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BAKANLAR KURULU 
Sayfa 

1. — Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun 
izinden dönüşüne kadar Başbakanlık göre

vinin Vekil olarak İçişleri 
Uran tarafından yapılması 

Bakanı Hilmi 
Sayfa 

128 

KANUNLAR 
Sayfa 

3:4 

4:5 

No. 
4774 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
kanuna ek 4664 sayılı kanunda değişik
lik yapılması hakkında kanun 

4775 — Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
lerine dair olan 2996 sayüı kanunun 
bir fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun 

4776 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı kuruluş ve memurları Kanununun 
84 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun 

4777 — Orman Genel Müdürlüğü kuruluş 
kanununa ek kanun 

4778 — Devlet Ekonomi kurumları me
murları Emekli Sandığı hakkındaki 
4222 sayılı kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun 

4779 — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Teknik okullarında yetiştirilecek As
kerî mühendisler hakkında kanun 

4780 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında 23 Şubat 1945 tari
hinde Ankara'da imzalanan ve Ame
rika Birleşik Devletlerinin 11 Mart 
1941 tarihli kanunda yazılı yardımla 
ilgili esaslara ilişkin olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun 5,10,22,22:25 

4781 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kuruluş ve memurları kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu „ , 
kanuna bağlı maddelere ..£&tajtffî£Çİftero&'. 

5:6 

6:7 

No. Sayfa 
dair olan 4258 sayılı kanuna bağlı 2 
sayılı kadro cetvelinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun 7,10,22,26:29 

4782 — Noter Kanununun 71 ve 84 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi ve Olağan
üstü hallerin devamı süresince noter 
ücretlerinin artırılması hakkında ka
nun 33:34,34,35:38 

4783 — Türkiye - İsviçre Ticaret ve öde
me Anlaşmasının 1 Haziran 1944 tari
hine kadar üç ay uzatılması hakkında, 
kanun 34,34,38:41 

4784 — Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Ka
nunu 32,44:45,45:56,56:59 

4785 — Orman Kamı-una bazı hükümler 
eklenmesine ve bu kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun 44,62,63,73 :85 

4786 — Ordu mensuplariyle Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışan
lara birer er tayım verilmesi hakkın
daki 4367 sayılı kanuna ek kanun 62,73,85 

4787 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı 
2 ve 3 sayılı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun 7 :8,.86 

4788 — Uyuşmazlık/.mâlfkİdîMes* tetftasft 
h.a*RdftlJ&*rçWc ııhofn^inrinCl 8:21,Ş7 :92 
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No. '' — " Sayfa 
kanuna ek kanun 21,92 

4790 — Seferberlik Kanununun 3 neü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun 21:22, 

92:93 
4791 — Hâkimler Kanuniyle bu kanunun 

bir kısım maddelerini değiştiren 
3501, 3693 ve 3885 s.-ıyı'ı kanunların 
bazı maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun 44.93:100,1.00 

4792 — işçi Sigortalan kurumu kanunu 44,62, 
62:63,64:73,84,100,101:104 

4793 — Yalova kaplıcaları işletme idaresi
nin 1942 malî yılı bilançosunun onan
ması Hakkında kanun 32,45,85,86,100, 

104:107 
4794 — Türk - ingiliz Ticaert ve ödeme ve 

malî Anlaşmalarının birer ay daha 
uzatılmaları hakkında kanun 8,86:87,89, 

100,108:111 
4795 — Ordu Içhizmet Kanununun 3387 sa

yılı kanunla değişen ikinci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun 44,121.122 

No. Sayfa 
4796 — Mübadele ve teffiz işlerinin kesin 

tasfiyesi hakkında kanun 44,115:121,122, 
122:125 

4797 — Devlet malı gayrimenkullerin ba
ğıtlı ve bağıtsız işgalinden doğan ala
cakların affı hakkında kanun 44,93,129:130 

4798 — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 11 nci maddesini değişti
ren 4554 sayılı kanuna ek kanun 32,114, 

130:131,135 
4799 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1940 

malî yılı kesin hesap kanunu 134,138:139, 
139,140:143 

4800 — Subaylar Heyetine mahsus 4273 
sayılı kanuna ek kanun 134,139,147:148, 

150,155:156 
4801 — San Fransisko'da 26 Haziran 1945 

tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan 
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile 
Milletlerarası Adalet Divanı Statitü-
nün onanması hakkmda kanun 150,156:176, 

176:177,178:181 

KARARLAR 
1475 — Antalya Milletvekili Mesut Çan

kaya'nın Milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 44,85 

1476 — Denizli Milletvekili Naili Küçüka'-
nm Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkmda 44,86 

1477 —• Danıştay üyeliğine Fuat Erciyeş'-

in seçildiği hakkmda 44,86,100 
1478 — Japonların kayıtsız ve şartsız tes

lim olmaları üzerine savaşın sona er
mesi dolayısiyle verilen önergenin ka
bul edildiğine dair 176:177 

1479 — Büyük Millet Meclisinin çalışma
larına 1 Kasım 1945 gününe kadar 
araverilmesi hakkmda 177 

ÖNERGELR 
istanbul [Ali Bana Tarkan ve üç ar

kadaşı]. 
1. — Japonların da teslim olmaları üze

rine harbin sona ermesinden dolayı, harpte 
ölenlere karşı takdir duygularının ve geride 
kalan ailelerinin elemlerinin paylaşıldığı
nın, Çin, Birleşik Kırallık, Birleşik Ameri

ka ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Millî 
Meclislerine iblâğına dair (4/57) 176:177 

Tekirdağ [Fayık Öztrak ve üç arkadaşı] 
2. — Kamutayın çalışmalarına 1 Ka

sım 1945 Perşembe gününe kadar ara veril
mesi hakkında (4/58) 177 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Ecrimisillerin affı hakkmda ka
nun tasarısına dair (1/374) 44,93,129:130 

2. — Hâkimler Kanunu ile bu kanunun 

bir kısım maddelerini değiştiren 3501, 3693 
ve 3885 sayılı kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve Hâkimler Kanununun 
3501 sayılı kanunla değişen 74 ncü madde-



Sayfa 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarıları 
hakkında (1/165, 378) 44,93:100,100 

3. — Orman Kanununun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/438) 44,62,63,73:85 

4. — Tarım Bakanlığı Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hak
kında kanun tasarısına dair (1/454) 32,44:45, 

45:56,56:59 

1. — Noter Kanununun 71, 84 ve 85 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve Olağanüstü 
hallerin devamı süresince noter ücretleriyle 
yol tazminatının arttırılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/400) 33:34,34,35:38 

2. — Seferberlik Kanununun 3 ncü 
maddesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/432) 21:22,92:93 

3. — Uyuşmazlık mahkemesi kurulması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/122) 8:21, 

87:92 

ANAYASA KOMİSYONU RAPORU 
1. — İsparta Milletvekili Mükerrem Ka-

raağaç'ın İçtüzüğün 23 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki tüzük teklifine dair 
(2/79) 146,154:155 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı kuruluşu ve Memurin Kanununun 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/422) 4:5 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 
1. — E'erimisillerin affı hakkmda ka

nun tasansı hakkında (1/374) 44,93,129:130 
2. — Gazianteb Milletvekili Cemil Bar-

las ve iki arkadaşının, Subaylar Heyetine 
mahsus Terfi Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/72) 134,139,147:148,150,155:156 

3. — Hâkimler Kanunu ile bu kanu
nun bir kısım maddelerini değiştiren 3501, 
3693 ve 3885 sayılı kanunların bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve Hâkimler Ka
nununun 3501 sayılı kanunla değişen 74 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka-

Sayfa 
nun tasarıları hakkında (1/165, 378) 44, 

93:100,100 
4. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 

maddesinin 14; ncü fıfcrasmnı değiştirilme
sine ve Bina Vergisi Kanununa, bir geçici 
madde eklenmesine, dair kanun tasarısı hak
kında (1/293) 44,114:115 

5. —r Ordu mensuplariyle ^nuıiyet Ge
nel Müdürlüğü ve Gümrük munafaga. ye 
muamele sınıfı kadrolarında, çalışanlara 
birer er tayını, verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı kanuna ek kanun tasarısına dair 
(1/469) 62,73,85 

6. — Orman Kanununun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/438) 44,62,63,73:85 

7. — Tarım Bakanağı Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hak
kında kanun, tabısına, dair ( l / 4 5 4 ) 32,44:45, 

45:56,56:59 

1. — Devlet Ekonomi Kurumları me
murları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanunun 15 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/455) 5:6 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı (1/455) 21,92 

3. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 4644 
sayılı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/453) 7:8,86 

4. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 4644 sayılı kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/410) 34 

5. — Maliye Bakanlığı kuruluş, ve gö
revlerine dair olan 2996 sayılı kanunun 
21 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değişti
rilmesi hakkmda kanun tasarısına dair 
(1/357) 4 

6. — Mübadele ve teffiz işlerinin kati 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 



4 -

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU kanuna ek tasarıya dair ( l / 7 9 ) 44,115 d.22, 
122,122:123 

7. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Teknik okullarda yetiştirilecek askerî mü
hendisler hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim, Millî Savunma ve Bütçe Komis
yonları raporları ( l / 3 6 4 ) 6 : ? 

8. — Noter Kanununun 71, 84 ve 85 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve Olağanüstü 
hallerin devamı süresince noter ücretleriyle 
yol tazminatının arttırılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/400) 33:34,34,35:38 

9. — Orman Genel Müdürlüğü kuruluş 
kanunlarına ek kanun tasarısı hakkında 
{1/421) 5 

10. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
4258 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/449) 7,10,22,26:29 

11. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı kuruluş ve Memurları Kanununun 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/422) 4 5 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — San Fransisko'da 26 Haziran 1945 

tarihinde akit ve imza edilen Birleşmiş Mil
letler Anayasası ile Milletlerarası Daimî 
Adalet Divanı Statüsünün onanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/475) 150, 

156:176,176:177,178:181 

1. — 11 Mart 1941 kanununda derpiş 
edilen yardıma ilişkin esaslara dair Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 23 
Şubat 1945 tarihinde imzalanan Anlaşma
nın onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/442) 5,10,22,22:25 

2. — Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme 
ve Malî Anlaşmalarının birer ay uzatılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/433) 8, 

86:87,89,100,108:111 
3. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve öde

me Anlaşmasının 1 Haziran 1945 tarihine 
kadar 3 ay süre ile uzatılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/416) 34,34,34,38:41 

1. — Devlet Ekonomi Kurumları me
murları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanunun 15 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/184) 5:6 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 

maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesi
ne ve Bina Vergisi Kanununa bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/293) 44,114:115 

2. —• Orman Kanununun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/438) 44,62,63,73:85 

3. —• Tarım Bakanlığı Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hak
kında kanun tasarısına dair (1/454) 32, 

44:45,45:56,56:59 

1. —• Uyuşmazlık mahkemesi kurulması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/122) 8: 21, 

87:92 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ecrimisillerin affı hakkında ka

nun tasarısına dair (1/374) 44,93,129:130 
2. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 

maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilme
sine ve Bina Vergisi Kanununa bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/293) 44,H4:115 

3. — Mübadele ve teffiz işlerinin katî 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun tasarısı hakkında (1/79) 44, 

115:122,122,122:125 
4. — Orman Kanununun 1 nci madde

sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkmda (1/438) 44,62,63,73:85 

1. — Devlet Ekonomi Kurumları me
murları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanunun 15 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
d/184) 5;6 



Sayla 
2. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve gö

revlerine dair olan 2996 sayılı kanunun 21 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/357) 4 

MİLı.î EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 
4644 sayılı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/453) 7:8,86 

2. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
teknik okullarında yetiştirilecek askerî mü
hendisler hakkında kanun tasarısına dair 
(1/364) 6:7 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Gazianteb Milletvekili Cemil Bar-

las ve iki arkadaşının, Subaylar Heyetine 
mahsus Terfi Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/72) 134,139,147:148,150,155:156 

2. — Ordu İç Hizmet Kanununun 3387 
sayılı kanunla değişen 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/457) 44,121:122 

3. — Subaylar Heyetine madsus Terfi 
Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 
4554 sayılı kanuna ek kanun tasarısı hak
kında (1/466) 114,130:131,135 

1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
teknik okullarında yetiştirilecek askerî mü
hendisler hakkında kanun tasarısına dair 
(1/364) 6:7 

2. — Seferberlik Kanununun 3 ncü 
maddesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/432) 21:22,92:93 

3. — Uyuşmazlık mahkemesi kurulması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/122) 8:21, 

87:92 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununun ba
ğı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 

Sayfa 
4258 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı kadro. 
cetvelinde değişiklik yaılmasına dair kanun 
tasarısı hakkmda (1/449) 7,10,22,26:29 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurin Kanununun 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/422) 4:5 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —'• Tekel Genel Müdürlüğü 1940 malî 

yılı bilançosunun gönderildiği hakkında 
Başbakanlık tezkeresiyle Tekel Genel Mü
dürlüğü 1940 yılı uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1940 malî 
yılı kesin hesabı hakkmda kanun tasarısına 
dair (3/227, 262, 1/100) 134,138:139,139, 

140:143 
2. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare

sinin 1942 yılına ait bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi hak
kında (3/265) 32,45,85,86,100,104:107 

TARIM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Orman Kanununun 1 nci madde

sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/438) 44,62,63,73:85 

2. — Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Ge
nel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkında 
kanunu tasarısına dair (1/454) 32,44:56,56:59 

1. — Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş 
Kanunlarına ek kanun tasarısı hakkında 
(1/427) 5 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme 

ve Malî Anlaşmaların birer ay uzatılması 
hakkmda kanun tasarısına dair (1/433) 8, 

86:87,89,101,108:111: 
2. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve ödeme 

Anlaşmasının 1 Haziran 1945 tarihine ka
dar 3 ay süre ile uzatılması hakkmda ka
nun tasarısına dair (1/416) 34,34,3841 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Burdur Milletvekilliğine seçilen 
Mehmet Sanlı'ya ait seçim tutanağının gön-



Sayfa 
derildiğine dair Başbakanlık tezkeresi hak
kında . (3/267) 134,134,135 

2. — istanbul Milletvekilliğine seçilen 
Muhittin üstündağ'a ait seçim tutanağının 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
hakkında (3/268) 2,33 

(lEÇtCt KOMİSYON RAPORU 
1. — işçi Sigortaları idaresi kuruluşuna 

dair kanun tasarısı hakkında (1/461) 44,62, 
62:63,64:73,84,100,101:104 

KARMA KOMİSYON RAPORLARİ 

(Adalet - Anayasa Komisyonlarından) 
1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan

kaya'nın Milletvekilliği dokunulmazlığının 

Sayfa 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
sine dair (3/250) 44,85 

2. — Denizli Milletvekili Naili Küçüka'-
nın Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ni) dair (3/251) 44,86 

(Adalet - içişleri) 
3. — Danıştay da açık bulunan üyelik 

için seçim yapılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi hakkında (3/269) . 44,86,100 

(Adalet - Bütçe - Maliye Komisyonlarından) 
1. --- Mübadele ve teffiz işlerinin katı 

t asliyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna, ek kanun tasarısına dair (1/79) 44,115: 

122,122,122:125 

SAYIN MÎLLETVEKÎLLERÎ ÎLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER 
Andiçme 

1. — Kocaeli Milletvekili' Nihat Erim'-
in andiçmesi 146 

1. — Sayın Milletvekillerinden bazıları
na izin verilmesi 63:64,146:147 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Antalya Milletvekilli Mesut Çan

kaya 'uın Milletvekilliği dokunulmazlığı 44,85,128 
2. — Denizli Milletvekili Naili Küçüka'-

nm Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/251) 44,86 
3. — Malatya Milletvekili Cafer Öçel-

ci'nin Milletvekilliği dokunulmazlığı 128 

Ölümler 
1. — Denizli Milletvekili Yusuf Baş

kaya'nın ölümü 128:129 

Seçim tutanakları 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet San

lı'ya ait seçim tutanağı 134,134:135 
2. — istanbul Milletvekili Muhittin 

Üstündağ'ın seçim tutanağı 2 
3. — Kocaeli Milletvekili Nihat E r imin 

seçim tutanağı 3 
4. — Sivas Milletvekili Gl. Fikri Er-

buğ'un seçim tutanağı 3 

SEÇİMLER 
1. — Danıştayda açık bulunan üyelik için sezim yapılması (3/269) 44,86,100 

SORULAR VE CEVAPLARI 
Tarım Bakanlığından 

1. — İstanbul Milletvekili Ziya Kara-
mursal'ın, son zamanlarda çıkan orman yan
gınları hakkında yapılan incelemelerden 

elde edilen sonuca ve kanaata dair Tarım 
Bakanlığından sorusuna Tarım Bakanı Şev
ket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 146,150: 

154 

TASARILAR 
1. — Denizaltı gemileriyle avcıbotların-

da bulunanlara verilecek hazır gıda hak
kındaki 4480 sayılı kanunun 1 nci maddesi

nin değiştirilmesine dair (1/470) 128 
2. — Denizde can ve mal koruma hak

kında (1/472) 146 



Sayfa 
3. — Beklet Denizyolları İşletme Gtenel 

Müdürlüğü 1942 yılı kesin hesabı hakkında 
(1/464) 32 

4. — İskân Kanununun 29 neu madde
sine bir fıkra eklenmesine dair (1/473) 146 

5. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 15 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (1/471) 128 

6. — Ordu mensuplariyle Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara bi
rer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sa
yılı kanuna ek kanun tasarısı (1/469) 62,73,85 

7. — Orman Genel Müdürlümü 1943 yılı 
kesin hesabı hakkında (1/465) 32 

8. — Posta Kanunu tasarısı (1/474) 146 
9. — San Fransisko'da 26 Haziran 1945 

tarihinde akit ve imza edilen Birleşmiş Mil
letler Anayasası ile Milletlerarası Daimî 
Adalet Divanı statüsünün onanması hak
kında (1/475) 150,150,150,156:176,176:177, 

178:181 
10. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 
4554 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
(1/466) 32414,130:131,135 

11. — Türkiye - isviçre Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasının 1 Eylül 1945 tarihine 
kadar üç ay uzatılması hakkında (1/467) 44 

12. — Türkiye ile Yunanistan arasında 
1 Haziran 1945 tarihinde imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmasının onanması hak
kında (1/468) 44 

1. — Devlet Ekonomi Kurumları me
murları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanunun 15 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/184) 5:6 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 4644 
sayılı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair (1/458) - 7:8,86 

3. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı aknu-
na ek 4644 sayılı kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında (1/410) 3:4 

4. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge-

Sayfe 
nel Müdürlüğü kısmmda değişiklik yapıl
masına dair (1/455) 21,92 

5. — Ecrfanisîllerin affı hakkında 
(1/374) 44,93,129:130 

6. — Hâkimler Kanunu ile bu kanunun 
bir kısım maddelerini değiştiren 3501, 3693 
ve 3885 sayılı kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair (1/165) 44,93 d00,100 

7. — Hâkimler Kanununun 3501 sayılı 
kanunla değişen 74 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/378) 44,93:100,100 

8. —• işçi Sigortaları idaresi kuruluşuna 
dair (1/461) 3,44,62,62:63,64:73,84,100,101:104 

9. .— Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilme
sine ve Bina Vergisi Kanununa bir geçici 
madde eklenmesine dair (1/293) 44,114:115 

10. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve gö
revlerine dair olan 2996 sayılı kanunun 
21 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında (1/357) 4 

11. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Teknik okullarda yetiştirilecek askerî mü
hendisler hakkında (1/364) 6:7 

12. — Mübadele ve teffiz işlerinin katı 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun tasarrsı (1/79) 44,115: 

121,122,122:125 
13. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı kanuna ek tasarı (1/248) 134 
14. — Noter Kanununun 71, 84, ve 85 

nci maddelerinin değiştirilmesi ve Olağan
üstü hallerin devamı süresince noter üc
retleriyle yol tazminatının arttırılması hak
kında (1/400) 33:34,34,35:38 

15. — 11 Mart 1941 kanununda derpiş 
edilen yardıma ilişkin esaslara dair Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 23 
Şubat 1945 tarihinde imzalanan Anlaşma
nın onanması hakkmda (1/442) 5,10,22,22:25 

16. — Ordu tç hizmet Kanununun 3387 
sayılı kanunla değişen 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair (1/457) 44,121:122 

17. — Orman Genel Müdürlüğü Kuru
luş Kanunlarına ek kanun tasarısı (1/427) 5 

18. — Orman Kanununun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair (1/438) 44,62,63, 

73:85 
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19. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı kuruluş ve Memurin Kanununun 
84 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/422) ' 4:5 

20. -— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan- . 
lığı Kuruluşu ve Memurları Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
4258 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/449) 7,10,22,26:29 

21. —• Seferberlik Kanununun 3 ncü 
maddesine dair (1/432) 21:22,92:93 

9 9 Tarım Bakanlrğr Toprak işleri Oe-

Sayl* 
nel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkında 
(1/454) 32,44:45,45:56,56:59 

23. — Tekel Genel Müdürlüğü 1940 
malî yılı kesin hesabı hakkında (1/100) 134, 

138:139,139,140:143 
24. — Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme 

ve Malî Anlaşmalarının birer ay uzatılma
sı hakkında (1/433) 8,86:87,89,100,108:111 

25. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve öde
me Anlaşmasının 1 Haziran 1945 tarihine 
kadar 3 ay süre ile uzatılması hakkında 
(1/416) 34,34,38:41 

26. — Uyuşmazlık Mahkemesi kurulma
sı hakkında (1/122) 8:21,87:92 

TEKLİFLER 
İsparta FMükerrem Karaağaç] 
1. — İçtüzüğün 23 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında (2/79) 134,146,154:155 

(razianteb [Cemil Barlas ve iki arka
daşı] 

1. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair (2/72) 134,139,147:148,150,155:156 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı kanuna ek kanun tasarısının geri ve
rilmesine dair (3/281) 134 

Karışık 

1. — Burdur Milletvekilliğine seçilen 
Mehmet Sanlı'ya ait seçim tutanağının 
gönderildiğine dair (3/267) 134,134:135 

2. — Danıştayda açık bulunan üyelik 
için seçim yapılmasına dair (3/269) 44,86,100 

3. — Denizli Milletvekili Yusuf Başka
ya'nm öldüğüne dair (3/280) 128:129 

4. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen 
Muhittin Üstündağ'a ait tutanağının gön
derildiğine dair (3/268) 2,33 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1940 malî 
yılı bilançosunun gönderildiği hakkında 
(3/227) 134,138:139,139,140:143 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan

kaya'nın Milletvekilliği dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkmda (3/277) 125 
2. — Malatya Milletvekili Cafer Özel-

çi'nin Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/278) 128 

1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/250) 44,85 

2. — "Denizli Milletvekili Naili Kü-
çük'anm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/251) 44,86 

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

na izin verilmesine dair (3/276, 282) 63:64, 
146:147 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERESİ 
2. — Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun 

izninden dönüşüne kadar Başbakanlık gö
revinin Vekil olarak içişleri Bakanı Hilmi 
Uran tarafından yapılacağı hakkında 
(3/339) 128 
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SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERESİ 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 194fiftyıli. 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 

(3/262) 134,138 -139,130,140 :İ43 
2. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare

s i n » »42 yılına ait bilançosunun sunul
duğuna dair (3/265) 32,45,85,86,100,104:107 

TUTANAK ÖZETLERİ 
80 nci Birleşim 
81 » -» 
82 » » 
83 » > 
84 » * 
85 * »n 

2 
32 
44 
62 

U4 
128 

86 nci Birelşim 
87 » > 
88 » » 
89y*> •*• 
90L » ». 

DÜZBLTÎŞi 
KW 

134 
138 
146 
150 
W 

122 



Tahlilî fihrist 

Sayfa 
Y. Abadan (Eskişehir) - San Fransis-

ko'da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış 
ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler And-
laşması ile Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün onanması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 161 

—• Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel 
Müdürlüğü görev ve kuruluşu kanunu mü
nasebetiyle sözleri 50 

S. Anamur (Trabzon) - Orman Kanu-

Dr. R. Barkm (Zongulak) - îşççi Si
gortalan Kurumu Kanunu münasebetiyle 
sözleri 71 

C. S. Barlas (Gtazianteb) - Tarım Ba
kanlığı Toprak îşleri Genel Müdürlüğü gö
rev ve Kuruluşu Kanunu münasebetiyle 
sözleri 52 

H. Bayur (Manisa) - San Fransisko'da 
26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve im
zalanmış olan Birleşmiş Milletler Andlaş-
ması ve Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün oannması hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 167 

K. Berker (Urfa) - Uyuşmazlık Mah
kemesi teşkiline dair kanun münasebetiyle 
sözleri 15,19 

H. Çarıklı (Balıkesir) - Mübadele ve 
teffiz işlerinin kesin tasfiyesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 118 

8. Çumralı (Konya) - Orman Kanunu-

Sayfa 
nuna bazı hükümler eklenmesine ve bu ka
nunun birinoi maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun münasebetiyle söz
leri 73,74,76,79,80,83,84 

— Tarım Bakanlığı Toprak îşleri Ge
nel Müdürlüğü görev ve kuruluşu kanunu 
münasebetiyle sözleri 49,51 

Ol. A. Atlı (Bursa) - Uyuşmazlık mah
kemesi teşkiline dair kanun münasebetiyle 
sözleri 9,12 

A. Bankaya (Kastamonu) - Uyuşmazlık 
Mahkemesi teşkiline dair kanun münasebe
tiyle sözleri 19 

M. Birsel (İzmir) - Orman Kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 77,80,81,82,83 

— Sanfransiskö'da 26 Haziran 1945 
tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan Bir
leşmiş Milletler Antlaşması ile Milletlerarası 
Adalet Divanı Statüsünün onanması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 165 

— Tarım Bakanlığı Toprak îşleri Genel 
Müdürlüğü görev ve kuruluşu kanunu mü
nasebetiyle sözleri 53 

na bazı hükümler eklenmesine ve bu kanu
nun birinci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun münasebetiyle sözleri 73 

B 

Ç 
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Sayfa 
H. T. Dağlıoğlu (Antalya) - Orman 

Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 
bu kanunun birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun münasebetiyle söz
leri 74,79 

Dr. A. 8. Delilbası (Kütahya) - îşçi si-

Sayfa 
gotaîan Kurumu Kanunu münasebetiyle 
sözleri '3,70 

OL E. Durukan (Hatay) - Subaylar 
Heyetine mahsus 4273 sayılı kanuna ek ka
nun hakkmda sözleri 147 

E 
N. Elgün (Erzurum) - San Fransisko'da 

26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve im
zalanmış olan birleşmiş Milletler Antlaşma
sı ile Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün onanması hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 

— Uyuşmazlık Mahkemesi teşkiline dair 
160 

kanun münasebetiyle sözleri 17 

î. Ezgü (Samsun) - Mübadele ve teffiz 
işlerinin kesin tasfiyesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 116 

— Uyuşmazlık Mahkemesi teşkiline dair 
kanun münasebetiyle sözleri 18,19 

t. Gürak (Giresun) - Subaylar Heyetine 
mahsus 4273 sayılı kanuna ek kanun hak-

G 

kında sözleri 147,148 

Ş. R. Hatipoğlu (Tarım Bakam) - istan
bul Milletvekili Ziya Karamursal'ın son 
zamanlarda çıkan orman yangınları hakkın
da yapılan incelemelerden elde edilen sonu
ca ve kanaata dair sorusuna verdiği cevap 

— Orman Kanununa bazı hükümler ek-
151 

ienmesine ve bu kanunun birinci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 62,76,77,78,81,83 

— Tanm Bakanlığı Toprak İşleri Genel 
Müdürlüğü görev ve kuruluşu kanunu mü
nasebetiyle sözleri 47 

Dr. 8. Irmak (Çalışma Bakanı) - îşçi 
Sigortaları Kurumu Kanunu münasebetiy

le sözleri 62,67 
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Sayfa. 
S. îçöz (Yozgat) - Orman Kanununa ba

zı hükümler eklenmesine ve bu kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 78,79 

C. K. Incedayı (Sînob) - işçi Sigorta
ları Kurumu Kanunu münasebetiyle söz-

Sayfa 
leri 68,71 

— San Fransisko'da 26 Haziran 1945 
tarihinde yapılmış ve imzalanmış-olan Bir
leşmiş Milletler Andlaşması ile Milletler
arası Adalet Divanı Statüsünün onanması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 163 

52 

155 

M. M. Kansu (Çoruh) - Tarım Bakan
lığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü görev 
ve Kuruluşu Kanunu münasebetiyle sözleri 

R. Kaplan (Maraş) - İçtüzüğün 23 neü 
maddesinin değiştirilmesine dair teklif mü
nasebetiyle sözleri 

— San Fransisko'da 26 Haziran 1945 
tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan Bir
leşmiş Milletler Andlaşması ile Milletler
arası Adalet Divanı Statüsünün onanması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 

H. Karagülle (Konya) - işçi Sigorta
ları Kanunu münasebetiyle sözleri 67,69 

—. Tarım Bakanlığı Toprak işleri Genel 
Müdürlüğü görev ve kuruluşu kanunu mü
nasebetiyle sözleri 15,17 

— Uyuşmazlık Mahkemesi teşkiline dair 
kanun münasebetiyle sözleri 15,17 

Z. Karamursal (istanbul) - Mübadele 

166 

ve teffiz işlerinin kesin tasfiyesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 115 

— Son zamanlarda çıkan orman yangın
ları hakkında yapılan incelemelerden elde 
edilen sonuç ve kanaat hakkındaki sorusu 
münasebetiyle sözleri 154 

Ş. Koçak (Erzurum) - San Fransisko'
da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve 
imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Andlaş
ması ile Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün onanması hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 174 

F. Köprülü (Kars) - San Fransisko'
da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve 
imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Andlaş
ması ile Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün onanması hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 174,175,176 

A. Menderes (Aydın) - San Fransis
ko'da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış 
ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler 

M 
Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Diva
nı Statüsünün onanması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 170 

B. Osma (Bitlis) - Tarım Bakanlığı 
Toprak işleri Genel Müdürlüğü görev ve 

kuruluşu kanunu münasebetiyle sözleri 46,49, 
50,55 
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Sayfa 
M. Ökmeu (Ankara) - San Fransis-

ko'du 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış 
ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler 
And'aşması ile Milletlerarası Adalet Diva
nı Statüsünün onanması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 159,174,175,176 

H. R. Öymen (Bolu) - işçi Sigortala
rı Kurumu Kanunu münasebetiyle sözleri 

Y. Özey (Manisa) - Tarım Bakanlığı 
Toprak işleri Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluşu kanunu münasbetiyle sözleri 

Sayla 

67 

51 

R. Pasin ( A ğ n ) •> San Fransis-
ko'da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış 
ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler 
Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Diva
nı Statüsünün onanması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 958 

G. Pekel (Tokad) - Orman Kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 73,74,75,79,84 

—• Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel 

Müdürlüğü görev ve kuruluşu kanunu mü
nasebetiyle sözleri 46,47 

— Uyuşmazlk Mahkemesi teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 8,10 

R. Peker (Kütahya) - San Fransisko'da 
26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve im
zalanmış olan Birleşmiş Milletler Antlaş
ması ile Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün onanması hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 111 

H. Öaka (Dışişleri feakanı) - San Fran
sisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde yapıl
mış ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler 
Antlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün onanması hakkındaki kanun 

münasebetiyle sözleri 156,176 
N. E. Sümer (Maliye Bakanı) - Tarım 

Bakanlığı Toprak işleri Genel Müdürlüğü 
görev ve kuruluşu kanunu münasebetiyle 
sözleri 51 

H. Şarlan (ördü) - Orman Kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun 

9 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 7S 

A. R. Tarhan (İstanbul) - Japonların 
da teslim olmaları üzerine harbin sona er
mesinden dolayı, harpte ölenlere karşı tak

dir duygularının ve geride kalan ailelerin 
elemlerinin paylaşılmasının, Çin, Birleşik 
Kırallık, Birleşik Amerika ve Sovyet Sos-



Sayfa 
yalist Cumhuriyetleri Millî Meclislerine ib
lağı hakkındaki önergenin kabulü için söz
leri 176 

A. R. Türel (Adalet Bakanı) - Hâkim
ler kanunu ile bu kanunun bir kısım mad
delerini değiştiren 3501, 3693 ve 3885 sa
yılı kanunların bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun hakkında sözleri 96,98 

O. Tüzel (Kayseri) - Hâkimler Kanunu 
ile bu kanunun bir kısım maddelerini değiş
tiren 3501, 3693 ve 3885 sayılı kanunların 

Öayfa 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun hakkında sözleri 95,98 

— işçi sigortaları kurumu kanunu mü
nasebetiyle sözleri 69,70 

— Mübadele ve teffiz işlerinin kesin 
tasfiyesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 119,120 

— Uyuşmazlık mahkemesi teşkiline dair 
kanun münasebetiyle sözleri 10,11,12,13,16,17, 

19,20,88 

#". S. Uzay (Balıkesir; - Uyuşmazlık 
mahkemesi teşkiline dair kanun münasebe-

ü 
tiyle sözleri 87,89 

î . H. Ülkmen (İstanbul) - Mübadele 
Ve teffiz işlerinin kesin tasfiyesi hakkın-

ü 
daki kanun münasebetiyle sözleri 117,118,120 

11. Vardar (Zonguldak) - Mübadele ve 
teffiz işlerinin kesin tasfiyesi hakkındaki 

kanun münasebetiyle sözleri 117,118,119 

&. İfargl (Kocaeli) - Hâkimler Kanunu 
ile bu kanunun bir kısım maddelerini de
ğiştiren 3501, 3693 ve 3885 sayılı kanunla
rın bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun hakkında sözleri 95 

—- Mübadele ve teffiz işlerinin kesin 
tasfiyesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
özleri 118,119 

— Tarım Bakanlığı Toprak işleri Ge

nel Müdürlüğü görev ve kuruluşu kahuhti 
münasebetiyle sözleri 52 

Z. Yörük (Ankara) - İşçi sigortaları 
kurumu kanunu münasebetiyle sözleri 67,71 

— Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Ge
nel müdürlüğü görev ve kuruluşu kanunu 
münasebetiyle sözleri 49 

— Uyuşmazlık mahkemesi teşkiline dair 
kanun münasebetiyle sözleri 11,12,13 


