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BAKANLAR KURULU 
Sayfa 

1. — San Fransisko Konferansına gi
den Hariciye Bakanı Hasan Saka'ya Ma
liye Bakanı Nurullah Esat Sümer'in Ve

killik edeceğine dair 
tezkeresi (3/246) 

Cumhurbaşkanlığı 
Sayfa 

12 

KANUNLAR 
No. 
4710 ~ Millî Müdafaa Mükellefiyeti Ka

nununun 11, 17 ve 19 ncu maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun 9 

4711 — Posta Kanununun 1145 sayılı ka
nunla değiştirilmiş olan 34 ve 35 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun 9:10 

4712 — Askerî Memurlar Kanununun 4 
ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında 3933 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun 3:4,22:23 

4713 — Devlet memurları aylıklarının tev-
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı 
(1) ve (3) sayılı cetvellerin Ziraat 
Bakanlığı bölümlerinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun 4,23 

4714 — Vakıf memba sulariyle Orman ve 
zeytinliklerinin işletilmesi hakkında
ki 3913 sayılı kanuna ek kanun 4:5,23 

4715 — Fevkalâde hallerin devamı müd-
detince memur ve müstahdemlere ya
pılacak yardım hakkındaki 4599 sayılı 
kanunun 16 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun 5,23:24 

4716 — Bütçelerden aylık ve ödenek alan
lara bir aylık tutarında yapılacak 
yardım hakkında kanun 16,16,16,24:30 

4717 — 1944 yılı Genel Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 16,16,16, 

30:31,31:34 

N9. Sayfa 
4718 — Cumhurbaşkanlığı dairesi kurulu

şunda değişiklik yapan 4006 sayılı 
kanuna bağlı kadronun değiştirilmesi 
hakkında kanun 16,63,72:73 

4719 — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 4545 sayılı kanunla de
ğişen 11 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun 2,66,73,84:85 

4720 — Birleşik Kırallıkta mamul eşyanın 
Türkiye'ye ihracına mütaallik ga
rantilere dair munzam Anlaşmanın 
5 nci maddesine bir «f» fıkrası ilâve
si için İngiltere Sefareti ile teati 
edilen notaların onanması hakkında 
kanun 66,73,76:77,85,87,103,103:106 

4721 — Türkiye - isviçre Ticaret ve öde
me Anlaşmasının 1 Mart 1945 tari
hine kadar uzatılması hakkında ka
nun 66,77,85,89,103,106:109 

4722 — Türkiye - Amerika Ticaret Anlaş
masına bağlı bir numaralı listede 
gümrük resmi konsolide edilmiş bulu
nan 695 D. Pozisyonunundaki madde
lere ait gümrük resminin 2,75 kuruşa 
çıkanlmasma mukabil 695 E. Pozis
yonuna giren maddelere müteallik 
gümrük resminin 3,30 kuruşa indiril
mesi hakkında Amerika Hükümetiyle 
teati edilen mektupların onanmasına 
dair kanun 66,77:78,85:86,103,110.:113 

4723 — Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğü 1944 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
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No. Sayfa 

dair kanun 36,80,126:127,129,130,130:133 
4724 — Devlet Denizyolları ve Limanları 

işletme Genel Müdürlüğü 1944 yılı 
bütçesinde 'değişiklik yapılmasmar 
dair kanun 36,80,127,129,130,134:137 

4725 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun 36,80,127:128,129,130,137:140 

4726 —• Asker Ceza Kanununun bazı mad-

No. Sayfa 
delerini değiştiren kanun 80,86:87,143 

4727 —•. Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve 
gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız 
olarak kaydına dair kanun 80,87:103,143: 

145 
4728 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1944 yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun 72,116, 

142:143,145,145:146,146:149 

KARARLAR 
1456 — Erzincan İnhisarlar idaresi Mu-

hakemat şubesi Memuru Hasan Ziya 
Acar ailesine verilecek tazminat hak
kında 

1457 — Ankaranm Bağlum köyünden Mus-
tafaoğlu Ahmet Uygun ve Mahmudi
ye köyünden Salihoğlu Mustafa Çe-
tinkaya'nın ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkmda 

1458 — Beypazarı ilçesinin Geleğra bu
cağına bağlı Oymaağaç köyünden 
Velioğlu Mustafa Aytekin'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 

1459 — Başkan Ruzvelt'in ölümü üzerine 
duyulan teessürün Amerika Birleşik 

Devletleri Kongresine bildirilmesi 
hakkında 68:69 

1460 —• Sayıştay üyeliğine Fikret Hilmi 
Aktulga'nm seçildiği hakkında 8,72,76,78 

1461 —• Sayıştay üyeliğine Ahmet Talât 
Dengel'in seçildiği hakkında 8,72,81.81 

1462 — Askerî Ceza Kanununun 3914 sa
yılı kanunla değiştirilen 58 nci mad
desinin yorumlanmasına mahal olma
dığı hakkında 80,84 

1463 — Türk Vatandaşlığı Kanununun 10 
ncu maddesinin 2 nci fıkrasının yo
rumlanmasına mahal olmadığı hak
kında 80,84 

MİLLETVEKİLLERİ İLE İLGİLİ İŞLER 
kaya 'nm Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/250) 

2. — Denizli Milletvekili Naili Küçüka'-
nın Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/251) 

İzinler 
1. — Milletvekillerinden bazılarına izin 

verilmesi 17:18,66:67 
Milletvekilliği dokunulmazlığı 

1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan-

142 

142 

ÖNERGELER 
Ankara [Fevzi Daldal] 
1. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı kanunun 6 nci maddesi
nin (A) fıkrasının yorumlanmasına dair 
(4/45) 72 

Erzurum [Nakiye Elgün, Tokad Na
zım Poroyl 

2. — Amerika Cumhurbaşkanı Roose-
velt'in ölümü üzerine duyulan teessürün 
Amerika Birleşik Milletleri Kongresine 
bildirilmesine dair (4/44) 68:69 

istanbul [Dr. Gl. Niyazi İsmet Gözcü] 
1. — Arzuhal Encümeninin 5.III.1945 



Sayfa 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1661 
sayılı Kararın Kamutay'da görüşülmesine 
dair (4/43) 12,21:22,76,81 

Kocaeli [İbrahim Tolonl 
2. — Bankalar ve Devlet müesseseleri 

memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
haıkkmdaki 3659 sayılı kanunun 3 ncü mad-

Sâyfa 
desinin yorumlanmasına dair (4/32) 3,5 

Yozgad [Sırrı tçöz] 
3. — Fevkalâde hallerin devamı müdde-

tince memur ve müstahdemlere yapılacak 
yardım hakkındaki 4599 sayılı kanunun 
16 ncı maddesinin yorumlanmasına dair 
(4/34) 5,23:24 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Askerî Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/325) 80,86:87,143 

2. — Askerî Ceza Kanununun 3914 
sayılı kanunla değiştirilen maddesine dair 
Başbakanlık tezkeresi hakkında (3/153) 80,84. 

3. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 4280 sayılı kanunla değiştirilen 
1 nci maddesinin yorumlanması hakkında 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/233) 80,84 

4. — Genel nüfus sayımı hakkında 
kanun tasarısına dair (1/406) 80,128:129 

5. —• Tescil edilmeyen birleşmelerle 
bunlardan doğan çocukların tesciline ve 
gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız ola- • 
rak kaydına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/249) 80,87:103,143:145 

6. — Vatandaşlık Kanununun 10 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının yorumlanması
na dair Başbakanlık tezkeresi hakkında 
(3/229) 80,84 

1. —• Ankara'nın Bağlum köyünden 
Mustafaoğlu Ahmet Uygun ve Mahmudiye 
köyünden Salihoğlu Mustafa Çetinkaya 'nın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/181) 8 

2. — Beypazarı kazasının Gelegra na
hiyesine bağlı Oymaağaç köyünden Velioğlu 
Mustafa Aytekin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/133)' 9 

ANAYASA KOMİSYONU RAPORU 
1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 

Düşünsel'in, Dahilî Nizamnamenin Türk
çeleştirilmesine dair Tüzük teklifi hakkın
da (2/63) 12,21,37:63 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü 1944 yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/417) 80,126:127,129,130, 

130:133 
2. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü 1944 yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/418) 80,127,129,130,134:137 

3. — Genel bütçeden ve genel bütçeye 
giren dairelere bağlı müessese ve kurullar
dan aylık ve ödenek alanlara birer aylık ha-
kedişlerinin tutarı nispetinde yapılacak 
yardım hakkında kanun tasarısına dair 
(1/414) 16,16,24:30 

4. — Genel nüfus sayımı hakkında ka
nun tasarısına dair (1/406) 80,128:129 

5. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/421) 116,142:143,145,145:146,146:149 

6. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi 1944 yılı bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifina dair 
(2/68) 16,16,30:31,31:34 

7. — İdareci Üyeler Kurulunun, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin 
Cumhurbaşkanlğı kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki 4006 sayılı kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/60) 16,63,72:73,73 

8. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı kanuna ek kanun tasarısı (1/384) 80, 87, 

129:130 
9. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 
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Sayfa 

yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/419) 80,127:128, 

129,130,137:140 
10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 

yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı hak
kında (1/397) 142 

1. —• Devlet memurları aylıklarının bir
leştirilmesi ve denkleştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı 3 sayı
lı cetvelin Ziraat Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/383) 4,23 

2. — Eylül : Kasım 1939 aylarına ait 
Sayıştay raporunun 3 ncü fıkrası hakkın
da (3/88) 3 

3. — Kocaeli Milletvekili İbrahim To-
lon'un Bankalar ve Devlet müesseseleri me
murları aylıklarının tevhit ve teadülü hak-
lıakkındaki 3659 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinin yorumlanmasına dair takriri hak
kında (4/32) 3,5 

4. — Posta Kanununun 1145 sayılı ka
nunla değiştirilmiş olan 34 ve 35 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/375) 9:10 

5. — Vakıf memba sulariyle orman ve 
zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 3913 
sayılı kanuna ek kanun tasarnsı hakkında 
(1/60) 4:5,23 

6. — Yozgad Milletvekili Sırrı İçöz'ün, 
fevkalâde hallerin devamı müddetince me
mur ve müstahdemlere yapılacak yardım 
hakkındaki 4599 sayılı kanunun 16 nci mad
desinin yorumlanmasına dair takriri hak
kında (4/34) 5,23:24 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPOELAEI 
1. — Birleşik Kırallıkta mamul eşya

nın Türkiye'ye ihracına müteallik garanti
lere dair munzam Anlaşmanın 5 nci mad
desine bir (F) fıkrası ilâvesi için İngilte
re Sefaretiyle teati edilen notaların onan -
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/379) 66,73,76:77,85,87,103,103:106 

2. — Türkiye - Amerika Ticaret And-
laşmasına bağlı bir sayılı listede 695 D ve C 
pozisyonlarına giren maddelere müteallik 
gümrük resimleri hakkında teati olunan 

Şayia 
mektupların onanmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/340) 66,77:78,85:86,103, 
_ 110:113 

3. — Türkiye - isviçre Ticaret ve öde
me Anlaşmasının üç ay uzatılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/381) 66,77,85, 

* 89,103,106,109 
4. — Vatandaşlık Kanununun 10 ncu 

maddesinin 2 nci fıkrasının yorumlanma
sına dair Başbakanlık tezkeresi hakkında 
(3/229) ' 80,84 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORU 
1. — İstanbul Milletvekili Dr. Gl. Niya

zi İsmet Güzcü'nün, Arzuhal Encümeninin 
5 . 111 . 1945 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 1661 sayılı kararın Kamutay'da gö
rüşülmesine dair önergesi hakkında (4/43) 12, 

21:22,76,81 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU 
1. — Genel nüfus sayımı hakkında ka

nun tasarsma dair (1/406) 80,1^8:129 
2. — Gümüşane Milletvekili Recai Gü

reli'nin, Köy Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad
de ilâvesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/18) 16,63 -M 

3. — Tescil edilmeyen birleşmelerle 
bunlardan doğan çocukların tesciline ve 
gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız ola
rak kaydına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/249) 80,87:103,143:145 

4. — Vatandaşlık Kanununun 10 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının yorumlanması
na dair Başbakanlık tezkeresi hakkında 
(3/229) 80,84 

1. — Millî Müdafaa Mükellefiyeti ka
nununun 11 ve 19 ncu maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/352) 9 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Eylül: Kasım 1939 ayalnna ait 
Sayıştay raporunun 3 ncü fıkrası hakkın
da (3/88) 3 

2. — Vakıf memba sulariyle orman ve 
zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 3913 



Sayfa 
sayılı kanuna ek kanun tasarısına dair 
(1/60) 4:5,23 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ KOMİS
YONU RAPORU 

1. — Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay 1943 yılı kesinhe-
sabı hakkında (5/26) 8,13 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU 
1. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez 

kuruiş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
kanuna ek kanun tasarısı hakkında (1/384) 80> 

87,129:130 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPOR
LARI 

1. — Askerî Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/325) 80,86:87,143 

2. — Askerî Ceza Kanununun 3914 sa
yılı kanunla değiştirilen maddesine dair 
Başbakanlık tezkeresi hakkında (3/153) 80,84 

3. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 4280 sayılı kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesinin yorumlanması hakkında Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/233) 80,84 

4. — İstanbul Milletvekili Dr. Gl. Ni
yazi ismet Gözcü'nün, Dilekçe Komisyo
nunun 5 . I I I . 1945 tarihli Haftalık ka
rar cetvelindeki 1661 sayılı kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi hak-
kmda (4/43) 76,81 

5. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 4554 sayılı kanunla değişen 
11 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/413) 66,73, 

84:85 

1. — Askerî Memurlar Kanununun 4 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
3933 sayılı kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/409) 3:4,22:23 

İ l î iü: ' : ' ' : «Ma 
2. — Millî Müdafaa Mükellefiyeti Ka

nununun 11 ve 19 ncu maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/352) 9. 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORU 

1. — Eylül : Kasım 1939 aylarına ait 
Sayıştay raporunun 3 ncü fıkrası hakkın
da (3/88) 3 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Birleşik kırallıkta mamul eşyanın 

Türkiye'ye ihracına müteallik garantilere 
dair munzam Anlaşmanın 5 nci maddesine 
bir (F) fıkrası ilâvesi için ingiltere Sefa-
retiyle teati edilen notaların onanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/379) 66,73,76: 

77,85,87,103,103:106 
2. — Türkiye - Amerika Ticaret And-

laşmasma bağlı bir sayılı listede 695 D ve 
C pozisyonlarına giren maddelere müteallik 
gümrük resimleri hakkında teati olunan 
mektupların onanmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/340) 66,77:78,85:86,103, 

110:113 
3. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve Öde

me Anlaşmasının üç ay uzatılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/381) 66,77,85,89,103, 

106:109 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

1. — Po.=ıta Kanunun un 1145 sayılı ka
nunla değiştirilmiş olan 34 ve 35 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/375) 9:10 

KARMA KOMİSYONU RAPORU 

(Bütçe - Maliye - Sayıştay) 
1. — Sayıştayda açık bulunan üyelikler 

için seçim yapılmasına dair Sayıştay Bakan
lığı tezkereleri hakkında (3/221, 3/245) 72,76,78, 

81,81 

SEÇİMLER 
1. — Sayıştayda, açık bulunan üyelik 

için seçim yapılmasına dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkereleri ve Bütçe, Sayıştay ve 

Maliye Komisyonlarından kurulmuş Karma 
Komisyon raporu (3/221, 3/245) 8,76,78,81,81 
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SORULAR VE CEVAPLAR 

Sayfa 
Ekonami Bakanlığından 

1. — Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz'ün, 
tiftiğin memleket içinde sarf ve istihlâki
nin temin ve tiftik dokuma sanayiinin 
kurulması yolunda ne gibi tedbirler alın
dığı hakkında sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen'in sözlü cevaplan 1,18:21 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. — Bursa Milletvekili Muhiddin Ba

ha Pars'm, Bursa'da Havuzluparktaki 
yüzme havuzunun kapatılması sebebinin 
aydınlatılması hakkında sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Sadi Ko
nuk'un sözlü cevabı 116,116:126 

2. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz 
Uras'ın, çocuk ölümlerinin yüzde yetmi
şinden daha fazlasına sebep olan toksik 
çocuk hastalığına karşı alınacak tedbir 
hakkında sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Dr. Sadi Konuk'un sözlü ce
vabı 12,36:37,67:68 

1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nuna ek kanun tasarısı (1/41.1]) 2 

2. — 1944 yılı Genel Bütçe Kanununa 
bağlı (A) cetvelind değişiklik yapılması 
hakkında (1/423) 84 

3. — 1944 yılı Genel Bütçe Kanununa 
bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/426) 142 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1944 yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair (1/415) 16 

5. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1944 yılı bütçe
sinde değişiklik yapîlması hakkında 
(1/418) 36,80,127,129,130,134:137 

6. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğü 1944 yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair (1/417) 36, 

80,126:127,129,130,130:133 
7. — Gazete ve mecmualarda çıkacak 

ilânların Basın Birliği eliyle yayımı hak
kında .(1/412) 2 

Sayfa 
3. — Tekirdağ Milletvekili Rahmi 

Apak'm, Bursa'da Havuzluparktaki yüzme 
havazunun kapatılması sebebinin aydınla
tılması hakkında sorularına Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Dr. Sadi Konuk'un 
sözlü cevabı 80,116:126 

1. — Konya Milletvekili Dr. Osman 
Şevki Uludağ'ın, Çivril'de bir anadan doğ-
ğan dört çocuğun kayrılması için ne gibi 
tedbir alındığına dair sorosuna Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Bakanı Dr. Sadi Ko
nuk 'un sözlü cevabı 2:3 

Ticaret Bakanlığından 
1. — Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz'ün, 

tiftiğin memleket içinde sarf ve istihlâ
kinin temini ve tiftik dokuma sanayiinin 
kurulması yolunda ne gibi tedbirler alın
dığı hakkında sorusu ve Ticaret Bakanı 
Celâl Sait Siren'in sözlü cevapları 1,18:21 

8. — Genel bütçeden ve genel bütçeye 
giren dairelere bağlı müessese ve kurullar
dan aylık ve ödenek alanlara birer aylık 
hakedişlerinin tutarı nispetinde yapılacak 
yardım hakkında (1/414) 16,16,16,24:30 

9. —• Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1944 yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında (1/421) 72,116, 

142:143,145,145:146,146:149 
10. — Kimyagerlik ve kimya mühen

disliği hakkında (1/420) 66 
11. — Orman Genel Müdürlüğü Kuru

luş Kanunlarına ek kanun tasarısı (1/427) 142 
12. -— Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Umum Müdürlüğü 1944 yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair (1/424) 116 

13. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı kuruluşu ve Memurin Kanununun 84 

ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/422) ' 72 

14. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 4554 sayılı kanunla değişen 

TASARILAR 



Sayfa 
11 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/413) 2,66,73,84:85 

15. — Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde 
akit ve imza edilmiş olan-Milletlerarası sivil 
havacılık konvansiyonu ile sivil havacılık 
geçici Anlaşması ve bunların eklerinin onan
ması hakkında (1/425) 116 

16. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve öde
meler Anlaşmasının 1 Haziran 1945 tarihi-

.ne kadar 3 ay süre ile uzatılması hakkında 
(1/416) 16 

17. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/419)' 36,80,127:128,129,130,137:140 

1. — Askerî Ceza Kanununun bazı mad
de] erinin değiştirilmesi hakkmda (1/325) 80, 

86:87,143 
2. — Askerî Memurlar Kanununun 4 n-

cü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
3933 sayılı kamımın 1 nei maddesinin de
ğiştirilmesine daı ı* (1 /409) 3:4,22:23 

3. — Birleşik Kırallık'ta mamul eşya
nın Türkiye'ye ihracına müteallik gran-
tilere dair munzam Anlaşmanın 5 nei 
maddesine bir (F) fıkrası ilâvesi için in
giltere Sefaretiyle teati edilen notaların 
onanması hakkında (1/379) 66,73,76:77,85,87, 

103,103:106 
4. — Devlet memurları aylıklarının bir

leştirilmesi ve denkleştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı 3 sa-

Sayfa 
yılı cetvelin Ziraat Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılmasına dair (1/383) 4,23 

5. — Genel nüfus sayımı hakkmda ka
nun tasarısı (1/406) 80,128:129 

6. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
kanuna ek kanun tasarısı (1/384) 80,87,129:130 

7. — Millî Müdafaa Mükellefiyeti Ka
nununun 11 ve 19 ncu maddelerinin değiş
tirilmesine dair (1/352) 9 

8. — Posta Kanununun 1145 sayılı ka
nunla değiştirilmiş olan 34 ve 35 nei mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/375) 9:10 

9. — Tescil edilmeyen birleşmelerle 
bunlardan doğan çocukların tesciline ve 
gizli kalmış nüfus. vakalarının cezasız ola
rak kaydına dair (1/249) 80,87:103,143:145 

10. — Türkiye - Amerika Ticaret And-
1 aşmasına bağlı bir sayılı listede 695 D ve 
C pozisyonlarına giren maddelere müteal
lik gümrük resimleri hakkında teati olu
nan mektupların onanmasına dair (1/340) 66, 

77:78,85:86,103,110:113 
11. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve 

ödeme Anlaşmasının üç ay uzatılması hak
kında (1/381) 66.7785.89.103.106:109 

12. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 
yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/397) 142 

13. — Vakıf memba sulariyle orman ve 
zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 3913 
sayılı kanuna ek kanun tasarısı (1/60) 4:5,23 

TEKLİFLER 
[İdareci Üyeler Kurulu] 
1. — Büyük Millet Meclisi 1944 yılı büt

çesinde değişiklik yapılmasına dair (2/69) 72 
2. — Büyük Millet Meclisi 1944 yılı büt

çesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/68) 16,16,16,30:31,31:34 

Kocaeli [İbrahim TolonJ 
3. — Çarşı ve mahallât bekçileri hak

kındaki 29 Nisan 1930 tarihli kanunun de
ğiştirilmesine dair (2/65) 8 

Kocaeli [Sedad Pek] 
4. — Mayn imha müfrezelerinde çalışır

ken şehit düşenler hakkında (2/66) 8 
5. — Mayn imha müfrezelerinde çalı

şırken malûl olanlar hakkında (2/67) 8 
Mardin [Edib Ergin] 

6. — İçtüzüğün 22 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/70) 142 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel] 
1. — Dahilî Nizamnamenin Türkçeleşti

rilmesine dair (2/63) 12,21,37:63 
Gümüşane [Recai Güreli] 
2. — Köy Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ilâ
vesine dair (2/18) 16,63:64 

[İdareci Üyeler Kurulu] 
3. — Devlet memurları aylıklarının tev-



Sayfa 
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı karnına 
bağlı cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 4006 sa-

Sayfa 
yılı kamınun değiştirilmesine dair (2/60) 16, 

63,72:73,73 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Karışık 
1. — Millî Piyango İdaresinin 1944 yılı 

bil anyonunun gönderildiği hakkında (3/244) 
Milletvekilliği dokunulmazlığı 

1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya 'nm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/250) 

2. — Denizli Milletvekili Naili Küçüka'-
ııın Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/251) 

Onanma istekleri 
1. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş 

olan Sipariş Merkezi Bürosu kadrosunda 
yapılan değişikliğin onanması hakkında 
(3/449) 

ölüm cezaları 
1. — İski ip ' in Ahlatçık köyünıen 

Çakıroğullarından Şakiroğlu Hilmi Çiftçi'-
nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/247) 

1. — Ankara 'nm Bağlum köyünden Mus-
fcafaoğlu Ahmet Uygun ve Mahmudiye kö
yünden Salih oğlu Mustafa Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
(3/181) 

2. — Beypazarı kazasının Gelegra nahi
yesine bağlı Oymaağaç köyünden Velioğlu 
Mustafa Aytekin'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/133) 

142 

142 

76 

16 

Yorumlama istekleri 

Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı 
kanunla değiştirilen maddesinin yorumlan
masına dair (3/153) 80,84 

2. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 4280 sayılı kanunla değiştirilen 1 
nci maddesinin yorumlanması hakkında 
(3/233) 80,84 

3. — Vatandaşlık Kanununun 10 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının yorumlanması
na dair (3/229) 80,84 

B. M. M. BAŞKANLIĞI TEZKERESİ 
1. — Sayın Milletvekillerinden bazıları

na izin verilmesine dair (3/248) 17:18,66:67 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — San Fransisko Konferansına giden 

Hariciye Bakanı Hasan Saka'ya Meliye Ba
kanı Nurullah Esat Sümer'in vekillik ede
ceğine dair (3/246) 12 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Sayıştayda açık bulunan üyelikler 

için seçim yapılmasına dair (3/245) 8,72,76, 
78,81,81 

1. —• Eylül - Kasım 1939 aylarına ait 
raporun sunulduğuna dair (3/88) 3 

2. — Sayışı ayda açık bulunan üyelikler 
için seçim yapılmasına dair (3/221) 72,76, 

78,81,81 

TUTANAK ÖZETLERİ 
36 nci 
37 nci 
38 nci 
39 ncu 
40 nci 
41 nci 

birleşime ait 
:» » 
» > 
» ;» 
> » 
n> » 

2 
8 

12 
16 
36 
66 

42 nci 
43 ncü 
44 ncü 
45 nci 
46 nci 
47 nci 

birleşime ait 
» » 
» » 
» » 
> » 
» » 

72 
76 
80 
84 

116 
142 
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YORUM 

No. 
243 

Sayfa 
— Askerî Ceza Kanununun 135 nci 

No. 
maddesinin yorumu 

DÜZELTÎŞLER 
5 

73 

Sayfa 
80,84 

146 

)>9<İ 



Tahlili Fihrist 

Sayfa 
Y. Abadan (Eskişehir) - Bütçeden ay

lık ve ödenek alanlara birer aylık yardım . 

T. B. Balta (Rize) - Bütçeden aylık ve 
ödenek alanlara birer aylık yardım yapılma
sı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 25, 

26,29 
1. H. Baltacıoğlu (Afyon Karahisar) -

Tescil edilmeyen birleşmelerle bunlardan 
doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış 
nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 90 

C. S. Barlas (Gazianteb) - Bütçeden ay
lık ve ödenek alanlara birer aylık yardım 
yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 24 

— Tescil edilmeyen birleşmelerle bun-

H. T. Dağlıoğlu (Antalya) - Bütçeden 
aylık ve ödenek alanlara birer aylık yar-

Dr. P. Ecevit (Kastamonu) - Tescil 
edilmeyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus 
vakalarının cezasız olarak kaydma dair 
kanun münasebetiyle sözleri 91,93 

î. Eker (Çorum) - Tescil edilmeyen bir
leşmelerle bunlardan doğan çocukların tes
ciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının ce
zasız olarak kaydına dair kanun münasebe-

Sayfa 
yapılması hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri 28 

lardan doğan çocukların tesciline ve gizli 
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak 
kaydına dair kanun münasebetiyle söz
leri 93,95,99 

P. A. Barutçu (Trabzon) - Tescil edil
meyen birleşmelerle bunlardan doğan ço
cukların tesciline ve gizli kalmış nüfus va
kalarının cezasız olarak kaydına dair ka
nun münasebetiyle sözleri 97 

H. Bayur (Manisa) - Bütçeden aylık 
ve ödenek alanlara birer aylık yardım ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 28 

dım yapılması hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 24,27, 

tiyle sözleri 94,95 
N. Elgün (Erzurum) - Bütçeden aylık 

ve ödenek alanlara birer aylık yardım ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 27,28 

E. Ergin (Mardin) - Millî Eğitim Ba
kanlığı merkez kuruluş ve görevleri hak

kındaki kanuna ek tasan münasebetiyle söz
leri 87,129 

B 

E 

D 



Dr. Gl. N. t. Gözcü (istanbul) - Kâşif 
Mangaloğlu hakkındaki Dilekçe Komisyo
nu raporu münasebetiyle sözleri 

R. Güreli (Gümüsane) - Bütçeden aylık 
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G 

Sayfa 

22 

ve ödenek alanlara birer aylık yardım ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

Sayfa 

26 

E. Oran (îzmir) -1632 sayılı Askerî Ce
za Kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun^ münasebetiyle sözleri 

— Tescil edilmeyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli 
kalmış nüfus vakalarının cezasız, olarak 

86 

kaydına dair kanun münasebetiyle söz
leri 89,94,95,98,101,145 

H. Orucoğlu (Sinob) - Bütçeden aylık 
ve ödenek alanlara birer aylık yardım ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 25 

S. Pek (Kocaeli) - Bütçeden aylık ve 
ödenek alanlara birer aylık yardım yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 27 

— Tescil edilmeyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli 
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak 
kaydına dair kanun münasebetiyle söz
leri 90,100,101,102 

R. Peker (Kütahya) - Tescil edilmeyen 
birleşmelerle bunlardan doğan çocukların 
tesciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının 
cezasız olarak kaydına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 88,93,96,97,99 

N. Poroy (Tokad) - Amerika Cumhur
başkanı Rozveltin ölümü münasebetiyle 
sözleri 69 

S 
t. Sabuncu (Giresun) - Türkiye - Ame

rika Ticaret Anlaşmasına dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 77 

E. Sazak (Eskişehir) - Bütçedenaylık 
ve ödenek alanlara birer aylık yardım 
yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 26 

R. Ş. Sirer (Sivas) - Millî Eğitim Ba
kanlığı merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanuna ek tasarı münasebetiyle 
sözleri 129 

N. E. Sumeı? (Maliye Bakanı) - Tür
kiye - Amerika Ticaret Anlaşmasına dair 
kanu nmünasebetiyle sözleri 77 

H. Şarlan (Ordu) - Kâşif Mangaloğlu 
hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu mü
nasebetiyle sözleri 

K. Şedele (Diyarbakır) - Bütçeden ay-
22 

lık ve ödenek alanlara birer aylık yardım 
yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 28 
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H. Tugaç (Ağn) - 1632 sayılı Askerî 
Ceza Kanununun bazı maddelerini değişti* 

Sayfa 
ren kanun münasebetiyle sözleri 

Sayfa 
86,87 

u 
Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) - Genel Nü

fus sayımı hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri 128 

—• Tescil edilmiyen birleşmelerle bun- ı 
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli 
kalmış nüfus vakaların cezasız olarak 
kaydına dair kanun münasebetiyle sözleri 88, 

89,99,144 
H. Uran (İçişleri Bakanı) - Tescil edil

miyen birleşmelerle bunlardan doğan ço
cukların tesciline ve gizli kalmış nüfus va
kalarının cezasız olarak kaydına dair ka
nun münasebetiyle sözleri 91,144 

Y. S. Uzay (Balıkesir) - Bütçeden aj&k 
ve ödenek alanlara birer aylık yardım ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 25,28 

\ 

i^-v 
S. Yargı (Kocaeli) - Tescil edilmiyen 

birleşmelerle bunlardan doğan çocukların 
tesciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının 
cezasız olarak kaydına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 95 

S. Yurdkonı (Afyon karahisar) - Tes
cil edilmiyen birleşmelerle bunlardan do
ğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nü
fus vakalarının cezasız olarak kaydına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 87,97 

*>&<{ 


