1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Afyon Karahisaı* Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, Bolvadin Belediye Başkanının yolsuz
hareketleri hakkındaki sözlü sorusuna lensleri
Bakanı Şükrü Sökmensüer,
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun
Askerî ve Mülkî emekliler aylıklarına yapılan
zam tutarlarının açıklanması hakkındaki sözlü
sorusuna Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir ve;
Afyon Kam hisar Milletvekili Kemal özçoban'm, Van'da yaptırılan Asker hastanesiyle
Hava meydanı yapımı işlerinde yolsuzluk çıktı
ğı hakkındaki haberlerin doğru olup olmadığı
na ve bu yolsuzlukları haber veren vatandaşın
tevkif ve mahkûm edilip edilmediğine dair söz
lü sorusuna Millî Savunma Bakanı Orgl. Cemil
Cahit Toydemir ile Adalet Bakanı Şinasi Dev
rin cevap verdiler.
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanu
nunun 25 nci maddesinin birinci fıkrasında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun ile;
Altmış milyon liralık madenî ufaklık para
basılması hakkındaki kanun ve:
Milletlerarası. Para Fon'u ile Kalkınma ve
îmar Bankasına katılmak için Hükümete vetki

verilmesine dair olan kanun kabul olundu.
Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla era
tın vesair binek hakkı olanların kendi malı bi
neklerinin ve Orduya alınan ahali nakliye va
sıtalarının ödenmesine dair 1471 sayılı Kanunun
4657 sayılı Kanunla, değiştirilen dördüncü mad
desinin değiştirilmesine ve;
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında
ki 1567 sayılı Kanun süresinin uzatılmasına dair
kanunlar da kabul edildi.
Yargıçlar Kanununa ek kanun tasarısının
tümü üzerinde bir müddet görüşüldü ve dinle
nilmek üzere Oturuma 15 dakika araverildi.
îkinci Oturum
Yargıçlar Kanununa ek kamın kabul edil
di ve;
22 . U . 1947 Perşembe günü. saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. —• Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine dair
olan 4844 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı (1/147) (Ulaştırma ve
Bütçe Komisyonunlarma) ;
2. — Gümrük Muhafaza memurlarının as
kerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 1841 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/148) (Millî
Savunma, Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komis
yonlarına) ;
3. — Jandarma Kanununun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
fl/140) (Millî Savunma ve İçişleri Komisyon
larına) ;
4. —• Türkiyede'ki düşman menfaatleriyle ti
cari ve ekonomik işlemlerine, menkul ve gayri
menkul mallarına el koyarak onları idare etmek
üzere bir Sekestr İdaresi, kurulması hakkında
kanun tasarısı (1/150) (Dışişleri, Ticaret, Ada

let, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) ;
Raporlar
5. —• Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve
Dışişleri ve Bütçe Komisyonları
raporları
(1/135) (Gündeme);
6. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük
Millet Meclisi 1947 yılı Bütçesinde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Ko
misyonu raporu (2/25) (Gündeme) ;
7. —• İstanbul Adalet binası yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/144) (Gündeme);
8. —• Jandarma Erat Kanununun 12 nci
ve geçici 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanım tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/139) (Gün
deme) ;
9. — Millî Eğitim Bakanlığınca idare edile-
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