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BAKANLAR KURULU 

1. — Adalet Bakanlığından çekilen 
Konya Milletvekili Ali Rıza Türel'in ye
rine Ankara Milletvekili Mümtaz Ök-
men'in tâyini 

2. — Birleşmiş Milletler iaşe ve Tarım 
Bakanları toplantısına katılmak üzere Lon
dra'ya gitmiş olan Tarım Bakanı Şevket 
Raşit Hatipoğlu'nun dönüşüne kadar Ça
lışma Bakanı Dr. Sadi Irmak'in kendisine 

Sayfa 

191 

Sayfa 
179 vekâlet etmesi 

3. — Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
Kastamonu Milletvekili Tahsin Çoşkan'm 
tâyini 179 

4. — Kayseri Milletvekili Suad Hayri 
Ürgüblü'nün Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğından çekilmesi üzerine yerine Ticaret 
Bakanı Raif Karadeniz'in vekil olarak 
tâyini 126:127 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
4845 — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

A ve D işaretli cetvellerin Büyük Mil
let Meclisi kısımlarında değişiklik 
yapılmasına dair kanun 3,4,4,5:8 

4846 — İstiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında kanun 3:4,4,8:11 

4847 — Denizaltı gemileriyle avcı botla
rında bulunanalara verilecek hazır 
gıda hakkındaki kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun 16:17 

4848 — Bahriye efrat ve küçük zabita-
niyle gedikli zâbitan hakkındaki 24 
Şubat 1330 tarihli Kanunun 26^ ncı 
maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun 17 

4849 — Memur ve hizmetlilere verilecek 
olağanüstü zam hakkındaki kanuna ek 
kanun 20:21 

4850 — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
kanununun 14 ncü maddesine iki fık
ra eklenmesine dair kanun 21 

4851 — Etibank Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun 17:18,23,23:26 

4852 — Sümerbank Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında ka-

No. 

4853 

4854 

4855 

4856 

4857 

4858 

Sayfa 
18:19,23,27:30 

İdaresinin 
bağlanması 

19:20,23,30:33 

4859 

nun 
— Elektrik İşleri Etüd 
Ekonomi Bakanlığına 
hakkında kanun 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nası yapısı için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere yetki verilmesi hakkın
da kanun 4,47,49,50,51:54 
— Şeker ve gligozdan alınan munzam 
istihlâk vergilerinde yapılan indir
melerin onanması hakkında kanun 4,47, 

49,50,54:57 
— Adlî evrakın Posta, Telgraf ve 
Telefon İdaresi vasıtasiyle tebliğine 
dair olan 3560 sayılı kanuna ek ka
nun 2,21:22,63 
— Belediye Kamulaştırma Kanununa 
bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun 2,22,63 
— • Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sa-. 
yılı kanuna ek 4644 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı bölümünde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun 2,22,63:64 
— Devlet memurları aylıklarının tev-



No, " Sayfa 
hit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı kanuna ek kanun 2,22 :23,G4 

4860 — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara. 
geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun 36,72 :74,7r>,75 :78 

4861 — 4448 sayılı kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun 2,15, 

47 :48,94 
4862 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı kuruluş ve nıeınurlarr kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve 4258 
sayılı kanuna bağlı kadro cetvelleri
nin değiştirilmesine dair kanun 60,96:10! 

4.863 — Bina Verdisi Kanununun 34 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun 15,48 :49,94 :95,101,109,110:113 

4864 — Meslekî hastalıkların tazmini hak
kındaki 42 numaralı Milletlerarası 
sözleşmeye katılmaya dair kanun 15,49 

95,101,109,113:116 
4865 — Sınai müesseselerde hafta tatili 

yapılması hakkındaki 14 numaralı 
Milletlerarası sözleşmeye katılmıya 
dair kanun 15,49:50,95:96,101,109,117:120 

4866 — Ücretli işbulma bürolarının kapa
tılması hakkındaki 34 numaralı Mil
letlerarası Sözleşmeye ka.tılmıya dair 
kanun 15,50,96,101,109,120:123 

4867 — Devet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü memurları 
Emekli Sandığı hakkındaki 3137 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna yeniden 
bazı maddeler eklenmesine dair ka
nun 36,64:72,127:129 

No. Sayfa 
4868 — Emniyet Kuruluş Kanununun 24 

ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun 36,60,135 

4869 —- Yeniden 10 ilce kurulması hak
kında kanun 36,60,144:145 

4870 — İnebolu ve Amsra limanları yapı
mı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun 36, 

74:75,129:130,135,145,145 :148 
4871 — Sıtma savaşı kanunu 15,15:16, 

126,154:171 
4872 — Çırağan Sarayının istanbul Bele

diyesine devir ve temliki hakkında 
kanun 126,151:154,155,171,172:175 

4873 — Bina Vergisi Kanununa geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun 60, 

135:141,180,180:181,185:188 
4874 — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 

maddesinin 14 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun 60,135: 

141,141:144,180,180,181,181:184 
4875 -—• Devlet Denizyolları ve Limanları 

işletme Genel Müdürlüğünce tahsil 
edilmekte olan vergi ve resimlerin 
ilgili daire ve sandıklara yatırılması 
süresine dair kanun 194,196:197,209 

4876 — Artırma, Eksiltme ve ihale Ka
nununa ek kanun 196,200 :201,209 :210 

4877 — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
cetvelin 440 ve 445 nci numaralarında 
değişiklik yapılmasına dair kanun 200, 

204:205,210 
4878 — - Belediye Kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun 212,212,213,214:237 

KARARLAR 
1489 — Askerî ve mülki Tekaüt Kanu

nuna ek 3255 ve 4463 sayılı Kanunla
rın yorumlanacak bir tarafı bulun
madığı hakkında 15,45:47 

1490 — Avukatlık Kanununun 18 nci mad
desinin yorumlanmasına yer olmadığı 
hakkında 36,80:94 

1491 — Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 
3 Nisan 1946 tarihine kadar ara ve
rilmesi hakkında 171 

1492 — Bayındır'ın Turan köyünden Ali-
oğlu Durmuş Çelikel'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 190,204,209 

1493 — Danıştay Üçüncü Daire Başkanlı
ğına İhsan Pehlivanlı'n in seçildiği 
hakkında 190,204,209,210 

1494 — Ödemiş'in Kiraz bucağına bağlı 
Oanakçı köyünden Velioğull arından 
Hüseyin oğlu Mustafa Tali ir'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 178,208,213 



ÖNERGELER 
Sayfa 

Ankara [Mümtaz ÖkmenJ 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

3 Nisan 1946 Çarşamba gününe kadar ça
lışmasına ara verilmesi hakkında (4/67) 171 

Giresun [İsmail Sabuncu] 
2. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 47 nci maddesinin yorumlanması hak
kında (4/65) 15 

içel [Hamdullah Suphi TanrıöverJ 
3. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 7 nci maddesinin yorumlanmasına 
dair (4/71) 200 

İsparta [Mükerrem Karaağaç] 
4. — Millî Korunma Kanununun 30 ncu 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
kanun teklifinin geri verilmesi hakkında 
(4/70) 191 

istanbul [Hüsnü Kortel] 
5. — istanbul Milletvekilliğinden çekil

diğine dair (4/68) 180 
Kütahya [Dr. Ali Süha Delilbaştl 
6. — Dilekçe Komisyonunun 25 . 1 . 

Sayfa 
1946 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 
2302 sayılı karamn Kamutayda görüşül
mesine dair (4/66) 150 

Maltya [Emrullah Barkan] 
7. — Dilekçe Komisyonunun 25 . 1 . 

1946 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
2296 sayılı kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/69) 190 

Niğde [Hüseyin Ulusoyl 
8. — Mebus Seçimi Kanununun 11 nci 

maddesinin son fıkrasının yorumlanması
na dair (4/72) 200 

Zonguldak [Hazım Atıf Kuyucak] 
9. — Zonguldak Milletvekilliğinden çe

kildiğine dair 208 

Konya [Hulki Karagülle] 
1. — Dilekçe Komisyonunun 1 . VI . 

1945 tarih ve 32 sayılı Haftalık Karar cet
velindeki 2025 sayılı kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair (4/53) 190,194 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Adli kâğıtların Posta, Telgraf ve 
Telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3560 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında (1/526) • 2,21:22,63 

2. — Avukatlık Kanununun 3 ve 4 ncü 
maddeleriyle 18 nci maddesinin yorum
lanması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ne dair (3/270) 36,80:94 

3. — Bayındır'ın Turan köyünden Ali-
oğlu Durmuş Çelik'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ne dair (3/328) 204,209 

4. — Belediye Kamulaştırma Kanunu
na bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/518) 2,22,63 

5. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

hakkında (1/512) 2,22,63:64 
6. — Erzurum Milletvekili Aziz Akyü-

rek'in, Avukatlık Kanununun 21 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/73) 36,101:109,130:135 

7. — Ödemiş'in Kiraz Bucağına bağlı 
Çanakçı köyünden Hüseyinoğlu Mustafa 
Tekin'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/321) 208,213 

8. — Tapu Kanununun 6 nci maddesi
nin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/271) 2,16 

1. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 14 ncü maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/513) 21 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri ya-



-i-
Sayfa 

pimi için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/553) 208,213:214 

2. — İnebolu ve Amasra Limanlarının 
yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (1/524) 36,74:75,129:130,135,145 

145:148 

İ. —• Elektrik İşleri Etüd İdaresinin 
Ekonomi Bakanlığına bağlanması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/527) 19:20,23, 

30:33 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Amerika Birleşik Devletleri Hü

kümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine verilen on milyon dolarlık 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/552) 212 

2. — Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri 
yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/553) 208,213:214 

3. — Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/328) 196, 

200:201,209:210 
4. —• Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

na ek 3255 ve 4463 sayılı kanunların yo
rumlanması hakkında Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresine dair (3/154) 15,45:47 

5. —• Belediye Kamulaştırma Kanununa 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/518) 2,22,63 

6. — Çırağan Sarayının bina ve arsa-
siyle birlikte İstanbul belediyesine para
sız olarak devri hakkında kanun tasa
rısına dair (1/541) 126,151:154,155,171,172:175 

7. — 4516 sayılı kanunla çıkarılmasına 
izin verilen bonolardan bir kısmının 1934 
ikinci sıra Türk borcu tahvillerinin erken 
ödenmesinde kullanılabileceğine dair ka1-
nun tasarısı hakkında (1/532) 212 

8. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü Memurları Teka
üt Sandığı hakkındaki 3137 sayılı kanuna 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun 
Jö ve 25 nci maddeelrinin değiştirilmesine 

Sayfa 
dair kanım tasarısı hakkında (1/326) 36, 64:72, 

127:129 
9. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğünce tahsil edil
mekte bulunan vergi ve resimlerin ilgili 
daire ve sandıklara yatırılması süresine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/495) 194,196. 

197,209 
10. — Devlet Havayolları Genel Mü

dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/545) 36,72:74,75, 

75:78 
11. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/512) 2,22,63:64 

12. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/529) 2,22:23,64 

13. — Emniyet Teşkilât Kanununun 24 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle 4598 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesinin yorumlanması
na dair Başbakanlık tezkeresi hakkında 
(3/3.13) 60,135 

14. —• Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
cetvelin 840 ve 845 nci numaralarında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/490) 200,204,210 

15. — İdareci Üyeler Kurulunun, 4448 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/100) 15, 

47 :48,94 
16. — İnebolu ve Amasra Limanlarının 

yapımı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/524) 36,74:75,129:130,135,145, 

145:148 
17. — İzmir Milletvekilleri Şevket Ada-

lan ve Halid Onaran'm, Bina Vergisi Ka
nununun 34 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/92) 15, 

48:49,94:95,101,109,110.113 
18. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 n-



Sayfa 
cü maddesinin 14 ncü fıkrasının değişti
rilmesine ve Bina Vergisi Kanununa bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/293) 60,135:144,180:181, 

181:188 
19. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı Kuruluş ve memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı ka
nuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/533) 60,96:101 

20. — Yeniden yedi ilce kurulması hak
kında kanun tasarısına dair (1/550) 60,144:145 

1. — Bitlis Milletvekilleri Muhtar Ertan 
ve Bülent Osma'nın, memur ve müstahdem
lere verilecek Olağanüstü zam hakkındaki 
kanuna ek kanun teklifine dair (2/93) 20:21 

2. -^- Denizaltı gemileriyle avcıbotlann-
da bulunanlara verilecek hazır gıda hak
kındaki 4480 sayılı kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/470) 17:17 

3. — Deniz erat ve küçüksubayları ile 
gediklisubaylar hakkındaki 24 Şubat 1330 
tarihli kanunun 2 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/487) 17 

4. — Elektrik İşleri Etüd İdaresinin 
Ekonomi Bakanlığına bağlanması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/527) 19:20,23, 

30:33 
5. — Etibank sermayesinin artırılması 

hakkında kanun tasarısına dair (1/498) 17: 
18,23,23:26 

6. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi 1946 yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi hak
kında (1/96) 3,4,4,5:8 

7. — İdareci Üyeler Kurulunun, ya
pılmakta olan Büyük Millet Meclisi bina
sı ve kalorifer tesisleriyle buna benzer di
ğer işlerinin ikmali için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/94) 4,47,49,50,51:54 

8. — İstiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında kanun tasa
rısına dair (1/456) 3,4,4,8:11 

9. — Sümerbank sermayesinin artırıl-

Sayfa 
ması hakkında kanun, tasarısına dair 
(1/499) 18:19,23,27:30 

10. — Şeker ve glikozdan alınan mun
zam istihlâk vergisinde yapılan indirmele
rin onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/491) 4,47,49,50,54:57 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORU 
1. — Konya Milletvekili Hulki Kara

gülle'nin, Dilekçe Komisyonunun 1 . VI . 
1945 tarih ve 32 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 2025 sayılı kararın Kamutay
da görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(4/53) 190,194 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Amerika Birleşik Devletleri Hü

kümeti tarafından Cumhuriyet Hükümeti
ne verilen on milyon dolarlık Kredi Anlaş
masının onanması hakkında kanım tasarı
sına dair (1/552) 212 

2. — Meslekî hastalıkların tazmini 
hakkında 42 numaralı Milletlerarası Söz
leşmeye katılmıya dair kanun tasarısı • 
hakında (1/535) 15,49,95,101,109,113:116 

3. — Sınai müesseselerde hafta tatili 
yapılması hakkında 14 numaralı Millet
lerarası Sözleşmeye katılmıya dair kanun 
tasarısı hakkında (1/536) 15,49:50,95:96,101, 

109,117:120 
4. — Ücretli İş Bulma Büroları hakkın

da 34 numaralı Milletlerarası Sözleşmeye 
katılmıya dair kanun tasarısı hakkında 
(1/537) 15,50,96,101,109,120:123 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Meslekî hastalıkların tazmini hak

kında 42 numaralı Milletlerarası Sözleşme
ye katılmıya dair kanun tasarujsı hakkında 
(1/535) 15,49,95,101,109,113:116 

2. — Sınai müesseselertile hafta tatili 
yapılması hakkında 14 numaralı Milletlera
rası Sözleşmeye katılmaya dair kanun tasa
rısı hakkında (1/536) 15,49:50,95:96,101,109, 

117:120 
3. — Ücretli İş Bulma Büroları hakkın* 

da 34 numaralı Milletlerarası sözleşmeye 
kat'lmıya dair kanun tasarısı hakkında 
(1/537) 15,50,96,101,109,120:123 



1. — Elektirik İşleri Etüd İdaresinin 
Ekonomi Bakanlığına bağlanmaisı hakkın
da kanun tasarısına dair (1/527) 19:20,23,30:33 

2. — Etibank sermayesinin artırılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/498) 17:18 

23,23:26 
3. — Sümerbank sarmayesinin artırıl

ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/499) 18:19,23,27:30 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU RAPORU 
1. — Gümrük tarifesi Kanununa bağ

lı cetvelin 840 ve 845 nci numarala
rında değişiklik yapılmasına dîair kanun 
tasarısı hakkında (1/490) 200,204:205,210 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Adlî kâğıtların Posta, Telgraf ve 

Telefon İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3560 sayılı kanuna ek kanun tasa
rısı hakkında (1/526) 2,21:22,63 

2. —• Belediye Kamulaştırma Kanununa 
bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/518) 2,22,63 

3. — Belediye Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/571) 212,213,214:237 

4. — Çırağan Sarayının bina ve arsa-
siyle birlikte İstanbul Belediyesine paraL 

sız olarak devri hakkında kanun tasarısına 
dair (1/541) 126,151:154,171, 

* 172:175 
5. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/529) 2,22:23,64 

6. — Emniyet Teşkilât Kanununun 24 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin yorumlanma
sına dair Başbakanlık tezkeresi hakkında 
(3/313) 60,135 

7. — İzmir Milletvekilleri Şevket Ada-
lan ve Halid Onaran'm, Bina Vergisi Ka
nununun 34 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/92) 15, 

48,49,94:95,101,109,110:113 
8. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 

Sayfa 
maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilme
sine ve Bina Vergisi Kanununa bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/293) 60,135:144,180:181,181:188 

9. —• Tapu kanununun 6 nci madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakan
lık tezkeresine dair (3/271) 2,16 

10. — Yeniden yedi ilce kurulması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/550) 60, 

144:145 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —• Artırma, Eksiltme ve İhale Ka

nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanım tasarısına dair (1/328) 196,200:201, 

209 :210 
2. —• Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

na ek 3255 ve 4463 sayılı kanunların yo
rumlanması hakkıda Sayıştay Bakanlığı 
tezkeresine dair (3/1-54) 15,45 :47 

3. — Belediye Kamulaştırma Kanunu
na bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/518) 2,22,63 

4. — Çırağan Sarayının bina ve arsa-
siyle birlikte istanbul Belediyesine parasız 
olarak devri hakkında kanun tasarısına 
dair (1/541) 126,151:154,155,171,172:175 

5. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme denel Müdürlüğü Memurları Teka
üt Sandığı hakkındaki 3137 sayılı kanuna 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanu
nun 15 ve 25 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında 

'(1/326) 36,64:72,127:129 
6. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğünce tahsil edil
mekte bulunan vergi ve resimlerin ilgili 
daire ve sandıklara yatırılması süresine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/495) 194,196: 

197,209 
7. — Ciümrük Tarifesi Kanununa bağlı 

cetvelin 840 ve 845 nci numaralarında de
rişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/490) 200,204:205,210 

8. — İzmir Milletvekilleri Şevket Adalan 
ve Halid Onaran'm, Bina Vergisi Kanu
nunun 34 ncü maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifine dair (2/92) 15,48:49 

94:95,101,109,110:113 
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9. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilme
sine ve Bina Vergisi Kanununa bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkmda (1/293) 60,135:144,180:181,181 :18F 

10. — Tapu Kanununun 6 ncı madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/271) 2,16 

1. — Etibank sermayesinin artırılması 
hakkmda kanun tasarısına dair (1/498) 17:18, 

23,23:26 
2. — Sümerbank sermayesinin artırıl

ması hakkında kanun tasarısına dair (1/499) 18: 
19,23,27:30 

3. — Şeker ve glikozdan alman munzam 
istihlâk vergisinde yapılan indirmelerin 
onanması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/491) 4,47,49,50,54:57 

MECLİS HESAPLARINI İNCELEME KO
MİSYONU RAPORLARI 

1. — Büyük Millet Meclisi 1945 yılı ka
sım ve Aralık ayları hesabı hakkmda (5/40) 190, 

191 
2. — Büyük Millet Meclisi 1946 yılı 

Ocak ve Şubat ayları hesabı hakkında (5/41) 190, 
194 

3. — Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaş
kanlığı ve Sayıştay 1944 yılı kesinhesabı 
(5/42) 196,200 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU RAPORU 
1. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 n-

cü maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştiril
mesine ve Bina Vergisi Kanununa bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/293) 60,135:144,180:181,181:188 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPOR
LARI 

1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa 
ek 3255 ve 4463 ayılı kanunların yorumlan
ması hakkında Sayıştay Başkanlığı tezke
resine dair (3/154) 15,45:47 

1. — Denizaltı gemileriyle avcıbotla-
rmda bulunanlara verilecek hazır gıda hak
kındaki 4480 sayılı kanunun 1 nci mad-

Sayfa 
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/470) 16:17 

2. — Deniz erat ve küçüksubayları ile 
gediklisubaylar hakkındaki 24 Şubat 1330 
tarihli kanunun 2 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/487) 17 

3. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 14 ncü maddesine iki fıkra ek
lenmesine dtdr kanun tasarısı hakkında 
(1/513) 21 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NU RAPORLARI 

1. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
cetvelin 840 ve 845 nci numaralarında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkmda (1/490) 200,204:205,210 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununa bazı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/533) 60,96:101 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 

cetvelin 840 ve 845 nci numaralarında de
ğişiklik yapdmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/490) 200,204:205,210 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN RAPORLARI 
1. — Adli kâğıtların Posta, Telgraf ve 

Telefon İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3560 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
hakkmda (1/526) 2,21:22,63 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü Memurları Te
kaüt Sandığı hakkındaki 3137 sayılı kanu
na bazı hükümler eklenmesine ve bu kanu
nun 15 ve 25 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/326) 36,64:72,127:129 

3. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünce tahsil edil
mekte bulunan vergi ve resimlerin ilgili 
daire ve sandıklara yatırılması süresine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/495) 194,196: 

197,209 
4. — Devlet Havayolları Genel Mü-
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dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/545) 36,72:74,75,75:78 

5. — 4516 sayılı kanunla çıkarılmasına 
izin verilen bonolardan bir kısmının 1934 
ikinci sıra Türk borcu tahvillerinin er
ken ödenmesinde kullanılabileceğine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/532) 212 

Sayfa 
GEÇÎCl KOMİSYON RAPORU 

1. — Sıtma savaşı hakkında kanun ta
sarısına dair (1/547) 126,154:171 

KARMA KOMİSYON RAPORU 
1. — Danıştayda açık bulunan Üçüncü 

Daire Başkanlığı için seçim yapılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi hakkında 
(3/329) .* 204,209,210 

SAYIN MİLLETVEKİLLERİ İLE İLGİLİ ÎŞLER 

Andiçmeler 
1. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen 

Yahya Kemal Beyatlı'nm andiçmesi 213 
2. — Kütahya Milletvekilliğine seçilen 

Emin Toktar'rn an,diçmesi 213 
3. — Niğde Milletvekilliğine seçilen 

Rifat Gürsoy'un andiçmesi 208 
4. — Seyhan Milletvekilliğine seçilen 

Sinan Tekelioğlu'nun andiçmesi 213 

Çekilme 
1. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Kor-

tel'in İstanbul Milletvekilliğinden çekil 
mesi 180 

2. — Zonguldak Milletvekili Hazım 
Atıf Kuyucak'ın, Zonguldak Milletvekilli
ğinden çekilmesi 208 

60:61 

izin 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi 
2. — Sayın üyelerden bazılarına öde

nekleriyle beraber izin verilmesi 61:62 
Milletvekilliği dokunulmazlığı 

1. — Balıkesir Milletvekili Hulusi Kü
çükler'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki (3/307) sayılı Baş
bakanlık tezkeresinin geri verilmesine dair 
(3/311) 

2. — Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/319) 

ölümler 
1. — Kütahya Milletvekili Ömer Bed

rettin Uşaklı'nm ölümü 

16 

178 

SEÇİMLER 
1. — Danıştayda açık bulunan Üçüncü 

cü Daire Başkanlığı için seçim yapılmasına 
dair (3/329) 

179 

209,209,210 

SORULAR VE CEVAPLAR 
1. — Manisa Milletvekili Himet Ba-

yur'un, Ege'nin çekirdeksiz üzümünün bor
sada satış fiyatlarında görülen düşüklük 
hakkında ne düşünüldüğünün bildirilmesi

ne dair Ticaret Bakanlığından sorusu ve 
Ticaret Bakanı Raif Karadeniz'in sözlü ce
vabı 2,37:45 

TASARILAR 
1. — Amerika Birleşik Devletleri Hü

kümeti tarafından Cumhuriyet Hüküme
tine verilen on milyon dolarlık kredi An
laşmasının onanması hakkında (1/552) 178,212 

2. — Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkında (1/553) 178,208,213: 

214 

3. — Avrupa Kömür Kurulunun teşki
line dair Londra'da imzalanan anlaşma
nın onanması hakkında (1/568) 

4. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 3611 sayılı kanuna 
ek kanun tasanıslr (1/570) 

5. — Belediye Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair (1/569) 

208 

212 

208 
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6. —Belediye Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkrında (1/571) 

212,212,213,214:237 
7. — Belediye Kanununun 15 ve 110 ncu 

maddelerinin değiştirilmesine dair (1/548) 36 
8. — Belediyeler ve bunlara bağlı mü

esseseler ve Belediyeler Bankası memurları 
emekli sandığı kurulmasına diair olan 4085 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında (1/551) 126 

9. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu Sözleşmesinin onan
ması hakkında (1/572) 212 

10. — Deniz kıyılarında görülecek ba
şıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli 
cisimlerin yok edilmeleri hakkında (1/573) 212 

11. — Devlet Endüstri ve Maden İşlet
mesi teşekkülleri hakkında (1/554) 178 

12. — Devlet memurları aylıklarmm 
tevhit ve teadülüne dair olan kanuna ek 
4644 sayılı kanuna bağlı cetvelin Jandarma 
Genel Komutanlığı kfsmmda değişiklik ya
pılması hakkmda (1/555) 178 

13. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(1/567) 196 

14. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair (1/574) 212 

15. — Devlet Orman işletmelerinin bazı 
vergi ve resim ve harçlardan muaf tutulması 
hakkında (1/556) 178 

16. _ Gelir vergisi hakkında (1/557) 178 
17. — Hariçten satın alman buharlı ve 

motorlu gemilerle 'memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın gümrük 
resminden muafiyetine dair olan 3339 sayılı 
kanuna ek kanun tasarısı (1/549) 36 

18. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
müdürlüğü 1944 yılı kesinhesabı hakkında 
(1/558) 178 

19. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
bakında (1/575) 212 

Sayfa 
20. — istanbul Sular idaresi Kurulma

sı hakkındaki 2226 sayılı kanuna ek ka
nun tasarısı (1/546) 15 

21. — işletme ve gezginci işler vergisi 
hakkında (1/559) 178 

22. — Muamele Vergisii Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı ka
nun ve ekleri gereğince bazı maddelerden 
alınan istihlâk vergilerinin muamele ver
gisi ile birleştirilmesine dair (1/576) 212 

23. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 
yılı kesinhesabı hakkmda (1/561) 178 

24. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı 
kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair (1/560) 178 

25. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkında (1/577) 212 

26. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 3820 sayılı 
kanuna ek kanun tasarısı (1/566) 190 

27. — Sıtma savaşı hakkmda(1/547) 15,15: 
16,126,154:171 

28. — Sümerbank Kanunu tasarısı 
(1/562) 178 

29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında Hava 
nakliyatma dair olan Anlaşmanın onanma
sı hakkmda (1/563) 178 

30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birle
şik Kırallık Hükümetleri arasında Hava 
nakliyatına dair olan Anlaşmanın onanma
sı hakkmda (1/564) 178 

31. —• Türkiye ile Çekoslovakya ara-
l sında imzalanan Modüs vivendinin onan

ması hakkında (1/578) 212 
32. — Türk - Yunan Ticaret ve ödeme 

Anlaşmasının üç ay uzatılması hakkında 
(1/565) 178 

33. — Üniversiteler Kanunu tasarısı 
(1/579) 212 

34. — Yeniden 7 ilce kurulması hak* 
kında (1/550) 36,60,144:145 

1. — Adlî kâğıtların Posta, Telgraf ve 
Telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
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olan 3560 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
(1/526) 2,21:22,63 

2. —• Artırma, Eksiltme ve ihale kanu
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da (1/328) - 196,200 .-201,209 :210 

3. —- Belediye Kamulaştırma Kanununa 
bir geçici madde eklenmesi hakkında 
(1/518) 2,22,63 

4. —• Çırağan Sarayının bina ve arsa-
£İyle birlikte istanbul Belediyesine parasız 
olarak o>vri hakkında (1/541) 126,151: 

154,155,171,172:175 
5. — Denizaltı gemileriyle avcıbotla-

nnda bulunanlara verilecek hazır gıda 
hakkındaki 4480 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/470) 16:17 

6. — Deniz erat ve küçüksubayları ile 
gedikli subaylar hakkındaki 24 şubat 1330 
tarihli kanunun 2 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında (1/487) 17 

7. —. Devlet Denizyolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü Memurları Teka-
iit Sandığı hakkındaki 3137 sayılı kanuna 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun 
J5 ve 25 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair (1/326) 36,64:72,127:129 

8. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğünce tahsil edil
mekte bulunan vergi ve resimlerin ilgili 
daire ve sandıklara yatırılması süresine 
dajr (1/495) 194,196:197,209 

9. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkında 
(1/545) 36,72:74,75,75:78 

10. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması
na dair (3/317) 150 

11. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılmasına dair (1/512) 2,22,63:64 

12. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna, bağlı ( î ) sayılı cetvelin Emniyet 
genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya-

Sayfa 
pumasına dair (1/529) 2,22:23,64 

13. — 4516 sayılı kanunla çıkarılmasına 
izin verilen bonolardan bir kısmının 1934 
ikinci sıra Türk borcu tahvillerinin erken 
ödenmesinde kullanılabileceğine dair 
(1/532) 212 

14. —- Elektrik işleri Etüd idaresinin 
Ekonomi Bakanlığına bağlanması hakkında 
(1/527) 19:20,23,30:33 

15. —• Etibank sermaysinin artırılması 
hakkında (1/498) 17:18,23,23:26 

16. — Gümrük tarifesi Kanununa bağ
lı cetvelin 840 ve 845 nci numaralarında 
değişiklik yapılmasına dair (1/490) 200, 

204:205,210 
17. — inebolu ve Amasra Limanlarının 

yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında (1/524) 36,74:75, 

129:130,135,145,145:148 
18. — istiklâl harbi malûllerine veri

lecek para mükâfatı hakkında (1/456) 3 : 
4,4,8:11 

19. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 
ncü maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştiril
mesine ve Bina Vergisi Kanununa bir ge
çici madde eklenmesine dair (1/293) 60,135: 

144,180:181,181:188 
20. — Meslekî hastalıkların tazmini hak

kında 42 numaralı Milletlerarası Sözleşme
ye katılmıya dair (1/535) 15,49,95,101,109,113, 

116 
21. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan.-

lığın Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin değiştirilmesine dair (1/533) 60, 

96:101 
22. — Sınai müesseselerde hafta tatili 

yapılması hakkında 14 numaralı Milletler
arası Sözleşmeye katılmaya dair (1/536) 15,49: 

50,95:96,101,109,117:120 
23. — Subaylar Heyetine Mahsus Ter

fi Kanununun 14 nıcü maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair (1/513) 21 

24. — Sümerbank sermayesinin artırıl
ması hakkında (1/499) 18:19,23,27:30 

25. — Şeker ve glikozdan alınan mun
zam istihlâk vergisinde yapılan indirme
lerin onanması hakkında (1/491) 4,47,49,50, 

54:57 
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26. — Ücretli îş Bulma Büroları hak
kında 34 numaralı Milletlerarası Sözleşme
ye katılmıya dair (1/537) 15,50,96,101,109,120: 

123 

Sayfa 
27. — Yargıtay teşkilâtına dair 1221 

sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (3/318) 150:151 

TEKLİFLER 

212 

Buröa [Dr. M. Talât Simer ve altı ar
kadaşı] 

1. — Muamele Vergisi Kanununun 45 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/102) 

[İdareci Üyeler Kurulu] 
2. — 4448 sayılı kanunun 2 nci madde

sinin değiştirilmesine dair (2/100) 2,15,47: 
48,94 

Mardin [Dr. Aziz Üras] 
3. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununa ek 4800 sayılı kanunun geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/101) 194 

Bitlis [Muhtar Ertan ve Bülent Ösma] 
1. — Memur ve müstahdemlere verile

cek Olağanüstü zam hakkında (2/93) 20:21 

Erzurum [Aziz Akyürek] 
2. — Avukatlık Kanununun 21 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/73) 36,101:109,130:135 

[İdareci Üyeler Kurulu] 
3. — Büyük Millet Meclisi 1946 yılı 

bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/96) 3,4,4,5:8 

4. — Yapılmakta olan Büyük Millet 
Meclisi binası ve kalorifer tesisleriyle bu
na benzer diğer işlerinin ikmali için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkmda (2/94) 4,47,49,50,51:54 

İzmir [Şevket Adaları ve Halid Ona
ran] 

5. — Bina Vergisi Kanununun 34 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/92) 15,48:49,94:95,101,10&,110:113 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Geri verime istekleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Hulusi Kü

çükler 'in milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki (3/307) sayılı* 
Başbakanlık tezkeresinin geri verilmesine 
dair (3/311) 16 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının geri verilmesi hak
kında (3/317) 150 

3. — Giresun'un Dereli bucağına bağlı 
ICuşluhan köyünden Ahmet özer'in ölüm 
cezasma çarptırılmasına dair olan tezkere
nin geri verilmesi hakkında (3/325) 179:180 

4. — Tapu Kanununun 6 nci maddesi
nin yorumlanması hakkındaki (3/271) sa
yılı Başbakanlık tezkeresinin geri verilme
sine dair (3/312) 16 

5. — Yargıtay teşkilâtına dair 1221 sa
yılı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının geri 
verilmesine dair (3/318) 150:151 

Karışık 
1. — Başbakanlık 1942 yılı ayniyat ke-

sinhesabı cetvellerinin gönderildiğine dair 
(3/327) 190 

2. — Danıştayda açık bulunan üçüncü 
daire Başkanlığı için seçim yapılmasına da
ir (3/329) 190,204,209,210 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan

kaya'nın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/319) 178 

1. — Balıkesir Milletvekili Hulusi Kü
çükler'in Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/307) 1§ 
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ölüm 
1. Kütahya milletvekili Ömer Bedrettin Uşak-

lı'nm öldüğüne 'dair (3/324) 179 

Ölüm cezaları 
1. — Bayındır'ın Turan köyünden Ali-

oğlu Durmuş Çelik'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/328) 190,204,209 

2. — İstanbul Pangaltı Babil sokağın
dan Serkisoğlu Misak Kasarca'nm ölüm ce
zasına çarptırılmasına dair (3/332) 200 

3. — Ödemiş'in Kiraz bucağına bağlı 
Çanakçı köyünden Hüseyinoğlu Mustafa 
Tekin'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/321) 178,208,213 

4. — Pütürge Jandarma erlerinden ve 
Merzifon'un Suçayı köyünden Arslanoğlu 
Şevket Ateşgözün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/333) • 204 

1. — Giresun'un Dereli bucağına bağlı 
Kuşlulıan köyünden Ahmet Özer'in ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair (3/325) 179 :180 

Yorum istekleri 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 6 

ve 1.6 ncı maddelerinin yorumlanmasına 
dair (3/326) 190 

2. — Emniyet Teşkilât Kanununun 24 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle 4598 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesinin yorumlanması
na dair (3/313) 36,60,135 

1;. — Avukatlık Kanununun 3 ve 4 ncü 
maddeleriyle 18 nci maddesinin yorumlan
ması hakkında (3/270) 36,80:94 

2. — Tapu kanununun 6 nci ımadde-
snin yorumlanması hakkında (3/271) 2,16 

B. M. M. BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1, — Saym üyelerden bazılarına ödenek-

Sayfa 
leriyle beraber izin verilmesine dair (3/314) 60:61 

2. — Sayın üyelerden bazılarına ödenekleri 
ile beraber izin verilmesine dair(3/314) 61:62 

CUMHUR BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Adalet Bakanlığından çekilen Kon

ya Milletvekili Ali Rıza Türel'in yerine 
Ankara Milletvekili Mümtaz ökmen'in tâ
yin edildiği hakkında (3/330) 191 

2. — Birleşmiş Milletler iaşe ve Tarım 
Bakanları toplantısına katılmak üzere Lon
dra'ya gitmiş olan Tarım Bakanı Şevket 
Raşit Hatipoğlu'nim dönüşüne kadar Ça
lışma Bakanı Dr. Sadi Irmak'in kendisine 
vekâlet edeceği hakkında (3/323) 179 

3. — Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan'ın 
tâyin edildiğine dair (3/322) 179 

4. — Kayseri Milletvekili Suat Hayri 
Ürgüblü'nün Gümrük ve Tekel Bakanlığın
dan çekilmesi üzerine yerme Ticaret Baka
nı Raif Karadeniz'in vekil olarak tayin 
olunduğuna dair (3/216) 126:127 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 6 ve 16 ncı maddelerinin yorumlanması 
hakkında (3/320) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı kanunun geçici birinci 
madctesinin yorumlanmasına dair (3/315) 

3. — Yalova Kaplıcaları işletme ida
resinin 1943 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair (3/331) 

178 

126 

194 

1. — Askerî ve Mülki Teküt Kanunu-
nuna ek 3255 ve 4463 sayılı kanunların 
yorumlanması hakkında (3/154), 15,45:47 
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30 ncu Birleşime ait 
31 nci » » 
32 nci » » 
33 ncü » > 
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35 nci » » 
36 nci » y> 
37 nci » » 

Sayfa 
2 

15 
36 
60 
80 

126 
150 
178 

38 nci Birleşime ait 
39 ncu 
40 nci 
41 nci 
42 nci 
43 ncü 
44 ncü 

> 
» 
> 
» 
» 
» 

:» 
» 
> 
» 
> 
» 

DÜZELTIŞLEB 
181 
171 

Sayfa 
190 
194 
196 
200. 
204 
208 
214 

191 
205 



SÖzalanlar 

Sayfa 
Y. Abadan (Eskişehir) - Avukatlık Ka

nununun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 18 nci 
maddesinin yorumlanması hakkındaki ra
por münasebetiyle sözleri 85,92 

—• Belediye Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 221 

H. Ş. Adal (Bolu) - Belediye Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 234,235 

M. Akpmar (Balıkesir) - Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memur
ları Kanununa bazı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı kanuna bağlı bazı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 98,99 

Ol. R. Alpman (Aydm) - Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanununa ek 3255 ve 4463 
saylı kanunların yorumlanması hakkında
ki rapor münasebetiyle sözleri 46 

T. B. Balta (Kİ2«) - Avukatlık Kanu
nunun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 18 nci mad^ 
d esi nin yorumlanması hakkındaki rapor 
münasebetiyle sözleri 85,88,93 

1 H. BalÜacıoğ-lu (Afyonk&rahisar) -
Avukatlık Kanununun 3 ve 4 ncü madde
leriyle 18 nci maddesinin yorumlanması 
hakkındaki rapor münasebetiyle sözleri 87 

Dr, R. Barkın (Zonguldak) - Sıtma Sa
vaşı Kanunu münasebetiyle sözleri 157,159,160, 

163,165,168 
Ö. S. Barlas (Gazanteb) - Belediye Kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münaseebtiyle sözleri 223 

F. A» Barutçu (Trabzon) - Avukatlık 

İ. Arukan (Eskişehir) - Elektrik İşleri 
Etüd İdaresinin Ekonomi Bakanlığına bağ
lanması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 19 

— Sıtma savaşı kanunu münasebetiyle 
sözleri 156,157,159,160,164 

H. F. Attaç (Oüınüışane) - Bina Vergisi 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 138,140 

— Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'-
un Ege'nin çekirdeksiz üzümünün borsa
da satış fiyatlarında görülen düşüklüğün 
bildirilmesine dair önergesi münasebetiyle 
sözleri 45 

M. Aydın (Traibzon) - Bina Vergisi Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 140 

—• Çırağan Sarayının istanbul Beledi
yesine devir ve temliki hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 151 

Kanununun 21 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 130 

•— Belediye Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri ' 232 

A. Bayındır (îstanibul) *.Devlet Deniz
yolları ve Limanları işletme Genel Müdür
lüğü memurları emekli sandığı hakkındaki 
3137 sayılı kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 71 

H. Bayur (Manisa)-Ege'ninçekirdeksiz-
siz üzümünün borsada satış fiyotlarında 
görülen düşüklük hakkında Ticaret Bakan-

B 



Sayfa 
kanlığından sorusuna dair önergesi müna
sebetiyle sözleri 37,43,45 

târŞtaşl (İanftir) - Avukatlık Kanunu
nun nai maddesine bir fıkra eklen#ıe8İ-< 
ne dair kanun teklifi münasebetiyle söz
leri < 105,133 

— Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 

— .Sıtma Savaşı Kanunu münasebetiyle 
sözleri 

Sayfa 

144 

167 

CH. A. F. Cebesoy (Ulaştırma Bakanı) -
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ih
tiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklet-

melere girişilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 73 

B. E Çağlar (Erzincan) - Sıtma savaşı JCanunu münasebetiyle sözleri 161 

Dr. A. S. Delilbası (Kütahya) - Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
memurları kanununa bazı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı bazı 
kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 97,100 

— Sıtgıa Savaşı Kanunu münasebetiyle 
sözleri 166,168 

Ş. Devrim (Zonguldak) - Avukatlık Ka
nununun 3 ve 4 noü maddeleriyle 18 nci 
maddesinin yorumlanması hakkındaki ra
por münasebetiyle sözleri 83,86,90 

E. Dizdar (Sivas) - Belediye Kanunu
nun bftzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kaaun münasebetiyle sözleri 235 

F. F. Dgg&isel (Bingöl) - Avukatlık 
Kanununun 2J. acı maddesine bâr fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle sözleri 133 

— IŞjnta, Vergjsi Kanununun 34 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetiyle spzleri 48 

— Sıtma Savaşı Kanunu münasebetiy
le sözleri 107,164,166468,170 

E 
Dr. F. Ecevit (Kastamonu) —r Belediye 

Kanununun bazj maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle SÖZT 
im 

î. Eker (Çoruma) — Askerî ve Mülki 
Tekaüt Kanununa ek 3255 ve 4463 sayılı 
kanunların yorumlanması hakkındaki ra-

227 

por münasebetiyle söyleri 46,47 
—• Devlet ö^aizyollare ve Limanları 

İşletene Genel Müdürlüğü Memurları £-
mekli Sandığı hakkındaki 3137 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve yenide^ bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 66,70,71,72 
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Sayfa 
K. Gülek (Bilecik) - Devlet Havayol

ları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 72 

—• Çirağan Sarayının İstanbul Beledi
yesine devir ve temliki hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 152 

S. îçöz (Yozgad) - Avukatlık Kanunu
nun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 18 nci madde
sinin yorumlanmasıı hakkındaki rapor mü
nasebetiyle sözleri 88 

— Bina Vergisi Kanununa geçici bir 

M. M. Kansu (Çoruh) - Belediye Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 223 

— Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü memurları emekli 
sandığı hakkındaki 3137 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri 71 

— Sıtma savaşı Kanunu münasebetiyle 
sözleri 167 

R. Kaplan (Maraş) - Çirağan Sarayı
nım İstanbul Belediyesine devir ve temliki 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 153 

R. Karadeniz (Ticaret Bakanı) - Mani
sa Milletvekili Hikmet Bayur'un Eğenin 
çekirdeksiz üzümünün borsada satış fiyat
larında görülen düşüklüğün bildirilmesine 
dair önergesi münasebetiyle sözleri 40,44,45 

H. Karagülle (Konya) - Avukatlık Ka
nununun 21 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 107,134 

Z. Karanrarsal (İstanbul) - Çirağan 
Sarayının İstanbul Belediyesine devir ve 
ftemliki hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri. 151 

Sayfa 
—• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna 
bağlı bazı kadro cetvellerinin değiştirilme
sine dair kanun münasebetiyle sözleri 98 

— Sıtma Savaşı Kanunu münasebetiy
le sözleri 156,157,158 

madde eklenmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 140 

A. R. încealemdaroğlu (Zonguldak) -
Sıtma savası Kanunu münasebetiyle söz
leri 160 

H. N. Keşmir (Tokad) - Askerî ve mül
ki tekaüt kanununa ek 3255 ve 4463 sa
yılı kanunların yorumlanması hakkındaki 
rapor münasebetiyle sözleri. 46,47 

•— Devlet Denizyolları ve Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğü memurları emekli 
sandığı hakkındaki 3137 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve yeni
den bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri. 69 

— Elektrik İşleri Etüd İdaresinin Eko
nomi Bakanlığına bağlanması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 20 

Dr. S. Konuk (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakam) - Sağlık ve Sosyal Yardim 
Bakanlığı kuruluş ve memurlan kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
kanuna bağlı bazı kadro cetvellerinin değiş
tirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri 97,99 

— Sıtma Savaşı Kanunu münasebetiyle 
sözleri. 154,156,158,159,160,164,165,167 

, R. Koraltan (îçelj - Belediye Kanunu-
nnu bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 217,221,223 

P. Kurdoğlu (Manisa) - Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve memur-

t 

K 
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lan kanununa bazı hükümler eklenmeline 
ye 4258 sayılı kanuna bağlı bazı kadro cet-

A. Menderes (Aydın) - Belediye kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak-

E. Oran (İzmir ) - Avukatlık kanu
nunun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 18 nei mad
desinin yorumlanması hakkındaki rapor mü
nasebetiyle sözleri 89 

S. örgeevren (Balıkesir) - Belediye ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 226 

H. R. öymen (Bolu) - Bina vergisi ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hak-

S. Pek (Kocaeli) - Belediye kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 225 

R. Peker (Kütahya) - Belediye Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak-

E. Sazak (Eskişehir) - Belediye Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 217 

H. Selçuk (Hatay) - Sıtma savaşı Ka
nunu münasebetiyle sözleri 168 

Dr. A. Selgil (Afyonkarahisar) - Sıtma 
-avaşı Kanunu münasebetiyle sözleri 163 

N. S. Sılan (Tunceli) - Avukatlık Ka
nununun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 18 nci 

Sayfa 
vellerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri. 98,100 

kındaki kanun münasebetiyle sözleri 216 

— Avukatlık kanununun 21 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle sözleri 101,103,104,130 

kındaki kanun münasebetiyle sözleri 137,138,139 
— Kazanç Vergisi kanununun 3 ncü 

maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 141,143 

kındaki kanun münasebetiyle sözleri 217,229 
N. Poroy (Tokad) - Avukatlık Kanu

nunun 3 ve 4 nci maddeleriyle 18 nci mad
desinin yorumlanması hakkındaki rapor 
münasebetiyle sözleri 90 

maddesinin yorumlanması hakkındaki ra
por münasebetiyle sözleri 92,93 

F. Sirmen (Ekonomi Bakanı) - Elektrik 
İşleri Etüd İdaresinin Ekonomi Bakanlığı
na bağlanması hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 19,20 

R. Ş. Sirer (Sivas) - Bina Vergisi Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 136,138 

M 
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Sayfa 
E. A. Tokad (Denizli) - Sıtma Savaşı 

kanunu münasebetiyle sözleri 154 
Ş. Tugay (îçel) - Avukatlık kanunu

nun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 18 nci madde
sinin yorumlanması hakkındaki rapor mü
nasebetiyle sözleri 89 

— Belediye kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 217 

S. Tuncay (Siirt) - Bina Vergisi kanu
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 135 

A. R. Türel (Adalet Bakanı) - Avukat-
kanununun 3 ve 4 neü maddeleriyle 18 nei 

Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) - Belediye 
kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 227 

H. Ulusoy (Niğde) - Sıtma savaşı ka
nunu münasebetiyle sözleri 157,164,166,168 

H. Uran (İçişleri Bakanı) - Belediye 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle söz-

Z. Yörük (Ankara) - Avukatlık Kanu
nunun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 18 nci mad
desinin yorumlanması hakkındaki rapor 
münasebetiyle sözleri. 92 

S. Yurtkoru (Af. Karahisar) - Çırağan 
Sarayının istanbul Belediyesine devir ve 

Sayfa 
maddesinin yorumlanması hakkındaki ra
por münasebetiyle sözleri 91,92,93 

B. Türker (Afyon Karahisar) - Beledi
ye kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun münasebeetiyle söz
leri 224 

C. Tüzel (Kayseri) - Avukatlık ka
nununun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 18 nci 
maddesinin yorumlanması hakkındaki ra
por münasebetiyle sözleri 80,86,93 

— Avukatlık kanununun 21 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 103,105 

leri. 215,231 
— Çırağan Sarayının İstanbul Belediye

sine devir ve temliki hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri. 153 

F. Uslu (Manisa) - Sıtma Savaşı Ka
nunu münasebetiyle sözleri. 167 

î. H. Ülkmen (istanbul) - Bina Vergi
si Kanununun 34 ncü maldesinin değiştiril
mesine dair kanun münasebetiyle sözleri. 48,49 

temliki hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri. ] 52 

H. Â. Yücel (Millî Eğitim Bakanı) -
Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi
nin 14 neü fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri. 142,143 
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