 370, 

404,419 :421,424,452,468:471 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Geriverme istekleri 
1. — Binek hakkı olan subayların öz

lük hayvanları hakkındaki kanun tasarı
sının geri verilmesine dair (3/145) 513 

Karışık 
1. — 1943 yılı Millî Korunma Bilanço

sunun gönderildiğine dair (3/138) 512 
2, .— Müttefik Devletlerle italya ara

sında imzalanan Barış Andlaşmasmm ta
dili hususunda İtalyan Kurucular Mecli
sinin arzu ve isteklerine dair olan muh
tıranın gönderildiği hakkında (3/128) 3:4 

1. — Millî Piyango İdaresi 1946 yılı 
Bilançosunun gönderildiğine dair (3/119) 235 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Amasya Milletvekili Ahmet Ey-

mir'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/136) 512 

2. — Edirne Milletvekili Fethi Erim-
çağ'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/139) 512 

3. — izmir Milletvekili Hasan Âli Yü
cel'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/140) 512 

1. — istanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/75) 

2. — îstabul Milletvekili Cihad Ba
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkında (3/99) 6 
3. — istanbul Milletvekili Fuad Köp

rülü'nün Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakmda (3/10) 7 

4. — istanbul Milletvekili Hüseyin Ca
hit Yalçın'm Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/9) 7 

5. — izmir Milletvekili Haydar Rüştü 
öktem'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/76) 7 

6. — Konya Milletvekili Dr. Muhsin 
Faik Dündar'ın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında (3/100) 15 

7. —• Kütahya Milletvekili Adnan 
Menderes'in Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/1) 15 

8. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti 'nin Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/61) 15:16 

9. —- Seyhan Milletvekili Kasım Ener'-
in, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında N (3/109) 16 

10. — Seyhan Milletvekili Sinan Te
kelioğlu'nun, Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/31) 16:17 

11. — Sinob Milletvekili Cevdet Ke
rim îneedayı'nıh, Milletvekilliği doku-
numazlığınm kaldırılması hakkında (3/59) 44: 

45 
12. — Tekirdağ eski Milletvekili Rah

mi Apak'm, Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/11) 45 

13. — Yozgad Milletvekili Dr. Kemal 
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Cenap Berksoy'ım, Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında (3/12) 45 

14. — Zonguldak Milletvekili Sabri 
Koçer'in, Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/70) 45 

Onanma istekleri 
1. — iaşe işlerinin gördürülmesi için 

Ticaret Bakanlığı emrinde ihdas olunan 
memuriyetlere ait kadroların onanması 
hakkında (3/129) 161 

ölüm cezaları 
1. — Akçaabad'm Gurazi Köyünden 

Hurşitoğlu Ahmet Sevim'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/146) 533 

2. — Beyşehir'in Balkanda Köyünden 
Mustafaoğlu Mustafa Melek'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/147) 533 

3. —• Kocaeli 'nin Akmeşe Bucağına 
bağlı Kızılcıklı Köyünden Beytullahoğlu 
Salih Bastürk'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/141) 512 

1, — Sungurlu'lu Dursımoğhı Vahit 
Kahraman'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/24) 44,5*8:97,112.122:124 

Yorum istekleri 
1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu

nunun 6 ve 16 ncı maddelerinin yorumlan
masına dair (3/137) • 512 

2. — 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 4 ncü madde
sinin yorumlanmasına dair (3/130) 213 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüme dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 sayılı ' Kanunun 3 

ncü maddesinin yorumlanmasına dair 
(3/131) 

4. — Maarif Teşkilâtına dair olan 789 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin yorum
lanması hakkında (3/142) 

Sayfa 

213 

512 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan bazı Milletvekillerinin 
ödenekleri hakkında (3/133) 164 

2. — Sayın Yyelerden bazılarına izin 
verilmesine dair (3/132) 162:164 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Çekilen altı Bakanın yerine tâyin 

edilen Bakanların adlarını bildiren tezkere 
(3/148) 652 

2. — Hususi Hububat Konferansına iş
tirak etmek üzere Paris'e gidecek olan 
Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu'nun yerine 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Çoşkan'-
m vekâlet edeceğine dair (3/143) 513 

3. — Milletlerarası Ceza Hukuku Kon
gresine iştirak etmek üzere Cenevre'ye 
gidecek olan Adalet Bakanı Şinasi Dev
rin'in yerine Ekonomi Bakanı Tahsin Be
kir Balta'nm vekâlet edeceğine dair (3/144) 513 

4. —. Milletlerarası îş Konferansına 
iştirak etmek üzere Avrupa'ya gidecek 
olan Çalışma Bakanı Dr. Sadi I rmak'm 
yerine Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak'm 
vekâlet edeceğine dair (3/134) 287 

KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Suad Hayri Ürgüblü hakkında soruşturma 
yapmak üzere kurulan Karma Komisyo
nun işini bitirdiğine dair (3/135) 287:288 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERESİ 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yılı 

Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/56) 7,8,9:12 



66 neı Birleşime ait 
67 nci 
68 nci 
69 ncıı 
70 nçi 
71 nci 
72 nci 
73 ncü 
74 ncü 

TUTANAK ÖZETLERİ 
Sayfa 

2 
14 
43 
*86 
111 

160:161 
2İ2 

286:287 
369:370 

75 nci Birleşime ait 
76 nci » » 
77 nci » » 
78 nci » » 
79 ncu » » 
80 nci » » 
81 nci » » 
82 nci » » 

Sayfa 
510 
532 
536 
54S 
562 
622 
652 
685 

SÜNUKLAR VE TELGRAFLAR 
1. —•' Balıkesir Valisi • • Y. • Nanıi Ünal ta

ralından gönderilen ve Toprak Kanununun 
kabul edildiği yılın üçüncü bayramını kul
larken Balıkesirlilerin duyduğu minnet ve 
bağlılıklarını- bildiren telgraf 283 

2. — Çamardı Belediye Başkanı tarafın
dan gönderilen ve Çamardı Bucağının il
ce olması için hazırlanan kanun tasarısı do-
layısiyle halkın duyduğu sevinci belirten 
telgraf 12 

3. —• Garp linyitleri Soma, Değirmisaz, 
Tıtnçbilek İşletmeleri işçi mümessilleri ta
rafından gönderilen ve 5088, 5109 sayılı 
Kanunlarla işçiye sağlanan faydalardan 
dolayı duydukları sevinç ve bağlılık hisle
rini belirten telgraf 

4. — Yalova Halkevi Başkanı tarafın
dan gönderilen ve Yalova Hslkevinin bü
yütülmesi için yapılan çalışmalardan dola
yı sevinç ve bağlılıklarını bildiren telgraf 

530 

157 

YOKLAMALAR 
370 

DÜZELTÎŞLER 
143 
209 
347 
453 

— 24 ncü sahifenin ikinci sütununda 
sondan İkinci satırda- Hüsamettin Tugaç'm 
seçim bölgesi (Kars) olarak düzeltilecek
tir 557,658,659 



Söz Alanlar 

«»•» 

Sayfa 
S. Adato (istanbul) - Jandarma Kanu

nunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici madde eklenmesine 
dair olan kanun münasebetiyle sözleri 24 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 191,200 

Dr, A. Adıvar (İstanbul) - Millî Ko
runma Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanuna ok kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 183 

— Şehirleri güzelleştirmek ve başka 
binalar yapmak maksadiyle birçok bina
ların yıkılmasının ev buhranı geçinciye 
kadar durdurulması için ne düşünüldüğü
nün bildirilmesi hakkındaki sözlü sorusu 
münasebetiyle sözleri 167 

M. Akalın (Kastamonu) - Belediye Ka
nununun 110 ncu maddesine iki fıkra ek
lenmesine dair olan kanun, münasebetiyle 
sözleri 440,443 

— îskân Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu 
kanuna yeniden bazı madde ve fıkralar 
eklenmesine dair olan kanun münasebe
tiyle sözleri 410,411,412 

E. Akaygen (istanbul) - Türkiye Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tari
hinde Ankara'da imzalanan Türkiye'ye 
yapılacak Yardım hakkındaki Anlaşmanın 
onanmasına dair olan kanun münasebetiy
le sözleri 556 

M. Akpınar (Balıkesir) - Millî Korun- t 
ma Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 233 

I, R. Aksal (Kocaeli) - Maden oeakla-

Sayfa 
rında yeraltında çalışan işçi ücretlerinin 
Kazanç, Muvazene, Buhran ve Hava Kuv
vetlerine Yardım vergisiyle damga res
minden bağışık tutulması hakkındaki ka- , 
nun münasebetiyle sözleri 205,206,207 

C. Aksu (Kocaeli) - Millî Korunma 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanıma ek kanun teklifi 
münasebetiyle sözleri 233 

Y. M. Alakant (Manisa) - Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanununun 3360 sayılı Ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesine bazı 
hükümler eklenmesine dair tasarı müna
sebetiyle sözleri 428 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 198,202,203,223,224,225, 

226,229,230,232,233 
— Tekel İdaresinin yabancı memleket

lerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıkla
ra katılmasına yetki verilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 179 

C. Alevli (Gazianteb) - Kazanç, Muva
zene ve İktisadi Buhran vergileri hakkın
daki kanunların bazı kelimelerinin değiş
tirilmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 138,140 

Orgl. F. Altay (Burdur) - Demiryolları 
ve Limanlar yapımı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki 4643 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun münasebetiyle söz
leri 53,54 

S. Altuğ (Erzurum) - Millî Korunma 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanuna ek kanun müna
sebetiyle sözleri 234 



27 — 
Sayfa 

S. Ar ikan (Erzincan) - Partiler Meclis 
Gruplarının B. M. M. inde birer faaliyet 
unsurları olduğunun belirtilmesi hakkın
daki önerge ve içtüzük'te bazı değişiklik
ler yapılmasına dair rapor münasebetiy
le sözleri 387,39 

Dr. A. Arkan (Çankırı) - Emekli, dul 
ve yetim aylıklarına zam yapılması hak
kındaki 4992 sayılı Kanuna ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 

A, F. Ataç (Gümüşane) - Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 

K. Aydar (İsparta) - Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanununa ek kanun . münasebe
tiyle sözleri 

3,395 

420 

596 

599 

Sayfa 
M. Aydın (Aydın) - Demiryolları ve 

limanlar yapımı için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4643 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir kanun münasebetiyle sözleri 48,52,53 

— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun münase
betiyle sözleri 

R. Aydınlı (Denizli) - Arazi Vergisi 
Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 

— Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
na ek kanun münasebetiyle sözleri 588 

45 

257 

B 
T. B. Balta (Ekonomi Bakanı) - 1947 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanunun Etibaııka mütaalKk-bölümü mü
nasebetiyle sözleri 292 

— Maden ocaklarında. yeraltında ça
lışan işçi ücretlerinin Kazanç, Buhran ve 
Hava kuvvetlerine Yardım vergisi ile 
damga resminden bağışık tutulması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 207 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 194 

T. B. Balta (Çalışma Bakanı) - Türkiye 
ile Irak arasında imza edilen Dostluk ve 
iyi Komşuluk Andlaşnıasiyle bu Andlaşma-
ya ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 656 

î. H. Baltacıoğlu (Kırşehir) - Demiryol
ları ve Limanlar yapımı için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4643 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun münasebetiyle, söz
leri • " ' " 51 

-— Yeniden 15 ilce kurulması hakkın-
daki kanun münasebetiyle sözleri 70 

C. S. Barlas (Gazianteb) - Arazi Ver

gisi Kanununun 9 ucu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle sözleri 330 

— Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesine bazı hükümler eklenmesine 
dair tasarı münasebetiyle sözleri 427 

— Maden ocaklarında yeraltında ça
lışan işçi ücretlerinin Kazanç, Muvazene,, 
Buhran ye Hava Kuvvetlerine ' Yardım 
vergisi ile damga resminden bağışık tutul
ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 204 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek kamın teklifi münasebetiyle 
sözleri 200,202,203,220,223,225,229 

— Partiler Meclis Gruplarının Büyük 
Milet Meclisinde birer faaliyet unsurları 
olduğunun belirtilmesi hakkındaki önerge 
ve İçtüzükte bazı değişiklikler yapılması
na dair rapor münasebetiyle sözleri 396 

H. O. Bekata (Ankara) - Millî Korun
ma Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle sözleri 196,230 281 

O. Bilsel (Samsun) - Hava seferlerinin 
düzenlenmesi hususunda Hükümetçe ne 



2$̂  
Sayfa 

düşünüldüğünün bildirilmesi hakkındaki 
sözlü sorusu münasebetiyle sözleri 5 

M. Birsel (izmir) - Amortisman San
dığı hakkındaki Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair olan kanun 
münasebetiyle sözleri 432,433 

— Arazi Vergisi Kanununun 9 neu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle sözleri 311,314,315, 

316,332 
— Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3 
neü maddesine bazı hükümler eklenmesine 
dair tasarı münasebetiyle sözleri 429 

— 1947 yılı Bütçe Kanununa bağh;(A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun Atatürk Anıtına müta
allik bölümü münasebetiyle sözleri 294,296 

— 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun Etibank'a mütaallik bö
lümü münasebetiyle sözleri 292 

— 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun tarla tarımı, ıslah, de
neme, üretme, temizleme, ve bahçe tarımı 
işlerine mütaallik bölümleri münasebetiyle 
sözleri 300 

— Demiryolları ve Limanlar yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

girişilmesi hakkındaki 46.43 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 49,52,53,56,57,59^ 

Sayfa 
- - Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun münasebe
tiyle sözleri 45 

— Emekli, dul ye yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna 
ek kanun münasebetiyle sözleri 420 

— İçişleri Bakanlığı merkez kuruluş ve 
gö re vleri hakkındaki kanunW bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan kanun 
münasebetiyle sözleri 62,64. 

— Nakil vasıtaları hakkındaki: 3$27 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 337 

— Yeniden 15 İlce kurulması hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 75,79 

H. Bozca (Afyon Karahisar) - Edremit 
Belediye Başkanı Cevdet Denizer'in ceza
sının affına dair; kanun münasebetiyle söz
leri 125:429,130,134,135 

R. Börekçi (Ankara) - Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanununa ek kanun münase
betiyle sözleri 598 

Z. Budunç (Bursa-) - Nakil Vasıtaları 
hakkındaki 8827 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun münasebetiyle söz
leri 344 : 

Dr, P. Ş. Bttrge (KaoaeM) * Nakil Vası
taları hakkındaki 3827- sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun münase
betiyle sözleri 341 

O 

Z. Cezarojrlv. (Tekirdağ.) - Arazi Ver
gisi Kanununun 9 neu maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı münasebetiy
le sözleri 251,326 

Tk Ooşkan (Gümrük ve Tekel Bakanı) -
Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapı
lacak ikraz hakkındaki kanun münasebet 
tiyle sözleri 142,243 

— Tekel İdaresinin yabancı memleket» 
lerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara 
katılmasına yetki verilmesi. hakkındaki ka-

ııun münasebetiyle sözleri- 169472,173, 
174,17747«,î79;l»2-

K. Coşkunoğlu . (Manisa) - Askerî ve 
Mülki Tekaüt, Kanununun 3360 sayılı 
Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine ba
zı hükümler eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle sözleri 429 

—• Millî' Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nuna ek kanun teklifi münasebetiyle söz-
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leri 218,224,229^231 
— Sungurlulu Dursunoğlu Vahit Kah

raman 'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle söyleri 

Sayfa 

93 

Orgl. î . Çalışlar (Balıkesir) - Demir
yolları ve limanlar yapımı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmeleTe girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kanunda - değişik
lik yapılmasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 55 

—• Jandarma -Kanununun 12 nei mad
desinin değiştirilmesine ve bu Kanuna ge
çici madde eklenmesine dair olan Kanun 
münasebetiyle sözleri 18,19,27 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 21.6,226 

E. Çeüköz (Balıkesir) - Arazi Vergisi 
Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı-münasebetiyle 
sözleri 252 

î. H. Çevik (Eskişehir)'* Edremit Bele
diye Başkanı Cevdet Denizer'in cezasının 
affına dair'.•kanun münasebetiyle sözleri 127 

—• Edremit Belediye BaşkanıCevdet 
Denizer hakkındaki ilâm hükmünün vak
tiyle* tatbik edilmemesi hususunun hangi 
sebeplere dayandığının açıMaamasına dair 
sözlü sorusu- münasebetiyle sözler* 385, 

386>387 
A. A/ Çınar (Burdur) - Arazi Vergisi 

Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril

mesine dair kanun tasarısı -münasebetiyle 
sözleri 310 

— Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu^ 
nuna ek kanun münasebetiyle sözleri 585, 

586,587,588,589,591:-,592,953,594\595 
— Demiryolları ve limanlar yapımı içiıt 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi. hakkındaki 4643 sayılı kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun münasebe
tiyle sözleri 47,51,52,53,55,56,57 

— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun münasebe
tiyle sözleri 45 

— Hububat fiyatları hakkında" Hükü
metçe alman son karara dair sözlü sorusu 
münasebetiyle sözleri 375,380,381 

— Söğüt bataklığı hakkındaki kendi söz
lü soru önergesi münasebetiyle sözleri 625, 

627,629,630 
N. Çıtakoğltr (Çanakkale^ - Belediye 

Kanununun 110 ncu maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair olan kanun münasebe
tiyle sözleri 435 

S. Çümralı (Konya) Millî Korunma 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki kanuna ek kanun teklifi mü
nasebetiyle sözleri 194,220,222,224 

D 
S. Dây> (Trabzon) - Demiryolları-ve 

Limanlan: yapımı için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına- dair kanun münasebetiyle sözleri 

F. H. Demirelli (İstanbul)1- İskân Ka
nununun bazı maddelerinin kaldırılması
na ve değiştirilmesine dair alan kanuri tek
lifinin, Hükümetten gelen kanun tasarı-

54 

siyle birleştirilerek Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair sözleri 164 

Ş. Devrin (AdaöeirBakanı) - Edremit 
Belediye Başkanı Cevdet Denizer'in ceza
sının affına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 131,132,134 

— Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı 
Çevik'in, Edremit Belediye Başkanı Cev
det Denizer hakkındaki ilâm hükmünün 
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vaktiyle tatbik edilmemesi hususunun 
hangi sebeplere dayandığının ayıklanma
sına dair sözlü sorusu münasebetiyle söz
leri 382,386,887 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hususunun devre , sonuna 
bırakılması hakkındaki rapor münasebe
tiyle sözleri 16 

— Yeniden 15 ilce kurulması hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri . 8 0 

Dr. M. Dıblan (Seyhan) - Demiryolları 
ve Limanları yapımı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun münasebetiyle sözleri 54 

V. Dicleli (Diyarbakır) - Amortisman 
sandığı hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair olan kanun mü
nasebetiyle sözleri 430,432 

— Kazanç, Muvazene ve iktisadi Buh
ran Vergileri hakkındaki kanunların ba
zı kelimelerinin değiştirilmesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri 138,139,140,141 

— Şaraplık Üzüm bağı yetiştirecek
lere yapılacak ikraz hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 142 

— Tekel idaresinin yabancı memleket
lerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara 
katılmasına yetki verilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 177 

— Türkiye ile Irak arasında imza edi
len Dostluk ve iyi Komşuluk Andlaşma-
siyle bu Andl'aşmaya ek Protokol ve Söz-

F. Ecer (Niğde) - Maden ocaklarında 
yeraltında çalışan işçi ücretlerinin Ka
zanç, Muvazene, Buhran ve Hava Kuv
vetlerine yardım vergisi ile damga resmin
den bağışık tutulması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 206,207 

0. Ekin (Diyarbakır) - Demiryolları 
ve Limanlar yapımı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
ki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılma-

[ _ Suyfa 
leşmelerin onanması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 654 

I Dr. S. A. Dilenire (Rize) - Belediye 
Kanununun 110 ncu maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair olan kanun münasebe-

I tiyle sözleri 439,440,445. M6.447 
i -— Demiryolları ve Limanlar yapımı için 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun münasebe-

| tiyle sözleri 51,52 
I — Tekel idaresinin yabancı memle-
I ketlerde kurulmuş ve kurulacak ortaklık-
I lara katılmasına yetki verilmesi hakkmda-
I ki kanun münasebetiyle sözleri 171,177 
j H. Dinçer (Afyon Itarahisar) - Arazi 

vergisi kanununun 9 neu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle sözleri 248 

E.. Dizdar (Giresun) - Artırma, Eksilt
me ve ihale Kanununa ek kanun münase
betiyle sözleri 589,504 

î Gl. E. Durukan (Hatay) - Askerî fab
rikalar tekaüt ve muavenet sandığı kanu
nunda bazı değişiklikler yapılması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 333 

| — Jandarma Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici madde eklenmesine dair olan kanun 

i münasebetiyle sözleri 26,31 
F. F. Düşünsel (Bingöl) - istanbul Mil-

I letvekili Osman Nuri Koni tarafından şah-
j sı hakkında ileri sürülen iddialara karşı ce-
j vabı 122,123,124 

i sum dair karnın münasebetiyle sözleri 5(5 
i — iskân Kanununun bazı maddeleri-
| nin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu 
| kanuna yeniden bazı madde ve fıkralar 

eklenmesine dair olan kanun münasebetiy
le sözleri 404 

N. Erdem (Kırşehir) - Maden ocakla-
I rında yeraltında çalışan işçi ücretlerinin 
| Kazanç, Muvazene, Buhran ve Hava Kuv

vetlerine Yardım vergisi ile damga res-



Sayfa 
ininden bağışık tutulması hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 205 

N. Erdem (Muğla) - Millî Korunma 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanuna ek. kamın leklit'i 
münasebetiyle sözleri 227 

—• Partiler Meclis Gruplarının B. M. 
M. inde birer faaliyet unsurları olduğu
nun belirtilmesi hakkındaki önerge ve "İç
tüzük *te bazı değişiklikler yapılmasına da
ir rapor münasebetiyle sözleri 388,389 

— Sungurlu'lu Dursunoğlıı Vahit Kah
raman'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle sözleri 92 

N. Ergin (Sivas) - Millî Korunma Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki kânuna ek aknun teklifi 
münasebetiyle sözleri 189,232 

— Yeniden 15 ilce kurulması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 09 

N. Erim (Kocaeli) - Askerî ve Mülki 
Tekaüt Kanununun 3360 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hüküm
ler eklenmesine dair tasarı münasebe
tiyle sözleri 428 

— Türkiye Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında 12 
Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imza
lanan Türkiye'ye yapılacak Yardım hak
kındaki Anlaşmanın onanmasına dair olan 
kanun münasebetiyle sözleri 554 

P. Erimçağ (Edirne) - Şaraplık üzüm 
bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 243 

S. A. Feyzioğlu (Kayseri) - Arazi Ver
gisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle sözleri 257,330 

— Edremit Belediye Başkanı Cevdet 
Denizer'in cezasının affına dair kanun 
münasebetiyle sözleri - 127,130,133 

•— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nuna ek kanun teklifi münasebetiyle söz-

Sayfa 
— Şose ve köprüler yapımı için gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 600 

A. R. Esen (Siird) - Askerî ve Mülkî 
Tekaüt Kanununun 3360 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hüküm
ler eklenmesine dair tasarı münasebe
tiyle sözleri 428 

— İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri 62 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 199,200 

A. Eyidoğan (Kars) - Arazi Vergisi 
Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiy
le sözleri 331 

—• Belediye Kanununun 110 ncu mad
desine iki fıkra eklenmesine dair olan ka
nun münasebetiyle sözleri 448,449 

— İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
kanun münasebetiyle sözleri 65 

— Jandarma Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
madde eklenmesine dair olan kanun mü
nasebetiyle sözleri 98 

— Yeniden 15 ilce kurulması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 77,79 

leri 231,232,233 
Dr. H. Fırat (Malatya) - Belediye ka

nununun 110 ncu maddesine iki fıkra ek
lenmesine dair olan kanun münasebetiyle 
sözleri 445 

— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 46 
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— İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanunun bazı mad-

H. Gedik (Kütahya) - Arazi vergisi 
kanununun 9 neu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle söz
leri 255 

V. Gerger (Urfa) - 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanunun bulaşık 
ve salgın hastalıklarla savaş bölümü mü
nasebetiyle sözleri 298 

,—-Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nuna ek kanun teklifi '--münasebetiyle söz
leri 190»1<98;224;231 

Dr. M.Germen( Aydın) - Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanununa ek kanun müna
sebetiyle sözleri 588 

K. Gülek (Seyhan) - Türkiye Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri h ü 
kümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihin-

S. îçöz (Yözgad) - Millî Korunma Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanuna ek kanun teklifi mü
nasebetiyle sözleri 218 

— Sungurlu'lu Dursunoğlu Vahit Kah
raman'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle sözleri 88 

Dr. K. idil (Maraş) - Millî Korunma 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanuna ek kanun teklifi 
münasebetiyle sözleri 189,222,226 

A. inan (Ticaret Bakanı) - Arazi Ver
gisi Kanununun 9 ncu maddesinin değişti-

Sayfa 
delerinin değiştirilmesine dair olan kanun 
münasebetiyle sözleri 65 

lıştırılan işçilerin sıhhi durumlariyle iaşe
lerine dair olan sözlü soru önergesi müna
sebetiyle sözleri 576 

rilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 319.321 

— Eskişehir Milletvekili Ahmet 0-
ğuz'un-hububat fiyatları hakkında Hükü
metçe alınan son karara dair sözlü sorusu 
ile, Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın 
aynı konudaki sözlü sorusu münasebetiyle 
sözleri 871,372,373,374,878 

— Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 336,338,339,340,341 

— Tekel idaresinin yabancı memeleket-
lerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara 

O 

I 
Dr. S. Irmak (Çalışma Bakanı) - Ça

nakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever'in, 
Meriç Nehri civarındaki çeltiklerde ça-

î 

de Ankara'da imzalanan Türkiye ye ya
pılacak Yardım hakkındaki Anlaşmanın 
onanmasına dair olan kanun münasebe
tiyle sözleri 555 

— Türkiye ile Irak arasında imza edi
len Dostluk ve iyi Komşuluk Anlâşma-
siyle bu Andlaşmaya ek Protokol ve Söz
leşmelerin onanması hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 653 

K. Güüdeş (Kayseri) - Edremit Beledi
ye başkanı Cevdet Denizer'in cezasının 
affına dair kanun münasebetiyle sözleri 131 

R. Güreli (Tokad) - Edremit Belediye 
Başkanı Cevdet Denizer'in cezasının affı
na dair kanun münasebetiyle sözleri 130 

R. Gürsoy (Niğde) - Artırma, Eksiltme 
ve thale Kanununa ek kanun münasebe
tiyle sözleri 597,598 
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katılmasına yetki verilmesi hakkındaki ka
mın münasebetiyle sözleri 179 

C. K. tncedayı (Bayındırlık Bakanı) -
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 
ek kanun münasebetiyle sözleri 588,590,591, 

592,593,594,599 

— 1947 yılı ütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanunun Atatürk Anıtına mütaal-
lik bölümü münasebetiyle sözleri 296,298 

— Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı
nar 'm, Söğüt bataklığı hakkındaki sözlü 

Sayfa 
soru önergesi münasebetiyle sözleri 623,627, 

628,629,630 
—• Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 

Kırsever'in, Çanakkale gümrük iskelesi 
hakkındaki sözlü soru önergesi münase
betiyle sözleri 578 

— Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 343 

—• Şose ve köprüler yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 600 

K 
R. Kaplan (Antalya) - Sungurlu'lu 

Dursuııoğlu Vahit Kahraman'm ölüm ceza- — 
sına çarptırılması hakkındaki rapor mü
nasebetiyle sözleri 91 

K. Karabekir (Meclis Başkanı) - Büyük 
Britanya Avam Kamarasından bir heyetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına son 
baharda yurdumuza davet edileceğine dan
sözleri 404 

— Fransa Mebuslar Meclisinde Kurulan 
Türk - Fransız Dostluk Grupuna karşılık 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 
bir grup vücuda getirilmek üzere bir Mü
teşebbisler Heyeti teşekkül ettiğinden is-
tiyen Sayın Üyelerin adı geçen heyete mü
racaat ederek adlarını yazdırmaları hakkın
daki sözleri 563 

Y. Kalgay (Samsun) - Demiryolları ve 
Limanlar yapımı için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4643 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 57 

—• Günün genişlemiş olan ihtiyaçlarını 
karşılıyabilecek yeni hükümleri kapsıyan 
Devlet Demiryollarına ait kanun tasarıla
rının ne zaman Meclise gönderileceği hak
kındaki sözlü sorusu münasebetiyle sözleri 215 

— Maden ocaklarında yeraltında çalı
şan işçi ücretlerinin Kazanç, Muvazene, 
Buhran ve ITava Kuvvetlerine Yardım Ver
gisi ile damga resminden bağışık tutul

ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 207 

P. Karakaya (Elâzığ) - Demiryolları 
ve Limanlar yapımı için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 49 

— Köy ilkokulları ve öğretmen evleri 
yapımı hakkındaki kendi sözlü soru öner
gesi münasebetiyle sözleri 566,568 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nuna ek kanun teklifi münasebetiyle söz
leri . 186,187,188,234 

— Sungurlu Tu Dursuııoğlu Vahit Kah
raman'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle sözleri 88,96 

—• Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere 
yapılacak ikraz hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri t . • 141,142 

t. Karasioğlu (Çanakkale) - Garbi 
Trakya'da bulunan Türkler hakkındaki 
kendi sözlü sorusu önergesi münasebe
tiyle sözleri 632 

H. N. Keşmir (Maliye Bakanı) - Arazi 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin der 
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle sözleri 327,328,330 

— 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun Etibank'a mütaallik 
bölümü münasebetiyle sözleri 292 
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— İ 947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun Hazine bonolarından do
ğan borçların faiz ve itfa karşılıkları bö
lümü münasebetiyle sözleri 293 

— 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetveJde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanunun 2 sayılı cetveli mü
nasebetiyle sözleri 302 

— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun münasebe
tiyle sözleri 45 

— Kazanç, Muvazene ve İktisadi Buhran 
vergileri hakkındaki kanunların bazı keli
melerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nâsebetiyle sözleri 140 

— Maraş Milletvekili Emin Soysal 'm, 
Devlet idaresinde kırtasiyeciliği artıran 
malî formalitelerin ıslahı hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi mü
nasebetiyle sözleri 635,638 

— Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve 
tasfiye ederek yağ istihsal eden müesse
selerin yeniden Muamele Vergisinden mu
af tutulmasına dair olan kanun münasebe
tiyle sözleri 582 

— Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve 
tasfiye ederek yağ istihsal eden müesse
selerin yeniden Muamele Vergisinden muaf 
tutulmalarına dair olan kanun tasarısı
nın geçici bir komisyonda görüşülmesi 
hakkıricla sözleri 514 

A. Üt. Kırsever (Çanakkale) - Çanakkale 
.Gümrük İskelesi hakkındaki kendi sözlü 
soru önergesi münasebetiyle sözleri 579 

— Meriç nehri civarındaki çeltiklerde 
çalıştırılan işçilerin sıhhi durum kiriyle ia
şelerine dair olan kendi sözlü soru öner
gesi münasebetiyle sözleri 578 

01. V. Kocagüney (Erzurum) - Emekli, 
dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek kanun 
münasebetiyle sözleri - 419 

— Köy Enstitüleri mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık Memurlarının geçim
lerini düzenlemek üzere sunulan ek kanun 

Sayfa 
münasebetiyle sözleri 639 

Ş. Koçak (Ulaştırma Bakanı) - Samsun 
Milletvekili Cemil Bilsel'in hava seferleri
nin düzenlenmesi hususunda Hükümetçe 
ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkında
ki sözlü sorusuna cevabı 4. 

— Samsun Milletvekili Yakup Kalgay'-
ın, günün genişlemiş olan ihtiyaçlarını kar-
şıhyabilecek yeni hükümleri kapsıyan Dev
let Demiryollarına ait kanun tasarılarının 
ne zaman Meclise gönderileceği hakkın
daki sözlü sorusuna cevabı 215 

A. Konuk (Bursa) - Millî Korunma 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanuna ek kanun teklifi 
münasebetiyle sözleri • 217 

O. N. Koni (İstanbul) - Askerî ve Mül
ki Tekaüt Kanununun 3:16ü sayılı Kanun
la değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hü
kümler eklenmesine dair tasarı münasebe
tiyle sözleri 429 

— Edremit Belediye Başkam Cevdet 
Denizer'in cezasının affına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 131,132,133,134 

— Meclisteki ifadelerinden birinin rad
yoda yanlış aksettirildiğine ve Başkan 
Vekili Feridun Fikri Düşünsel tarafrmdan 
kendisinin vukufsuzlukla itham edildiğine 
ve adı geçen Başkan Vekilinin Demok
rat Partisi Milletvekillerine karşı taraf-
girane hareket ettiğine dair sözleri 112,122, 

123,124 
— Partiler Meclis Gruplarının B. M. 

M. inde birer faaliyet unsurları olduğunun 
belirtilmesi hakkındaki önerge ve İçtüzük'-
te bazı değişiklikler yapılmasına dair ra
por münasebetiyle sözleri 390 

— Sungurlu Dursunoğlu Vahit Kah
raman'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle sözleri 88,89,90, 

94,95,96 
F. Kurdoğlu (Tarım Bakanı) - Arazi 

Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle sözleri 324,326 

— 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanunun tarla tarımı, ıslah, 
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deneme, üretme, temizleme ve bahçe tarımı 
işlerine mütaallik bölümleri münasebetiyle 
sözleri 

Dr. F. Kurtuluş (Rize) - Maraş Millet
vekili Emin Soysal'ın bazı illerde aylık 
alamıyan ilkokul öğretmenleriyle Köy Ens
titülerini ilgilendiren çeşitli konulara ve 

Sayfa 

300 

Gezginci başöğretmenlik teşkilâtına dair 
sözlü soru önergesi münasebetiyle söz
leri 

— Tekel idaresinin yabancı memleket
lerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara 
katılmasına yetki verilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 

Sayfa 

545 

173 

Dr. A. Melek (Gazianteb) - Millî Ko
runma Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanuna ek kanun 

M 

teklifi münasebetiyle sözleri 230,233 

— Tekel İdaresinin yabancı memleket
lerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara 
katılmasına yetki verilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 175 

O 

A. Oğuz (Eskişehir) - Arazi Verg.s-
Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 245,324,327,328 

— 1947 yılı .Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun 2 sayılı cetveli münase
betiyle sözleri 302 

— Hububat t'iyatl arı hakkında Hükü
metçe alınan son karara dair sözlü sorusu 
münasebetiyle sözleri 372,373,374,376,377,378 

— İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanuun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan kanun 
münasebetiyle sözleri 63 

— Tekel İdaresinin yabancı memleket
lerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara 
katılmasına yetki verilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 174,176,177 

H. Oral (Denizli) - Kazanç, Muvazene 
ve iktisadi Buhran Yergileri hakkındaki 
Kanunların bazı kelimelerinin değiştiril

mesine dair kanun münasebetiyle sözleri 138,139 
— Maden ocaklarında yeraltında ça

lışan işçi ücretlerinin Kazanç, Muvazene, 
Buhran ve Hava kuvvetlerine yardım ver
gisiyle damga resminden bağışık tutulma
sı hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 205 

E. Oran (İzmir) - Arazi Vergisi Kanu
nunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesme 
dair kanun tasarısı münasebetiyle sözleri 248^ 

— Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nuna ek kanun münasebetiyle sözleri 588 

— Edremit Belediye Başkanı Cevdet 
Denizer'in cezasının affına dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 135 

— Sungurlu'lu Dursunoğlu Vahit Kah
raman'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle sözleri 90 

Dr. M, N. Otaman (Manisa) - Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 595 

o 
M. Ökmen (Devlet Bakanı ve başba

kan Yardımcısı) - Edremit Belediye Baş
kanı Cevdet Denizer'in cezasının affına 
diar kanun münasebetiyle sözleri 133,134 

— Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına d*a-
ir kanun münasebetiyle sözleri 342,344 

— Sungurlu'hı Dursunoğlu Vahit Kah-
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raınan'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle sözleri 92 

Dr. î. T. Öngören (Elâzığ) - Edremit 
l>elediye Başkanı Cevdet Denizer'in ceza
sının affına dair kanun münasebetiyle söz
leri 130 

S. Örg-eevren (Balıkesir) - iskân Kanu
nunun bazı maddelerinin kaldırılmasına, 
değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair olan 
kanun münasebetiyle sözleri 412 

.— Sungurlu'lu Dursunoğlu Vahit Kah
raman'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle sözleri 96 

— Tekel İdaresinin Yabancı memleket
lerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara 
katılmasına yetki verilmesi hakkındaki ka
kamın münasebetiyle sözleri 171,173, 

176,178,179,181 
K. Özçoban (Afyon Karakisar) - Bele

diye Kanunun 110 neu maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair olan kanun münasebetiy
le sözleri 447 

— Doğu illerinde bu güne kadar açıla-

Sayfa 
mıyaıı lise ve kız veya erkek sanat okulla-
riyle orta okullardaki öğretmen yokluğu 
ve tedrisi usulü ve okul kitaplarındaki ıstı
lahlara dair olan kendi sözlü soru önergesi 
münasebetiyle sözleri 573,576 

— Millî Korunma Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanu
na ek kanun teklifi, münasebetiyle sözleri 192, 

193 
Y. Özey (Manisa) - Arazi Vergisi Ka

nununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle söz
leri 245 

N. Özsan (Muğla) - Belediye Kanunu
nun 110 ncu maddesinb iki fıkra eklenme
sine dair olan kanun münasebetiyle söz
leri 436 

—• Maden ocaklarında yeraltında çalı
şan işçi ücretlerinin Kazanç, Buhran ve Ha
va Kuvvetlerine Yardım Vergisi ile dam
ga resminden bağışık tutulması hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 205,206 

—.Yeniden 15 ilce kurulması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 69 

S. Pek (Kocaeli) - Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanununa ek/kanun münasebetiyle 
sözleri 586,587,589,595 

H. Polatkan (Eskişehir) - Arazi Ver
gisi Kanununun 9 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı münasebetiy
le sözleri 246 

— 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun tarla tarımı, ıslah deneme, 
üretme, temizleme ve bahçe tarımı iş
lerine mütaallik bölükleri münasebetiyle 
sözleri 300 

N. Poroy (Tokad) - Almanlara ait ihti
ra beratlarının kamunun faydalanmasına 
konmasına ilişikli olarak Milletlerarası ta
mirat ajanlığında üye bulunan Devletler 
arasında 27 Temmuz 1946 tarihinde Lon
dra 'da imza edilen Anlaşmaya Türkiye 
Hükümetinin katılması hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 17 

— Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
na ek kanun münasebetiyle sözleri 588,595 

— Maden ocaklarında yeraltında çalı
şan işçi ücretlerinin Kazanç, Muvazene, 
Buhran ve Hava Kuvvetlerine Yardım 
Vergisi ile damga resminden bağışık tu
tulması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 205 

— Milletlerarası Tarım Enstitüsünün 
kaldırılması ve bütün çalışmalarının Birleş
miş Milletler teşkilâtına devri hakkında 
Roma'da imzalanan Protokolün onanması
na dair olan kanun münasebetiyle sözleri 99 

— Sungurlulu Dursunoğlu Vahit Kah- . 
raman'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle sözleri 90,91 

A. Potuoğlu (Eskişehir) - Demiryolları 
ve limanlar yapmı için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılması-
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na dair kanun münasebetiyle sözleri 58 j nıın Temmuz ayı başına kadar mesaisine 
—• Gelir Vergisi ile diğer üç vergi ta- I devam etmesi hakkındaki önerge münase-

sarısmı görüşmekte olan geçici Koraisyo- J betiyle sözleri 452 

S 

S. Sağıroğlu (Erzincan) - iskân Kanu
nunun bazı maddelerinin kaldırılmasına, 
değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden 
bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
olan kanun münasebetiyle sözleri 413 

H. Saka (Dışişleri Bakanı) - Çanakkale 
Milletvekili ihsan Karasioğlu 'nun Garbı 
Trakya'da bulunan Türkler hakkındaki 
sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri 630 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Balkanlardaki Türklere yapılan 
zulümler hakkındaki sözlü soru önergesi 
münasebetiyle sözleri 632,634 

— Türkiye Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında 12 
Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzala
nan Türkiye'ye yapılacak yardım hakkın
daki Anlaşmanın onanmasına dair olan 
kanun münasebetiyle sözleri 552 

— Türkiye ile Irak arasında imza edi
len Dostluk ve iyi Komşuluk Andlaşma-
siyle bu Andlaşmaya ek Protokol ve Söz
leşmelerin onanması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 655,656 

V. Sandal (Niğde) - Belediye Kanu
nunun 110 ncu maddesine iki fıkra eklen
mesine "dair olan kanun münasebetiyle 
sözleri 446,447 

E. Sazak (Eskişehir) - Belediye Kanu
nunun 110 ncu maddesine iki fıkra eklen
mesine dair olan kanun münasebetiyle 
sözleri 439,440 

— Partiler Meclis Gruplarının B. M. 
M. inde birer faaliyet unsurları olduğunun 
belirtilmesi hakkındaki Önerge ve içtü
zükte bazı değişiklikler yapılmasına dair 
rapor münasebetiyle sözleri 393 

R. A. Sevengil (Tokad) - Belediye Ka
nununun 110 ncu maddesine iki fıkra ek
lenmesine dair olan kanun münasebetiyle 
sözleri 448,449 

— Köy Enstitüleri mezunu öğretmen

lerle Köy Sağlık Memurlarının geçimle
rini düzenlemek üzere sunulan ek kanun 
ıünasebetiyle sözleri 643 

N. S. Sılan (Tunceli) - iskân Kanunu- ' 
nun bazı maddelerinin kaldırılmasına, de
ğiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair olan 
kanun münasebetiyle sözleri 406,410,416,418 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 184,188 ;198,199,202,203 

— Sungurlu Tu Dursun oğlu Vahit kah
raman'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki rapor münasebetiyle sözleri 90,93,94,95 

A. K. Silivrili (istanbul) - Arazi Ver
gisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştti-
rilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle sözleri 247,248,321,323 

— Belediye Kanununun 110 ncu mad
desine iki fıkra eklenmesine dair olan ka
nun münasebetiyle sözleri 440 

R. Ş. Sirer (Millî Eğitim Bakanı) -
Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Öz-
eoban'm, Doğu illerinde bugüne kadar 
açılmıyan lise, kız veya erkek sanat 
okullariyle ortaokullardaki öğretmen yok-
1 uğıı ve tedris usulü ve okul kitaplarında
ki ıstılahlar hakkında sözlü soru önergesi 
münasebetiyle sözleri 569,576 

— Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'-
nın, köy ilkokulları ve öğretmen evleri 
yapımı hakkındaki sözlü soru önergesi mü
nasebetiyle sözleri 564.568 

— Köy Enstitüleri mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık Memurlarının geçimleri
ni düzenlemek üzere sunulan ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 645 

— Köy Enstitüsü mezunu öğretmen
lerle Sağlık Memurlarının geçim durum
larını düzenlemek üzere sunulan ek ka
nun tasarısının Geçici bir Komisyonda 
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görüşülmesi hakkında sözleri 
— Maraş Milletvekili Emin Sosyal'm, 

bazı illerde aylık alamıyan ilkokul öğret
menleriyle Köy Enstitülerini ilgilendiren 
çeşitli konulara ve Gezginci Başöğremen-
lik Teşkilâtına dair sözlü soru önergesi mü
nasebetiyle sözleri 

— Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'-
ın, bulaşıcı hastalıklara karşı ne gibi ted
birler alındığına dair sözlü soru önergesi 
münasebetiyle sözleri 

F. Sirmen (Rize) - 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanunun Ha
zine bonolarından doğan borçların faiz ve 
itfa karşılıkları bölümü münasebetiyle 
sözleri 

— 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun Etibanka mütaaJlik bölü
mü münasebetiyle sözleri 

İ. R. Soyer (Niğde) - Askerî ve Mülki 
Tekaüt Kanununun 3360 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hü
kümler eklenmesine dair tasarı münase
betiyle sözleri 

— Millî. Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 

R. Soyer (Urfa) - Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununa ek kanun münasebetiyle 
sözleri 

— Demiryolları ve limanlar yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 

E. Soysal (Maraş) - Bazı illerde aylık 
alamıyan ilkokul öğretmenleriyle Köy 
Enstitülerini ilgilendiren çeşitli konulara 
ve Gezginci Bas Öğretmenlik Teşkilâtına, 

Sayfa 
r.oo O-i o 

537 

550 

293 

291 

427 

218 

589 

50 

Sayfa 
dair kendi sözlü soru önergesi münasebe
tiyle sözleri • 543,545,546 

—- Devlet İdaresinde kırtasiyeciliği ar
tıran malî formalitelerin ıslahı hakkındaki 
kendi sözlü soru önergesi münasebetiyle 
sözleri 636,638,639 

Ş. Sökmensüer (İçişleri Bakanı) - Ara
zi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle sözleri 244,317 

— Belediye Kanununun 110 ncu mad
desine iki fıkra eklenmesine dair olan 
kanun münasebetiyle sözleri 437 

— İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
kanun münasebetiyle sözleri 66 

—- İskân Kanununun bazı maddeleri
nin kul dirim asma ve değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının geçici bir komisyonda 
görüşülmesi hakkında sözleri 113 

— İskân Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve 
bu kanuna yeniden bazı madde ve fıkra
lar eklenmesine dair olan kanun müna
sebetiyle sözleri 417 

.-- istanbul Milletvekili Dr. Adnan 
Adıvar'm şehirleri güzelleştirmek ve baş
ka binalar yapmak luaksadiyle birçok bi
naların yıkılmasının ev buhranı geçiriciye 
kadar durdurulması için ne düşünüldüğü
nün bildirilmesi hakkındaki sözlü sorusu 
cevabı 165 

— Jandarma Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna ge
çici madde eklenmesine dair olan kanun 
münasebetiyle sözleri 18,21,28 

— Vernden 15 ilce kurulması hakkın
daki kanun münasebetyile sözleri 79 

N. E. Sümer (Antalya) - Büyük Bri
tanya Avam Kamarasının daveti üzerine 
Londra'ya giden heyet adına sözleri 403 

H. Şarlan (Ordu) - Demiryolları ve li
manlar yapımı için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4643 

3 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 54 
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A. Tahtakılıç (Kütahya) - Yenicin J5 

ilce kurulması hakkındaki kanım münase
betiyle sözleri 71,76,79 

T. Taşkıran (Kastamonu) - Köy Ens
titüleri mezunu öğretmenlerle köy Sağlık 
memurlarının geçimlerini düzenlemek üze
re sunulan ek kanun münasebetiyle söz
leri 641,642 

S. Tekelioğlu (Seyhan) - Balkanlar'da 
bulunan Türklere yapılan zulümler hak
kındaki kendi sözlü soru önergesi müna
sebetiyle sözleri 633 

, — Emekli, dul ve yetim aylıklarına 
zam yapılması hakkındaki 4992 sayılı Ka
nuna ek kanun münasebetiyle sözleri 404,421 

—- Jandarma Kanununun 12 nei mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici madde eklenmesine dair olan kanun 
münasebetiyle sözleri 23,30 

— Kendi Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hususunun dönem sonu
na bırakılması hakkındaki rapor münase
betiyle sözleri 16 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nuna ek kanun teklifi münasebetiyle söz
leri 195,196 

Y. K. Tehgirşenk (Sinob) - Partiler 
Meclis Gruplarının Büyük Millet Mecli
sinde birer faaliyet unsurları olduğunun 
belirtilmesi hakkındaki önerge ve İçtüzük-
te bazı değişiklikler yapılmasına dair ra
por münasebetiyle sözleri 394,395,396,398,399 

400,401 
öl. N. Tınaz (Ankara) - Maraş Mil

letvekili Emin Soysal'm, bazı illerde ay-

Sayfa 
hk alamıyan ilkokul öğretmenleriyle köy 
Enstitülerini ilgilendiren çeşitli konulara 
ve gezginci başöğretmenlik teşkil fi tın a 
dair sözlü soru önergesi münasebetiyle 
sözleri 544 

î. H. Tigrel (Diyarbakır) - İçişleri Ba
kanlığı Merkez Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan kanun münasebetiyle 
sözleri 61,62,64 

— Türkiye ile Irak arasında imza 
edilen Dostluk ve iyi Komşuluk Andlaş-
masiyle bu Andlaşmaya ek Protokol ve 
Sözleşmelerin onanması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 656 

H. Tugaç (Kars) - Jandarma Kanunu
nun 12 nei maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici madde eklenmesine dair 
olan kanun münasebetiyle sözleri 24 

K. Turan (İsparta) - Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanununa ek kanun müna
sebetiyle sözleri 594 

— Belediye Kanununun 110 neu mad
desine iki fıkra eklenmesine dair olan 
kanun münasebetiyle sözleri 444 

A. R. Türel (Konya) - Partiler Meclis 
Gruplarının Büyük Millet Meclisinde birer 
faaliyet unsurları olduğunun belirtilmesi 
hakkındaki önerge ve İçtüzükte bazı deği
şiklikler yapılmasına dair rapor münasebe
tiyle sözleri 390,391,393,396,397,398,399,400,401 

T. Tüzün (öümüşane) - Tekel İdaresi
nin yabancı memleketlerde kurulmuş ve 
kurulacak ortaklıklara katılmasına yetki 
verilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 168,173,174 

u 
1. M. Uğur (Sivas) - Demiryolları ve 

Limanlar yapımı için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4643 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 57 

A. Ulus (Giresun) - Artırma, Eksiltme 
ve îhale Kanununa ek kanun münasebetiy

le sözleri 594,595 
H. Ulusoy (Niğde) - Millî Korunma 

Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanuna ek kanun teklifi 
münasebetiyle sözleri 228 

— Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere 
yapılacak ikraz hakkındaki kanun müna-



— 40 — 

sebetiyle sözleri 
Sayfa 
142 

— Tarım kredi kooperatifleri kanu
nunda değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 345 

Dr. A. Uras (Mardin) - Bulaşıcı hasta
lıklara karşı ne gibi tedbirler alındığına 

Sayfa 
dair kendi sözlü soru önergesi münasebe
tiyle sözleri 551 

Dr. B. Uz (Sağlık ve Sosyal Yardım-
Bakanı) - Mardin Milletvekili Dr. Aziz 
Uras'in, bulaşıcı hastalıklara karşı ne gi
bi tedbirler lmdığma dair olan sözlü so
ru önergesi münasebetiyle sözleri 549 

A. K. Varınca (Gümüşane) - Yeniden 
15 İlce kurulması hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 74 

A. Veziroğlu (Afyon Karahisar) - Ara
zi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle sözleri 253 

— Belediye kanununun 110 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair olan ka
nun münasebetiyle sözleri 439,443 

— İskân Kanununun bazı rnddeleriniıı 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu ka
nuna yeniden bazı madde ve fıkralar ek
lenmesine dair olan kanun* münasebetiyle 
sözleri 417,418 

— Yerli ürünleri ve pirinayı tâsir ve 
tasfiye ederek yağ istihsal eden müessese
lerin yeniden Muamele Vergisinden .muaf 
tutulmasına dair olan kanun münasebe
tiyle sözleri 580,582 

1. Yalçın (Bolu) - Arazi Vergisi Kanu
nunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle sözleri 306,326 

— Köy Enstitüleri mezunu öğretmenler
le Köy Sağlık memurlarının geçimlerini 
düzenlemek üzere sunulan ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 641,642,643,644 

A. Yaycıoğlu (Maraş) - Arazi Vergisi 
Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 

— Yeniden 15 İlce kurulması hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 

S. K. Yetkin (Urfa) - Askerî ve Mül
ki Tekaüt Kanununun 3360 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hüküm
ler eklenmesine dair tasarı münasebetiyle 

326 

74 

sözleri 428,429 
R. Yurdman (Hatay) - Millî Korunma 

Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanuna ek kanun teklifi 
münasebetiyle sözleri 223 

A. R. Yüregir (Seyhan) - Seyhan sula
ma kanalları yapımı ile Çukurova'daki 
sel tahribatı ve sulama işlerine dair Ba
yındırlık ve Tarım Bakanlıklarından söz
lü Soru önergesinin, sonradan tahrik et
mek üzere, görüşülmesinin geri bırakıl
ması hakkında sözleri 522 

S. Yürüten (İstanbul) - Nakil vasıta
ları hakkındaki 3827 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun münase
betiyle sözleri 334,336,337,338,339,340,341, 

343,344 

z 
K. Zeytinoğlu (Eskişehir) - Artırma, 

Eksiltme ve ihale Kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 586,596,599 

— 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunun Atatürk Anıtına mütaal-
lik bölümü münasebetiyle sözleri 294,295,298 

>>©<< 


