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BAKANLAR KURULU
Sayfa
1. — ituş ve dolaylarımla s<;u giiıılenk'
vukua sçcli'U dcpıvıu hakkımla Maleri Ha-

kutu ITilmi Uran'm demeci

Sayfa
3:4

KANUNLAR
No.
Sayfa
Sayfa
No.
49J3 — Belediyeler ve bunlara bağlı mü
murları tekaüt sandığı teşkiline dair
esseseler ve İller Bankası emekli san
olan 4085 sayılı kanunun bazı mad
dığı kurulmasına dair ulun 4085 sa
delerinin değiştirilmesi ve bu kanu
yılı kamına ek kanım
na bazı hükümler eklenmesi hakkın
4:5
da kanun
22:27,96:102
4914 ~ Onmııı Kan umum ek 3445 sayılı
4ü24
—
Beden
Terbiyesi
Kanununa
ek
kanunun 7 ııci maddesinin değiştiril
4047 sayılı kanunun geçici birinci
mesine dair kamın
5:6
maddesi hükmünün 1946 yık sonuna
4915 — Yüksek Denizcilik okulu ve de
kadar uzatılması hakkında kanun 72,103
nizcilik meslek «kul ve kursları
7 :S i 49i) — Devlet Havayolları Cienet Müdür
hakkında kanım
lüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı
49J6 — Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki
A işaretli cetvelde değişiklik yapıl
2777 sayılı kanunun 2 ve 4 neü mad
ması'hakkında kanım
72,87:88,92,124,
delerini değiştiren kanun ti:7,16,28,2t>:ol
4917 — Devlet memurları aylıklarının
128:131
tevhit ve teatülü hakkındaki 3656 sa
4926 — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş
yılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvel ile
kadroiariyle merkez kuruluş ve gö
eklerinin Adalet Bakanlığı kısımla
revleri hakkındaki 2287 sayılı kanun
rında ve 1946 yılı Bütçe Kanununa
da değişiklik yapılması hakkında ka
bağlı A işaretli cetvelde değişiklik
nun
8 ;16I90:92,102,124,135 Ü38
yapılmasına dair kanun
7,16,28,32:35
4927 — Yeniden radyo istasyonları ku
4918 — Milletvekilleri Seçimi Kanunu
39:48
rulmasına dair 4670 sayılı kanunda
4919 — Cemiyetler Kanununun bazı mad
değişiklik yapılması hakkında ka
delerinin değiştirilmesine dair kanun
2,
nun
27 £8,102 ^03,108,124,132:185
48:65
4928 — tdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
4920 — Devlet orman işletmelerinin bazı
nunun bazı maddelerinin değiştiril
vergilerden muaf tutulması hakkın
mesi ve bir madde eklenmesi hakkın
da kanun
2,65:66,67:70
da kanun
38,73:78,80,141:146
4929 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
4921 — tçtimaatı Umumiye Kanununa mülığı kuruluş ve memurları kanununda
zeyyel kanunun kaldırılmasına dair
değşiklik yapılmasına dair olan 3820
kanun
8,89:90
sayılı kanuna ek kanun
38,78,231
4922 — Denizde can ve mal koruma hak
4930 — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
kında kanun
16:22,92:96,124
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki
4923 — Belediyeler ve bunlara bağlı mü
kanuna geçici bir madde eklenmesine
esseseler ve Belediyeler Bankası me-
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dair kanun
38,78,231
4931 — Y&bancı memleketlerle geçici ma
hiyette ticaret anlaşmaları ve modüsvivendler akdine ve bunların şümu
lüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılmasına
ve anlaşmaya yanaşmıyan Devletler
müvaredatma karşı tedbirler alın
masına yetki verilmesi hakkındaki
4582 sayılı kanuna ek kanun 72,241:242
4932 — Basın Birliği Kanununun kaldırıl
ması hakkında kanun
73,252
4933 — inönü Armağanları Kanunu 73,252:259
4934 — Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun
72,80,260:261
4935 — Matbuat Kanununun 50 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında ka
nun
80,261:288
4936 — Üniversiteler Kanunu
72,103:124,124,
146:185,188:230,234 =240,252,288,289:292
4937 — 1946 Bütçe Kanununa balı A işa
retli cetvelde değişiklik yapılması
hakkmda kanun
72:140,188,240:241,252,
288,292:295
3938 — Kalkınma istikrazı hakkında ka
mın
72,242:243,252,288,296:299
4939 — Muamele Vergîisi Kanununda deği
şiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı
kanun ve ekleri gereğince bazı mad
delerden alınan isthlâk vergisinin
muamele vergsiyîe birleştirilmesine
dair kanun 72:73,243:252,265,288,289:302

No.
Sayfa
4940 — Devlet kitapları döner sermayesi
hakkındaki kanunun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun 80,259,
265,288,303:306
4941 — Eskişehir'de vakıf Çifteler Çiftli
ği içindeki topraklara ilişkin ecrimisillerin aranmaması hakkında kanun
80,
259:260,265,288,306:309
4942 — Kazanç Vergisi Kanununda deği
şiklikler yapılmasına daU* kanun 80,260,
265,288,310:313
4943 — Af Kanunu
80,140,332:334
4944 — Askerî Memnu Mmtakalar Kanu
nunun birinci maddesinin A fıkrası
nın değştirilmesi hakkında 80,140,334:335
4945 — Millî Korunma Kanununun 51 nöi
maddesiyle bu kanunun 4648 sayılı
kanunla değiştirilen 10, 31, 32, 57,
66, 67 ve 68 nei maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun
2,3,140,335:342
4946 — Üç malûle aylık bağlanmasına
dair kanun
80,188,342:344
4947 — Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nunu
140,316:331,334,344,346:349
4948 — Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre
konfederasyonu arasındaki ticari mü
badelelere ve ödemelerin düzenlenme
sine ait anlaşmaya bağlı mektup hü
kümlerine uygun olarak satılacak
150 brn ton kömür için teati olunan
mektupların onanması hakkmda ka
nun
72, 188,331,334,344:345,350:353

KARARLAR
1498 — Türkiye Büyük Millet Meclisi se
çiminin yenilenmesine dair
81:87,87,
125:128,185
1499 — Danıştay Beşinci daire başkanlığı
na îhsari Aktürel'in seçildiği hakkın
da
72ı87,89
1500 — Antalya Milletvekili Mesut Çan

kaya'nın Milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında
140,230,288
1501 — Yalova Kaplıcaları işletme idare
sinin 1943 yılı bilançosuna dair
140,230
1502 — Büyük Millet Meclisinin çabsmala345
rına ara verilmesi hakkmda

DEMEÇLER
Sayfa
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin
çalışmalarına ara vermesi
dolayısiylc

Sayfa
B-ışkiin Çmlkırı Milletvekili
Benda'nın demeci

Abdulhalık
345

ÖNERGELER
SayfA

Kırklareli İNafi Kansu ve iki arkadaşı.]
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin
çalışmalarına ara verilmesine dair (4/75) 345
Kırlareli [Nafi Kansu ve. İH arkaclaşt]
2. — Türkiye Büyük Mîllet Meclisi se
çiminin yenilenmesine dair (4/74)
81:87,87,
125:128,185

Sayfa
Kütahya [Dr. AH Süha DelÜbaşıj
1. — Dilekçe Komisyonunun 25 . 1 .
1946 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
2302 sayılı kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/66)
72,88:89
Niğde [Hüseyin Ulusoy]
2. — Mebus Seçimi Kanununun 11 nei
maddesinin son fıkrasının yorumlanmasına
dair (4/72)
39:48

RAPORLAR
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Af Kanunu tasarısı hakkında
(1/621)
140,332:334
2. — Basın Birliği Kanununun kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/607)
73,252
3. — Cemiyetler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
hakkında (1/519)
2,48:65
4. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısına dair (1/575) 38,73:
78,80,141 a46
5. — Matbuat Kanununun 50 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/613)
80,261:288
6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/600)
38,78,231
7. — Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkmda
kanun tasarısına dair (1/616)
80,260:261
8. — Türkiye Kredi Fonsiye Bankası
kurulması hakkında kanun tasarısına dair
(1/539)
140,316:331,334,344,346:349
1. — Denizci yetiştirme hakkmda kanun
tasarısına dair (1/363)
7S
2. — Denizde can ve mal koruma hak
kında kanun tasarısına dair (1/472)
16:22,
92:96,124
3. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı cetveln Adalet Bakanlığı kıs

mında değşiklik yapılmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/574)
7,16,28,32:35
4. — Milletvekilliği seçimi hakkında ka
nun tasarısı île Niğde Milletvekili Hüse
yin Ulusoy'un, Mebus Sesimi Kanununun
11 nci maddesinin son fıkrasının yorumlan
masına dair önergesi hakkında (1/594,
4/72)'
39:48

ANAYASA KOMİSYONU RAPORU
1. — Milletvekilliği seçimi hakkmda ka
nun tasarısı ile Niğde Milletvekili Hüseyin
Ulusoy'un, Mebus Seçimi Kanununun 11
nci maddesinin son fıkrasmm yorumlanma
sına dair önergesi hakkında (1/594, 4/72) 39:48
BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARİ
1. — Beden Terbiyesi Kanununa ek
4047 sayılı kanunun geçici birinci madde
si hükmünün 1946 ydı sununa kadar uza
tılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/601)
72,103
2. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı İle idareci Üyeler
Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1946 yılı
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi hakkmda (1/618, 2/108)
188,240:
241^52,288,292:295
3. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/608)
72,87:
88,92,124,128:131
4. — Devlet kitapları döner sermayesi
hakkındaki kanunun 3577 sayılı kanunla
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değiştirilen 4 ııcü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/609)
80,
259,265,288,303:306
5. — Devlet orman işletmelerinin bazı
vergi ve resim ve harçlardan muaf tutul
ması hakkında kanun
tasarısına dair
. (1/556)
2,65:66,67:70
6. — Eskişehir'de vakıf Çifteler Çiftli
ği içindeki topraklara ilişkin ecrimisillerin
aranmaması hakkında kanun tasarısına da
ir (1/611)
80,259:260,265,288,306:309
7. — İstanbul Milletvekili İsmail Hak
kı Ülkmen'in, Kazanç Vergisi Kanununun
37 nei maddesine bîr fıkra eklenmesine da
ir kanun teklifi hakknıda (2/105)
80,260,265,
288,310:313
8. — Kalkınma istikrazı bakkmda ka
mın tasarısına dair (1/586)
72,242:243,252,
288,296:299
9. — Malûl iki uçak makinistine aylık
bağlanması hakkında kanun tasarısına dair
(1/619)
188,342:344
10. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapjümasma ve 2731 sayılı kanun
ve ekleri gereğince bazı maddelerden alı
nan istihlâk vergileriiiin muamele vergisi
île birleştirilmesine dair kanun tasarısı ile
Bursa Milletvekili Dr. M, Talât Simer ve
lî arkadaşının, Muamele Vergisi Kanunu
nun 45 nei maddesinin değiştirilmesi hakkındu kanun teklifine dair (1/576, 2/102) 72:73,
243£52,265,288,299:302
11. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 3820 sayılı
kanuna ek kamın tasarısı hakkında (1/566) 38,
78,231
12. — Tapu ve Kadastro (ienel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanu
na (seçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasamı hakkında (1/000;
30,78,231
13. — Tekirdağ Milletvekili lİahııd Apak
ve iki arkadaşının, «İnönü Armağanı» baş
lıklı kamın teklifine dair (2/25)
73,252:259
14. — Türkiye Kredi Fonsiye- Banka
sı kurulması hakkında kanun tasarısı hak
kında (1/539)
140,316:331,344,346:349
15. — Üniversiteler Kanunu tasamı

hakkında (1/579)

Sayfa
72,108 =124,124,146:185,188:
230,234:240,243,252,28S.289:202

1. — Belediyeler ve bunlara bağlı ku
ramlar- ve Belediyeler Bankası Memurla
rı Emekli Sandığı teşkiline dair olan 4085
sayılı kanuna ek kanun tasarısı hakkında
(1/437)
4:5
2. —• Belediyeler ve bunlara bağlı mü
esseseler ve Belediyeler Bankası Memurları
Emekli Sanlığı kurulmasına dair olan 4065
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı hakkında
(1/551)
22:27,96:102
3. — Denizci yetiştirme hakkında kainin
tasarısına dair (1/363)
7:8
4. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna ağlı cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/574)
7,16,28,32:35
5. — MilJLî Eğitim Hakanlığı merkez
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun
tasamı hakknıda (1/592)
8:16,90:92,102,124,
135:138
6. — Orman kanununa ek 3444 sayılı
kanunun 7 nei maddesinin değiştirilmesine
dair kanım tasamı hakkında (1/560)
5:1i
7. — Sij'aaal Bilgiler Okulu hakkındaki
2777 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/538)
6:7,16,28,28:31
8. — Yeniden radyo istasyonları ku
rulmasına dair olan 4670 sayılı kanundu
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı hakkında (1/605)
27:28,102:103,108,
• 124,132:1:15
l>I$tğLEBİ KOMİSYONU RAPORLARI
i. —- Türkiye ile İsviçre arasındaki ti
cari mübadelelere ve ödemelerin düzenlen
mesine ait Anlaşmaya bağlı mektup hüküm
lerine uygun olarak satılacak kömür için
teati olunan mektupların onanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/617)
188,331,
334,344:345,350:353
2. — Yabancı memleketlerle geçici ma-
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İıİyette ticaret anlaşmaları ve modüsvivendiler akdine ve bunların şümulüne giren
maddelerin gümrük resimlerinde değişiklik
ler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan
Devletler muvaredatma karşı tedbirler ata
masına yetki verilmesi hakkındaki 4582
sayılı kanuna ek kamın tasarısına dair
(1/614)
72,211:242
EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
üikmen'in Kazanç Vergisi Kanununun 37
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/105) 80,260,265,288,
310:313
2. — Kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısına dair (1/586) 72,242:243,253,288,
296 :29£>
3. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı ka
nun ve ekleri gereğince bazı maddelerden
alman istihlâk vergilerinin muamele ver
gisi ile birleştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Bursa Milletvekili Dr. M. Talât öimer ve (i arkadaşının, Muamele Vergisi
Kanununun 45 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifine dair (1/576,
2/102)
72:73,243:252,2«5,28S,299:302
4. — Türkiye ile İsviçre arasındaki ti
cari mübadelelere ve ödemelerin düzenlen
mesine ait Anlaşmaya bağlı mektup hü
kümlerine uygun olarak satılacak kömür
İyin teati olunan mektupların onanması
hakkında kanun tasarısına dair (1/617) 188,
331,334,344:345,350:353
İÇİŞLKRI KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Basın Birliği Kanununun kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/607)
73,252
2. — Cemiyetler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bir madde eklenmesi ut; dair kamın tasarısı
hakkında (1/519)
2,48:65
3. — Devlet orman işletmelerinin bazı
vergi ve restm ve harçlardan muaf tutul
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/556)
2,65:66,67:70
4. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak-

Sayİft

kında kanun tasalısına dair (1/575) 38,73:78,
80,141:14ti
5. — Matbuat Kanununun 50 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısına dair (1/613)
80,261:288
6. — Tekirdağ Milletvekili Rahmi Apak
ve iki arkadaşının «İnönü Armağanı» baş
lıklı kanun teklifine dair (2/25)
73,252:259
1. — Belediyeler ve bunlara bağlı ku
rumlar ve Belediyeler Bankasr Memurları
Emekli Sandığı teşkiline dair olan 4085 sa
yılı kanuna ek kanun tasarısı hakkında
(J/437)
4:5
2. — Belediyeler ve bunlara bağlı mü
esseseler ve Belediyeler Bankası Memur
ları Emekli Sandığı kurulmasına dair olan
4085 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/551)
22:27,96:102
3. — İçtimaatı Umumiye Kanununa müzeyyel 3 Mart 1328 tarihli kanunun kaldı
rılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/603)
8,89:90
4. — Milletvekilliği seçimi hakkında
kanun tasarısı İle Niğde Milletvekili Hü
seyin Ulusoy'un, Mebus Seçimi Kanununun
11 nci maddesinin son fıkrasının yorumlan
masına dair Önergesi hakkında (1/5Ü4,
4/72)
39:48
5r — Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki
2777 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilin esine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/538)
6:7,16,28,28:31
MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Devlet orman iletmelerinin bazı
vergi ve resim ve harçlardan muaf tutul
ması hakkında kanun tasarısı (1/556)
2,65;
66,67:70
2. — Eskişehir'de vakıf Çifteler çiftliği
içindeki topraklara ilişkin ecrimisilierin
aranmaması hakkında kanun tasarısına
dair (1/611)
80,259:260,265,288,306:30<>
3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hak
kı Ülkmen 'in, Kazanç Vergisi Kanununun
37 nci maddesine bir fıkra eklenmesine
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dair kanun teklifi hakkında (2/105)
80,260,
265,288,310:313
4. — Kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısına dair (1/586) 72,242:243,252,288,
296:299
5. — Malûl iki uçak makinistine ayl"k
bağlanması hakkında kanun tasarısına dair
(1/619)
188,342:344
6. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731 sayıiı ka
nun ve ekleri gereğince bazı maddelerden
alman istihlâk vergilerinin muamele vergisi
ile birleştirilmesine dair kanun tasarısı
ile Bursa Milletvekili Dr, M. Talât Simer
ve 6 arkadasmın, Muamele Vergisi Kanu
nunun 45 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifine dair (1/576,
2/102)
72 :73,243 .-252,265,288,299:302
7. — Türkiye Kredi Fonsiye Bankası
kurulması hakkında kanun tasarısına dair
(1/539)
140,316 =331,334,344,340:349
8. — Yalova Kaplıcaları işletme ida
resinin 1943 yılr bilançosunun sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi hak
kında (3/331)
140,230
1. — Belediyeler ve bunlara bağlı ku
rumlar ve Belediyeler Bankası Memur
ları Emekli Sandığı teşkiline dair olan 4085
sayılı kanuna ek kanun tasarısı hakkında
(1/437)
4::>
2. — Belediyeler ve bunlara-bağlı mü
esseseler ve Belediyeler Bankası Memur
ları Emekli Sandığı kurulmasına dair olan
4085 sayılı kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler ekenmesi hakkmda kanun tasarısına
dair (1/551)
22:27,96:102
3. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/560) 5:6
MECLİS HESAPLARI İNCELEME KOMİS
YONU RAPORU
1. — Millî Saraylarla KSşklerdeki eşya
hakkmda (5/43)
72,88
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Beden Terbiyesi Kanununa ek
4047 sayılı kanunun geçici birinci maddesi

Sayfa
hükmünün 1946 yılı sonuna kadar uzatıl
ması hakkında krmıın tasarısına dair
(1/601)
72,103
2. — Devlet kitapları döner sermayesi
hakkındaki kanunun 3577 sayılı kanunla
değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında
(1/609)
80,259,265,288,303:300
3. — Tekirdağ Milletvekili Rahmi Apak
ve iki arkadaşının «İnönü Armağanı» baş
lıklı kanun teklifi hakkında (2/25) 73,252:239
4. — Üniversiteler Kanunu tasarısı
hakkında (1/579)
72,103:124,124,146:185,188:
230,234:240,243,252,288,289:292
1. — Denizci yetiştirme hakkmda ka
nun tasarısına dair (1/363)
7:8
2. — Mîllî Eğitim Bakanlığı merkez ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı
kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/592) 8:16,90:92/102,
124,135:138
3. — Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki
2777 sayılı kanunun 2 nci madesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı hakkında
(1/538)
6:7,16,28,28:31
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARİ
1, — Ask«rî Memnu Mıntakalar Kanu
nunun 1 nci maddesinin (A) fıkrasının
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/620)
140,334:335
2, — Malûl iki uçak makinistine aylık
bağlanması hakkında kanun tasarısına dair
(1/619)
188,342:344
3, — Tekirdağ Milletvekili Rahmi
Apak ve İki arkadaşının «İnönü Arma
ğanı» başlıklı kanun teklifine dair (2/25) 73,
252:259
SAÖLIK VE SOSYAL YARDİM KOMİSYONU
RAPORLARI
1. — Kütahya Milletvekili Dr. Ali Sü
ha Delİlbaşı'nın, Dilekçe Komisyonunun
25 . I . 1946 tarihli Haftalık Karar cetve*
lindeki 2302 sayılı kararın Kamutayda
görüşülmesine dair Önergesi hakkında
(4/66)
72,88:89
2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununda de-

~

Sayfa
ğişiklik yapılmasına dair olan 3820 sayılı
V.-mına <*k kanun tasarısı hakkıt';İ!i (1/566) 38,
78,231
SAYTŞTAY KOMİSYONU RAPORU
1. - - Yalovn TCiiphcalan işletilir 1darpsînîıı 1943 yılr hilfunvssunıi]) sunuldu
ğuna da i i* Miivı^bıy Tİaskiinlığ! tezkeresi
hftkkmda f3/33n
340.23(1
TABIM KOMİSYONU RAPORLAKI
1. — Devlet Orman işletmelerinin bazı
vergi ve resim ve harçlardan muaf tutul
ması hakkında katıun tasarısına dair
(1/556)
2,65:66,67:70
2. — Tekirdağ Milletvekili Rahmi Apak
ve iki arkadaşının «inÖnü Armağanı» baş
lıklı kamın teklifi hakkında (2/25) 73,252:259
1. — Orman Kanununa ek 3444 saydı
kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı hakkında (1/560)

5:6

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılr ka
nun ve ekleri gereğince bazı maddelerden
alınan istihlâk vcrjtîlerinin muamele vergi
si ile birleştirilmesine dair kanun tasarısı
ile Bursa Milletvekili Dr. M. Talât Simer
ve altı arkadaşının, Muamele Vergisi Kanu
nunun 45 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkmda kanun teklifine dair (1/576,
2/102)
72:73,243:252,265,288.299:302
2. — Türkiye ile isviçre arasındaki ti
cari mübadelelere ve ödemelerin düzenlen
mesine ait Anlaşmaya başlı mektup hü
kümlerine uyfrun olarak satılacak kömür
için teati olunan mektupların onanması
hakkında kanun tasarısına dair (1/617) 188.
331,334,344:345,350:353

Sayfa

3. — Yabancı memleketlerle geçici ma
hiyette ticaret anlaşmaları ve modüsvivendile-r akdine ve bunların şümulüne giren
maddelerin gümrük resimlerinde değişik
likler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşma
yan Devletler muvaredatma karşı tedbir
ler almmasma yetki verilmesi hakkındaki
4582 sayılı kanuna ek kanun tasarısına dair
(1/614)
72,241:242
TUTANAKLARI İNCELEME KOMÎSYONU
RAPORU
1. — Seyhan Mlletvekilliğine seçilen
Sinan Tekelioğlu'na ait seçim tutanağının
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi
hakkında (3/339)
2,39
ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Denizde can ve mal koruma hak
kında kanun tasarısına dair (1/472)
16:22,
92:96,124
2. — Denizci yetiştirme hakkmda ka
nun tasarısına dair (1/363)
7:8
GEÇtCt KOMİSYON RAPORU
1. — MHIİ Korunma Kanununun 51 nci
maddesiyle hu kanunim 4648 sayılı kanun
la değiştirilen 10, 31, 32, 57. 66, 67 ve 68
nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkmda (1/615)
140,335:342
KARMA KOMİSYON RAPORLARI
Adalet - Anayasa Komisyonlarından
1. -— Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkmda (3/319)
140,230,288
Adalet - içişleri
2. — Danıştayda açık bulunan daire
başkanlığı İçin seçim yapılmasına dair
(3/344)

72

SAYIN MİLLETVEKİLİ Rt İLE İLGİLİ İŞLER
Milletvekillig-i dokunulmazlığı
1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/319)
140,230,288
2. — istanbul Milletvekili Dr. Kemal
Cenap Berksoy'uu Milletvekilliği dokunul-

u[azlığının kaldırılması hakkında (3/346)
140
3. — istanbul Milletvekili Hüseyin Cahid Yalçın'in Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/347)
140
4. — Kars Milletvekili Fuat Köprülü'nün Milletvekilliği dokunulmazlığının kal-

lırılması hakkında (3/345)
5. — Siîı-d Milletvekili Emin Kılıçgıoğlu 'mm Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/348)

Sayfa
38

140

Sayfa
Seçim tutanağı
1. — Seyhan , Milletvekilliğine seçilen
Sinan Tekelioğlu'na ait seçim tutanağının
gönderildiğine dair (3/339)
2,30

SEÇİMLER
1. — Danıştayda açık bulunan daire baş

kanlığı için seçim yapılmasına dair (3/344)

72,
87,89

SOKULAR
Sağlık ve Soıyıl Vardım Bakanlığından
1, — Malatya Milletvekili Dr. Cafer
ftzclei'nin Mnlntya Memleket Tlastanesiy-

1. — Af Kanunu tasarısı (1/621)

80.140,
332:334
2. — Askerî memnu Mın t akalar Kanu
nunun 1 nei maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında. (T/620)
80,140,3X4:335
3. —- 1946 yılı Bütçe Kanununa bağİT
(A) İşaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında (1/61*0 72.188.240:241,252,28^.202:205
4. — Malul iki uçak makinistine <ıylık
bağlanması lmkk.nnln (1/010)
80,188.342:344
5. —Millî Korunma Kanununun 51 nei
maddesiyle bu kanunun 4648 sayılı kanunla
değiştirilen 10, 31, 32, 57, 66, 67 ve 68 nei
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/015) 2.3,
140,335:342
6. — Türk Oeza Kanununun 141 ve 142
nei maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(1/616)
72,80,260:261
7. — Türkiye ile "İsviçre arasında ti
cari mübadelelere ve «demelerin, düzelme
sine ait Anlaşmaya bağlı mektup hükümle
rine uygun olarak «atılacak kömür için
teati olunan mektuplarm onanması hak
kında (1/617)
72,188,331,334,344:345,350:353
1. — Basın Birliği Kanununun kal
dırılması hakkında (1/607)
73,252
2. •— Beden Terbiyesi Kanuna ek 4047
sayılı kanunun geçici birinci maddesî hük
münün 1946 yılı sonuna kadar uzatılması
hakkında (1/601)
"
72,103
3. — Belediyeler ve bunlara bağlı ktı-

le Adıyaman île^sindeki Dispanser hakkın
da yazılı sorusu

72

rnmlnr ve Belediyeler Bankası Memurları
Emekli Sandığı teşkiline dair olan 4085
sayılı Kanuna ek kanun İnsansı (1/437)
4:5
4. — Belediyeler ve bunlara bağlı mü
esseseler ve Belediyeler Bankası Memurla
rı TCnıckli Sandığı kurulmasına dair olan
40S5 sayılı kanunun ham maddelerinin değişlirihııesi ve hu kanuna bazı hükümler
eklenmesi hakkında (1/551)
22:27,96:102
5. — Ccrr-ıiyetter Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir
madde eklenmesine dtuir (1/519)
2,48:65
6. —Denizel yelişHrme hakkmdfi (1/3631 7:8
7. — Denizde can ve mal koruma hak
kında (1/472)
16:22,92:96,124
8. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A) işaretli eetvede değişiklik yapılması
hakkında (1/608)
72,87:88.02.124,128:131
9. — Devlet kitapları döner sermayesi
hakkındaki kanunun 3577 sayılı kanunla
deığştîrilen 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair (1/609)
80,259,265,288,303:300
10. — Devlet meııuıt'ları aylıklarının
tevhit ve teıdüln hakkındaki 3656 sstyılı
kstnıına bağlı cetvelin Adalet Bakanlığı
kısmında
değişiklik yapılmasına- dair
(1/574)
* '
7,16,28,32:35
11. — Devlet Orman t şl etmelerinin bazı
vergi ve resim ve harçlardan muaf tutulin MI hakkında (1/556)
2,65:66,67:70
12. — Eskişehir'de vakıf Çifteler Çift-

Şayia
lt£'i İçindeki topraklara ilişkin ecrimisillerin aranmaması hakkında (1/611) 80,259:260.
265,288,306;309
13. — Içtimaatı Umumiye Kanununa
müzeyyel 3 Mart. 1328 tarihli kanunun
kaldırılması hakkında (1/603)
8,8!) :90
14. — İdareİ Umumiyet Vilâyııt Katnımuıun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında (1/575)
38.73:78,80,141 :I46
15. - Kalkınma istikra KI hakkında
(1/586)
72,242:243,252,288,296:299
16. — Matbuat Kanununun 50 nei mad
desinin değiştirilmesi bakında (.1/613) 80,261:
288
17. — Milletvekilliği seçimi hakkında
(1/594)
'
3948
18. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez
kuruluş ve görevleri tıakkmdaki 2287 sa
ydı kanunda değişiklik yapılmasına dair
(1/592)
8 :IP.90:92.102,124.135:138
19. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılma.sına ve 2731 sayılı ka
nun ve ekleri gereğince bazı maddelerden
alınan İstihlâk vergilerinin muamele ver
gisi ile birleştirilmesine dair (1/576, 2/102) 72:
73,243:252,265,299:302
20. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı
kanunun 7 ncî maddesinin değiştirilmesine
dair (1/560)
5:6
21. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-

Bayfa
lığı kuruluş ve Memurları Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair oaln 3820 sayılı
kanuna ek kanun tasarısı (1/566)
38,78,231
22. — Siyasal Bilgiler Okulu hakkında
ki 2777 sayılı kanunun 2 nei maddesinin
değiştirilmesine dair (1/538)
6:7,16,28,28:31
23. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nuna gi'i.'icl bir madde eklenmesine dair
(1/600)
38,78,231
24. — Türkiye Kredi Fonsiye Bankası •
kurulması hakkında (1/539)
140,316:331,334,
344,346:349
25. — Üniversiteler Kanunu tasarısı
(1/579)
72,103:124,124,146:185,188:
230,234 =240,252,288,289:292
26. — Yabancı memleketlerle geçici
mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüsvivendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin gümrük resimlerinde deği
şiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan Devletler muvaredatma karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesi hakkında
ki 4582 sayılı kanuna ek kanun tasarısı
(1/614)
72,241:242
27. — Yeniden radyo istasyonları ku
rulmasına dair öten 4670 sayılı kanunda
değişiklik yapılması hakkmda (1/605)
27:28,
102,103,108,124,132:135

TEKLİFLER
Bursa [Atıf Akgüç ve iki arkadaşı]
1. — Cemiyetler Kanununun 29 ncıı
maddesinin kaldırılması hakkında (2/107) 80
fİdareci Üyeler Kvrvlnj
2. — Büyük Millet Meclisi 1946 yıh
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair
(2/108)
140,188,240:241,288,292:295
Urfa fltazi Soyerj
3. — dulunun
kromlarım keyfeden
Yüksek Mühendis Abdullah Hüsrev Guleman'a ikramiye verilmesi
hakkında
(2/106)
72

Bursa [Dr. M. Talât Simer ve, 6 arka
daşı]
1. — Muamele Vergisi Kanununun 45
nei maddesinin değiştirilmesi hakkında
(1/576, 2/102)
72:73,243:252,265,288,299:302
İstanbul [ismail Hakkı J"'Hemen]
2. — Kazanç Vergisi Kanununun 37 nei
maddesine bîr fıkra eklenmesine dair
(2/105)
80,260,265,288,310:313
Tekirdağ [Rahmi Apak ve iki arkadaşı]
3. — «İnönü Armağanı» başlıklı kanun
teklifi (2/25)
73,252:259
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Sayfa

Sayfa
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ
Karıştık
1. — Danıştayda açık bulunan daire
başkanlığı için seçim yapılmasına dair
(3/344)
72,87.83
2. — Seyhan Milletvekilliğin* seçilen
Rinan Tekelioğlu'nn «ît seçim tutanağının
pîtıderNdiğine dair (3/339.)
2,39
Milletvekilliği dokunulmazlığı
1. — Antalya Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldmlmtım hakkında (3/319)
140,230,288
2. •— İstanbul Milletvekili Dr. Kemal

Cenap Berksoy'ım Milletvekilliği dokunulmazlıgıtıııı kaldırılması bakknıda (3/346)
140
3. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Ca
hit Talçın'ın Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/347)
140
4. — Kars Milletvekili "Fuat Köprülü'nün Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/34f^
38
5. — Siird Milletvekili Emin Kılıççıoğlu'nun Milletvekiliği dokunulmazlığının
kaldırılır: a-it tukkurla (3/34'••l
140
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERESİ
1. — Yalova Kaplıcaları işletme İda
resinin 1943 yılı bilançosunun sunulduğu
na dair (3/331)
140,230

TUTANAK ÖZETLERİ
F»7
58
59
60
61

jıei Birleşime
nci
»
neu
»
ncf
t
nci
»

2
38
72
80
140

ait
»
*
»
»

62 net Birleşime ait
63 ncü
»
»
64 ncü
65 nei

•»
•»

188
234
316
346

*
»

ÇEŞÎTLÎ KAĞITLAR

t

latya Belediye

1. — Belediye Meclisinin ilk toplantısı
münasebetiyle Büyük Millet Meclisine say
gı ve bağlılıklarının bildirildiğine dair Ma-

Başkanlığından

gelen tel

70

yazısı

DÜZELTIŞLER
124
185
288
65 nci Birleşim tutanak dergisinin 327 nci
sayfasının ikinci sütunundaki 22 nei maddeden
Sayfa
197
148

Sütun

Satır
22
39

Yanlış
Bu bizde
Çiçek bahçeleri

sonra aşağıdaki cümle konacaktır:
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa
var mı?
22 nei maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
62 nci Birleşime ait
188
Doğru
Bu bizde imkânsızdır,
Gül bahçeleri, Çiçek bahçeleri

Söz alanlar

['

Sayfa
T. Abadan (Eskişehir) - İnönü Arma
ğanları Kanunu münasebetiyle sözleri
257
— Üniversiteler Kanunu münasebetiyle
aozleri
112,171,172,195,225,227,228
H, Ş, Adal (Bolu) - Idarei Umumiyei
Yİlâyat Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
74,76,78,141
— 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair
olan kanun münasebetiyle sözleri 53,54,62,64,65
S. T. Arsal (Çanakkale) - Idarei Umu
miyei Yİlâyat Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
74

Ar. Ankoğlu (Seyhan) - Üniversite
ler Kanunu münasebetiyle sözleri
117
Ut A, S. Artunkal (Millî Savunma
Bakanı) - Doktor İhsan Canel hakkındaki
İSağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu ra
poru münasebetiyle sözleri
89
H. F. Ataç (öümüaane) • Idarei Umu
miyei Vilâyat Kanununun bazı maddeleri*
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
75,78
B. Atalay (Kütahya) • Millî Eğitim
Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez ku
ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı
kanunda değişiklik yapılmasına dair olan
kanun münasebetiyle sözler
14

T. B. Balta (Bize) - Belediyeler ve
bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler
Bankası memurları tekaüt sandığı teşkiline
dair olan 4085 sayılı kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
97,99,100
— Idarei Umumiyei Yilâyat Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
73,74,77
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve
kadroları ile merkez kuruluşu görevleri
hakkındaki 2287 sayjh kanunda değişiklik
yapılmasına dair olan kanun münasebetiyle
sözleri
10,11,13,14,90
— Türkiye Eıntâk Kredi Bankası hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 319,322,
325,326,327,330
— Üç malûle aylık bağlanması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
343

— üniversiteler Kanunu münasebetiyle
sözleri
152,159,161,162,163,165,168,169,173,175
177,178,180,183,184,189,191,194,195,196,198,
199,200,206,207,208,212,213,214,216,217,220,
222,226,228,229,234,237
1. H. Baltaaoğiu (Afyon Karahtear) Af Kanunu münasebetiyle sözleri
333
— Üniversiteler Kanunu münasebetiyle
sözleri
121,163,164,176,177,179,194
O. Barla» (Gasaateb) - Matbuat Kanu
nunun 50 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
271
S. Bata (Çanakkale) - üniversiteler
Kanunu münasebetiyle sözleri
106,208
Dr. K. Bayirit (Maraş) - Üniversiteler
Kanunu münasebetiyle sözleri
202,209
H. Bayur (Manisa) - 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan kanun münasebetiyle
sözleri
50,57,65

_iâSayfa
— Üniversiteler Kanunu münasebetiy
le sözleri
164,165,166,167,172,173,174475,182,
183,204,207,208
K. Berker (ürfa) - Denizde can ve mal
korunması hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri
18
Dr. E. C. Berksoy (istanbul) - Bir de
receli segirn yapılmak üzere Büyük Millet
Meclîsi seçiminin yenilenmesine karar ve
rilmesi hakkındaki önerge münasebetiyle
sözleri
83
Üniversiteler Kanunu münasebetiyle

Sayfa
sözleri
117
C. Bilsel (Samsun) - Üniversiteler Ka
nunu münasebetiyle sözleri
105,173,224
A. Binkaya (Kastamonu) - Üniversi
teler Kanunu münasebetiyle sözleri
164
11 Birsel (tamir) - İnönü Armağanları
Kanunu münasebetiyle sözleri
254,257
— Üniversiteler Kanunu münasebe
tiyle sözleri
108,179,182
A. 8. Bodrumlu (Niğde) - Üniversiteler
Kanunu münasebetiyle sözleri
119,121,151
193,217,219

Ol. A. F. Cebesoy (Ulaştırma Bakam) •
Denizde can ve mal korunması hakkında

ki kanun münasebetiyle sözleri

B. E. Çamlar (Erzincan) - inönü Ar
mağanları Kanunu münasebetiyle sözleri 255,
256,257,258
H. Çarıklı (Balıkesir) • Bir dereceli
seçim yapılmak üzere Büyük Millet Mec
lisi seçiminin yenilenmesine karar veril

mesi hakkındaki önerge münasebetiyle
.sözleri
83
— îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
7(5

Ş. Devrin (Zonguldak) - Af Kanunu
münasebetiyle sözleri
333,334
— Denizde can ve mal korunması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
21,22
— Matbuat Kanununun 50 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
262,272,274,282,283,285,287,

nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
281,282
— Üniversiteler kanunu münasebetiyle
sözleri
149,150,152,170,172,173,202,206,207,217,
218,229

288

— 3512 sayılı Cemiyetler kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair
olan kanun münasebetiyle sözleri 51,60,61,62,63
— Üniversiteler kanunu münasebetiyle
sözleri
180,183,184
Dr. 8. A. Dilemre (Sise) - Doktor ihsan
Canel hakkındaki Sağlık ve Sosyal Tardım
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
89
— Matbuat kanununun 50 nci maddesi

Gii E. Durukan (Hatay) - Belediyeler
ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler
Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşki
line dair olan 4085 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri

16

99

F. F, Düşünsel (Bingöl) - Matbuat ka
nununun 50 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
278
— Muamele Vergisi İtanununda değişik-
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İlkler yapılmasına ye 2731 sayılı kanun
ve ekleri gereğince bazı maddelerden alman
istihlâk yergisinin muamele vergisi ile bir
leştirilmesine dair olan kanun münasebe
tiyle sözleri
243

— Üç malûle ayldt bağlanması münase
betiyle sözleri
342
— Üniversiteler kanunu münasebetiyle
sözleri
115,159,162,163,176,177,178,181,183,
218,220,227

E
Dr. F. Ecevit (Kastamonu) • 3512 sa
yılı Cemiyetler Kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesine dair olan kanun münase
betiyle sözleri
t Eker (Çorum) - Doktor ihsan Canel
hakmdaki Sağlık
ve Sosyal Yardım
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
— tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri

hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik
yapılmasına dair olan kanun münasebetiy
le sözleri
13,14
Gl. N. Eldeniz (Seyhan) - Üniversiteler
Kanunu münasebetiyle sözleri
183
E. Ergin (Mardin) - Üniversiteler Ka
nunu münasebetiyle sözleri
189,224,225
A. E. Esen (Sürt) - tnönü Armağanları
Kanunu münasebetiyle sözleri
253
t . Ezgii (Samsan) - Matbuat Kanu
nunun 50 nci maddesinin değiştirilmesi •
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 285,287

61

89

77

P
R. Fenmen (Kocaeli) - Türkiye Emlâk
Kredi Bankası hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
329
— üniversiteler Kanunu münasebetiy
le sözleri
160,162,163,171,196,201,203,206

A. Fırat (Erzincan) - Türkiye Emlâk
Kredi Bankası hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
322,323,324
— Üniversiteler Kanunu münasebetiy
le sözleri
203

ODr. M. Germen (Aydın) - Bir dereceli
segim yapılmak üzere Büyük Millet Meclisi
seçiminin yenilenmesine karar verilmesi
hakkındaki önerge münasebetiyle sözleri
86
Amiral H. Gökdalay (Sivas) • Denizde
can ve mal korunması hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
18,21
Dr. Ol. N. 1 Gözcü (istanbul) • Üniver
siteler kanunu münasebetiyle sözleri 119,189,226
K. Gülek (Bilecik) - Muamele Vergisi
kanununda değişiklik yapılmasına ve
2731 sayılı kanun ve ekleri gereğince bazı
maddelerden alman istihlâk vergisinin mu
amele vergisi ile birleştirilmesine dair olan

kanun münasebetiyle sözleri
252
— Üniversiteler kanunu münasebetiyle
sözleri
109,185,220,226,228
— Yeniden radyo istasyonları kurulma
sına dair 4670 sayılı kanunda değişiklik
yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
27
Ş. Gunattay (Sivas) • BirdereceLi seçim
yapılmak üzere Büyük Millet Meclisi seçi
minin yemlenmesine karar verilmesi hakkın
daki önerge münasebetiyle sözleri
— 3512 sayılı Cemiyetler kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka~

82

- M Sayfa

nun münasebetiyle gözleri
Dr. E. Güran (Bursa) - Denizde can ve

62

Öayİi

mal korunması hakkındaki kanun münaaebetiyle sözleri

22

H. İlgaz (Hatay) • Türkiye Emlâk Kre
di Bankası hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri
325

— Üniversiteler kanunu münasebetiyle
sözleri
166,214

S. Içoz (Yozgad) - Mİlletvekilleri-seçimi
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
41,43

C. K. Incedayı (Sinob) - İnönü Arma
ğanları kanunu münasebetiyle sözleri
258

Dr. & E. Kaatcüar (Manisa) - Üniver
siteler kanunu münasebetiyle sözleri 118,189,190
R. Kaplan (Maraş) - Matbuat kanunu
nun 50 neî maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 274,282,283
GL K. Karabelrir (İstanbul) - Üniver
siteler kanunu münasebetiyle sözleri
147
Z. Karanrarsal (İstanbul) - Milletve
killeri seçimi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
43,44,48

Ş .Koçak (Emmim) - Bir dereceli se
çim yapılmak üzere Büyük Millet Meclisi
seçiminin yenilenmesini; karar verilmesi
hakkındaki önerge münasebetiyle sözleri
83
P. Kurdoğlu (Manisa) - Muamele Ver
gisi Kanununda değişiklikler yapılmasına
ve 2731 sayılı kamın ve ekleri gereğince
bazı mjddelerden al.üuıı istihlâk vergisinin
muamele vergisi ile h.'rlestirilmesine dair
olan kanun münasebetiyle sözleri
251

M
Dr. A. Melek (Gaoanteb) - Af Kanunu
münasebetiyle sözleri
332
A. Menderes (Aydm) - Matbuat Kanu
nunun 50 nei maddesinin değiştirilmesi

hakkındaki kanun münasebetiyle sözelri 269,279
— 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun
bazı maddeelrinin t] eğiştir ilmesin e dair
olan kanun münasebetiyle sözleri
49,54,58

0. ûral (Seyhan) - Matbuat Kanununun
50 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
206
E. Oran (İzmir) - Hır dereceli seçim ya
pılmak üzere Büyük Millet Meclisi seçimi
nin yenilenmesine karar verilmesi hakkın
daki önerge münasebetiyle sözleri
84
B, Osrna (Bitlis) - Türkiye Emlâk Kre-

di Bankası hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
318,320,323
ST Osten (Ûdresun) - Belediyeler ve
bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler
Bankası memurları tekaüt sandığı teşkili
ne dair olan 4085 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı

—
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bidondaki kamın

— üniversiteler
i

M. ökmen (Adalet Bakam) - Af Kamımı aıünascbetiyle sözleri
322

^\jf\v

Karnına

münasebe-
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kanlığı kuruluş kadroları ile merkez ku
ruluşu ve fîîiı-uvleri hakkındaki 2287 sayılı
kanunundu değişiklik yapılmasına dair
olan kanun münasebetiyle sözleri
9,11) 12,
13,14,15
— Üniversiteler Kammu müııasebetiy- k> sözleri
148,169,203,236

— Mjıtbnnt Kanununun 50 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kamın mütıasebotİyie sözleri
284
H. R. öymen (Bola) - Millî Eğitim Ba

O. Pekel (Tokad) • Idarei TJmumiyei
Vilâyat Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
76
E. Peker (Kütahya) - Türkiye Emlâk
Kredi Bankası hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
320,321,322,323,324 j

— 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair
olan kanun münasebetiyle sözleri
56,59
N. Poroy (Tokad) - 3512 sayılı Cemiyetlet Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun münasebetiyle sözleri
61,62,63

B
M. A, Renda (Başkan) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çalışmalarına ara

vermesi dolayısiyle demeci

345

S
E. Sazak (Eskişehir) - Bir dereceli se
çim yapılmak üzere Büyük Millet Meclisi
seçiminin yenilenmesine karar verilmesi
hakkındaki önerge münasebetiyle sözleri 81,82,83
Dr. A. Selgil (Afyon Karahisar) Milletvekilleri seçimi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
44,45
OL K. Sevüktekin (Diyarbakır) - inönü
Armağanları Kanunu münasebetiyle sözleri 258
— Türkiye Emlâk Kredi Bankası hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
330,331
R. Ş. Sirer( Sivas) - Millî Eğitim Ba
kanlığı kuruluş kadrolariyle merkez ku
rulusu görevleri hakkındaki 2287 sayılı
kananda değişiklik yapılmasına dair olan

kanun münasebetiyle sözleri
11,15
— üniversiteler Kanunu münasebetiyle
sözleri
103,121,161,162,163,164,168,169,170,171,
174,195,197,199,200,226,228,229
Ş. Sökmensüer (Eranran) - Doktor İh
san Canel hakkındaki Sağlık ve Sosyal
Yardım Komisyonu raporu münasebetiyle
sözleri
88
— İnönü Armağanları Kanunu münase
betiyle sözleri
252
— 3512 sayılı Cemiyenler Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine dait
olan kanun münasebetiyle sözleri
52
N. E. Sümer (Maliye Balkanı) - Türk i-

—w —
Sayfa
kiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri
316,322,33ü

Sayfa
M. Taner (Kayseri) - AC Kanunu mü
nasebetiyle sözleri
334

H. R. Tankut (Maraş) - Matbuat Ka
tılımımın 50 nei maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kilinin münasehotîylye sözleri 283
T. Tafkiran (Kastamonu) - Üniversite
ler Kamımı münasebetiyle sözleri 193.19(5,199,21.8
ö l N. Tmaz (Bursa) - Üniversiteler
Kanunu münasebetiyle sözleri
238,239
Ş. Tugay (tçel) - Matbuat Kanununun
50 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
287,288
E. A, Tofeftd (Denizli) - Bîr dereceli se
çim yapılmak üzere Büyük Millet Meclisi
seçiminin yenilenmesine karar verilmesi
hakkındaki önersre münasebetiyle sözleri 85,86
S. Tuncay (SÜrd) - Bir dereceli secim
yapılmak üzere-Büyük Mîllet Meclîsi se
çiminin yenilenmesine karar verilmesi
hakkındaki önerpre münasebetiyle sözleri
84
— Üniversiteler Kanunu münasebetiy

le sözleri
180,182,183,184,221.224,228
A. R, Türel (Konya) - Matbuat Kanu
nunun 50 nci uıadedsinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 21)3,
275,284
B. Türkay (Siird) - Af Kanunu müna
sebetiyle sözleri
322
B. Ttirker (Afyonkarabisar) - Üniver
siteler kanunu münasebetiyle sözleri
239
GL Ş. Tursan (tçel) - Üniversiteler Ka
nunu münasebetiyle sözleri
146,228,237
C. Tüzel (Kayseri) - Millî Korunma
Kanununun 51 nei maddesiyle bu kanunun
4648 sayılı kanunla değiştirilen 10. 31, 32,
57,fifi,67 ve 68 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki knnım münasebetiyle
sözleri
338,339
— Üniversiteler kanunu münasebetiyle
sözleri
180,183

Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) - Bir dereceli
seçim yapılmak üzere Büyük Millet Meclisi
seçiminin yenilenmesine karar verilmesi
hakkındaki önerge münasebetiyle sözleri
83
— Denizde can ve mal korunması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
16
— tnönü Armağanları kanunu münase
betiyle sözleri
255,257
— Matbuat kanununun 50 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
265
— Üniversiteler kanunu münasebetiyle

sözleri

î. H. Ulkmen (istanbul) - Muamele
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılma
sına ve 2731 sayılı kanun ve ekleri gereğin

113,190,195,197

H. Ulusoy (Nİğre) - Üniversiteler ka
150
nunu münasebetiyle sözleri
H. Uran (tçişleri Bakam) - tdarei ümumîyei Vilâyat kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
74
— Milletvekilleri seçimi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri
43,45
— Muş ve dolaylarında son günlerde
vukua gelen deprem münasebetiyle sözleri
3

ce bazı maddelerden alınan istihlâk vergi
sinin muamele vergisi ile birleştirilmesini;

— 17 —
Sarfa
dair olan kanun münasebetiyle sözleri 243,245,
251,252

Sayfa
L. Ülkünün (Mardin) - Üniversiteler
Kanunu münasebetiyle sözleri
110,152,219

R. Vardar (Zonguldak) - Türkiye Em
lâk Kredi Bankası hakkındaki kanun mü

nasebetiyle sözleri

H. Yalanan (Ordu) - Üniversiteler Ka
nunu münasebetiyle sözleri
229

S. Yurdkoro (Afyon KarahisarJ - Millî
Korunma Kanununun 51 nci maddesiyle
bu kanunun 4648 sayılı kanunla değiştiri
len 10, 31, 32, 57, 66, 67 ve 68 nei madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
— 3512 saydı Cemiyetler Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan
kanun münasebetiyle sözleri
55
H. A. Yücel (Millî Eğitim Bakanı) Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kurulusu ve görevleri
hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik
yapılmasına dair olan kanun münasebetiyle
sözleri
10,11,12
— Üniversiteler Kanunu münasebetiyle
sözleri
155,166,172,173,175,178,179,181,190,191,
192,201,203,218,239

S. K. Yetkin (Urfa) - İnönü Armağan
ları Kanunu münasebetiyle sözleri
254,255
— Üniversiteler Kanunu münasebetiyle
sözler!
111,167,169,198,199,219
Z. Yörük (Ankara) • İnönü Armağan
ları Kanunu münasebetiyle sözleri
255
— Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadTolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan kanun münasebetiyle
sözleri
12
— Türkiye Emlâk Kredi Bankası hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
321,322
— Üniversiteler Kanunu münasebetiyle
sözleri
159,161,162,163,164,165,168,170,174,176,
177,178,179,181,184,189,192,212,213,214,215

318,319

