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Fihrist 

BAKANLAR 
Sayfa 

L — Birleşmiş Milletler Konferansına 
iştirak etmek üzere Londra'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hasan Saka'ya dönüşüne 

KURULU 

'kadar Maliye Bakanı 
mer'in vekil tâyini 

Sayfa 
Nurullah Esat Su-

KANUNLAR 
No, 
4828 

4829 

4830 

4831 

4832 

4833 

4834 

4835 

4836 

Sayfa 
— Türkiye - Finlandiya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasının altı ay süre ile 
uzatılması hakkında knnun 5,8,8:11 
— Türk - ingiliz Ticaret ve ödeme 
ve Akçalı Anlaşmaları sürelerinin 
20 gün uzatılması hakkında kanun 5,8, 

12:15 
— Türkiye - isviçre Tieııret ve ödeme 
Anlaşmasının üc ay uzatılması hak
kında kanun 6,8,15:18 
— Türkiye - isviçre Ticaret ve ödeme 
Anlaşmasının bir ay uzatılması hak
kında kanun 6,8,19:22 
— Nakil vasıtaları hakkındaki kanu
na ek kanun 6,51 
— Türkiye ile Çekoslovakya arasında 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş
masının onanması hakkında kanun 7,51, 

54,55,56:59 
— Türk - ingiliz Ticaret ve ödeme 
Anlaşmasının onanması hakkında ka
nun 7,51,34,55,59:62 
— Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre 
Konfederasyonu arasıda Ticaret mü
badelelerinin ve ödemelerinin dü
zenlenmesi İçin İmzalanan Anlaşma 
ve eklerinin onanması hakkında ka
nun 7,51:52,54,55,63:66 
— Türkiye ile Yunanistan arasında 
imzalanan Tiearet ve ödeme Anlaş
masının onanması hakkında kanun 8,52, 

54,55,66:69 

No. Sayfa 
4837 — İş ve işçi Bulma Kurumu Kuruluş 

• ve görevleri hakkında kanun 25:48,52: 
55,80:82,83:86 

4838 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 4258 sayılı kanuna bağ
lı kadrolarda değişiklik yapılması 
hakkında kanun 50,73,74,91 

4839 — Gümrük çıkış verdisinin kaldırıl
masına dair kanım 50,73,73:74,90:91,95, 

100,101:104 
4840 — Toprak Mahsulleri Vergisi Kanu

nunun kaldırılması hakkmda kanun 50,73, 
74:77,91:92;95,100,104:107 

4841 — Çalışma Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun 80,92:99,119: 

123,143 
4842 — Ekonomi Bakanlığı Kuruluş ve 

görevleri hakkındaki kanun ile 365g 
sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellerin bu Bakanlık kısımlarında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 80,99; 

100,123:124 
4843 — Tank (Zırhlı otomolnl dâhil) sınıfı 

eratınm aylık ve gıdalarına yapıla
cak zam hakkmda kanun 88,114:115,148 

4844 — Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenme-
Ifi-c girişilmesi hakkında kanun 3,88,111: 

114,147:148,152,170,170:173 



YORUM 

244 —Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 5656 

SNTfe No. Sarfa 
sayılı kanunim 17 nci 
yorumu 

maddesinin 

KARARLAR 
1482 — Antalya Milletvekili Mesut Çan

kaya'nın milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 

1483 — Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın milletvekillimi dokunulmaz
lığı hakkında 

1484 — Balıkesir Milletvekili Hayrettin 
Karan'tn Milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkmda 

1485 — Kayseri Milletvekili Nazmi Toker 
ve Sivas Milletvekili Kâmil Kitapçı'-

124 

mn Milletvekilliği dokunulmazlıkları 
hakkmda 4 ;5 

1486 — Malatya Milletvekili Dr. Cafer 
özölçi'nin Milletvekilliği dokunul
mazlığı hakkında 5 

1487 _ Niğde Milletvekili Rifat Dolun
ayın Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkmda 5 

1488 — Sayıştay Üyeliğine Faruk Içık'nı 
seçildiği hakkmda 88,111,115 

ÖNERGELER 
Erzurum [Gl. Zeki Soydemir] 
1. — Askerlik Kanununa güre askerlik 

mükellefiyetini yaptıktan sonra yedeksubay 
yetişmek üzere Yedeksubay Okuluna giden 
erlerin ihtiyat addedilmelerinin yorum yo
luyla halline dair olan Snergesmin geri ve
rilmesi hakkında (4/64) 

Malatya [Mahmut Nedim Zabct ve 4 
arkaâaştj 

2. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu-

147 

nun 16, 45 ve 58 nei maddelerine birer fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifinin geri ve
rilmesi hakkında (4/63) 

Erzurum [Ol. Zeki Soy demirJ 
1. — Askerlik Kanununa göre Askerlik 

mükellefiyetini yaptıktan sonra yedeksubay 
yetişmek üzere Yedeksubay Okuluna giden 
erlerin ihtiyat addedilmelerinin yorum yo
luyla halline dair (4/36) 

50 

147 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORU 

1. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 14 ncü maddesine iki fıkra ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkmda 
(î/513) 118,165:170 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
1. — Elektrik içleri Etüd idaresinin 

Ekonomi Bakanlığına bağlanması hakkmda 
kanun tasarısına dair (1/527) 110,142: 

143,148,152,152:165 

BÜTÇE KOMtSYONU RAPORLARI 
1. — Bitlis Milletvekilleri Muhtar Er-

tan ve Bülent Osmatnm, Memur ve müs
tahdemlere verilecek olağanüstü zam hak

kındaki kanuna ek kanun teklifine dair 
(2/93) 118,165 

2. — Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/508) 80,92:90,143 

3. — Denizaltı gemileriyle avcı botların
da bulunanlara verilecek hazır gıda hak
kındaki 4480 sayılı kanunun 1 ncİ madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkmda (1/470) 88,124 

4. — Deniz erat ve küçük subayları İle 
gedikli subaylar hakkındaki 24 Şubat 1330 
tarihli kanunun 2 nci madesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına da
ir (1/487) 88,124:125 

5. — Devlet Denizyolları ve Limanları 



- * - * * -

Sayış 
işletme Oenel - Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil' 
mesti hakkında kanun tasarısına dair (1/531) 88, 

111 414,147:148,152,170,170:173 
6. — Ekonomi Bakanlığının Kuruluş 

ve görevleri hakkındaki 2450 sayılı kanun 
ile 3656 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı 
cetvellerin Ekonomi Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/521) 80,99:100,123:124 

7. — Elektrik İsleri Etüd İdaresinin 
Ekonomi Bakanlığına bağlanması hakkm
da kanun tasarısına dair (1/527) 110,142:143, 

148,152,152:165 
8. — Etibank sermayesinin artırılması 

hakkında kanun tasarısına dair (1/498) 110,125: 
132 

9. — Gümrük çıkış vergisinin kaldırıl
ması hakkmda kanan tasarısına dair (1/504) 50, 

73,73:74,90:91,95,100,101:104 
10. — İdareci Üyeler Kurulunun, Bü

yük Millet Meclisi 1946 yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/96) 146 

11. — İdareci Üyeler Kurulunun, yapıl
makta olan Büyük Millet Meclisi binası ve 
kalorifer tesisleriyle buna benzer diğer is
lerinin ikmali için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/94) 146 

12. — İstiklâl harbi malullerine verile
cek para mükâfatı hakkmda kanun tasarı
sına dair (1/456) 146 

13. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4258 sayılı kanuna bağlı kadrolarda deği
şiklik yapılması hakkmda kanun tasarısına 
dair (1/515) 50,73,74,91 

14. — Sümerbank sermayesinin artırıl
ması hakkında kanun tasanama dair 
(1/499) 110,132:142 

15. — Şeker ve glikozdan alınan mun
zam istihlâk vergisinde yapılan indirmele
rin onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/491) 147 

16. — Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sını
fı eratının aylık ve gıdalarına yapılacak 

Sayİ» 
zam hakkmda kanun tasanama dair (1/492) 88, 

114:115440 
17. — Toprak Mahsulleri TergM Ka

nununun haldin! mam hn.trinıı<fa kanun ta-
sarısma dair (1/502) 50,73,74:77^1 ^2,95,100, 

104:107 

L — İdareci Üytkr Knrokann, nakil 
vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna 
ek kanun teklifi hakbda (2/83) 6»&L 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAPORLARI 

1. — Türkiye İle Çekoslovakya ara
sında 22 Haziran 1945 tarihinde imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmasının onanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/494) 7,51, 

54,55,56:59 
2. — Türkiye - Finlandiya Ticaret ve 

Ödeme Anlaşmasının 6 ay uzatılması 
hakkmda kanun tasarısına dair (1/444) 5,8,8:11 

3. — Türk - İngiliz Ticaret, ödeme 
ve Malî Anlaşmalarının 20 gün uzatılması 
hakkmda kanun tasarısına dair (1/459) 5,8, 

1205 
4. — Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme 

Anlaşmasının onanması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/448) 7,51,54,55,59 M 

5. — Türkiye ile İsviçre arasında Ti
cari mübadelelerin ve ödemelerin düzen
lenmesine dair imzalanan Anlaşma ile ek
lerinin onanması hakkmda kanun taaan-
sma dair (1/497) 7,51 £2,54,55,63 M 

6. — Türkiye - isviçre Ticaret ve öde
me Anlaşmasının 1 Eylül 1945 tarihine 
kadar üç. ay uzatılması hakkmda kanon 
tasarısına dair (1/467) 6,8,15:18 

7. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve Öde
me Anlaşmasının bir ay uzatılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/493) 6,8,19:22 

8. — Türkiye ile Yunanistan arasmda 
1 Haziran 1945 tarihinde imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmasının onanması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/468) 8,52, 

54,55,66:69 

EKONOMİ KOMİSYONU BAPORLAKI 
1. — Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve 

görevleri hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/508) 80,92:99,119:123,143 



**v4--* 
Sayfa 

2 . — Ekonomi Bakanlığının Kuruluş 
vç görevleri hakkındaki 2450 sayılı kanun 
İle 3656 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı 
cetvellerin Ekonomi Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/521) 80,99:100,123:124 

3. — Elektrik İğleri Etüd İdaresinin 
Ekonomi Bakanlığına bağlanması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/527) 110,142:143, 

148,152,152:165 
4. — Etibank sermayesinin artırılma

sı hakkında kanun tasarısına dair (1/498) 110, 
125 :132 

5. — Sümerbank sermayesinin artırıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/499) 110,132:142 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU RAPORU 
1. — Gümrük çıkış vergisinin kaldırıl

ması hakkında kanun tasarısına dair (1/504) 50, 
73,73:74,90:9İ,95,10Q,101:104 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Basın ve Yaym Genel Müdürlüğü 

Kuruluş, Görev ve Memurları hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair olan kanun tasarısının Geçici Komis
yonda görüşülmesi hakkında (1/460) 89:90 

2. — Siird Milletvekili Saffet Tuncay 
ve üç arkadaşının, Millî Korunma Kanu
nunun 4648 sayılı kanunla değiştrilen 30 
ncu maddesine ek kanun teklifinin Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair (2/91) 90 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Etibank sermayesinin artırılması 

hakkında kanun tasarısına dair (1/498) 110, 
125:132 

2. — Gümrük çıkış vergisinin kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısına dair (1/504) 50, 

73,73:74,90 £1,95,100,101 ;104 
3. — Sümerbank sermayesinin artırıl

ması hakkında kanun tasarısına dair (1/499) 110, 
132 J42 

4. — Şeker ve glikozdan alınan munzam 
istihlak vergisinde yapılan indirmelerin 
onanması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/491) 147 

5. — Toprak ^Mahsulleri Vergisi Kanu-

Say£a 
mıuım kaldırılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/502) 50,73,74 •.77,91:92,95,100 

104:107 
MECLÎS HESAPLARINI İNCELEME 

KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Büyük MiUet Meclisi 1945 yık 

Haziran : Ağustos aylan hesabı hakkında 
(5/38) 72,80 

2. — Büyük Millet Meclisi 1945 yılı 
Eylül ve Ekim aylan hesabı hakkında 
(5/39) 110,119 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPOR
LARI 

1. — Denizaltı gemileriyle avcıbotla-
rında bulunanlara verilecek hazır gıda hak
kındaki 4480 sayılı kanunun 1 nei mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkmda (1/470) 88,124 

2. — Deniz erat ve küçük subaylan ile 
gedikli subaylar hakkındaki 24 Şubat 1330 
tarihli kanunun 2 nci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı hakkında 
(1/487) 88,124:125 

3. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 14 ncü maddesine iki fıkra ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkmda 
(1/513) 118,165:170 

4. — Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sı
nıfı eratının aylık ve gıdalarına yapılacak 
zam hakkında kanun tasarısına dair (1/492) 88, 

114:115,148 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU RAPORU 

1. — Sağlk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4258 sayılı kanuna bağlı kadrolarda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/515) 50,73,74,91 

TAKIM KOMİSYONU RAPORU 
1. — Toprak Mahsulleri Vergisi Kanu

nunun kaldırılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/502) 50,73,74:77,91:92,95,100, 

104107 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Gümrük çıkış vergisinin kaldırıl-



Sayât 
ması -i«tkırda îkatmA tasanmna dair 
(1/504) 5Û,73i73î74,Ö6:91l95,100,1-01:104 

1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında 22 Haziran 1945 tarihinde imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmasının onanması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/494) 7, 

'51,54,55,5669 
2. — Türkiye - Finlandiya Ticaret ve 

Ödeme Anlaşmasının 6 vay uzatılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/444) 5,8,8=11 

3. — Türk - ingHiz Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmasının onanması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/448) 7,51,54,55^9^ 

4. — Türk - ingiliz Ticaret* ödeme ve 
Malî Anlaşmalarının 20 gün uzatılması 
hakkındaki kanun tasarısına d*i» (1/469) . 5, 

8,12 as 
5. — Türkiye ile İsviçre arasında Ti

cari mübadelelerin ve ödemelerin düzen
lenmesine dair imzalanan Anlaşma ile ek
lerinin onanması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/497) 7,51 =52,54,55,63 M 

(i. — Türkiye - isviçre Ticaret ve Öde
me Anlaşmasının 1 Eylül 1945 tarihine 
kadar üç ay uzatılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/467) 6,8,15:18 

7. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve Öde-* 
nıe Anlaşmasının bir ay uzatılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/493) 6,8,19:22 

8. — Türkiye ile Yunanistan arasında 
1 Haziran 1945 tarihinde imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmasının onanması 
hakkında kanun tasarısma dair (1/468) 8,52, 

54,55,66:69 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 
1. —• Devlet Denizyolları ve Limanlan 

İsletme Genel Müdürlüğü ihtiaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmeleregirişil-
mesi hakkında kanun tasarısma dair 
(1/531) 88,111:114,147;148,152,170,170:173 

Sayfa 
OEÇÎC^K!OÎÖB<!P0r^ ti&PORV 

1. — İş ve İşçi-Bulma Kurumu Kuru
luş ve Görevleri hakkında kanurr tasarısına 

i dair (1/509) 25 ̂ 8,52 £5,80 i82,«S:86 

KARMA KOMİSYON .RAPORLARI 

[Anayasa . ; Adalet] 
1. — Antalya- Milletvekili .Mesut Çan

kaya'nın milletvekilliği- dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/277) 4 

2. — Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması :luddamta: Başbakanlık tezke
resine dair (3/292) 4 

3. —»Balıkesir Milletvekili Hayrettin 
Karan'in milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkmda Başbakanlık tezke
resine -dair (3/285) 4 

4. —- Diyarbakır Milletvekili Rüştü Be-
kİt'in milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/283) 4 

5. — Kayseri Milletvekili Nazmi Toker 
ve Sivas Milletvekili Kâmil Kitapçı'nm 
milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldı
rılması hakkmda Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/284) 4:5 

6. — Malatya, Milletvekili Dr. Cafer 
özelçi 'nîn milletvekilliği dokunulmazlığı-
nm kaldırılması hakkmda Başbakanlık tez
keresine dair (3/278) S 

7. — Niğde Milletvekili Rİfat Dolun
ay'in milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez? 
keresine dair (3/293) Ş 

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

için seçim yapılmasına dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi hakkında (3/256) 88411,115 

SAYIN MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER 
: Miîlitvcskilliği dcfeuUulnıasitğT -

1. — Balıkesir Milletvekili Hulusi- Kü-
ler 'in mületvekilliği (dokunulmazlığı (3/306) 88 

1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/277) • « 

2. ~ Antalya Milletvekili.;Mesuİ ÇÇfc 
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k a y a c a «BhtaAflHfti detamömadıgı 
<3İ/28ffi> 4 

3, — Balıkesir Milletvekili Hayrettin 
Karan'm milletvekilliği dokıınttlmazhgı 
(3/285) 4 

4, — Diyarbakır Milletvekili Boştu 
Bökit'in milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/283) 3:4,4 

5, — Kayseri Milletvekili Nazmi To-
ker ve Sivas Milletvekili Kamil Kitapçı'-
tun milletvekilliği dokunulmazlıkları 
(3/284) 4:5 

S. — Malatya Milletvekili Dr. Cafer 
Özelçi'nin milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/278) 

7. — Niğde Milletvekili Bifat Dolun
ay'm milletvekilliği dolranulmazlığı (3/293) 

Ölüm 
1. — Niğde Milletvekili Faik Soylu'-

nnn ölümü 

8«gbn 
1. — Bazı komisyonlarda açık bulunan 

üyelikler İçin seçim yapılması 

e 

5 

73 

73:74 

SEÇtMLEE 
1. — Sayrataydo açık bulunan üyelik [ için seçim (3/256) 

SORULAR VE CEVAPLARI 

111,115 

1. — Kırklareli Milletvekili Dr. 'Fuad 
Umay'ın, musikide olağanüstü bir kabili
yet gösteren îdîl Biret adında beş yaşın
daki kız çocuğunun istikbali hakkında ne 

düşünüldüğünün bildirilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanlığından sorusu ve Bakan 
H. A. Ytieel'in sözlü cevabı ' 118:119 

TASARILAR 
1. — Ankara su tesisatının Belediyeye 

devri hakkında (1/540) 146 
2. — Çırağan sarayının bina ve arsası 

ile birlikte İstanbul Belediyesine parasız 
olarak devri hakin da (1/541) 146 

3. — Devlet Denizyolları ve Limanlan 
İşletme Genel Müdürlüğü ihtyaçlan İçin 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil* 
mesi hakkında (1/531) 3,88,111:114,147:148, 

152470,170:173 
4. — Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkmda (1/545) 146 

5. — 4516 sayılı kanunla çıkanlmasma 
izin verilen bonolardan bir kısmının 1934, 
İkinci sıra Türk borcu tahvillerinin er
ken ödenmesinde kullanılabileceğine dair 
(1/532) 24 

6. — İnebolu ve Amasra limanlarının 
yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkmda (1/542) 146 

7. — İş kazalarmm tazmini bakında • 
17 numaralı Milletlerarası Sözleşmeye ka

tılmaya dair (1/534) 
8. — Meslekî hastalıkların tazmini hak

kında 42 numaralı Milletlerarası Sözleşme
ye katılmaya dair (1/535) 

9. — Posta, Telgraf ve Telefon İslerime 
Genel Müdürlüğünün 1943 yılı kesinheaabı 
hakkmda (1/543) 

10. — Sağlık ve Sosyal Vardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin değiştirilmesine dair (1/533) 

11. — Siyasal Bilgiler Okulu hakkında
ki 2777 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair (1/538) 

12. — Smai müesseselerde hafta tatili 
yapılması hakkmda 14 numaralı Milletler
arası Sözleşmeye katılmaya dair (1/536) 

13. — Subay ve askerî memurlarla gedik
li erbaşlardan ve askerî kadrolardaki çeşitli 
hizmetlerden kurslara gönderilenlerin gün
delikleri hakkında (1/544) 

14. — Türkiye Kredi Fonsiye Bankası 
kurulması hakkmda (1/539) 

72 

72 

146 

50 

88 

72 

146 

88 
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15. — ttaretli iabnlma büroları hakkmd* 

34 numaralı Milletlerarası Sözleşmeye ka-
tdmrya dair (1/537) 

Sayfa 

72 

1. — Basm ve Yaym Genel Müdürlüğü 
Kuruluş, Görev ve Memurları sakkmdajri 
kanunim bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair (1/460) 89:90 

2. — Çalışma Bakanhğmm Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki (1/508) 80,9239,119:: 

123,143 
3. — Denizaltı gemileriyle avcı botların

da bulunanlara verilecek hazır gıda hakkın
daki 4480 sayılı kannnun 1 nei maddesinin 
değiştirilmesie dair (1/470) 88,124 

4. — Deniz erat ve küçük subaylar ile 
gedikli subaylar hakkındaki 24 Şubat 1330 
tarihli kanunun 2 nei maddesinde değişik. 
lîk yapılması hakkında (1/48?) 88,124:125 

5. — Elektrik İşleri Etüd idaresinin 
Ekonomi Bakanlığına bağlanması hak
kında (1/527) 110,142:143,148,152,152:165 

6. — Ekonomi Bakanlığının Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2450 sayılı kanun 
ile 3656 sayılı: kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı 
cetvellerin Ekono.ııi Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılmasına dair (1/521) 80,99: 

100,123:124 
7. — Etibank sermayesinin artırılması 

hakkında kanun tasarısı (1/498) 110,125:132 
8. — Gümrük çıkış vergisinin kaldı

rılması hakkında (1/504) 50,73,73:74,90:91,95, 
100,101:104 

9. — tskân Kanununun 29 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (1/473) 4 

10. — İstiklâl Harbi malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında kanun ta
sarısı (1/456) 146 

11. — İş ve işçi Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkında (1/509) 25 48,52:55,80 £2, 

83 «6 
12. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

elan 4258 sayılı kanona bağh kadrolarda 
değişiklik yapılması hakkında (1/515) 50,73, 

74,91 
13. — Subaylar Heyetine Mahsus Ter

fi Kanununun 14 ncü maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair (1/513) 118,165:170 

14. ~ Sfimerbank sermayesinin artırıl
ması hakkında (1/499) 110,132:142 

15. — Seker ve glikozdan alman mun
zam istihlâk vergisinde yapılan indirme
lerin onanması hakkında (1/491) 147 

16. — Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sı
nıfı eratının aylık ve gıdalarına yapılacak 
zam hakkında (1/492) 88,114:115,148 

17. —̂ Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nununun kaldırılması hakkmda (1/502) : 50,73, 

74:77,91:92,95,100,104:107 
18. — Türkiye ile Çekoslovakya ara

sında 22 Haziran 1945 tarihinde imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmasının onanması
na dair (1/494) 7,51,54,55,56:59 

19. — Türkiye - Finlandiya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasının 6 ay uzatılması hak
kında (1/444) 5,8,8:11 

20. —'Türk - İngiliz Ticaret, ödeme 
ve Malî Anlatmalarının 20 gün uzatılması 
hakkmda (1/459) 5,8,12:15 

21. — Türk - ingiliz Ticaret ve ödeme 
Anlasmasmm onanması hakkında (1/448) 7,51, 

54,55,59:62 
22. — Türkiye ile isviçre arasmda Ti

cari mübadelelerin ve ödemelerin düzen
lenmesine, dair imzalanan Anlaşma ile ek
lerinin onanması hakkında (1/497) 7,51:52, 

54,55,63 «6 
23. — Türkiye - l»viçre Ticaret ve öde

me Anlasmasmm 1 Eylül 1945 tarihine ka
dar üç ay uzatılması hakkmda (1/467) 6,8,15:18 

24. — Türkiye - İsviçre Tİearet ve öde
me Anlaşmasının bir ay uzatılması hak
kında (1/458) 6,8,1932 

25. —.Türkiye ile Yunanistan arasmda 
1 Haziran 1945 tarihinde imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmasının nnnnmtyTmfr 
kmda (1/468) «,52,54,55,66 :69 



TEKLİFLER 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel] 
1. — Askeri ve Mülki Tekaüt Kanonuna 

ek 2941 !sayılr, kanuna bir fıkra eklenmesi
ne dair (2/98) 146 

Bitlis [Muhtar Ertan İle Bülent Oümaf 
2. — Memur ve müstahdemlere verile

cek fevkalâde zam hakkındaki kanuna ek 
kanım teklifi (2/93) 24,118 

[idareci ttyeler Kurulunun] 
3. — Büyük Mîllet Meclisi 1946 yılı büt

çesinde değişiklik yapılmasına dair (2/96) 110, 
• ' 146 

4. — Yapılmakta olan Büyük Mîllet 
Meclisi binası ve kalorifer ve sağlık tesis
leriyle buna benzer diğer işlerinin ikmali 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkında (2/94) 72,146 

İsparta [Mükerrem Karaağaç] 
5. — Millî Korunma Kanununun 30 n«n 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/97) 110 

İzmir [Şevket Addlan ile Halid Ona
ran] 

6. — Bina Yergisi Kanununun 34 ncü 

" '"' *'" ' . Sayf» 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkrsda 
(2/92) 3 

Manisa- [Haldun Sarkom ve iki arka
daşı] 

7. — İçtüzüksün 22 nci maddesinin de-
ğî tirirmesiiK!- dair tüzük teklifi (2/99) 146 

Yozgad [Sırrı îçöz] 
8, — Çobanlık hakkında (2/95) 72 

[İdareci Üyeler Kurulu] 
1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı kanuna ek kanun teklifi (2/83) 
Malatya [Mahmud Nedim Zabct ve 4 ar

kadaşı] 
2. — Asken ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 16, 45 ve 58 ııci maddelerine birer fık
ra eklenmesine dair (2/75) 

Siird [Saffet Tuncay ve üç arkadaşı] 
3. — Millî Korunma Kanununun 4648 

sayılı kanunla-değiştirilen 30 ııeu madde
sine ek kamın teklifi (2/91) 

6,51 

50 

90 

T E Z K E îvH-T.Hî K. 

BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ I 

Geri verme istekleri 
1. — tsfcân Kanununun 29 neu madde

sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun [ 
tasarısının #eri verilmesine dair (3/304) 4 

Karışık 
1. — Niğde Milletvekili Faik Soylu'nun 

öldüğüne dair (3/306) ' 73 
2. — Takip ve tahsiline imkân gürüîmi-

yen borçların silinmesine dair (3/310) 146 

Milletvekilliği dokunulmaalığı 
1. — Balıkesir Milletvekili Hnlûsi Kü-

çukler'in milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/307) 88 

1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/277) 

2. — Antalya Milletvekili Mesut Çan

kaya'nın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkmda (3/292) 4 

3. _ Balıkesir Milletvekili Hayrettin 
Karan'm milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkmda (3/285) 4 

4. — Diyarbakır Milletvekili Rüştü Bc-
kit'in milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkmda (3/283) 34,4 

5. — Kayseri Milletvekili Nazmi Toker 
ve Sivas Milletvekili Kâmil Kitapçı'nın 
milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldı
rılması hakkmda (3/284) 4:5 

6. „ Malatya Milletvekili Ur. Cafer 
Özeldi 'nin millcvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkmda (3/278) 5 

7. — Niğde Milletvekili liifat Dolun-
ay'm milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkmda (3/293) 5 

1. 
Ölüm cezaları 

Uiresutı'ıııın Dereli bucağına bağlı 



Kuşluhan köyünde Ahmet Üzer'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/308) . 88 

2. — Kaı-s'm Ortakapu mahallesinden 
Grİgori Niemso ve İstasyon mahallesinden 
Mustafa Sağır'm ölüm cezasına çarptırıl
ın alan hakkında (3/309) 146 

3. — Silvan'ın Hacıgerkcs köyünden 
Abdullalıoğlu Abdttlhamit Takmak diğer 
adı Hâmkli Mollasor'un Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/305) 72 

Sayfa 
CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERESİ 

1. — Birleşmiş Milletler Konferansına 
İştirak etmek üzere Londra'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakam Hasan Saka'ya, dö
nüşüne kadar Maliye Bakanı Nurullah Sü
mer'in vekillik edeceğine dair (3/302) 3 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERESİ 

1. — Sayıştayda açık bulunan üyelik 
için seçim yapılmasına.dair (3/25G) •• 86;1U,135 

TUTANAK ÖZETLERİ 
21 
22 

nci birlerime 
nci » 

23 ncü » 
24 ncü » 
25 

SayEa 

149 
150 
» 

151 
» 

152 
162 
» 

nci » 

Sütun 

2 
1 
2 
1 
» 
» 
» 
2 

ait 
» 
.» 
t» 
». 

• 

Satır 

5-6 
33 
48 
21 
22 
32 
33 

8.9 

3 
24 
50 
72 
80 

26 
27 
28 
29 

net 
nei 
nci 
neu 

DÜZELTİŞLER 
115 

Yanlış 

kuvvetleridir 
yıl 
yoksa 
takdirde bir bile 
ile fabrikanın 
ederim 
teşvik 
murakabasmın 

birfeaime ait 
» » 
> . > 
* * 

Doğru 

kuvvetleri 
ye? 
yakında 
takdirde bile 
ile bir fabrikanın 
ederdim 
tevsik 
murak&banrn 

88 
110 
118 
146 

143 



Tahlilî fihrist 

Sayfa 
Ş, Adal (Bolu) - Basın ve Yayın Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında
ki kanun tasarısının bir geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair İçişleri Komisyonunun 
raporu münasebetiyle sözleri 8tt 

Gl. A. it. Artunkal (Millî Savunma Ba
kanı) - Tank sınıfı «vatının aylık grda-
larmda yapılacak zam hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 115 

t Arukan (Eskişehir) - Elektrik İşle
ri Etüd İdaresinin Ekonomi Bakanlığrna 
bağlanması hakkındaki kanun münasebe
tiyle »özleri 156 

— İş ve İşçi Bulma Kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 37 

— Sümerbank Kanununun bazı maddc-

Sayfı 
leviııin değiştirilmesi hakkındaki kanım mü
nasebetiyle sözleri 135 

t Arva» (Van) - Sümerbank Kamı-
nunnn bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 135 

H. F. Ataç (Gihnüşane) - İş ve İşçi 
Btılma Kuınımu kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 45 

M. Aydın (Trabzon) « Devlet Deniz
yolları ve Limanlan İşletme Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanamı 
münasebetiyle sözleri 111 

— Sümerbank Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 140 

B 
T. B. Balta (Bize) • Çalışma Bakanlığı

nın kuruluş ve görevleri hakkmdakî ka
nun münasebetiyle sözleri 92,94,95 

— İş ve îşçibulma Kurumu kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

Dr. B. Barkm (Zonguldak) - Etibank 
kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 

— Sümerbank Kanununun bazr mad*J<* 
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü-

46 

125 

nasebetiyle sözleri 132,136 

O. S. Barla* (Gazianteb) • Elektrik iş
leri Ettid İdaresinin Ekonomi Bakanlığı
na bağlanması hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 158,159 

— Etibank Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 132 

M. Birsel (izmir) - İş ve İşçi Bulma 
Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözferi 42 

Dr. M. Oanbolat (Gazianteb) - Toprak 
mahsulleri vergisinin kaldırılması hakkın

daki kanun münasebetiyle sözleri 
Gl. A. F. Oebesoy (Ulaştırma Bakanı) -

75 
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Sayfa 

Devlet Denizyolları ve Limanları iş
letme Genci Müdürlüğü ihtiyaçları için ge-

S. Day (Bayındırlık Bakanı) - Elektrik 
isleri Etüd idaresinin Ekonomi Bakanlığı
na bağlanması hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 159,161 

Dr. S.-A. Dilenire (Rize) • Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 14 neü 
maddesine İki fıkra eklenmesine dair ka
mın münasebetiyle sözleri 167 

C. Dursunoğlu (Kars) - Sümerbank 

Dr. F. Ecevit (Kastamonu) - Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 14 ncü 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri 167 

F. Gökmen (Konya) - Elektrik tşleri 
Etüd İdaresinin Ekonomi Bakanlığına bağ-
lanmasr hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 155 

K. Gülek (Bilecik) - Elektrik İşleri 
Etüd idaresinin Ekonomi Bakanlığına bağ
lanması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 158 

— Etibank Kanununun bazı maddelsri-

Sayfa 
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
si hakkındaki kanun münaaeebtİyle sözleri 11? 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 137 

F. F. Düşünsel (Bingöl) • Etibank Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 128,129 

— iş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun ınünasebe- * 
tiyle sözleri 43,44,47,54 

— Sümerbank Kanununun bazı madde
lerinin değiştiirlmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 136 

nin değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 128 

— îş ve işçi Bulma Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri 33,34 

t. Gtirak (Giresun) - Sümerbank Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 138 

Orgl. 1 Çalışlar (Muğla) - Tank sınıfı 
eratının aylık gıdalarında yapdaeak zam 

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 114 

E. Fenmen (Kocaeli) • Elektrik işleri 
Etüd idaresinin Ekonomi Bakanlığına bağ

lanması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 142,154 

S 
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Sayfa 

R. Güreli (GÜınüçaıie) - Elektrik işleri 
Etüd idaresinin Ekonomi Bakanlığına bağ-

Sayfa 
laımıası hakkındaki kanım münasebetiyle 
sözleri 153,154 

H. İlgaz (Hatay) - iş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kurutuş ve görevleri hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 

Dr. S. Irmak (Çalışma Bakam) - Ça
lışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevlen 

32 

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 92, 
95,121 

— iş ve işçi Bulma Kurumu Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 25,35,38,45,53 

S. tçöz (Yozgad) - İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 

— Sümerbank Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 

34 

münasebetiyle sözleri 133,136,130 
C. E. tncedayt (Siaob) - Elektrik iş

leri Etüd İdaresinin Ekonomi Bakanlığına 
bağlanması hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 159 

H. Karagülle (Konya) - Subaylar He
yetine Mahsus Terfi Kanununun 14 neü 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair ka
mın münasebetiyle sözleri 165,168,169 

H. N. Keşmir (Tokad) - Elektrik işleri 
Etüd idaresinin Ekonomi Bakanlığına bağ
lanması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 163 

— Eti bank Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü

nasebetiyle sözleri 128,131,132 
— Sumerbank Kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 142 

F. Kurdoğlu (Manisa) - Çalışma Ba
kanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 94,98,121 

— İş ve işçi Bulma Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözler 44 

Uf. Osten (Giresun) - iş ve işçi Bulma 
Kurumu Knruhıs ve Görevleri hakkındaki 

kanun münasebetiyle sözieri 39,40,43,44,45, 
47,45,53,54,55 

H. R. Öymen (Bolu) • Çalışma Bakan
lığının Kurutuş ve Görevleri hakkındaki 

kamm iniiınısebetiyle w*izleri 98,120,122 



p 
S»yfa 

O, Fefcel (Tokad) . İş ve isçi Bulma 
Kurumu kuruluş. ve görevleri hakkındaki 

kanun münasebetiyle sözleri 
Sayfa 

41 

S 

V. Sandal (istanbul) - Çalışma Bakan
lığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kamın münasebetiyle sözleri 97 

H. Sağıroğln (Malatya) - Sümerbank 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
meni hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 140 

E. Sazak (Eaikişehir) - Is. ve işçi Bulma 
Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 33 

— Toprak mahsulleri vergisinin kaldı
rılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 76 

Ol. K. Seviifctekin (Diyarbakır) - Is. ve 
İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kamın münasebetiyle sözleri 53 

E, Ş. Sîrer (Sivas) - İş. ve İsçi Bulma 
Kurumu kuruluş, ve görevleri hakkmdaki 

kanun münasebetiyle sözleri 34 

F. Sirmen (Ekonomi Bakam) • Ekono
mi Bakanlığının kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun ile 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 ve 2 sayılı, cetvellerin Bakanlık kısım
larında1 değişiklik yapılmasına ciftir kanun 
münasebetiyle sözleri 99 

— Etibank Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 129,131 

— Sümerb&nk Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 133,135,138,139,141 

Ş. SÖkmensüer (Erzincan) - Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 14 neü 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri 1G8 

M. Taner (Kayseri) - Elektrik İşleri 
Etüd İdaresinin Ekonomi Bakanlığına bağ
lanması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 148,161,163 

E. A. Tûkad (Denizli) - Elektrik İşleri-
Etüd İdaresinin Ekonomi Bakanlığına bağ
lanması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 154 

— İş ve işçi bulma kurumu kuruluş ve 
görevleri hakkmdaki kanun münasebetiyle 

solleri 31 
— Toprak mahsulleri vergisinin kaldı

rılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 75 

H. Tuğaç (Ağri) - Tank smıfı eratının 
aylık gıdalarında yapılacak zam hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 114 

K. Turan (İsparta) - Etibank Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kmdaki kanun münasebetiyle sözleri 127 

Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) • Elektrik 
İşleri Etüd İdaresinin Ekonomi Bakanlı
ğına bağlanması hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 162,161 

— Etibank Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkmdaki kanun müna
sebetiyle sözleri 131,132 

Dr. A. Uras (Mardin) - Subaylar hey-
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Sayfa 

etine mahsus terfi Kanununun 14 ncü 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair kamın 
münasebetiyle .sözleri 166,167,169 

Sayfa 
Y, S. Vz&y (Balikeair) - İş ve işçi bulma 

kumırnı kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 27,38 

H. A. Yücel <MUH Bğitim Bakanı) -
Kırklareli Milletvekili Doktor Puad Umay'-
ın, musikide olağanüstü bir kabiliyet gös

teren îdi] Birci adında beş yaşındaki kıum 
istikbali hakkmda ne düşünüldüğünün bil
dirilmesine dair sözlü sorusuna cevabı 119 

*>•<* ..«.. 


