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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Hububat Konferansına katılmak üzere Pa
ris'e giden Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu'nun 
yerine Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Coş-
kan'ın ve 

Milletlerarası Ceza Hukuku Kongresine iş
tirak etmek üzere Cenevre'ye giden Adalet Ba
kanı Şinasi Devrin'm yerine Ekonomi Bakanı 
Tahsin Bekir Balta'nın vekâlet edeceklerine 
dair olan tezkereler okunarak bilgi edinildi. 

Binek hakkı olan subayların özlük hayvan
ları hakkındaki kanun tasarısı Başbakanlığın 
isteği üzerine geri verildi. 

Nakil Vasıtaları hakkındaki 2827 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
kabul olundu. 

Yerli ürünleri ve prinayı tâsir ve tasfiye 
ederek yağ istihsal eden müesseselerin yemden 
Muamele Vergisinden muaf tutulmalarına dair 
olan kanun tasarısının, Maliye Bakanının iste
ği üzerine, Ticaret, Maliye ve Bütçe Komis

yonlarından ayrılacak beşer üyeden kurulu 
Geçici bir Komisyonda görüşülmesi kabul edildi. 

Amortisman Sandığı hakkındaki Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi; 

Avrupa Kömür Kurulu Anlaşmasının bir 
yıl uzatılmasına dair olan protokolün onanması; 

Neuchâtel'de imza edilen Sınai mülkiyet 
haklarının korunmasına ve onarılmasına dair 
olan Anlaşmanın onanması; 

Türkiye ile îtalya arasında Ankara'da im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ek
lerinin onanması hakkındaki kanunlar kabul 
olundu. 

27 . V I I I . 1947 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
tstanbul 

Â*. Karabckir 

Kâtip 
Samsun 

N. Fırat 

Kâtip 
Konya 

M . A. Binal 

2. — SORULAR 

1. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, 
bulaşıcı hastalıklar hakkında ne gibi tedbirler 
alındığının bildirilmesi hakkındaki sözlü soru
su, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. 

2. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, 
okullarda bulaşıcı hastalıklar hakkında ne gibi 
tedbirler alındığının bildirilmesine dair olan 
sözlü sorusu, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. 

3. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
regir'in, Seyhan sulama kanalları yapımı ile Çu
kurova'daki sel tahribatı ve sulama işleri hak
kındaki sözlü sorusu, Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 

Özçoban'm, Doğu illerinde bugüne kadar açıla-
mıyan lise, kız veya erkek sanat okulları, orta
okullardaki öğretmen yokluğu ve tedris usulü 
ve okul kitaplarında mevcutf ıstılahlar hakkın
daki sözlü sorusu, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

5. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kır-
sever'in, Meriç Nehri civarındaki çeltiklerde çalı-
tırılan işçilerin sıhhi durumları ve iaşeleri hak
kındaki sözlü sorusu, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. 

6. —- Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırse-
ver'in, Çanakkale'nin gümrük iskelesi hakkında
ki sözlü sorusu, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. 

3. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/236) (Bütçe Komisyonuna); 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı (1/237) (Bütçe 
Komisyonuna); 

3. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/238) (Adalet ve içişleri Ko
misyonlarına) ; 

4. — Şose ve köprüler yapımı için gelecek 
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yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/239) (Bayındırlık ve'Bütçe 
Kominyonlarına); 

5. — Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında imzalanan « Türkiye'ye yapılacak yar
dım hakkında Anlaşma » nm onanmasına dair 
kanım tasarısı (1/240) (Dışişleri, Millî Savun
ma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

6. — 4353 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin iki 
yıl uzatılması hakkında kanun tasarısı (1/241) 
(Adalet ve Maliye Komisyonlarına); 

7. —• Veraset ve İntikal Yergisi Kanununun 
1836 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı (1/242) (Adalet.. İçişleri, Maliye ve Büt-
ço Komisyonlarına) ; 

8. —• Artırma ve Eksiltme ve îhale Kanunu
na ek kanun tasarısı (1/243) (Bayındırlık, Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarına); 

9. — Genel Muhasebe Kanununun 50 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanım tasa
rısı (1/244) (Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI R. ŞEMSETTİN 

SÎRER (Sivas) — Sayın arkadaşlarım:; Köy 
Enstitüsü mezunu öğretmenlerin geçimlerini 
düzenlemeyi ve onları aslî vazifeleri olan öğret
menliğe sıkıca bağlamayı istihdaf eden bir 
kannn tasarısı Yüksek Meclisin huzuruna sunul- ' 
muş bulunuyor. Bu tasarı, Millî Eğitim, 
Tarım, Sağlık ve Sosyal Yardım, İçiş
leri ve Bütçe Komisyonlarına havale 
buyurulmuştur. Fakat Komisyonlar incele
mek üzere tasarıyı daha ele almamışlar-
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Tezkereler 

10. — Akçaabad'ın Gurazi Köyünden Murşit-
oğlu Ahmet Sevim'in ölüm cezasına-çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/146) (Aaa-
let Komisyonuna); 

11. — Beyşehri'nin Balkanda Köyünden 
Mustafaoğlu Mustafa Melek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/147) (Adalet Komisyonuna) ; 

önergeler 
12. — Kars Milletvekili Akif Eyidoğan'm, 

Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 466 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/38) 
(Dilekçe Komisyonuna): 

13. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ» 
lu'nun, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 595 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si (4/39) (Dilekçe Komisyonuna); 

14. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nım. Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 466 sayıh 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si (4/40) (Dilekçe Komisyonuna); 

dır. Çok ehemmiyetli, biran evvel çıkmasında 
büyük fayda memul olan bir tasarıdır. Bunun 
için bir geçici komisyonun teşkiline izin verme
nizi ve bu komisyonun tasarıyı biran evvel 
incelemesini teklif ve istirham ediyorum. (Mu
vafık muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanının teklif 
ettiği geçici komisyonu, alâkadar komisyon
lardan ayrılacak arkadaşlardan teşekkül etmek 
üzere kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç 
KÂTÎPLEB : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocaeli) 
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Geçici komisyona ilgili komisyonlardan üçer 

kişi mi, beşer kişi mi seçilsin6] (Beşer kişi 
sesleri). 

Beşer kişi seçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Geçici komisyon, ilgili komisyonlardan 
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seçilecek beşer kişiden teşekkül edecektir. 

Gündemde görüşülecek madde yoktur. Cu
ma günü saat 15 te toplanılmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

«*•» 

f. 3. M. İT. fiİMHIM 


