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KANUNLA»
No,
Sayfa
Sayfa No.
4879 — Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri ya
yılı bilançosunun onanması hakkmda
kanun
44,74:75,75,76:79
pımı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkında ka
4888 — Toprak Mahsulleri Vergisi Kanu
nun
12,12,13:16
nunun kaldırılması hakkındaki 4840
sayılı kanuna ek kanun
18,18,60,
4880 — 1934 ikinci sıra Türk borcu tah
83:84,87,88,97,97:100
villerinin erken ödenmesinde 4516 sa
4889 — Asker ailelerinden muhtaç olan
yılı kanunla çıkarılmasına izin ve
lara yardım hakkındaki 4109 sa
rilen bonoların kullanılması ve amor
yılı kanuna ek kanun
60,84 =85,87,88,
tisman sandığında bulunan tahville
97,101:104
rin üç yılda ödenmesi hakkında ka
nun
4,19:20 i 4890 — 3339 sayılı .kanunun yürürlük süI
resinin uzatılmasına daİT kanun
60,
4881 — Birleşmiş Milletler Yardı m ve
85:86,87,90,97,104:107
Kalkındırma idaresine katılınması
4891 — Gazi Mustafa Kemal Köprüsünün
ve yardımda bulunulması hakkında
yapılması hakkındaki 1223 ve 1596
kanun
18,18,19,23 ::î.l
sayılı kanunların bazı hükümlerinin
4882 — Amerika Birleşik Devletleri Hü
değiştirilmesi
ve istanbul Sular İda
kümeti tarafından Cumhuriyet Hü
resi teşkili hakkındaki 2226 sayılı
kümetine verilen on milyon dolarlık
kanuna bazı hükümler eklenmesine
Kredi Anlaşmasının onanması hak
dair
60,86:89,90,97,108:111
kında kanun
4:5,20,23,31,36:39
4883 — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı
4842 — Posta, Telgraf ve Telefon işletme
A işaretli cetvelde değişiklik yapıl
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için geması hakkmda kanun
18,18,19,31:36,
leeek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkında kanun
60,89:
36,38:42
4884 — Devlet memurları aylıklarının tev
92,94,97,111:114
hit ve teadülüne dair olan 3656 sa
4893 — Şark halı ve kilimlerİyle benzer
yılı kanuna ek kanun
8,20:23,45:
leri ve hayvan postları için kurulacak
serbest yer hakkmda kanun
60,92 ;97,97,
46,47,47,48:51
97,115,118
4885 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri ara
4894 — Türk - Yunan Ticaret ve ödeme
sında Hava Ulaştırmalarına dair olan
Anlaşmasının üç ay uzatılması hak
Anlaşmanın onanması hakkmda ka
kında kanun
44,75,121,124,128,137:140
nun
8,22,46:47,47,51:54
4895 — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu Sözleşmesinin
4886 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Birleşik Kırallık Hükümeti ara
onanması hakkında kanun
82,121,124,
sında Hava Ulaştırmalarına dair olan
128,141:144
Anlaşmanın onanması hakkında ka
4896 — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş
nun
8,22:23,46:47,47,55:58
ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilme*
4887 —• Tekel Genel Müdürlüğünün 1941

No.

Sayfa

sine dair kanun

4897

4898

4899

4900

4901

4902

4903

4904

44,82,121:122,122:124,
132,137,144:147
— Kibrit ve Çakmak Tekel Geçici
işletme idaresinin Tekel Genel Müdür
lüğüne devrine dair kanun
44,82,121:
122,124 =126,132,137,148:151
— Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçiei yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun
44,82,
121:122,126=128,132(137,151:154
— Türkiye Cümlmriy&ti Hükümeti ilu
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasındaki Ödünç verme ve kiralama
ve mübadelelere müteallik Anlaşmanın
onanması hakkında kanun
44,82,128,132,
137,155:158
— 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı
A ve E işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun
60,120,164,
164:166,168,170,171:174
— Devlet Demiryolları ve Limanlan
İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı
bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun
82,120,166,166:167,169,170,
174:177
— Devlet Denizyolları ve Limanlan
işletme Genel Müdürlüğü 1946 yıb
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun 82,120,166,167,169,170,178:181
— Devlet Demiryolları ve Limanları
işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları
için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 3515 sa
yılı kanunda değişiklik yapılmasına
dair kanun
82, 320,168,168:169,170,170.
181=184
— Danıştay Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına ve İm

No.

4905

4906

4907

4908

4909

4910

4911

4912

S*yf*
kanuna bazı madde ve fıkralar eklen
mesine dair kanun
82,129:137,196 ;201
— Türkiye ile Yunanistan arasında
imza edilen Ticaret ve ödeme Anlaş
ması ile bağlantılarının altı ay daha
uzatılması hakkında kanan 2,82,128:129,
201,204,205,206:209
— Avrupa kömür kurulunun teşkili
ne dair Londrada imzalanan Anlaşma
nın onanması hakkında kanun
120,167;
168,201:202,204,205,209:212
— Milletler Arasr Çalışma Teşkilâtı
Statüsünde yapılan değişikliklerin
onanması hakkında kanun 44,120,169:170,
202,205,205,213:210
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı ka
nuna ek kanun
160,193,225 ;226
— Subay ve askerî memurlarla ge
dikli erbaşlardan ve askerî kadrolar
daki çeşitli hizmetlilerden kurslara
gönderilenlerin gündelikleri hakkın
da kanun
160,193:194,226:227
— Maliye Bakanlığı kuruluş ye gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun 18,120,160,187:191,
219:224,227,229:232
— Devlet Kâğıt ve Basın Genel Mü
dürlüğünün sermayesi hakkında ka
nun 18,120,169,191=192,224 =225,227,232:235
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun
186,
218,245,256,284,285:288

KABAKLAR
1495 — italya uyrukluğuna girdiğinden
dolayı Konya istiklâl Mahkemesi karariyle millî sınır dışına çıkarılan
Suat Rainiz hakkında
2,8:9
1496 — Altı ilde ilân edilmiş olan sıkı yö

netimin altı ay daha uzatılması hak
kında kanun
45
1497 — Takip ve tahsiline İmkân görülmiyen bazı borçların silinmesine dair 44,74

ÖNERGELER
Sayftı

Sayfa

Kütahya [Dr. Ali Susa Delübaşı],
1. — Dilekçe Komisyonunun 25.1.1946
tarihli Haftalık Karar cetvelincteki 2302
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine
dair (4/66)
44,61:68
Niğde [Hüseyin UlusoyJ,
2. — Mebus Seçimi Kanununun 11 nci

maddesinin son fıkrasının yorumlanmasına
dair (1/594, 4/72)
60,218,245:284,284
Zonguldak [Rjîat Vardar/,
3. -— Dilekçe Komisyonunun 2tS.lV>
1945 tarihli Haftalık karar cetvelindeki
1990 sayılı kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/51)
44,69:73

RAPORLAR
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Danıştay Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı
fıkra ve maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/92)
82,129:137,196 ;201
2. — Denizci yetiştirme hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/363)
218
3. — Denizde can ve mal koruma hak
kında kanun tasarısına dair (1/472)
238
4. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağk cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dak kanun
taansı hakkında (1/574)
196,227
5. — Milletvekilliği seçimi hakkmda
kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili Hüse
yin Ulusoy'un, M'ebus Seçimi Kanununun
11 nci maddesinin son fıkrasının yorum
lanmasına dair önergesi hakkında (1/594,
4/72)
218,245:284
ANAYASA KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Manisa Milletvekili Haldun Sarhan
ve iki arkadaşının, İçtüzük'ün 22 nci mad
desinin değiştirilmesine dair tüzük teklifi
hakkında (2/99)
44,74
2. — Milletvekilliği seçimi hakkında
kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili Hü
seyin Ulusoy'un, Mebus Seçimi Kanunu
nun 11 nei maddesinin son fıkrasının yo
rumlanmasına dair önergesi hakkında
(1/594, 4/72)
218,245:284
BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI
1. —- Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanuna bağlı cetvellerin Bayandırlık Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak-

kında kanun tasarısına dair (1/567)
8,20:
22,45:46,47,47,48:51
2. — tstannbul Sular idaresi kurulması
hakkındaki 2226 sayılı kanuna ek kanun
tasarısına dair (1/546)
60,86:89,90,97,108 ;lll
1. — Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri
yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun tasarı
na dair (1/553)
12,12,13:16
BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz
Bekata'nın, Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nununun kaldırılması hakkındaki 484Ö sa
yılı kanuna ek kanun teklifi ile Toprak
Mahsulleri Vergisi Kanununun kaldırılma
sı hakkındaki 4840 sayılı kanuna ek kanun
tasarısına dair (2/103, 1/5,83)
60,83:84,87,
88,97,97:100
2. — Belediye Kanununun 15 ve 110
ucu maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/548) 60,84:85,87,88,
97,101:104
3. — Belediyeler ve bunlara bağlı ku
rumlar ve Belediyeler Bankası Memurları
Kmekli Sandığı teşkiline dair olan 4085 sa
yılı kanuna ek kanun tasarısı hakkında
(1/437)
186,202:204
4. — Belediyeler ve bunlara bağlı mü
esseseler ve Belediyeler Bankası Memurla
rı Emekli Sandığı kurulmasına dair olan
4085 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/551)
238
5. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması

Sayfa
hakkında kanun tasarımına dair (1/584)
18,
19,31:36,36,39:42
G. — 1946 yılı .1 jütçe Kanununa bağlı
(A) vo (1'J) işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/593)
120,164,164:166,168,170,171:174
7. — Birleşmiş, Milletler Yardım ve
Kalkındırma İdaresine iştirak edilmesi ve
yardımda bulunulması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/585)
18,18,19,23:31
8. — Danıştay Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kamına bazı
fıkra Ve maddeler eklenmesi hakkında ka
rnın tasarısına dair (1/92)
82,129:137,
196:201
9. —- Denizci yetiştirme hakkında ka
nun tasarısına dair (1/363)
218
10. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı işletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/595)
120,166,166:
167,169,170,174:177
11. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdyürlüğü ihtiyaçları
için. gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişilmesi hakkındaki kanunda değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında
(1/596)
120,166,168:169,170,170,181:184
12. — Devlet Denizyolları ve Limanla
rı işletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/597) 120,166,167,169,170,178:181
13. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı
kanuna bağlı cetvelin Adalet Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/574)
196,227
14. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi
hakkındaki 4598 sayılı kanunun geçici bi
rinci maddesinin yorumlanmasına dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi
hakkında
(3/315)
160,193,225:226
15. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayıh
kanuna bağlı cetvellerin Bayındırlık Ba-

Sayfa

kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısma dair (1/5C7)
. 8,20:
22,45:46,47,47,48:51
16. — Hariçten satma)man buharlı ve
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın gümrük
resminden muafiyetine dair olan 3339 sa
yılı kanuna ek kanun tasarısı hakkında
(1/549)
00,85:86,87,90,97,104:107
17. —• Hudut ve Sahiller Sağlık (3ene)
Müdürlüğü 1940 yılı bütçesinde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/602)
218,245,256,284,285:288
18. — İstanbul Sular İdaresi kurulma
sı hakkındaki 2226 sayılı kanuna ek kanun
taşımsına dair (1/546)
0O,K6:S9,90,97,1O8:111
19. — Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici
İşletme idaresinin Tekel Genel Müdürlü
ğüne devrine Tekel Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı
Kanunun bazı maddelerinin değiştiril inesic dair kanun tasarısı hakkında (1/538)
82,
121:122,122 ;12Ö,132,137,137,144 :147,
148:151
20. — Maliye Bakanlığı Teşkilât ve Gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı hakkında (1/587)
120,169,187:191:
192,219 =224,224 =225,227,229 =232,232,235
21. — Millî Eritin Bakanlığı nııei'ke/
kuruluş ve görevleri hakkındaki 22H7 sayılı
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/592)
218
22. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı
Kanunun 7 nei maddesini değiştirilmesine
dair kanım tasarısı hakkında (1/560)
186,204
23. — Fosta, Telgraf ve Telefim işlet
me Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için geleeck yıllara ger.iei yüklenmelere girişilme
si hakkında kanun tasarımına dair (1/577j
60,
89:92,94,97,111:114
24. — Siyasaf Bîlırilcı* Okulu hakkında
ki 2777 sayılı kanunini 2 nei maddesinin
değiştirilmesine dair kanun lisansı hak
kında (1/538)
186,204:205
25. — Subay ve askerî memurlarla ge
dikli erbaşlardan ve askerî kadrolardaki
çeşitli hizmetlerden kurslara gönderilenle-

- 5 Sayfa
rin gündelikleri hakkında kanun tasarısına
dair (1/544)
160,198:194,226:227
26. — Şark halıları ve kilimleri ile
emsalinin (serbest mahal) rejimine tâbi
tutulması hakkında kanun tasarısına dair
(1/101)
60,92:97,97,97,115:118
27. — Takip ve tahsiline imkân görülmiyen borçların silinmesine dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında (3/310)
44,74
28. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişilmesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/589)
82,121:122,126:128,132,137,151:154
29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında ödünçverme ve Kiralama ve Mü
badelelere müteallik Anlaşmanın onanması
hakkında kanun tasarısına dair (1/591)
82,
128,132,137,155:158
30. — Yeniden radyo istasyonları k u 
rulmasına dair olan 4670 sayıh kanunda
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/605)
238
1. — Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti tarafından Cumhuriyet Hükümeti
ne verilen on milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/552)
4:5,20,23,31,36:39
2. — Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri
yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı
na dair (1/553)
12,12,13:16
3 . ' — 4616 sayıh kanunla çıkarılmasına
izin verilen bonolardan bir kısmının 1934
ikinci sıra Türk borcu tahvillerinin erken
ödenmesinde kullanılabileceğine dair kanun
tasarısı hakkında (1/532)
4,19:20
DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Kütahya Milletvekili .Dr. AH Sü
ha Delilbaşı'nm, Dilekçe Komisyonunun
25 . I . 1946 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 2302 sayılı kararın Kamutayda g ö 
rüşülmesine dair Önergesi hakkında (4/66) 44,
61:68
1. — Zonguldak Milletvekili Rîfat Vardar'm, Dilekçe Komisyonunun 25 . IV .

Sayfa
1945 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
1'990 sayılı kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi hakkında (4/51)
69:73
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Avrupa Kömür Kurulunun teşki
line dair Londra'da imzalanan Anlaşma
nın onanması hakkında kanun tasarısına
dair (1/568)
120,167:168,201:202,204,205,200:
212
2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu Sözleşmesinin onanma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/572)
82,
121,124,128,141:144
3. — Birleşmiş Milletler Yardım ve Kal
kındırma idaresine iştirak edilmesi ve yar
dımda bulunulması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/585)
18,18,19,23:31
4. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı
nın Statüsünde yapılan değişikliklerin o;
.anması hakkında kanun tasarısına dair
(1/590)
120,169:170,202,205,205,213:216
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika
Birleşik Devletleri arasında Hava nakliya
tına dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/563)
8,22,46:
47,47,51:54
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ite Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında Ödünçverme ve Kiralama ve Mü
badelelere müteallik Anlaşmanın onanma
sı hakkında Irnnun tasarrsma dair (1/591)
82,
128,132,137,155:158
7. —• Türkiye-Cumhuriyeti ile Birleşik
Kırallık Hükümeti t;,asında Hava nakliya
tına dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/-564)
8,22:23,
46:47,47,55:58
8. — Türkiye ile Yunanistan arasında
İmza edilen Ticaret ve Ödeme Anlaşması
ile bağlantılarının altı ay daha uzatılması
hakkında kanun tasarısına dair (1/581) 82,128:
129,201,204,205,206:209
9. — Türk - Yunan Ticaret ve ödeme
Anlaşmasının üç ay uzatılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/565)
44,75,121,124,
128,137:140
1. — Amerika Birleşik Devletleri Hü-

Sayfa
kümeti tarafından Cumhuriyet Hükümeti
ne verilen on milyon dolarlık Kreli Anlaş
masın m onanması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/552)
4:5,20,23,31,36:39
EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Avrupa Kömür Kurulunu tcşkilne dair Londra'da imzalanan Anlaşmanın
onanması hakkında kanun tasarıs>îıa dair
(1/568)
120,167=168,201,202,204,205,209:212
2. — Milletlerarası Çalışma teşkilâtına
Statüsünde yapılan değişikliklerin onan
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/590)
120,169:170,202,205,205,213:216
3. — Şark halıları ve kilimleri ite em
salinin (Serbest mahal) rejimine tâbi tutul
ması hakkında
kanun tasarısına dair
(1/101)
«0,92:97,97,115:1.18
GÜMRÜK VE TEKEL, KOMİSYONU
RAPORLARI
1. — Hariçten satın alman buharlı ve
motorlu gemilerle memlekette yap'lan
mümasilleri İçin. getirtilecek eşyanın güm
rük resminden muafiyetine dair olan 3339
sayılı kanuna ek kanun tasarısı hakkında
(1/549)
60,85 =86,87,90,97,104:107
2. — Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Mü
dürlüğüne devrine Tekel Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki
4036 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dai'r kanun tasarısı hakkın
da (1/588)
82,121:122,122 =126,132,137,137,
144:147,148:151
3. — Şark halıları ve kilimleri ile em
salinin (Serbest mahal) rejimine tâbi tu
tulması hakkında kanun tasarısına dair
(1/101)
60,92:07,97,f)7,115:118
4. —• Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişilmesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/589)
82,121:122,126:128,132,137,1.51:154
İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Belediye Kanununun 15 ve 110 ncu
Maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı hakkında (1/548)
60,84:85,87,88,97,
101:104
2. — Belediyeler ve bunlara bağlı ku-

Sayfa
rıımlar ve Belediyeler Bankası Memnuları
Emekli Sandtğr teşkiline dair olan 4085
wıyılı Kanıma ek kanun tasarısı hakkında
(1/437)
186,202:204
3. — Belediyeler ve bunlara bağlı mües
seseler ve Belediyeler Bankası Memurları
Knnibli Sandığı kurulmasına dair olan 4085
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi
hakkında kanım tasarısına dair ((1/551)
238
4. — Danıştay Kanununun bazı (madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı fık
ra ve maddeler eklenmesi halikında kanun
tasarısına dair (1/92)
82,129=137,196:201
5. — tçtinıaatı Umumiye Kanununa müzeyyel 3 Mart 1328 tarihli kanunun kaldı
rılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/603)
218
6. — İstanbul sular idaresi kurulması
hakkındaki 2226 sayılı kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında (1/546)
60,86:89,90,97,108:111
7. — Milletvekili seçimi hakkında ka
nun tasarısı ile Niğde Milletvekili Hüseyin
Ulusoy'un, Mebus Seçimi Kanununun 11 nci
maddesinin son fıkrasının yorumlanmasına
dair Önergesi hakkında (1/594, 4/72)
60, 218,
245,284
8. — Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki
2777 saydı kanunun 2 nei maddesinin değiş
ti rilm esine dair kanun tasarısına dair
(1/538)
186,204:205
MALİYE KOMİSYOKU RAPORLARİ
1. -•• Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz
Bekata'nın, Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nununun kaldırılması hakkındaki 4840 sa
yılı kanuna ek kanun teklifi ile Toprak
Mahsulleri Vergisi Kanununun kaldırılma
sı hakkındaki 4840 sayılı kanuna ek kanun
tasarısına dair (2/103, 1/583)
60,83:84,87,
88,97,97:100
2. — Belediye Kanununun 15 ve 110 ncu
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı hakkında (1/548)
60,84:85,87,88,
97,101:104
3. — Belediyeler ve bunlara bağlı ku
rumlar ve Belediyeler Bankası Memurları
Emekli Sandığı teşkiline dair olan 4085 sa
yılı kanuna ek kamın tasarısı hakkında
(1/437)
186,202:204

_
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Sayfa
4. —.Belediyeler ve bunlara bağlı mü
esseseler ve Belediyeler Bankası Memurla
rı Emekli Sandığı kurulmasına dair olan
4085 sayılı kanunun bazı maddeelrinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/551)
238
5. — Hariçten satınalınan buharlı ve
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri İçin getirilecek eşyanın gümrük
rsminden muafiyetine dair olan 3339 sayılı
kanuna ek kanun tasarısına dair (1/549)
60,
85:86,87,90,97,104:107
6. — Maliye Bakanlığı Teşkilât ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun
bazı maddelerinin değiştirilmesine da>r ka
nun tasarısı hakkında (1/587) 120,169,187:191,
191:192,219:224,224:225,227,229:232,232:235
7. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı
kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı hakkında (1/560)
186.204
8. — Şark halıları ve kilimleri ile em
salinin (serbest mahal) rejimine tâbi tutul
ması hakkında kamın tasarısına dair
(1/101)
60,92:97,97,97,115:118
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu Sözleşmesinin onanması
hakkında kanum tasarısı ve Dışişleri ve Milüî
Eğitini Komisyonları raporları (1/572) 82,121,
124,128,141:144
2. — Denizci yetiştirme hakkında ka
nun tasarısına dlair (1/363)
218
3. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/592)
218
4. — Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki
2777 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştirihnesİne dair kanun tasarısı hakkında
(1/538)
186,204:205
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORU
•1. — Subay ve askerî memurlarla ge
dikli erbaşlardlan ve askerî kadrolardaki
çeşitli hizmetlerden kurslara gönderilenle
rin gündelikleri hakkında kanun tasarısına
dair (1/544)
160,193:194,226227

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Millî Piyango İdaresinizı 1945 yüı
Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında (3/342)
196,219
2. —. Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yıh
bilançosunun gönderildiği hakkmda Başba
kanlık tezkeresine dair (3/228) 44,74:75,75,76:79
3. — Yalova Kaplıcaları işletime Id&resinin 1943 yılı bilançosunun sunulduğuna
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi hakkın
da (3/331)
2,9:12
TARIM KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz
Bekata'nın, Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nununun kaldırılması hakkındaki 4840 sa
yılı kanuna ek kanun teklifi ile Toprak Mah
sulleri Vergisi Kanununun kaldırılması hak
kındaki 4840 sayılı kanuna ek kanun tasa
rısına dair (2/103, 1/583)
60,83:84,87,88,97,
97,100
2. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı
kanunun 7 nci maddesinin dleğiştirilanesine
dair kanun tasarısı hakkmda (1/560)
186,204

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Avrupa Kömür Kurulunun teşki
line dair Londra'da imzalanan Anlaşmanın
onanması hakkında kanun tasarısına dair
(1/568)
120,167:168,201:202,204,205,209:212
2. — Türkiye ile Yunnistam arasında
imza edilen Ticaret ve ödeme Anlaşması ile
bağlantılarının altı ay daha uzatılması h a k 
kında kanun tasarısına dir (1/581)
82,128:
129,201,204,205,206:209
3. — Türk - Yunn Ticaret ve Ödeme
Anlaşmasının üç ay uzatılması hakkında
kanun tasarısına dair (1/565)
44,75,121,124,
128,137:140
4. — Zonguldak Milletvekili Rıfat Vardar'ın, Dilekçe Komisyonunun 25 . IV ,
1945 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
1990 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi hakkında (4/51)
44

ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Denizci yetiştirme hakkında kanun
tasarısına dair (1/363)
2. — Denizde can ve mal koruma hak
kında kanun tasarısına dair (1/472)

218
238
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Sayfa
3. — Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için
gelecek yilliîva geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı
hakkında
(1/596)
120,166,168:169,170,170,181:184
4. — Hariçten satın alınan buharlı ve
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın gümrük
resminden muafiyetine dair olan 3339 sayılı
kanuna ek kanun
tasarısı
hakkında
(1/549)
60,85:86,87,90,97,104:107
5. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/577)
60,89:
92,94,97,111:114
6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika
Birlşik Devletleri arasında Hava nakliyatı
na dair olan Anlaşmanın onanmsı hakkında
kanun tasarısına dair (1/563)
8,22,46:47,
47,51:54

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik
Kırallrk Hükümeti arasında Hava nakliya
tına dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/564)
8,22:23,
46:47,47,55:58

1. —• 4516 sayılı kanunla çıkarılmasına
izin verilen bonolardan bir kısmının 1934
ikinci sıra Türk borcu tahvillerinin erken
ödenmesinde kullanılabileceğine dair kanun
tasarısı hakkında (1/532)
4,19:20
KARMA KOMİSYON RAPORU
1. — italyan uyrukhığuuna girdiğinden
dolayı Konya istiklâl Mahkemesi karariyle
Millî hudut dışına çıkarılan Suat Ramimin
Türk vatandaşlığına kabulünün muvafık
olup olmıyacağma dair bir karar verilmesi
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair
(3/12)
2,8:9

SATIN MtU.ETVEKtU.EBt ÎLE İLGİLİ İŞLER
îziu
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin
verilmesine dair
MilleVverfkiHiği. dıfcunulınazlığf.
1. — Balıkesir Milletvekili Hulusi Kü<,;iiklcr'iıı Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/340)
2. — Tekirdağ Milletvekili
Rahmi
Apîik'm Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/337)

2:4

Seçim tuftanakları
1, — istanbul Milletvekilliğine seçilen
Yahya Kemal Beyatlı'nın seçim tutanağı
2, — Kütahya Milletvekilliğine seçilen
Emin Toktar'nı seçim tutanağı

44

18

3. — Niğde Milletvekilliğine
Rifat Gürsoy'un seçim tutanağı

seçilen
19

4. — Seyhan Milletvekilliğine seçilen
Sinan Tekelioğlu'nun seçim tutanağı

19

SEÇİM
I. — Haiiıştayda arık bulunan Daire

Başkanlığı için seçim yapılması (3/344)

238

SORULAR VE CEVAPLAR
Adalet Eafeanlığmdaıı
1. — Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'un, Doktor Neşet Naci Arzan'ın öldü
rülmesi dolaytsiyle yapılan kovuşturmada
Ankara Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı
hakkında ne düşünüldüğünün bildirümesie:ı dair Adaİet Bakanlığından sözlü soru
su ve Adalet Bakanı Mümtaz Okmen'in ce-

160,161:164

vabı
İçişleri Bakanlığından

1. — Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'un, Belediye seçiminde yapıldığı ileri
sürülen yolsuzluklar hakkında sözlü soru
suna İçişleri Bakanı Hilmi Tiran'ın sözlü
cevabı
218,239:245

- f t TASAEILAE
Sayfa
1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 47 ncl maddesinin değiştirilmesine da
ir (1/580)
2
2. — Basm Birliği Kanununun kaldı
rılması hakkında (1/607)
238
3. — Basın re Yayın Genel Müdürlüğü
kuruluş, görev ve memurları hakkındaki
4473 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve hu kanuna bazı maddeler
eklenmesi hakkında (1/606)
218
4. — Beden Terbiyesi Kammuna ek 4047
sayılı kanunun geçici birinci maddesi hük
münün 1946 yılı sonuna kadar uzatılması
hakkında (1/601)
186
5. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında (1/584)
18,18,19,31:36,36,39:42
6. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A) ve (E) işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında (1/593) 60,120,164,164:166,
'
168,170,171:174
7. — Birleşmiş Milletler Yardım ve Kal
kındırma idaresine iştirak edilmesi ve yar
dımda bulunulması hakkımda (1/585) 18,18,19,
23:31
8. — Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında (1/595) 82,
82,120,166,166=167,169,170,174 =177,
9. — Devlet Demiryollarr ve Limanlan
tşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki kanunda değişiklik yapıl
masına dair (1/596)
82,120,168,168:169,170,
170,181:184
10. — Devlet Denizyolları ve Limanlan
tşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkmda (1/597)
82,120,
166,167,169,170,178:181
11. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1944 yılı kesİnheaabı hakkında
(1/598)
82
12. — Devlet Havayollan Genel Müdür
lüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
İşaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kmda (1/608)
238

Sarfı
13. — Devlet kitapları döner eermaycBİ
hakkındaki kanunun 3577 sayılı kanunla
değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkmda (1/609)
288
14. — Eskişehir'de vakıf Çifteler Çiftli
ği içindeki topraklara ilişkin ecrimisillerîn
aranmaması hakkmda (1/611)
238
15. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkmda (1/610)
238
16. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinde değişiklik
yapılması hakkında (1/602) 186,218,245,256,284,
385:288
17. — îçtimaatı Umumiye Kammuna
müzeyyel 3 Mart 1328 tarihli Kanunun
kaldırılması hakkmda (1/603)
186,218
1)8. — Kadastro ve tapu tahriri hakkın
daki 2613 sayılı kanunun 43 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair (1/612)
238
19. — Kalkınma istikrazı hakkında
(1/586)
18
20. — Kibrit ve Çakmak Tekeli jçeçici
İşletme idaresinin Tekel Genel Müdürlü
ğüne devrine ve Tekel Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4036 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair (1/588) 44,82,121:122,122:126.132,
137,137,144:147,148:151
21. — Maliye Bakanlığı teşkilât ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine
dair
(1/587)
18,120,169,187:191,191:192,219:
224,224 =225,227,229 =232,232 =235
22. — Matbuat Kanununun 50 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/613)
238
23. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tının Statüsünde 'yapılan değişikliklerin
onanması hakkında (1/590) 44,120,169:170,202.
205,205,213:216
24. — Milletvekilleri seçimi hakkında
(1/594)
60,218,245:284
25. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez
Kuruluğu ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı kanunda değişiklik yapılmasına dair
(1/592)
60,218

Sayfa
26. — Tapu ve Kadastro Oenel Müdür
lüğü. Kuruluş, ve Görevleri hakkındaki ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
(1/600)
160
27. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarr için gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişilmesi hakkında (1/589)
44,82,121:122,
126:128,132,137,151:154
28. — Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nununun kaldırılması hakkındaki 4840 sa
ydı kamına ek (1/583)
18,60,83:84,87,
88,97,97:100
29. — Türkiye"Cııınluu'iyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümdü
arasındaki ödünçvcrnıe ve Kiralama ve
ıııütalebelere mütaallik Anlaşmanın onan
ması hakkında (1/591) 44,82,128,132,137,155:158
30. — Türkiye ile Yunanistan arasın
da imza edilen Ticaret ve ödeme Anlaşma
sı İle bağlantılarının altı ay daha uzatıl
ması hakkında (1/581)
2.82,128-129,201.
204.205,206:209
31. — Vakıflar Gonet Müdürlüğü 1944
120
yılı kesiııhesabr hakkında (1/599)
32. — Vergi Usul Kanunu tasarısı
186
(f/604)
33. — Yabancı memleketlere gönderi
lecek memurların yollukları ; hakkındaki
3441 sayılı kanıma ek kanım tasarısı
(1A>«2)
34. — Yabancı memleketlerle seçici
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüsvivcndiler akdine ve bunların .şümulüne
jîîren maddelerin gümrük resimlerinde de
ğişiklikler yapılmasın» ve Anlaşmaya yarıaşnuyan "Devletler muvaredatına karşı
iedbİrlcr ahumasına. yetki verilmesi hak
kındaki 4582 sayılı kanuna ek kanun ta
sarısı (1/614)
238
35. — Yeniden radyo istasyonları ku
rulmasına dair olan 4670 sayılı kanunda
değişiklik yapılması hakkında (1/605) 186,238
1. — Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti tarafından Cumhuriyet Hüküme
tine verilen on milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanması hakkında (1/552)
4:5,20,
W-*""
23,31,36:39
2. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz

Sayfa
Bekata'nın, Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nununun kaldırdması hakkındaki 4840 sa
yılı kanuna ek kanun teklifi ile Toprak
Mahsulleri Vergisi Kanununun kaldırılması
hakkındaki 4840 sayılı kanuna ek kanun ta
sarısı (2/103, 1/583)
60,83:84,87,88,97,97:100
3. — Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişilmesi hakkında (1/553)
12,12,13:16
4. — Avrupa Kömür Kurulunun teşki
line dair Londra'da imzalanan Anlaşmanın
onanması hakkında (1/568)
120,167:168,201:
202,204,205,209:212
5. — Belediye Kanununun 15 ve 110
ncu maddelerinin değiştirilmesine dair
1/548)
60,84 =85,87,88,97,101 :104
6. — Belediyeler ve bunlara bağlı ku
rumlar ve Belediyeler Bamkası Memurları
Emekli Sandığı teşkiline dair olan 4085 sa
yılı kanuna ek kanun tasarım (1/437) 186,202204
7. — Belediyeler ve bunlara bağb mü
esseseler ve Belediyeler Bankası memurları
Emekli Sandığı kurulmasına dair olaa 4085
sayılı kaiminin bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında (1/551)
238
H, — Tîüleşmis Milletler Bğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu Sözleşmesinin niıaııması hakkında (1/572)
82,121,124,128,141:144
9. — Danıştay Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ba
zı fıkra ve maddeler eklenmesi hakkında
(1/92)
82,129:137,196:201
10. — Denizci yetiştirme
hakkında
(1/363)
218
11. — Denizde eau ve mal koruma
hakkında (1/472)
238
12. — Devlet memurlar] aylıklarının
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayıh
kanuna bağlı cetvelin Adalet Bakanlığı
kısım uda değişiklik
ya pil masına
dair
(1/574)
196,227
13. — Devlet memurları aylıklarının
tevlı i I ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanını;) bağb cetvel IITİII Bayındırlık Ba
kanlığı kısmımla değişiklik yapılması hak
kında (1/567)
8,20:22,45:46,47,47,48:51
14. ---4516 sayılı kamınla, çıkarılmasına
İzin verilim bonolardan bir kısmının 1934

— 11*Sayfa
ikinci sıra Türk borcu tahvillerinin erken
ödenmesinde
kullanılabileceğine
dair
(1/532)
4,39:20
15. — Hariçten satın alınan buharlı ve
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın gümrük
raminden muafiyetine dair olan 3339 sayılı
kanıma ek kanun tasarısı (1/549) 60,05:80,87,
90,97,104:107
16.'— istanbul sular idaresi kurulması
hakkındaki 2226 sayılı kanuna ek kanım
İnsansı (1/546")
60,86:89,90,97,108:111
17. •— Orman Kmııınıına ek 3444 sayılı
kanunun 7 ne.i maddesinin değiştirilmesine
•İnir (1/560)
186,204
İS. — Posta, Telanı f ve Telefon filet
ine Genel Müdürlüğü ihtiyaçları İçin greleeek yıllara geçiei yüklenmelere g'irişilıneNİ
hakkında (1/577)
«0,89 :92.94,97,11i :114
1İ). — Siyasal Hileler Okulu hakkında
ki 2777 sayılı kanunun 2 nci maddesinin

değiştirilmesine dair (1/538)

Sayfa
'186,204:205

20. — Sıtbay ve askerî memurlarla ge
dikli erbaşlardan ve askerî kadrolardaki
çeşitli hikmetlerden kurslara: gönderilen
lerin gündelikleri hakkında (1/544) 160,193:
194,226:227
21. — Şark halıları ve kilimleri île em
salinin (serbest mahal) rejimine tâbi tutul
ması hakkmda (1/101)
60,92:97,97,97,115:118
22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika
Birleşik Devletleri arasında Hava nakliya
tına dair olan Anlaşmanın onanması hak
kmda (1/563)
8,22,46:47,47,51:54
23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik
Krallık Hükümeti arasında Hava nakliya
tına dair olan .Anlatmanın onanması hak
kında (L/564)
8,22:23,46:47,47,55:58
24. — Türk - Yunan Ticaret TC ödeme
Anlaşmasının üç ay uzatılması hakkmda
(1/565)
44,75,121,124,124,137:140

TEKLÎFLEB
•BP"'

Ankara [Hıfzı Oğuz BckataJ
1. — Toprak Mahsulleri Vergisi Kanu
nunun kaldırılması hakkındaki 4840 sayılı
kanuna ek kanun teklif (3/103) 18,60,83:84,87,
88,97,97:100
Istambul [İsmail Hakkı ÜlktnenJ
2. — Kazanç Vergisi Kanununun 37 nci
maddesine bir fıkra eklenmesine dair
(2/105)
238
Zonguldak [Dr. Rebi Barkın]
3. — Sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretiyle kurulan iktisa
di Teşekküllerin kuruluşu ile idare ve de

netlenmesi hakkındaki 3460 sayılı kanunun
5 nei maddesinin değiştirilmesine dair
2/104)

82

Ankara [Hıfzı Oğuz Bekata]
1, — Toprak Mahsulleri Vergisi Kanu
nunun kaldırılması hakkındaki 4840 sayılı
kanuna ek kanun teklifi (2/103) 60,83:84,87,88,
97,97:100
Manisa [Haldun Sarftan t»c iki arka
daşı]
2. — İçtüzüğün 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair tüzük teklifi (2/99)
44,74

TEZKEBELEB
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ
Karışık
1. — Danıştayda açık bulunan daire
başkanlığı için seçim yapılmasına di«238
(3/344)
2. — Millî Piyango İdaresinin 1945 yılı
bilançosunun gönderildiğine dair (3/342)
60
1. — Takip ve tahsiline imkân görülemiyen borclann silinmesine dair (3/310) 44,74

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yılı
bilançosunun gönderildiği hakkında (3/228) 44,
74:75,75,76:79
Milletvekilliği dokunulmazlığı
1. — Balıkesir Milletvekili Hulûsİ Kü
çüklerin Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/340)
2. — Tekirdağ Milletvekili Rahmi
Apak'm Milletvekilliği dokumümazlığmm

44

^ü8*yfı
18

kaldırJmaseı hakkmda (3/337)

Ölüm cezalan
1. — 3 ncü Ordu Müfettişliği 103. Oto
Taburu Birinci Bölük erlerinden Tortum
lu Igmailoğlu Kemal Bedir'İn ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/343)
160
Sıkıyönetim
1. — Altı ilde ilân edilmiş olan Sıkıyö
netimin altı ay daha uzatılmasına dair
(3/341)
Yorum istekleri

45

1. — İtalyan uyrukluğuna girdiğinden
dolayı Konya istiklâl Mahkemesi karariyle millî hudut dışına çıkarılan Suat Ha
mız'in Türk vatandaşlığına kabulünün muvafık olup olmıyaeağına dair bîr karar ve
rilmesi hakkında (3/12)
2,8 :S

3*yfc

B. M. M. BAŞKANLIĞI TEZKERESİ
1. — Sayın üyelerden bazılarına İzin ve
rilmesine dair (3/334)
.
2:4
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. —. 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
maddesinin yorumlanmasına dair (3/315) 160,
193,225:226
2. — Millî Piyango İdaresinin 1945 yılı
bilançosunun gönderildiğine dair (3/342) 19C,
219
3. — Yalova kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1943 yılı bilançosunun sunulduğuna
dair (3/311)
2,9:12

TUTANAK ÖZETİ
45
46
47
48
49
50

nci Birleşime alt
nci
»
»
nci
»
»
nci
>
•»
ncu
»
»
nci
»
»

2
8
18
44
60
82

51 nci
52 noi
53 ncü
54 ncü
55 nci
5G nci

>

>

>

120
160
186
196
218
238

ÇEŞİTLİ KÂĞITLAR
1. — Belediye Meclisinin ilk toplantısı
münasebetiyle Büyük Millet Meclisine say
gı v« bağlıbklarmm bildirildiğine dair Ak

hisar Belediye Başkanlığından gelen telyazısı
284

DÜZELTÎŞ
47
137

228

Söz alanlar

Sayfa
Sayfa
Dr. A. Arkaut (Çankırı) - Toprak Mah
Y. Abadan (Eskişehir) - Birleşmiş
sulleri Vergisi Kanununun kaldırılması
Milletler Yardım ye Kalkındırma idaresine
hakkındaki 4840 sayılı kanuna ek kanun
katılınnıası ve yardımda bulunulması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
28
münasebetiyle sözleri
84
— Doktor Neşet Naeİ Arzaıı'm öldürül
Korgl. A. R, Artunka) (Milli Savunma
mesi dolayısiyle yapılan kovuşturmada An
Bakanı) - Doktor İhsan Caııe! hakındn Di
kara Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı
lekçe Komisyonu raporu münasebetiyle sü/.hakkında ne düşünüldüğüne dair olan öner
lerİ
64,67
ge münasebetiyle sözleri
163
İ. Arukau (Eskişehir) • Oevat Ilımın
— Milletvekilleri Seçimi hakkındaki
hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu mü
Kanun münasebetiyle sözleri
271
nasebetiyle sözleri
71,72
H. Ş. Adal (Bolu) - Milletvekilleri Se
— Devlet memurları aylıklarının tev
çimi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
hit
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna
leri
275,276,278,279
ek
kanun
münasebetiyle sözleri
20
S. Anamur (Trabzon) . Birleşmiş Mil
letler Yardım ve Kalkındırma İdaresine ka
1. Avras (Van) - Milletvekilleri Seçimi
tılınnıası ve yardımda bulunulması hakkında
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
252,
daki kanun münasebetiyle sözleri
29
253,254

L .:

B
T. B. Balta (Biae) — Devlet memurları
| yapıldığı ileri sürülen yolsuzluklar hakkın
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan
daki sözlü soru önergesi münasebetiyle
3656 sayjdı kanunun bazı maddelerinin de
sözleri
243,244
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler
— Doktor Neşet Naci Arzanin öldürül
eklenmesi hakkındaki 4598 saydı kanuna
mesi dolayısiyle yapılan kovuşturmada An
ek kanun münasebetiyle sözleri
226
kara Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı
— Milletvekilleri Seçimi hakkındaki
hakkında ne düşünüldüğüne dair olan öner
kanun münasebetiyle sözleri
250,251,252
ge münasebetiyle sözleri
162,163
t. H. Baltaraoğlu (Afyon Karahiaar) — Milletvekilleri Seçimi hakkındaki
Fosta, Telgraf ve Telefon işletme Genel
kanun münasebetiyle sözleri
246,251,254,255,
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara
—
263,264,265,266,267,275,276,278,279,281
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
H. O. Bekata (Ankara) - Toprak Mah
ki kanun münasebetiyle sözleri
91 sulleri Vergisi Kanununun kaldırılması
Dr. E. Bayjmt (Haraç) - Dr. İhsan
hakkındaki 480 sayılı kanuna ek kanun mü
Canel hakkında Dilekçe Komisyonu raporu
nasebetiyle sözleri
83
münasebetiyle sözleri
64,66
M. Birsel (tamir) - Asker ailelerinden
H, Bayur (Manisa) - Belediye seçiminde
muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109

Sayfa

sayılı kanuna ek kanun münasebetiyle söz
leri
05
— Danıştay hakkındaki 3546 sayılı ka
nunim bazı maddelerinde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bazı madde ve fıkra
eklenmesine dair olan kanun münasebetiy
le sözleri
130
— Gazi Mustafa Kemal Köprüsünün ya
pılması hakkımdaki 12*23 ve 1596 sayılı Ka-

Sayfa
LIunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi
ve İstanbul Sular idaresi teşkili hakkın
daki 22*26 sayılı kanıma bazı hükümler ek
lenmesine dair olan kanun münasebetiyle
sözieri
87
R. Bulayırlı (Çanakkale) - Yalova
Kablıcaları İşletme İdaresinin 1943 yılı
bilançosu hakkında Sayıştay Komisyonu
raporu münasebetiyle sözleri
10,11

0-1. A. F. Cebesoy (Ulaştırma Bakanı) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları: için gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkındaki 4515 sayılı kanunda değişiklik
yapılmasına dair olan kanun münasebe
tiyle sözleri
168
— Posta, Telgraf ve Telefon işletme

Genel Müdürlüğü ihtiyaçları İçin gelecek
yıihi-ra geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 89,90.91,92
T. Coşkan (Gümrük ve Tekel Bakanı) Tekel Genel Müdürlüğü İhtiyaçlar için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
si hakkındaki kanun münasebetiyle söV.leri
126,127

D
Dr. A. S. Delilbaşı (Kütahya) -- Doktor
ihsan Caııel hakkında Dilekçe Komisyonu
raporu münasebetiyle sözleri
61,64,65,68
— Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkmdaki kanun münasebetiyle sözleri
91
Ş. Devrin (Zonguldak) - Danıştay hak
kındaki 3546 sayılı kanunun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanu
na bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair
olan kanun münasebetiyle sözleri
130,131
Dr. S. A. Dilenire (Rize) - Doktor İh-

san Canel hakkında Dilekçe Komisyonu
raporu münasebetiyle sözleri
62
— Posta, Telgraf ve Telefon .işletme
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
90
— Tekel Gene! Müdürlüğü ihtiyaçları
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
127
F. F. Düşünsel (Bingöl) - Cevat liman
hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri
72

E
Dr, F. Ecevit (Kastamonu) - Milletve
killeri seçimi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
262
t. Eker (Çorum) - Doktor ihsan Canel
hakkında Dilekçe Komisyonu raporu mü
nasebetiyle sözleri
68
— gark halı ve kilimleri ile benzerleri

ve hayvan postları için kurulacak serbest
yer hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
93,94
If. Elgiin (Erzurum) - 1946 yılı Büt
çe kanununa bağh (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair olan kanun mü
nasebetiyle sözleri
34

— us —
Sayfa

Sayfa
A. R. Erem (Çoruh) - Milletvekilleri
seçimi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
281
N. Erim (Kocaeli) - 194li yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli ı-etvelde değişik
lik yapılmasına dair olan kanun ıııfina-

R. Fenmen (Kocaeli) - Asker ailelerin
den muhtaç olanlara yardım hakkındaki
4109 sayılı kanuna ek kamın münasebetiyle
sözleri
A. Fırat (Erzincan) - Tosta, Telgraf
ve Telefon İşletmesi Genrl Müdürlüğü ıh-

sebetîyle sözleri

31

A. Ş. EBiner (İstanbul) - Birleşmiş Mil
letler Yardım ve Kalkınma İÎdaresine katılmması ve yardımda bulunulması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri

24

ti ya elan için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
W. Fırat (Samsun) - Doktor ihsan Caııel hakkında Dilekçe Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri

85

91

G7

G
K. Gülek (Bilecik) - Birleşmiş Milletler
Yardım ve Kalkındırma idaresine katılmması ve yardımda bulunulması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
26
— - Devlet Demiryolları ve Limanlan iş
letme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4515 sayılı kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan kanun mü
nasebetiyle sözleri
168
— Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi
Genel Müdürlüğü İhtiyaçları için gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
88,89
— Milletvekilleri Seçimi hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
257
— Milletlerarası Çalışma teşkilâtı sta

tüsünde yapılan değişikliklerin onanması
hakkındaki kamın münasebetiyle sözleri
— Şark hah ve kilimleri ile benzerleri
ve hayvan postları İçin kurulacak serbest
yer hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
— Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları
İçin gelecek yıllara geçici yüklenmelre gi
rişilmesi hakındaki kanun münasebetiyle
sözleri

H. İlgaz (Hatay) - Birleşmiş Milletler
Yardım ve Kalkındıran* idaresine katı-

Iınması ve yardımda bulunulması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri

A. İnan (Çankırı) - Milletvekilleri Se
çimi hakkındaki kanun münasebetiyle söz

leri

169

96

126

M. N. Gündüzalp (Edirne) - Şark halı
ve kilimleri ile benzerleri ve hayvan post
ları için kurulacak serbest yer hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri
94,95
Ol. M". t Gözcü (İstanbul) - Doktor ih
san Canel hakkında Dilekçe Komisyonu
raporu münasebetiyle sözleri
62

23

254,255,264,265
C. K. Incedayı (Sinob) - Belediye seci-

— 16 —
Sftyfa
minde yapıldığı ileri sürülen yolsuzluklar
hakkındaki soru önergesi münasebetiyle
sözleri
244

Sayfa
— Milletvekilleri Seçimi hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
258,262

K. Kamu (Rize) - tjark halıları ve ki
limleri iîe benzerleri ve hayvan postları iğin
kurulacak serbest yer hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
93,94,95,96
M. M, Kausn (Çorun) - Doktor İhsan
Canel hakkında Dilekçe Komisyonu raopru
münasebetiyle sözleri
67
M. Karaağaç (İsparta) - Yalova Kap
lıcaları İşletme İdaresinin 1943 yılı blan
çosu hakkında Sayıştay Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri
10,11,12
H. Karagülle (Konya) - Danıştay hak
kındaki 3546 sayılı kanunun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bazı madde ve fıkralar eklenmesine

dair olan kanun münasebetiyle sözleri 129,130
Z. Karamursal (İstanbul) - Milletvekil
leri Seçimi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
265,269,270,271,272,273,281
Ş. Koçak (Erzurum) - Doktor Neşet
Naci Arzan'm öldürülmesi dolayısiyle ya
pılan kovuşturmada Ankara Cumhuriyet
Savcısını m tarafsızlığı hakkında ne düşün
üldüğüne dair olan önerge münasebetiyle
sözleri
163
F. Kurdoğhı (Manisa) • Şark halı ve
kilimleri ile benzerleri ve hayvan postları
için kurulacak serbest yer hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri
95

M
A. Menderes (Aydın) • Mileltvekillerî
Seçimi hakkındaki kanun münasebetiyle

sözleri

C. Oral (Seyhan) - 1946 yılı Bütçe Ka
nonuna bağlı (A) İşaretli cetvelde değişik
lik yapılmasına dair olan ktıuıın uıüanscbetiyle sözleri.

S. Oran (Sayıştay Başkanı) - Yalova
kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 yılı
blançosu hakkında Sayıştay Komisyonu
münasebetiyle sözleri
11,12

32

M. ökmen (Adalet Bakam) • Dr. Ne
şet Naei Arzan'm öldürülmesi dolayısiyle
yapılan kovuşturmada Ankara Cumhuriyet
Savcısının tarafsızlığı hakkında ne düşü
nüldüğüne dair olan önerge münasebetiyle
sözleri
161,163
S. Örgeevren (Balıkesir) - 1946 yılı Büt
çe Ks-nununa bağlı (A) işaretli cetvelde dç-

246

ğİsiklik yapılmasına dair olan kanun nıünasebetiyile sözleri
31,35
— Milletvekilleri seçimi hakkındaki ka
nun münasebetiylo sözleri
276
H. R. öymen (Bolu) - Milletvekilleri
seçimi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
262
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M. B. Pars (Bursa) • Birleşmiş Milletler
Yardım ve Kalkındırma idaresine katılınması ve yardımda bulunulması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
N. Poroy (Tokad) - Şark hah ve kilim
leri ile benzerleri ve hayvan postları İçin

kurulacak serbest yer hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1943 yılı blânçosu hakkında Sayıştay
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri

30

95

10

3
Ş. Saraçoğlu (Başbakan) - Birleşmiş
[Milletler Yardım ve Kalkındırma tdare sine katılmması ve yardımda bulunulma
sı hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
23
E. Sazak (Eskişehir) - Milletvekilleri
sesimi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
253,254
R. Ş. Birer (Sivas) - Milletvekilleri se
çimi hakkındaki kanun münasebetiyle söz

leri

250

R. Soyer (Urfa) - Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan
3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler
eklenmesi hakkındaki 459S sayılı kanuna
ek kanun münasebetiyle sözleri
226
A. Sungur (Yozgad) - Milletvekilleri
seçimi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
253

3
H. Şarlan (Ordu) - Cevat liman hak
kındaki Dilekçe Komisyonu raporu müna
sebetiyle sözleri
70,73

— Dr. İhsan Canel hakkında Dilekçe
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri

H. S. Tannöver (tçel) • Birleşmiş Mil
letler Yardım ve Kalkındırma idaresine
katılmması ve yardımda bulunulması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
26
E. A. Tokad (Denizli) - Birleşmiş Mil
letler Yardım ve Kalkındırma İdaresine
katılmması ve yardımda bulunulması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
30
— Milletvekilleri Seçimi hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
249
Ş. Tugay (tçel) - Doktor İhsan Canel
hakkında Dilekçe Komisyonu raporu mü

nasebetiyle sözleri
66
S. Tuncay (Sürd) - Milletvekilleri Se
çimi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
256

63

— Şark halı ve kilimleri ile benzerleri
ve hayvan postları için kurulacak serbest
yer hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri

93

01. Ş, Tursan (tçel) - Cevat tlman hak
kındaki Dilekçe Komisyonu raporu mü
nasebetiyle sözleri

71
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Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) - Doktor İh
san Canel hakkında Dilekçe Komisyonu
raporu münasebetiyle sözleri
65
— Gazı Mustafa Kemal Köprüsünün
yapılması hakkındaki 1223 ve 1596 sayılı
kanunların bazı hükümlerinin değiştiril
mesi ve istanbul Sular İdaresi teşkili hak
kındaki 2226 sayılı kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair olan kanunu münase
betiyle sözleri
86
— Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişilmesi hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri
127

H. Uluaoy (Niğde) - Milletvekilleri Se
çimi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
268
leri
H. Uran (içişleri Bakanı) - Belediye se
çiminde yapıldığı ileri sürülen yolsuzluklar
hakkındaki sözlü soru önergesi münasebe
240
tiyle sözleri
— Milletvekilleri seçimi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri
246,266,267,268,
271,273,277,279,281
Dr. A. Uras (Mardin) - Milletvekilleri
seçimi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
258

E. Vardar (Zonguldak) - Cevat liman
hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu

münasebetiyle sözleri

H. Yalman (Ordu) - Milletvekilleri se
çimi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
257
— Posta, Telgraf ve Telefon Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçieİ yüklenmelere girişilmesi hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
90,91
S. K. Yetkin (Urfa) - Birleşmiş Millet
ler Yardım ve Kalkındırma idaresine katıhnması ve yardımda bulunulması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
28
Z. Yörük (Ankara) - Milletvekilleri se

çimi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
269,271,272,273
S. Yurdkoru (Afyon Karahisar) - Mil
letvekilleri seçimi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
258,268,272,273,278,281
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1943 yılı blânçosu hakkında Sayıştay
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri 9,10
H. Â Yücel (Millî Eğitim Bakanı) Belediye seçiminde yapıldığı ileri sürülen
yolsuzluklar hakkındaki sözlü soru öner
gesi münasebetiyle sözleri
243,245

69,70,71,72,73

