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BAKANLAR KURULU 
Sayfa 

1. —• Amerika'ya gemi satınalmak için 
gönderilen heyetler hakkında Ulaştırma Ba
kanı Şükrü Koçak'tan Meclis soruşturul
ması yapılması isteği 3,69 :75.85 :96,96 

2. — Avrupa İktisadi İş Birliği Konfe
ransında Hükümetimizi temsil etmek üzere 
Paris'e giden Dışişleri Bakanı Necmettin 
Sadak'm dönüşüne kadar Çalışma Bakanı 
Tahsin Bekir Balta'nm vekâlet etmesi 

Sayfa 

6 

3, — Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
Maliye Bakanı Şevket Adalan'ın veki tâ
yini 

I. -- Maliye Bakanlığına Gümrük ve 
Tekel Bakanı Şevket Adalan'ın tâyini 6 

5. --- Ticaret eski Bakanı Atıf İnan 
hakkında buğday ihracı meselesi dolayı-
siyle Meclis soruşturması yapılması isteği 167: 

196,196:198 

No. 
5193 

5194 

Sayfa 
•— Millî Korunma Kanununa yöre ya
pılmış olan harcamalara ait 1943 tak
vim yılı bilançosunun onanması hak
kında Kanun 18:19,19,19,20, 

20 :24,26,29,33,33 :37 
—T- Sağlık ve »Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa 
bazı hükümler eklenmesine dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 ve 
4258 sayılı Kanuna bağlı 3 sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 19,27:33,81:82.82 
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1942 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 167, 

227 :228,228,228,229 :233 
— Orman Genel Müdürlüğünün 1942 
ı yılı Kesinhesap Kanunu 69,167,228,228, 

228:229,233:237 
— Posta, Telgraf ve Telefon Genel 
Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı Ke
sinhesap Kanunu 69,167,252: 

254,254,254,255 :258 
— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1942 akçalı 
yılı Kesinhesap Kanunu 8.260, 

268 :269,269,270 :273 

KARARLAR 
No. 

5199 ~ 
Sayfa 

Devlet llavayollar Genel Müdür
lüğü 1942 akçalı yılı" Kesinhesap Ka
nunu 68,260,269,269.274:277 

5200 - - Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1942 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 69, 

260,302 :303,304,304.307 :310 
5201 — Tayinat ve Yem Kanununun 37 

ııci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 260,303 :304,364 :365 

5202 — Deniz ve kıyılarında görülecek 
başıboş mayın, patlayıcı madde ve 
ve şüpheli cisimlerin yokedilmeleri 
hakkında Kanun 281,319:323,365:368 

5203 -— Devlet Denizyolları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1940 akçalı yılı Kesin
hesap Kanunu 68,332,361: 

362,368,381,382:385 
5204 —• Devlet Denizyolları İşletme Genel 

Müdürlüğünün 1941 akçalı yılı Ke
sinhesap Kanunu 68,332,362, 

368,381,386 ;389 
5205 — Devlet Limanları İşletme Genel 

Müdürlüğünün 1940 akçalı yılı Ke
sinhesap Kanunu 68,332,362:363,368,381. 

390 :393 



— 2 — 
No. ~ ~~~ Sayfa 
5206 — Devlet Limanları İşletme Genel 

Müdürlüğünün 1941 akçalı yılı Ke-
sinhesap Kanunu 08,332,363:364, 

368,381,394:397 
5207 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı Ke-
sinhesap Kanunu 68,333,364, 

368,381,398:401 
5208 — Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefa-

in Andlaşması ve Modüs vivendi ak
detmiş Devletler mallarından bazı
ları için giriş genel tarifesindeki re
sim hadlerinde indirmeler yapılma
sı hakkında Kanun 260,304,365, 

368,381,402 :405 
5209 — Muhasebei Umumiye Kanununun 

50 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 332 :333,368 :372,482 

5210 — 3803, 4274 ve 4459 sayılı Ka
nunların köy okulu, öğretmen evi, 

No. Sayfa 
köy sağlık memurları ve ebelen ev
leri inşa ettirilnıesiyle ilgili mad
delerinin değiştirilmesi ve 5012 ve 
5082 sayılı Kanunların kaldırılma
sı hakkında Kanun 260,261,351,372:374, 

374:381,381:382,422:447,454:474,475;486, 
488:492 

5211 — Kaçakçılığın Men ve Takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanuna ek Ka
nun 351,483,550 

5212 — Bankalar ve Devlet Müesseseleri 
Memurları aylıklarının Tevhit ve 
Teadülü hakkındaki 3059 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin (11) fık
rasının değiştirilmesine dair Kanun 

408 :4()9.484 :480,500 :510,550 :557 
5213,— Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü Teşkilatı hakkındaki 3424 sa
yılı Kanuna ek Kanun 351.482:48:3,555: 

556,587.587 ;590 

KARARLAR 
1600 — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka

nununa ek 4800 sayılı Kanunun ge
çici maddesinin birinci fıkrasının yo
rumlanmasına mahal olmadığı hak
kında 5,69,199 

1601 — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 9 ncu maddesinin yorum
lanmasına mahal olmadığı hakkında 5,69, 

218:227 
1602 — Bandırma'nın Sığırcı köyünde ka

yıtlı bulunan ve İstanbul Sultanah
met - Akbıyık - Koyuncu sokak 24/26 
numaralı evde oturan özdemiroğlu 
Ali özdemir'in ölüm cezasına çarp

tırılması hakkında 121,227 
1603 — Kütahya'nın Aslıhanlar köyünden 

Mehmetoğlu Süleyman Karakaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 5,121,227 

1604 — Antalya Milletvekili Mustafa Kor
kut 'un Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 450,502 

1605 — Çoruh Milletvekili Asım Us'un 
Milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında 450,502 

1606 — tsparta Milletvekili Kemal Tu
ran'm Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 5,450,502 

ÖNERGELER 
Afyon Karahisar [Kemal Özçoban ve 

3 arkadaşı] 
1. — Gemi satmalmak için Amerika'ya 

gönderilen heyetler hakkında Meclis soruş
turulması yapılmasına dair (4/81) 85:96,96:117 

Afyon Karahisar [Şahin Lâçin ve iki 
arkadaşı] 

2. — Buğday ihracı dolayısiyle eski 
Ticaret Bakanı Atıf îiian hakkında Meclis 

soruşturması yapılmasına dair (4/84) 107:190. 
190:198 

Ankara [Hıfzı Oğuz Bekata] 
3. — 1881 sayılı Matbuat Kanununun 

24 ncü maddesinin yorumlanmasına dair 
(4/77) 41 

Balıkesir [Eminittin Çeliköz] 
4. — Balıkesir Garı yakınında Devlet 

Demiryollarına ait arazi hakkındaki sözlü 



_i_ 
Sayfa 

geri verilmesine dair soru. önergesinin 
(4/92) 495 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünseli 
5. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Ka
nunun geçici dördüncü maddesinin kaldı
rılmasına ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair olan kanun teklifinin geri ve
rilmesi halckında (4/89) 409 

Bolu [Lûtf'i Gören ve ihsan Yalçın] 
6. — Geçici Dilekçe Komisyonunun 

21 . V . 1948 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 396 sayılı kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair (4/94) 495 

Çoruh [Doktor Cemal Kazancıoğlu] 
7. — Afyon Karahisar Milletvekili Şa

hin Lâçin ve iki arkadaşının, buğday ihra
cı dolayısiyle eski Ticaret Bakanı hakkında 
Meclis soruşturması yapılmasına dair öner
gesinin yapılmakta olan teftiş ve tahkikin 
neticelenmesine kadar tehiri hakkında 
(4/85) 196:198 

Erzincan [Behçet Kemal Çağlar] 
8. — Dilekçe Komisyonunun 23 . I . 

1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
787 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/78) 41 

Kars [Hüsamettin Tugaç] 
9. — Dilekçe Komisyonunun 24 . V . 

1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1000 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/96) 554 

Kastamonu [Muzaffer Akalın] 
10. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunda: değişiklik yapılması ve aylıklar
dan (/r 5 emeklilik karşılığı kesilmesi hak
kındaki 4805 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesinin yorumlanmasına dair (4/82) 121 

Mardin [Dr. Aziz Uran] 
11. — Dilekçe Komisyonunun 24 . V . 

1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
953 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesi
ne dair (4/95) 495 

Samsun [R-ıza İsıtan] 
12. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanıma ek 4H44 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin 7 nci fıkrasındaki fiilî 

Sayfa 
hizmet tâbirinin yorumlanması hakkında 
(4/83) 166 

Samsun [Yakup Kalgay] 
13. — Emekli aylığı ile öğretmen ve mü

derrislik, doktor, eczacı, veteriner, mühen* 
dis ve kondöktörlük aylıklarının bir kişi 
üzerinde toplanabileceğine dair olan 900 
sayılı Kanunun birinci madesinin yorum* 
lanması hakkındaki Önergenin geri veril* 
meşine dair (4/86) 262 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
14. — Maaş Kanununa ek 1574 ve bu 

Kanuna ek 3969 sayılı Kanunlarda değişik
lik yapılmasına ve Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanununun 64 ncü ve aynı kanunun 1746 
sayılı Kanunla değiştirilen 47 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair olan kanun 
tekliflerinin gündeme alınması hakkında 
(4/80) 121:124 

15. — Millî Mücadelede şehit olan gö
nüllü ve Millî Kuvvetler subay ve er aile
lerine aylık verilmesi hakkındaki Kanuna 
bir madde eklenmesine dair olan kanun 
teklifinin geri verilmesi hakkında (4/87) 281 

16. — 29 Kasım 1336 tarih ve 66 sayılı 
istiklâl Madalyası Kanununa ek Kanuna 
bir madde eklenmesine ve Olağanüstü Hal
lerin devamı süresince memur ve hizmetli
lere yapılacak yardım hakkındaki Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan kanun 
tekliflerinin geri verilmesi hakkında 
(4/93) 495 

Urfa [Vasfi Gerger] 
17. - - 4936. 5017 ve 5027 sayılı Kanun

larla verilen tazminat ve ödeneklerden ne 
suretle vergi kesileceğinin yorumlanmasına 
dair (4/91) 450 

18. — İktisadi Devlet Teşekkülleri Me
murları Tekaüt Sandığı hakkındaki 4222 
sayılı Kanunun 18 nci madesinin (A) fık
rasının yorumlanmasına dair olan öner
gesinin geri verilmesi hakkında (4/90) 451 

Yozgad [Sırrı îçöz] 
19. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu

nunun 6 nci maddesinin yorumlanmasına 
dair olan önergesinin geri verilmesi hak
kında (4/88) 333 

Zonguldak [AH Rıza tncealemdaroğlu] 
20. — Gemi satın almak için Amerika'-



4 
Sayfa 

ya gönderilen heyetler hakkında Ulaştırma 
Bakanından Meclis soruşturulması yapıl
masına dair (4/79) 85:96,96:117 

Kars [Akif EyidoğanJ 
1. — Dilekçe Komisyonunun 25 . VJU . 

1947 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
466 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/38) ' 13:17 

Samsun [Yakup Kalgay] 
2. — Emekli aylığı ile öğretmen ve mü

derrislik, doktor, eczacı, veteriner, mühen
dis ve kondüktörlük aylıklarının bir kişi 
üzerinde toplanabileceğine dair oları 90U 
sayılı Kanunun birinci maddesinin yorum

lanması hakkında (4/24) 
Sayhm • [ tiinan Tekelioğlu] 
3. — Dilekçe Komisyonunun 25 : VIII . 

1947 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
466 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/40) 

Urfa [Vasfi GergerJ 
4. — iktisadi Devlet Teşekkülleri Me

murları Tekaüt Sandığı hakkındaki 4222 
sayılı Kanunun 18 nci umdesinin (A) fik
risinin yorumlanmasına dair (4/61) 

Yozgad [titrrı IçözJ 
5. - - Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 6 ııcı maddesinin yorumlanmasına 
dair (4/45) 

Sayfa 
262 

13 t l f 

451 

333 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Bandırma ilçesi Sığırcı Bucağı
nın Sığıremıecidiye Köyünde kayıtlı bu
lunan ve İstanbul Sultanahmet Akbıyık 
mahallesi Koyuncu sokağında 24/26 numa
ralı evde oturan Özdemiroğlu Ali Özde-
mir'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/182) 121,227 

2. — Deniz ve kıyılarında görülecek 
başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli 
cisimlerin yokedilmeleri hakkında kanun 
tasarısına dair (1/45) 281,319:329,365:368 

3. —• Kaçakçılığın Men ve Takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanununa ek kanun 
tasarısı hakkında (1/123) 351,483,556 

4. —• Kimsesiz ,terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/137) 450,516:527,53i :550, 

557:586 

5. -~ Kütahya'nın, Aslıhanlar Köyün
den Mehmedoğlu Süleyman Karakaya'nın, 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/220) 121,227 

BAYİNDİRLİK KOMİSYONU RAPORU 
1. — Genel Muhasebe Kanununun 50 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanunu tasarısına dair (1/244) 332:333,368:372, 

382,482 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Milletvekili Muammer 

Eriş'in, Bankalar ve Devlet Müesseseleri 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin (B) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/71 ) 408 ;409,484 :486,506 :516,556 :557 

2. - - Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesi hükmünün 1948 
yılı sonuna kadar uzatılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/279) 530 

3. - - Deniz ve kıyılarında görülecek 
başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüp
heli cisimlerin yokedilmeleri hakkında ka
mın tasarısına dair (1/45) 281,319:329,365:368 

4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı hakkında 
(I /304) 351,482 483,555:556,587,587 :590 

5. --•- Gene! Muhasebe Kanununun 50 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanunu tasarısına dair (1/244) 332:333,368:372, 

382,482 
6. — Gümrük muhafaza memurlarının 

askerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 
1841 sayılı kanuna ek kanun tasarısı hak
kında (1/148) 530 

7. — Kaçakçılığın Men ve Takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanuna ek kanun ta-



Sayfa 
DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI 

Sayfa 
sarisi hakkında (1/123) 351,483,556 

8. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anor
mal çocukların korunması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/137) 450,516:527 

531:550,557 :586 
9 . -^14 EyJûl 1330 tarihli Tayınat ve 

Yem Kanununun 37 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/159) 260,303:304,364:365 

10. — Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'nun, Maarif Teşkilâtına 
dair Kanunun 13 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/31) 409,474:475,475 :482 

11. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrise-
fain Andlaşması ve Modüs vivendi akdet
miş Devletler mallarından bazıları için gi
riş genel tarifesindeki resim hadlerinde 
indirmeler yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/50) 260,304,365,368,381,402:405 

12. — Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz ve 
üç arkadaşının, Sivas Kongresince seçilen 
Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Döneminde bu
lunan Üyelere vatani hizmet tertibinden 
aylık verilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/42) 264,293:302 

l. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesine dair olan 4862 sa
yılı Kanuna bağlı I ve 2 sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (J/307) 19,27:29,29:33,65,81:82,82 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORU 
1. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 

çocukların korunması hakkında kanun ta
sarısına dair ( l /J37) 450,516:527,531:550, 

557:586 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU 
1. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain 

Andlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş 
Devletler mallarından bazıları için giriş 
genel tarifesindeki resim hadlerinde indir
meler yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/50) 260,304,365,368,381,402:405 

1. — Kars Milletvekili Akif Eyidoğan'-
m, Dilekçe Komisyonunun 25. VI I I . 1947 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 466 sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi "hakkında (4/38) 13:17 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 25 . VI I I . 
1947 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
466 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi hakkında (4/40) 13:17 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU. 
RAPORLARI 

J. •— Gümrük muhafaza memurlarının 
askerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 
1841 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hak
kında (J/148) 530 

2. — Kaçakçılığın Men ve Takibi bak
landaki 1918 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında (1/123) 351,483,556 

3. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain 
Andlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş 
Devletler mallarından bazıları için giriş 
gene] tarifesindeki resim hadlerinde in
dirmeler yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/50) 260,304,365,368,38J ,402 :40f> 

İOJŞLKltİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Deniz ve kıyılarında görülecek 

başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli 
cisimlerin yokedilmeleri hakkında kanun 
insansına dair (1/45) 281,319:329,365:368 

2. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/137) 450,516:527,531:550. 

557: 586 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —• Genel Muhasebe Kanununun 50 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/244) 332:333,368:372, 

382, 482 
2. — Kaçakçılığın Men ve Takibi 

hakkındaki 1918 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı hakkında (1/123) 351ı483,556 

3. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve 
Yem Kanununun 37 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı hakkında 

260,303:304,364:365 
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I Sayfa 

olanlar hakkında kanun teklifine dair 
(2/35) 450,502 

5. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve 
Yem Kanununun 37 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/159) 260,364:305 

6. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Emekli, Dul ve Yetim aylıkla
rına zam yapılması hakkındaki Kanuna 
ek 5107 sayılı Kanunun 1 nci ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/63) 451,502:506 

7. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlıı'nun, Olağanüstü Hallerin devamı 
süresince memur ve hizmetlilere yapılacak 
yardım hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/9) 451,495,506 

8. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, 29 Kasım 1336 tarih ve 66 sa
yılı İstiklâl Madalyası Kanununa ek Ka
nuna bii' madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/7) 451,495,506 

9. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununa ek 4800 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin yorumlanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi hakkında (3/222) 69,199 

I 10. —• Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
I Kanununun 9 ncu maddesinin yorumlan

masına dair Başbakanlık tezkeresi hakkın
da (3/221) 69,218:227 

SA(UlK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NU RAPORLARI 

I 1. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/137) 450,516 :527,531:550, 

557:586 

Sayfa 
4. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain 

Audlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş 
Devletler mallarından bazıları için giriş 
genel tarifesindeki resim hadlerinde indir
meler yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/50) 260,304,365,368,381,402:405 

5. - - Yozgat Milletvekili Sırrı Içöz ve 
üc arkadaşının, Sivas Kongresince seçilen 
Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci döneminde bulu
nan ('yelere vatani hizmet tertibinden ay
lık verilmesi hakkında kanun teklifine da-
İK2/42) 264,293:302 

MUOLİS HESAPLARINI İNCELEME 
KOM İSY<)N RAPORLARI 

1. — Büyük Millet Meclisi 1947 yılı 
Kasım vt Aralık ayları hesabı hakkında 
(5/71) 69,199 

2. Büyük Millet Meclisi 1948 yılı 
Ocak: Mart; ayları hesabı hakkında (5/72) 

.166,227 

MİLLÎ KCİTİM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —• Beden Terbiyesi (îenel Müdürlü

ğü Kanununa, ek 4047 sayılı Kanunun ge
çici birinci maddesi hükmünün 1948 yılı 
sonuna kadar uzatılması hakkında kanun 
tasarısın dair (1/279) 530 

2. — • Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında kanım ta
sarısına dair (1/137) 450,516:527,531,531:550, 

557:586 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Deniz ve kıyılarında görülecek 

başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli 
cisimlerin yokedilmeleri hakkında kanun 
tasarısına dair (1/45) 281,319:329,365:368 

2. —• (lümrük muhafaza memurlarının 
askerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 
1841 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına 
dair (1/148) 530 

3. — Mardin Milletvekili öl. Kiazım 
Sevüktekin'in, Subay ve Askerî memurla
ra yer değiştirme tazminatı verilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/2) 451,531 

4. — Mardin Milletvekili Ol. Kiazım 
Sevüktekin'in, Harb malûllerinden yaşı 
yetmişi geçen ve fiilî yardıma muhtaç 

1. —• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa ba
zı hükümler eklenmesine dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/307) 19,27:29,29:33,81: 

82,82 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil-



Sayfa 
8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresiyle Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısına 
dair (3/197, 1/330) 333,364,368,381,398:401 

9. — Orman Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Orman Genel Müdürlüğü 
1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun ta
sarısına dair (3/198,1/332) 167,228,228,228: 

229,233: 237 
10. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet

me Genel Müdürlüğü 1942 yıh Kesinhesa
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı 
hakkında kanun tasarısına dair (3/199, 
1/336) 167,252: 254,254,255: 258 

11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1942 
yılına ait Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısına 
dair (3/201, 1/335) 260,302:303,304,304, 

306,307:310 

Sayfa 
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresiyle Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1Ü42 yılı Kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısına dair (3/188, 1/29) 167,227: 

228,228,228,229:233 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesin
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhe
sabı hakkında kanun tasarısına dair 
(3/189, 1/333) 260,268:269,269,270:273 

3. — Devlet Denizyolları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet 
Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 
1940 yılı Kesinhesabı hakkında kanun ta
sarısına dair (3/190, 1/338) 332,361:362,368, 

381.382:385 
4. — Devlet Denizyolları İşletme Genel 

Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet De
nizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1941 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısına 
dair (3/191, 1/334) 332,362,368,381,386:389 

5. — Devlet Havayolları Genel Müdün-
lüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı 
hakkında kanun tasarısına dair (3/193, 
1/331) 260,269,269,274:277 

6. — Devlet Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısına 
dair (3/194, 1/328) 332,362:363,368,381,390:393 

7. — Devlet Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Li
manları îşletme Genel Müdürlüğü 1941 yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısına 
dair (3/195,1/329) 332,363:364,368,381,394:397 

1. — 1943 yılı Millî Korunma Bilanço
sunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez
keresi hakkında (3/138) 18:19,19,19,20,20:24,26, 

29,33,33: 37 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARİ 
1. — Ankara Milletvekili Muammer 

Eriş'in, Bankalar ve Devlet Müesseseleri 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin (B) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/71) 

408:409,484:486,506:517,556:557 
2. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain 

Andlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş 
Devletler mallarından bazıları için giriş 
genel tarifesindeki resim hadlerinde indir
meler yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/50) 200,304,365,368,381,402:405 



8 
Sayfa 

ULAŞTIMA KOMİSYONU RAPORLARİ 
1. — Deniz ve kıyılarında görülecek ba

şıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli 
eisimlerin yokedilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/45) 281,319:329,365:368 

2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı hakkında 
(1/304) 351,482 .-483,555:556,587,587:590 

(IEÇİOÎ KOMİSYON RAPORU 
I. - 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanun

ların köy okulu, öğretmen ve sağlık me
muru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/346) 351,372 :374,374:381,: 

381 :382,422 =447,454:474,475,486,488:492 

Sa^fa 

KARMA KOMİSYON RAPORLARI 

[Adalet - Anayasa] 

1. —- Antalya Milletvekili Mustafa 
Korkut'un Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/203) 450,502 

2. --- Çoruh Milletvekili Asım Us'un 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/204) 450,502 

.3. --- tsparta Milletvekili Kemal Tu
ran'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresine dair (3/219) 450,502 

SAYIN MÎLLETVEKÎLLERtYI.E ÎLGÎLÎ ÎŞLER 
da (3/22ri) Çekilme 

1. —• Ordu Milletvekili llamdi Yal
man'm, Meelis Hesaplarım İnceleme Ko
misyonundan çekilmesi 43 

îzin 
I. Sayın, üyelerden Ita/ılarıııa izin 

verilmesi 42,261:262,264:265 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. Antalya Milletvekili Mustafa 

Korkut'un Milletvekilliği dokunulmaz
lığı (3/203) 450,502 

2. --. Çoruh Milletvekili Asını IVun. 
Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/204) 450,502 

3. ••-• İspari a Milletvekili Kemal Tu
ran 'm Mi İletmek i I ligi dokunulmazlığı 
(3/219) 5,450,502 

Ödenek 
1. — Bu Toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla, izin alan Hakkâri Milletvekili Se
lim Seven'in ödeneği hakkında (3/233) 265 

2. — Bu Toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin. alan Hatay Milletvekili Ab-
dülgani Türkmen'in ödeneği hakkında 
(3/234) 206 

3. - - Bu Toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla, izin alan İstanbul Milletvekili Dv. 
Akil Muhtar Özden "m, ödeneği hakkıu-

42:43 

Ölüm 
1. -— Bolu Milletvekili Dr. Zihni Ül

geri'in ölümü (3/227) 85 
2. • Krzurunı Milletvekili Kem al ettin 

Kamu'mm ölümü (3/21.0) 5:6 
3. Mardin Milletvekili Ahdürrezak 

Satana nm ölümü (3/200) 5 
1. Tokad Milletvekili II al id Nazmi 

Keşmir'in ölümü (3/211) 6 

Seçimler 
1. - - Ankara Belediye sınırları için

deki Devlete, Özel İdare ve Belediyeye 
a il arsaların mesken yapacaklara tem
liki. hakkındaki kanun tasarısının 
görüşülmesi, için geçici bir komisyon ku
rulması fl/344) 266:267 

2. Bazı komisyonlara üye seçimi 267: 
268,269 

3. Bina yapımını. Teşvik Kanunu 
1 aşarisinin görüşülmesi için Oeç.iei bir ko
misyon kurulması (1/351) 555 

4. — Bir fdaf'eei üye seçimi 267,268,269 
5. 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunla

rın köy okulu, öğretmen ve sağlık memu
ru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının görüşülmesi için geçici bir ko-
misvon kurulması (1/316) 261 



SEÇİMLER 

SORULAR VE CEVAPLAR 

Sayfft 
hk tezkeresi (3/231) 260 

S CEVAPLAR 

Sayfa 
1. — Danıştay da açık bulunan iki tiye» 

lik için seçim yapılmasana dair Başbakan* 

Adalet Bakanlığından 
1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 

Yüregir'in, Arazi Tapulama ve Genel Af 
v Kanunu tasarıları hakkındaki sorusuna 
Adalet Bakanı Şinasi Devrin'in sözlü ce
vabı (6/112) 41,129:132 

Başbakanlıktan 
1. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali 

Çınar'ın, buğday sıkıntısı dolayısiyle Hü
kümetçe alınan tedbirlerin neler olduğuna 
vo önümüzdeki yıllar için Hükümetin hu
bubat politikasına dair sorusuna Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ah-
med Barutçu'nun sözlü cevabı (6/121) 41,124: 

129,167 :196,196:198,329,410:412,4İ9:421 
2. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zey-

tinoğlu'nun, hayat pahalılığı ve geçim zor
luğu hakkındaki sorusuna Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed Ba
rutçu'nun, sözlü cevabı (6/140) 332,409.422 • 

3. — İstanbul Milletvekili Dr. Nikola 
Fakaçelli'nin, cemaatlerce idare olunan 
vakıflar hakkındaki sorusuna Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed 
Barutçu'mm, sözlü cevabı (6/104) 3,12:13 

4. — Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'
nun, Ankara ile bazı şehirlerdeki şeker sı* 
kıntısjııa dair sorusu ve Başbakan Hasan 
Saka'nın cevabı (6/139) 313 

5. — Samsun Milletvekili Naşit Fırat'
ın, Karadeniz sahil bölgeleriyle Samsun 
ilçelerinde 1947 yılında vukubulan dolu 
âfeti ve kuraklık karşısında bu raıntakada-
ki yurttaşlarımız için ne gibi tedbirler alın
dığının bildirilmesine dair sorusuna Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ah
med Barutçu'nun, sözlü cevabı (6/127) 121, 

208:211 

1. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'm, 
tütün piyasasının bugün arzettiği manzara 

ile müstahsilin durumu hakkındaki soru
suna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Faik Ahmed Baruçtu'nun, sözlü cevabı 
(6/101) r .,,. 7:12 

Bayındırlık Bakanlığından 
1. — Belıkesir Milletvekili Eminittin 

ÇclikÖz'ün, Manyas gölünün seddeteriyle, 
Aksakal regülâtörlerinin yapılış maksadı
na ve Çakoroz değirmen bendine dair soru
suna Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek'in, 
sözlü cevabı (6/148) 408,498:502 

2. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 
Kırsever'in, Çanakkale'ye bağlı Kumkale 
bölgesindeki bataklıkların kurutulması için 
açılacak kanal hakkındaki sorusuna, Bayın
dırlık Bakanı Kasım Gülek'in, yazılı ceva
bı (6/114) 41,117 

3. — Diyarbakır Milletvekili Vedat Dic
leli'nin, Devletçe yapılacak olan Millî şose7 
ler hakkındaki sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Kasım Gülek'in, sözlü cevabı (6/122) 68, 

198,203:208 
4. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'-

ın, yollar ve şoselere tahsis edilen para
larla bataklık işleri hakkındaki sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek'in, sözlü 
cevabı (6/126) 120,215:218 

5. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik 
Soyer'in, Porsuk Barajının ihale ve mu
kavele şartlariyle bu iş için yapılan tahki
kat hakkındaki sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kasjm Gülek'in, sözlü cevabı (6/110) 3,55:65 

6. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik 
Soyer'in, Porsuk Barajı inşaatı için yapı
lan servis yolu hakkındaki sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Kasım Gülek'in, sözlü ceva
bı (6/111) 3,54:65 

Çalışma Bakanlığından 
1. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'-

ın, İş Kanununa bağlı işyerlerindeki- işçi 
ücretlerine dair sözlü sorusu (6/142) 350,531 

<# 
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2. —. Denizli Milletvekili Hulusi Oral- V 

in, İş Kanunu ile ilgili kanunlarda yapıl-" 
ması zaruri değişiklik ve yeni tasarı ve 
tüzüklere dair sözlü sorusu (6/143) 350,531 

.3. — Denizli Milletvekili Hulusi üra l ' -
ııı, işçilerin sağlığını koruma ve is, emniye
tine dair sözlü sorusu (6/144) *•" 350,531 

4. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'-
ın, Kalifiye işçi ve i§çi .evleri ve şilelerine 
dair sözlü sorusu (6/145) 350,531, 

Dışişleri Bakanlığından 
1. — Sinob Milletvekili Yusuf Kçmal 

Tengirşenk'in, Dışişleri Bakanının son 
Londra, Paris ve Atina seyahati hakkında 
Meelise izahat vermesine dair sorusuna 
Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'nı sözlü 
cevabı (6/113) 26,43:46 

Ekonomi Bakanlığından 
J. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Ka-

zaneıoğlu'nun, balıkçılık sanayiinin inkişa
fını temin için Su Ürünleri Kanunu tasarı
sının Meelise getirilmesi hakkındaki soru
suna Ekonomi Bakanı Cavit Ekin'in sözlü 
cevabı (6/128) 166,241:246 

2. — Koeaeli Milletvekili Cenap'Aksu'
nun, Ankara ile bazı şehirlerdeki şeker 
sıkıntısına dair sorusuna Ekonomi Bakanı 
Cavit Ekin'in sözlü cevabı (6/139) 313,333, 

333: 340,348 
3. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 

Yüregir'ih, 1947 yılı pamuk ve yağlı tohum 
mahsûllerinden müstahsil elinde ne miktar 
bulunduğuna, 1948 yılı hububat, pamuk ve 
yağlı tohum fiyatlarının hangi tarihte ya
yınlanacağına ve pamuk kooperatiflerine 
dair sözlü sorusu (6/137) 312,351:361 

4. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'iıı, şeker ve sigara gibi maddelere 
zam yapılıp yapılmayacağına ve şeker is-
tihsalâtı ile istihlâkinin kaç ton olduğuna 
ve Çukurova'da kurulması kararlaştırılan 
şeker fabrikalarına dair sorusuna Ekonomi 
Bakanı Cavit Ekin'in sözlü cevapları 
(6/138) 332,332,333,333:340 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli--
oğlu'nuu, halka dağıtılan pamuklu kumaş 
hakkındaki sorusuna Ekonomi Bakanı Ca
vit Ekin'in, sözlü cevabı (6/135) 280,340:345 

6. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 
Cezaroğlu'nun, ihracına müsaade edilmi-
yeu Trakya yapağılarının ihraç edilmeme
si sebebi ile bunlara Anadolu yapağılarına 
nazaran nispî kıymet tesbiti hakkında 
sözlü sorusu (6/155) 530 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 

Yüreğir'in, şeker ve sigara gibi maddelere 
zam yapılıp yapılmayacağına ve şeker is-
tihsalâtı ile istihlâkinin kaç ton olduğuua 
ve Çukurova'da kurulması kararlaştırılan 
şeker fabrikalarına dair sorusuna Gümrük 
ve Tekel Bakan Vekili Şevket A dalan'in 
sözlü cevabı (6/138) 332,333,333:340 

içişleri Bakanlığından 
1. — Çorum Milletvekili Suheyp Kara-

fakıoğlu'ımn, Çerikli İstasyonunu Sun
gurlu'ya bağlıyan şosenin Delice Köprü
süne kadar kapladığı sahanın Kırıkkale 
İlcesine bağlanmasını gerektiren sebepler 
hakkındaki sorusuna içişleri Bakanı Mü
nir Hüsrtv Oöle'nin yazılı cevabı (6/131) 240, 

305 :306 
2. — İstanbul Milletvekili Ali Kıza 

Ari'nin, gecekondu evleriyle Devlete, Be
lediyeye ve Özel idarelere ait arsalar hak
kındaki sorusu ve içişleri Bakanı Münir 
llüsrev (iöle'nin sözlü cevabı (6/133) 264, 

313 :314,452:454 
3. — Maraş Milletvekili Emin Soy-

sal'ın, valilerin tâyinlerinde takip edilen 
prensiplerle illerin iş plânı hakkındaki so
rusuna, içişleri Bakanı Münir llüsrev Gö- • 
le'nin sözlü cevabı (6/125) 120,211:215 

Maliye Bakanlığından 
1. — istanbul Milletvekili Ali Rıza 

Ari'nin gecekondu evleriyle Devlete Bele
diyeye ve Özel idarelere ait arsalar hak
kında sorusu ve Maliye Bakanı Şevket 
Adalan.'m sözlü cevabı (1/133) 264,313:314, 

452 :454 
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lioğlu'nun, Emekli Kanunu tasarısına da
ir sorusuna Maliye Bakanı Şevket Ada
lan'ın, sözlü cevabı (6/147) 408,495:498 

3. —. Niğde Milletvekili ibrahim Re-



âayfâ 
Tarım Bakanlığından 

1. — Balıkesir Milletvekili Eminittin 
Çeliköz'ün, Ergeme - Büyük Avşar köyleri 
arasındaki bataklık arazi hakkındaki so
rusuna Tarım Bakanı Tahsin Coşkan'm 
yazılı cevabı (6/151) 450,488 

2. — istanbul Milletvekili Senini Yürü
ten'in, İstanbul Şehrinin mangal kömürü 
ihtiyacı hakkında sözlü sorusu (6/154) 530 

3. — Kastamonu Milletvekili Muzaf
fer Akalın'in Cide, zeytin fidanlığına dair 
sorusuna Tarım Bakanı Tahsin Coşkan'm 
yazılı cevabı (6/150) 408,487 

4. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'-
ın Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Vete
riner Fakültesinde Komünist propagan
dası yapan sekiz öğrenci hakkında sözlü 
sorusu (6/153) 530 

5. — Tunceli Milletvekili Necmeddin 
Salıir Sılan'm, 5098 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesi üzerine Batıdan Doğuya 
dönenlerin topraklandırılarak yerleştiril
melerine, Doğu İlleriyle Tunceli'nde Top
rak Kanununun uygulanması için ne dü-
sünüldüğüna ve toprak dağıtımını çabuk-
laştırıcı bir program olup olmadığına dair 
sorusuna Tarım Bakanı Tahsin .Coşkan'-
ın söMü cevabı (6/108) 3,75:81 

;.İ&r'; "*'*" M Sayfa 
fik Soyer'in, Askerî ve Mülki Emekli Ka
nunu tasarısına dair sorusuna Maliye Ba
kanı Şevket Adalan'ın sözlü cevabı 
(6/149) 408,496:498 

4. — Seyhan Milletvekili Ahmet Rem
zi Yüregir'in, Arazi Tapulama ve Genel 
Al Kanunu taşanları hakkında sorusu 
m\ Maliye Bakanı Şevket Adalan'ın söz
lü cevabı (6/112) 41,129:132 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. —- Zonguldak Milletvekili Orhan 

Keyfi Orhun'un, Üniversitelerarası Kuru
lunca üç, profesör hakkında verilen kara
ra dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Re
şat Şemsettin Sirer'in sözlü cevabı 
(6/Î07) 3,54,246:252 

Milli Savunma Bakanlığından 
1. — Çanakkale Milletvekili Niyazi 

Çıtakoğlu'mm, Alçıtepe'de yaptırılması 
kararlaştırılmış bulunan Meçhul Asker 
Âbidesi hakkındaki sorusuna Millî »Savun
ma Bakanı Münir Birsel.'in sözlü cevabı 
(6/132) 260,290:293 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. —- Ordu Milletvekili Yusuf Ziya 

Ortaç'in, Ordu İlindeki verem hastalığı 
hakkındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam Dr. Behçet Uz'un, sözlü 
cevabı (6/105) 3,52 :54 

2. — Tunceli Milletvekili Necmeddin 
Sahiı- Sılan'm 5098 sayılı Kanuna göre 
eski yerlerine dönmekte serbest kalmış 
olanların döndükleri yerlerdeki durumla
rı ile yasak bölge halkından olanların is
kân işlerim düzenlemek ve biran evvel 
müstahsil hale getirilmelerini temin eyle
mek için. alınan tedbirler hakkındaki so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Behçet Uz'un sözlü cevabı (6/109) 
(6/109) 3,46:52 

1. — Kayseri Milletvekili Fikri Apay
dın'in, yasak bölgeler halkından olup yer
lerine dönmüş bulunan vatandaşların du
rumu hakkındaki sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Dr. Behçet Uz,un 
sözlü cevabı (6/102) 46;52 

Ticaret Bakanlığından 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Hasan Dinçer'in, afyon mahsulünün bu 
seneki mubayaa fiyatları hakkında sözlü 
sorusu (6/152) 494,555 

2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-
tuoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerde koyun eti bulunmaması 
ve harice sevkedîlen kuzular hakkındaki 
sözlü sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut 
Nedim Cfüudüzalp'ııı, sözlü cevabı (6/134) 264, 

314:319 
3. — Manisa Milletvekili Yunus Mu

ammer Alakant'm, zirai sigorta tesisi hak
kındaki etüdlere dair sorusuna Ticaret Ba
kanı Mahmut Nedim Gündüzalp'm sözlü 
cevabı (6/129) 202,262,281:283 

4. — Manisa Milletvekili Yunus Mu
ammer Alakant'm, dondan zarar gören 
İzmir ve Manisa bölgelerindeki bağcılarm 
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borçlariyle bunlara yapılacak ikrkz hak
kındaki sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut 
Nedim Gündüzalp'm sözlü cevabı (6/130) 202, 

262,283 :289 
5. —> Seyhan Milletvekili Ahmet Renizi 

Yüregir 'in, 1947 yılı pamuk ve yağlı to
hum . mahsullerinden müstahsil elinde ne 
miktar bulunduğuna, 1948 yılı hububat, 
pamuk ve yağlı tohum fiyatlarının hangi 
tarihte yayınlanacağına ve Pamuk Satış 
kooperatiflerine dair sorusuna Ticaret Ba
kanı Mahmut Nedim Gündüzalp'in sözlü 
«evabı (6/137) 312,351:361 

6. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Toprak Ofisinin istanbul Şu
besi izmir ithalât ve İhracat Genel Kâtip
liği aleyhinde yapılan tahkikat evrakı
na; izmir Ofisi ambar yangınına ve Kon
ya 'daki inşaatta yapılan suiistimale ait 
iddia sonucuna dair sorusuna Ticaret Ba
kanı Mahmut Nedim Gündüzalp'in sözlü 
cevabı (6/115) 41,141:143 

7. -*- Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Toprak Ofisi ile Elen - Türk 
Ortaklığı arasında yapılan bir satış ile 
Cumhuriyet, Bozkurt ve Yenidoğan Fabri
kalarına verilen tazminat hakkındaki so
rusuna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim 
Gündüzalp'in sözlü cevabı (6/116) 41,146:148 

8. — • Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun Öııısor, Vitol, İtiti, Trak ortak
lıklarına ve 1947 yılında ihraç edilen top
rak mahsullerine dair sorusuna Ticaret Ba
kam Mahmut Nedim Gündüzalp 'in sözlü ce
vabı (6/117) 41,152:164 

9. —•• Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğiırnun Toprak Ofisi için Amerikadan 
alınmasına teşebbüs edilen çelik silolarla 
kaybolan 41 dosyaya ve fasulye, pirinç, no-
hud.'un mısır'la mübadelesinden meydana 
gelen zarara dair sorusuna Ticaret Bakanı 
Mahmut Nedim Gündüzalp'in sözlü cevabı 

(6/118) 41,132-135 
10. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

lioğlu'nıın Toprak Ofisinin Teftiş Heyeti, 
İnzibat Komisyonu ve istanbul Kuruçeşme 
deposunda yapılan hububat suiistimli hak
kındaki sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut 

&ayia 
Nedim Gündüzalp'in sözlü cevbı (6/119) 

41,135:140 
11. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli 

oğlu'nun, ürdün Hükümetine verilen gıda 
maddeleri hakkındaki sorusuna Ticaret Ba
kam Mahmut Nedim Gündüzalp'm sözlü-
cevabı (C/120) 41,151:152 

12. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, 1947 buğday alım baremi ile ha
rice çıkarılan hububat ve 7 Eylül kararı 
dolayısiyle yükselen fiyat üzerinden fark 
olarak Konıüsyon istenip istenmediğine ve 
Ofifi Genel Müdürlüğü karariyle kimlerin 
Ofisten çıkarıldığına dair sorusuna Tica
ret Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp'm 
sözlü cevabı (6/123) 84,148:151 

.13. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlunun. Erzurum Toprak Ofisinde yapı
lan suiistimale dair sorusuna Ticaret Baka
nı. Mlımut Nedim Gündüzalp'm sözlü cevabı 
(6/124) 84,144:146 

14. —• Tekirdağ Milletvekili Ziya E rain 
Cezaroğlunun. ihracına müsaade edilmiyen 
Trakya yapağılarının ihraç edilmemesi 
sebebiyle bunlara Andolu yapağılarına na
zaran nisbi kıymet teshili hakkındaki söz
lü sorusu (6/155) 530 

15. — Tokad Milletvekili Refik Ahmet 
Sevengil'in, tütünlerimizin yabancı memle
ketlerde satılmasını sağlamak için Hükü
metçe ne gibi tedbir alındığına dair sorusu
na Ticaret Bakanı Mlımut Nedim Gündüz-
alp.'m sözlü cevabı (6/136) 280,345:348 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata'nın, gemi satınalmak için Ameri
ka'ya gönderilen heyetler hakkındaki so
rusuna Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak'in 
sözlü cevabı • (6/106) 3.69 :75 

2. — Balıkesir Milletvekili Eminittin 
Çeliköz'ün, Balıkesir Garı yakınında Dev
let Demiryolalrına ait olan arazi hakkında 
sözlü sorusu (6/141) 332,495 

3. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Akalın'in, Osmaniye İstasyonunun su ve 
elektrik tesisatı hakkındaki sorusuna Ulaş
tırma Bakanı Şükrü Koçak'in yazılı ceva
bı (6/146) 408,550:551 
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Sayfa 
İ. — Burdur MîHetvekili Ahmet Ali Çı

nar tarafından {îühey Köyde ekmek sıkın
tısı çekildiği hakkındaki beyanatının varit 
olmadığına dair Yeşilova Güney Köy thti^ 
yar Heyeti ve C. H. P. Bucak Başkanlı
ğından gelen telgraf 329:330 

2. — Germencik ve öiM|j} Halkodaları 
' Başkanları tarafından gönderilen ve Halk-
odâlannth kuruluş yıldönümü münasebe
tiyle bağhliklarmı bildiren telgraf 24 

3. - - Haseki Hastanesi Pötolojf Şef i Ha
lis Sarıkadıüğlu tarafından gönderilen v*e Bolu 
Milletvekili Zihni Ülgen'in ölümü dolayı-
siyle Büyük Millet Meclisine taziyelerini 
bildiren telgraf 37 

4. — îstanbul avukat stajyerlerinin, ye
ni Avıikatlık Kanununun kabulünden do
layı duydukları sevinci belirten telgraf 24 

5. — Kayseri Bez Fabrikası Genel-Ku-

1. — Ankara Belediye sınırları içinde
ki Devlere, özel idare ve Belediyeye ait 
arsaların-mesken yapacaklara temliki hak* 
kında (İ/344) 240,266:267 

2. — Askerî Hastabakıcı Hemşireler 
hakkındaki 3433 sayılı Kamına ek kamın 
tasarısı (1/313) 3 

3. — Bina yapımını teşvik kanunu ta
sarısı (1/351) 530,531,555 

4. — 1946 yılı Kesinhesabı hakkında 
kamın-tasarısı (1/314) 3 

5. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın
daki 4753 sayılı Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesine dair (1/315) 3,6:7 

6. — Çok çocuklu hâkimlere verilecek 
yardım paraları ile ikramiye hakkındaki 
3253 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 
(1/347) . 3 1 2 

7. — Deıniry ollar ve Limanlar yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair (1/316) 

8. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İsletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesin-

rul toplantısı münasebetiyle Kurul üyele
rinin Sonsuz şükranlarını bildiren telgraf 199 

6. —- Tokad Belediye Başkanı ve arka
daşlarının, Tokad Milletvekili Halid Naz
mı Keşmir'in Ölümü münasebetiyle duyu
lan teessürü belirten telgrafı 24 

7. — Ulusal Ekonomi Bayramı münase
betiyle : 

Erzurum Halkevi Başkanı; 
Giresun Belediye Başkanı; 
Iskifiye Merkez Muhtarı; 
Manisa Halkevi Başkanı; 
Menemen C. H. P. Başkanı;. 
Tarsus C. H. P. Başkanlıklarındım ge

len telgraf lar 164 
8. -r- Vefa Lisesini Bitirenler Derneği

nin yıllık toplantısı münasebetiyle Kongre 
Başkanı tarafından gönderilen ve üyelerin 
bağlılıklarını bildiren telgraf 492 

hesabı hakkında, (1/333) 68,260, 268: 269,269, 
270:273 

9K ̂ — Devlet Denizyolları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/338) 68,332,361: 362,368,381,382: 385 

10. — Devlet Denizyolları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabı hak
kında (1/334) 68,332,362,368,381-386^389 

11. — Devlet Denizyolları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hak
kında (1/337) 68 

12. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Kesinhesabı hakkında (1/339) 68 

13. — Devlet Denizyolları ve Devlet Li
manları İşletme Genel Müdürlüklerinin 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki. 3633 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/352) 554 

14. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/331) 68,260,269,269,274:277 

15. — Devlet Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/328) 68,332,362:363,368,381,390:393 

16. — Devlet Limanlan İşletme Genel 

TASARILAR 
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Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/329) 68,332,363:364,368,381,394:397 

17. — Ekonomi Genel Meclisi Kanunu 
tasarısı (1/353) 554 

18. — Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli Li
manının yapımına dair olan 2214 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/317) 4 

19. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/330) 68,333,364,368,381,398:401 

20. — îl idaresi Kanunu tasarısı 
(1/340) 69 

21. — îl Özel İdaresi Kanunu tasarısı 
(1/341) 84 

22. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 
24, 25, 27 ve 34 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair (1/318) 4 

23. — Muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesi hakkında (1/319) 4 

24. — Orman Kanununa bazı hükümler ••-.-.•, 
eklenmesine ve bu kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair olan 4785 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/320) 4,6:7 

25. — Orman Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
(I /332) 69,167,228,228,228:229,233:237 

26. — Orta öğretim okullarında yar
dımcı öğretmen çalıştırılması hakkındaki 
2624 sayılı Kanunun 4504 sayılı Kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/352) 4 

27. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesa
bı hakkında (1/336) 69,167,252:254,254,255:258 

28. — Sağlık Sigortalan hakkında ka
il un tasarısı (1/322) 4 

29. — Sanayi Kanunu tasarısı (1/345) 260 
30. — Telgraf ve Telefon Kanunu ta

sarısı (1/323) 4 
81. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 

bandoları ve Cumhurbaşkanlığı Armoni 
müzikası için yetiştirilecek müzika öğret
menleri hakkında (1/354) 554 

32. —• Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşması ile Türkiye - Belçika ödeme 
Acılaşmasının yürürlük sürelerinin iki ay 

&ayfa 
uzatılması hakkında (1/348) 312 

83. — Türkiye ile Kanada arasında 
Ottawa'da aktedilen Modüs vivendinin 

onanması hakkında (1/355) 554 
:54. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanun

ların köy okulu, öğretmen ve sağlık me
muru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili mad
delerinin değiştirjjipesi hakkında (1/346) 260, 

261,351,372: 374,374: 381,381: 382,422: 447,454 
474,475,486,488 :492 

35. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Kesinhesabı hakkında (1/335) 69,260,302: 

303,304,304,306,307: 310 
36. — Vakıflar Kanununun 3513 sayılı 

Kanunla değişik birinci maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/324) 4 

37. — Vaşington Milletlerarası Sağlık 
Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları Millet
lerarası Sağlık Sözleşmesinin ve bu Sözleş
melerin sürelerini uzatan Protokol!arın 
onanması hakkında (1/349) 812 

88. — Yabancı memleketlere gönderile
cek öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı (1/325) 4 

39. — Yabancı memleketlerle geçici ma
hiyette ticaret anlaşmaları ve Mödüs vi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin gümrük resimlerinde deği
şiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaş-
ıorııyan Devletler muvaredatına karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair 
olan 4582 sayılı Kanunun beşinci madde
sinde yazılı sürenin iki yıl daha uzatılması 
hakkında (1/326) 4 

40. — Yedek Subay ve Askerî Memurlar 
hakkındaki Kanunun 3923 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hüküm
ler eklenmesine dair olan 3993 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında (1/350) 350 

41. — Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine izin verilmesi hakkındaki 3132 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/327) 4 

42. — Yeniden radyo istasyonları ku
rulmasına dair olan 4670 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki 4927 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
(1/343) 160 
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43. -n- ^gnguldak Maden Başçavuş 
Okulu ile JMaden Teknisîyen Okulunun 
Millî Eğitim Bakanlığına devri. hakkında 
(1/342). ' . / ' ; , ; ' " / , ; 84 

t - t - Arazi Vergisi Kanununun 9 neü 
maddesinin .değiştirilmesine dair (1/77) 4o 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1942 yılı Keâinhesabı hakkında (1/29) 167,227: 

, 228,22%228,229:233 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesi hükmünün 1948 yıte sonu
na kadar uzatılması hakkında (1/279) 530 

4. — Denizlerdeki'batıklarla, kıyılara 
vuran sahipsiz eşya hakkında - (1/267) - 451 

5. — Beniz ve kıyılarında görülecek 
başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli 
cisimlerin yokedilmeleri hakkında (1/45) 281, 

319: 329,365: 36S 
6. — Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü Teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı (1/304) 351,482:483, 

. r 555; 556,587,587: 590 
7. — Genel Muhasebe Kanununun 50 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/244) ..... 332,333,368:372,482 

..•= ^-, ' Sayfa 
8. — Gümrük.^ıuhafa^imemurlarınjm -

askerî teşkilâta göre tensikı hakkiadaki -
1841 sayisUr JÇanuna ek kanun = l a t a m ı • 
(1/148).f; ;! ;,.-;-,... , ı . u :.-,=•• * : 5 3 0 

9. — Kaçakçılığın Men ve Takibi hak
kındaki .J&L8 sayjlı f a n ı m a ek feaııün, ta* ̂  --.. 
sarısı (1/123). , ' '.351,483,556 

10. — Kimsesiz» terkedilmiş ve anor
mal çoeuklarm korunması hakkında 
(İ4/137) u 450,516; 527,531: 550£57: 586 

11. — 14 Eylül 133û;*ari]sli I^yınat ve >! 

Yem Kar«^ıunun* 37* nçi madesininj değiş
tirilmesine dairu (1/159) 36Q,303î:3Q4,364:365 

12. -~n> Sağlık ve Sosyal Yaydım. Bs&kan-
lığt, Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesine dair ofen 4862 sayı
lı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında , (1/307) • 

19,27: 33,81 •• 82£2 
13. -TT, Tarım Bakanlığı Görev, ve .-Ku

ruluşu .hakkındaki 3303 sayılı Kanuna ek 
Kamm tasarısı (1/289) 5 

14. — Türkiye ile Ticaret ve Şeyrisefa-
in Andlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş 
Devi etler malarından bazıları içilir giriş #e?-- : 
nel tarifesindeki resim hadlerinde indirme
ler yapılması hakkHida {l/m) 260,304,365,368, 

381,402:405 

TEKLİFLER 
Antalya, [Niyazi Aksu]. 
1. — Üniversite ve olgunluğa dayanan 

yüksek okullardaki yatılı öğrenciler için 
pansiyon kurulması hakkında (2/92) 4 

2. —Üniversite ve olgunluğa dayanan 
yüksek öğretim müesseseleri mezunların
dan Devlet hizmetine alınacaklar için açı
lacak Devlet imtihanları hakkında (2/93) 4 

Bingöl JFerîdun Fikri Düşünsel] 
3. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu- • 

avenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı 
Kanunun geçici dördüncü maddesinin 
kaldırilmasuıa ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair (2/94) 4,409 

4. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun geçici maddesine iki fıkra ek
lenmesine dair (2/98) 84 

5. - ^ Gazi Osman (Paışa) tonvâtai'i Ca
hit ve Âdile'nin Türkiye'ye dönmelerine 
dair (2/105) . 4 0 8 

Burdur FAhmet Ali Cırlarj 
6. — Umumi ihtiyaç için hariçten geti

rilecek madenî su borulariyf e aksam ve 
tef emıatmdan gümrük resmi alınmamasına 
dair olan 2268 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında "{2/104) 351 

Çanakkale [Nurettin Ünenl 
7. — Memurin Kanununa .ek kanun 

teklifi (2/İ03) y * ; . " 3 3 2 
8. — Teftiş Kanunu teklifi (2/107) 554 

Hatay [Gl. Eyüp Durukan] 
9. — Hatay İli içindeki belediyelerin 

Hatay Devletinden Hazineye geçen borç
ları hakkında (2/95) 4 
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Sayfa 

İstanbul [Fu&4 Hulusi DemirelM ve 
alU arkadaşı] 

10. — Milletvekilleri seçimi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan £2/96) 41 

Niğde [Bifat Gürsoy ve Hüseyin Ulumy] 
11. — Muamele vergisi hakkındaki 3843 

sayılı Kanunun onuncu maddesinin 4700 
sayılı Kanunla değiştirilen beşinci fıkra
sının değiştirilmesine dair (2/99) 84 

Rize [Dr. Saim Ali Dilenire] 
12. — Millî Korunma Kanununun 4648 

sayılı Kanunla değiştirilen 30 neu mad
desinin C fıkrasının 8 nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında (2/97) 69 

Seyhaiı [Sinan Tekelioğlu] 
13. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu* 

nunun 62 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/100) 280 

14. — Birinci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meelisinin teşekkülünden evvel 
Millî Mücadeleye katılarak-fedakârlıkları 
sebkeden Müdafaai Hukuk Merkez He
yeti Başkan ve üyeleriyle milis subayla
ra ve bu kuvvetlere komuta edip emekli
ye ayrılmış bulunan muvazzaf subaylara 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma* 
sına dair (2/101) 280 

Sivas [Şakir Uma] 
15. — Osmaniye'nin Toprakkale Buca

ğından Osmanoğullarından Bekir Boz-
kurt'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında (2/102) 332 

llrfa [Vasfi Gerger] 
16. — İktisadi , Devlet Teşekkülleri 

Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 
4222 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin A 
fıkrasının değiştirilmesine dair (2/106) 408 

Ankara [Muammer Eriş] 
1. — Bankalar ve Devlet Müesseseleri 

Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin (B) fıkrasının değiştiril

mesine dair (2/71) 
Sayfa 

408:409484; 
486,506:516,556:557 

Mardin [Gl. Kiazım Sevüktekin] 
2. — Harb malûllerinden yaşı yetmişi 

geçen ve fiilî yardıma muhtaç olanlar hak
kında (2/35) 450,502 

3. — Subay ve askerî memurlara yer 
değiştirme tazminatı verilmesi hakkında 
(2/2) 451,531,552 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
4. — Askerî ve mülki Tekaüt Kanunu

nun 64 ncü ve aynı kanunun 1746 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair (2/32) 121:124 

5. — Emekli, Dul ve Yetim aylıkları
na zam yapılması hakkındaki Kanuna ek 
5107 sayılı Kanunun.. 1 nci ve 4 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair (2/63) 

451,502:506 
6. — Maaş Kanununa ek 1574 ve bu 

kanuna ve ek 3969 sayılı Kanunlarda de
ğişiklik yapılmasına (2/20) 121:122 

7. — Millî Mücadelede şehit olan gönül
lü ve Millî kuvvetler subay ve er ailelerine 
aylık verilmesi hakkındaki Kanama bir 
madde eklenmesine dair (2/8) 281 

8. — Olağanüstü Hallerin devamı süre
since memur ve hizmetlilere yapılacak yar
dım hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair (2/9) 451,495,506 

9. — 29 Kasını 1336 tarih ve 66 sayılı 
İstiklâl Madalyası Kanununa ek Kanuna 
bir madde eklenmesine dair (2/7) 451,495,506 

Trabzon [Mustafa Reşit Tarakçıoğlu] 
10. ^ Maarif Teşkilâtına dair Kanu

nun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/31) 409,474:475,475:482 

Yozgad [Sırrı tçöz ve % arkadaşı] 
11. — Sivas Kongresince seçilen Tem

sil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
verilmesi hakkında (2/42) 264,293:302 
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x EIZKEREL^IR 

Sayfa 

BASBAKANLK TEZKERE LERl 

Öteri verme istekleri 
1. — Arazi Vergisi Kanununun 9 ucu 

maddesinin değiştirilmesine dair olan ka
nun tasarısinın ---geri verilmesi hakkında 
(3/226) 43 

2. —- Denizlerdeki batıklarla kıyılara 
vuran sahipsiz eşya hakkındaki kanun ta
sarısının geri verilmesine dair (3/237) 451 

3.—- Tarım Bakanlığı Görev ve Ku
ruluşu hakkındaki 3203 sayılı Kanuna ek 
Kanun : tasarısının geri verilmesine dair 
(3/208) 5 

Karışık 
1. — Başbakanlık 1943 yılı demirbaş eş

ya ile Ayniyat Kesinhesap cetvellerinin 
gönderildiğine dair (3/215) 4 

2. — Bolu Milletvekili Dr. Zihni Ül-
gen'in öldüğüne dair (3/227) 58 

3. — 1943 yılı Millî Korunma Bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/138) 18: 

19,19,19,20,20:24,26,29,33,33 :37 
4. — 1944 yılı Millî Korunma Bilanço

sunun gönderildiğine dair (3/236) 408 
5. — Danıştayda açık bulunan iki üye

lik için seçim yapılmasına dair (3/231) 260 
6. — Erzurum Milletvekili Kemalettin 

Kamu'nun öldüğüne dair (3/210) 5:6 
7. — Mardin Milletvekili Abdürrezzak 

Satana'um öldüğüne dair (3/209) 5 
8. — Takip ve tahsiline imkân görülmî-

yen 250 079 lira 5 kuruşun silinmesine ve 
642 lira 15 kuruşun da affına dair (3/223) 5 

9. — Tokad Milletvekili Halid Nazmi 
Keşmir'in öldüğüne dair (3/211) 6 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Bilançosunun gönderildiğine dair (3/238) 405 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — İsparta Milletvekili Kemal Tu

ran'in, MİLletvekilliği "dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/219) 5,450,502 

1. — Antalya Milletvekili Mustafa Kor-
kut'un, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/203) 450,502 

Sayfa 
2. — Çoruh Milletvekili Asım . Us 'un 

Milletvekilliği dokunulmazlığnnın kaldırıl-
nıası hakkında (3/204) 450,502 

ölüm cezaları 
1. — Erzurum 'tın Yeğenağa mahallesin

den Yusuf kızı Şahende Sakmak'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/218) 5 

2. — Kütahya'nın Aslıhanlar köyün
den Mehmetoğlu Süleyman Karakaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/220) 5,121,227 

3. — Vakıflar İlçesinin Ağır köyünden 
ilacı Âhmetoğlu Mehmet Akbulut ve Me-
I ikşeî lsöyünden ^Mustaıfaoğlu /Yusuf Baha-
dır 'm ölüm cezasına 'çarptırılmaları hak
kında .(3/228) .84 

1. —- Bandırma İlçesi Sığırcı bucağının 
Sığıreımecidiye köyünde kayıtlı bulunan 
ve İstanbul Sultanahmet Akbıyık mahallesi 
Koyuncu sokağında .24/26 numaralı evde 
oturan özdemiroğlu Ali özdemir'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/182) 121,227 

Yorum istekleri 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmet
lilerinin. ücretlerine dair olan kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı Ka
nuna ek 4620 sayılı Kanunun 6 nçı madde
sinin yorumlanması hakkında (3/216) 4 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umumi İdaresi memurları Tekaüt 
sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı ka
nunlara bazı hükümler eklenmesine ve bu 
kanunların bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 400JL sayılı Kanunun 17 nci 
ve geçici maddelerinin yorumlanması hak
kında (3/217) 4 

3. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 9 ncu maddesinin yorumlanma
sına dair (3/221) 5,69,218:227 

4. —• Subaylar Heyetine • mahsus Terfi 
Kanunmna ek 4800 sayılı K«ıunun geçici 
maddesinin yorumlanmasına dair j(3/222) 5,69, 

199 
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B. M. M. BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Bu Toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan Hakkâri Milletvekili Selim 
Seven'in ödeneği hakkında (3/233) 265 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Hatay Milletvekili Abdül-
gani Türkmen'in ödeneği hakkında (3/234) 266 

3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan İstanbul Milletvekili Dr. 
Akil Muhtar özden'in ödeneği hakkında 
(3/225) 42:43 

4. — Sayın Üyelerden bazılarına, izin 
verilmesi hakkında (3/224) 42 
(3/230) 261:262 
(3/232) 264:265 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Avrupa İktisadi iş Birliği Konfe

ransında Hükümetimizi temsil etmek üze
re Paris'e giden Dışişleri Bakanı Necmettin 

Sadak'm dönüşüne kadar Çalışma Bakanı 
Tahsin Bekir Balta 'nm Vekillik edeceğine 
dair. (3/212) 6 

2. — Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 
Maliye Bakanı Şevket Adalan'm vekil 
olarak tâyin edildiğine dair (3/214) 6 

3. — Maliye Bakanlığına Gümrük ve 
Tekel Bakam Şevket Adalan'm tâyin edil
diğine dair (3/213) 6 

SAYİŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — 1942 yılı Kesinhesabına ait Uy

gunluk Bildiriminin 'sunulduğuna dair 
(3/235) 312 

2. — Ocak : Mart 1948 aylarına ait ra
porun .sunulduğuna dair (3/229) 166 

1. -— Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair (3/188) 16.7, 

227:228,228,228,229:233 

Sayfa 
2. — Devlet Demiryoluı-ı ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Ke
sin hesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/189) 260, 

268 :269,269,27ü :273 
3. — Devlet Denizyolları İşletme Ge

nel Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/190) 332,361:362,368,381,382:385 

4. — Devlet Denizyolları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/191) 332,362,368,381,386 :389 

5. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair (3/193) 260, 

269,269,274 :277 
6. — Devlet Umanları İşletme Genel 

Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/194) 332,362:363,368,381,390 ;393 

7. — Devlet Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/195) . 332,363:364,368,381,394:397 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(1/197) 333,364,368,381,398:401 

9. — Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (1/198) 167,228,228, 

228 :229,233:237 
10. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet

me Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesa
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/199) 167,252:254,254,255:258 

11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1942 
yılma ait Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/201) 260,302:303,304,306,307:310 
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45 iıci Birleşimle ilgili 
46 ııeı » » 
17 nci 
48 nci 
4İ) TİC-ll 

50 ilci 
51 iıci 
52 iıci 
53 ucu 
54 ıı cü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

TUTANAK OZSTUBBİ 
Sayfa' 
2:a 
26 
40 
68 
84 
120 
166 
202 
240 
260 

ncı 
ncı 
nei 
nci 

55 
56 
57 
58 
59 neu 
60 ncı 
61 iıci 
62 nci 
63 neü 
64 neü 

Birleşimle ilgili 
Sayfa 
264 
280 
312 
332 
350 
408 
450 
494 
530 
554 

YOKLAMA 
263 
364 
374 

DÜZELTÎŞLER 
20 i 
65 i 
81 | 

254 j 
270 | 

451 
531 
554 

306 
330 
382 
552 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Ş. Adalan (Maliye Bakanı) - istanbul 
Milletvekili Ali Rıza Ari'nin, gecekondu 
evleriyle Devlete, Belediyeye ve özel ida
relere ait arsalar hakkındaki sorusuna ce
vabı 452 

— Niğde Milletvekili İbrahim Refik So-
yer ve Seyhan Milletvekili Rinan Tekelioğ-
lu'nuu Askerî ve Mülki Emekli Kanunu 
tasarısına dair sorularına cevabı 496 

— Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in, arazi tapulama ve (lenel Af Ka
nun tasarıları hakkındaki sorusuna ceva
bı' 13-J 

Ş. Adalan (Maliye Bakanı, Gümrük ve 
Tekel Bakanı Vekili) - Seyhan Milletve
kili Ahmet Remzi Yüregir'in şeker ve si
gara gibi maddelere zam yapıh}) yapılmı-
yacağı hakkındaki sorusu münasebetiyle 
sözleri 330 

S. Adato (îstanbu) - Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun 1 aşarisi münasebetiyle 
sözleri 584 

Dr. A. Adıvar (istanbul) - Ankara Be
lediye sınırları içindeki Devlete, özel 
idare, ve Belediyeye ait arsaların mesken 
yapacaklara temliki hakkındaki kanun ta- • 
sarısının görüşülmesi için geçici bir Ko
misyon kurulması teklifine karşı sözleri 2(10, 

207 
M. Akalın (Kastamonu) - Bahçe Bele

diye Başkanı Ali Karsakoğlu'nun emekli 
maaşına dair Dilekçe Komisyonu rapor
ları münasebetiyle sözleri 14 

— 3803, -1274 ve 4459 sayılı kanuni a -
vm köy okulu öğretmen ve-sağlık-memuru 
evleri inşa ett irilmesiyle ilgili maddelerinin 
ve 5012 sflyılı Kanunun kaldırılması hak- • 

Sayfa 
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 430 

N. Akkor (Aydın) - Bahçe Belediye 
Başkanı Ali K'arsakoğlu'nun emekli maa
şına dair Dilekçe Komisyonu raporları 
münasebetiyle sözleri 10 

M. Akpınar (Balıkesir) - Kimsesiz, ter
kedilmiş ve anormal çocukların korunma
sı hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle sözleri 500 

C. Aksu (Kocaeli) - Ankara ile bazı şe
hirlerdeki şeker sıkıntısına dair olan soru
su münasebetiyle sözleri 337 

Y. M. Alakant (Manisa) - Afyon Kara-
rahisar Milletvekili Şahin Lâçin ile iki ar
kadaşının Buğday ihracı dolayısiyle eski Ti
caret Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle sözleri 189 

—• Dondan zarar gören İzmir ve Mani
sa bölgelerindeki bağcıların borçları ile 
bunlara yapılacak ikraz hakkındaki soru
su münasebetiyle sözleri 283,285,280,289 

— Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 9 ncu maddesinin yorumlan
masına dair rapor hakkında sözleri 223 

— 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanun
ların köy okulu, öğretmen ve sağlık me
muru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili mad
delerinin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 438,439 

— Zirai sigorta tesisi hakkındaki etüd-
lere dair olan sorusu münasebetiyle söz

leri 282 
Gl. S. Aldoğan (Afyon Karahisar) -

Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocuk
ların korunması hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle sözleri 543,544,584 
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Sayfa 

GU. A. Alptoğan (Kastamonu) -Subay
lar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
9 ncu maddesinin yorumlanmasına dair 
rapor hakkında sözleri 

E. Altan (Balıkesir) - Kimsesiz terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 

F,. Apaydın (Kayseri) - 3803, 4274 ve 
4459 sayılı kanunların köy okulu, öğretmen 
ve sağkk'memuru evleri huşa ettirilmesiyle 
ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı Kanu
nun kaldırılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri 

— Yasak bölgeler halkından olup yer
lerine dönmüş bulunan vatandaşların 
durumu hakkında, Bağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından olan sorusu münase
betiyle sözleri 

A. E, Arı (İstanbul) - Gecekondu 
evleri ile Devlete, belediyeye ve özel ida
relere ait arsalar hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle sözleri 

Z. Arkant (Yözgad) - Afyon Milletve
kili Kemal Özçobanla 3 arkadaşının ve 
Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İneea-
lomdaroğlu'nun gemi satın almak için Ame
rika'ya gönderilen heyetler hakkında Mec
lis soruşturulması yapılmasına dair öner-

224 

567 

431 

48 

453 

Sayfa 
geleri münasebetiyle sözleri 100,106 

BP. *F.vAtaç (Gümüşane) - Ankara Bele
diyesi sınırlan içindeki Devlete, özel ida
re ve belediyeye ait arsaların mesken ya
pacaklara temliki- hakkındaki4 kanun ta* 
sarisinin göımşüAftiesi için gefiei bir ko
misyon kurulması tekiüine dair; sözleri 2f>7 

— Seyhan Mffletvekili Sman Tekeli-
oğlu'nun Komisyonlarda kalan iki ' tekli-
finin Meelis gündemine alınmasına dair 
önergesi münasebetiyle sözleri 121,124 

Gl^JUAÖ*(€N«iâB*eb) - Subaylar He
yetine- Mahsus* Terfi Kanununun 9 ncu 
maddesinin yorumlanmasına dair rapor 
hakkmda sösleri 

M^AyAa-(Aycb*^ - Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Keşi» hesabı hakkındaki? Kanun mü
nasebetiyle söMİeri 

R. Aycbfck (Den«l*) - Afyon Milletve
kili Kemal Ozçoban'la 3 arkadaşının ve 
Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İneea-
lemda*öğlai'lnun, gemi satın almak için 
Amerika'ya gönderilen heyetler hakkın
da Meclîs soruşturulması yapılmasına 
da4r önergeleri münasebetiyle sözleri 108, 

112,113,1™ 
— Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 

çocukların korunması hak?ndaki kanun" 
tasaı»ttt münasebetiyle sözleri 535,577 

225 

253 

B 
T. B. Balta (Çalışma Bakanı) - Denizli 

Milletvekili Hulusi Oral'm, dört sorusuna 
7 Haziran 1948 Birleşiminde cevap verece
ğine dair sözleri. 531 

t. H. Baltacıoğlu (Kırşehir) - Kimse
siz, terkedilmiş ve anormal çocukların ko
runması* hakkında kanun tasarısı münase* 
betiyle .sözleri 562,580 

'— Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 
13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekHü münasebetiyle sözleri. 480 

— 380S, 4274 ve 4459 saydı kanunlaşan 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru .ev
leri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin 

ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 

C. S. Barlas (Gaıianteb) • Bankalar 
ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 
saydı Kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi 
ıiHİna«ei>etiyWüo«leri. 

FV A/ Banriç» (Devlet Bakanı ve Saf* 
bakan Yardımcısı) - Afyon Milletvekili 
Kemal özçoİMuı'la.üç arkadaşının ve Zon
guldak i -Milletvekili Ali Bma tneealemdar-
oğlu'nun? gemi satmabnak için Amerika'ya 
gönderilen heyetler hakkında Meelis soruş-

461 

509 



m — 
Sayfa 

ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 28,32 

H. O. Bekata (Ankara) - Afyon Millet
vekili Kemal Özçoban'la 3 arkadaşının ve 
Zonguldak Milletvekili Ali Kıza lııcealem-
daroğhi'ııun, gemi satınalmak için Ameri
ka'ya gönderilen heyetler hakkında Meclis 
suruşturması yapılmasına dair önergeleri 
münasebetiyle sözleri 98,99,102,104,105,10li, 

107,110 
— Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarına 

Zam yapılması hakkındaki Kanuna ek 5107 
sayılı Kanunun 1 nci ve 4 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle sözleri 504 

—• Gemi satınalmak için Amerika'ya 
gönderilen heyetler hakkında, Ulaştırma 
Hakanlığından olan sorusu münasebetiyle 
sözleri 74 

M. A. Binal (Konya) - Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 580 

M. Birsel (Millî Savunma Bakanı) -
(janakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlıı'-
nun Alçı Tepede yaptırılması kararJaşıtı-
nlmış bulunan Meçhul Asker Abidesi hak
kındaki sorusuna cevabı 290 

— Deniz ve kıyılarında görülecek başı
boş, mayın, patlayıcı madde ve şüpheli ci
simlerin yok edilmeleri hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 327 

— Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nunun 9 ncu maddesinin yorumlanmasına 
dair rapor hakkında-sözleri 221,222,223 

Sayfa 
turulması yapılmasına dair önergeleri mü
nasebetiyle sözleri 108,110,113 

—- Afyon Karahisar Milletvekili Şahin 
Lâçin ile iki arkadaşının buğday ihracı do-
layısiyle eski Ticaret Bakanı Atıf İnan 
hakkında Meclis soruşturması yapılma
sına dair önergesi münasebetiyle sözleri 191 

— Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı
nar 'm, buğday sıkıntısına ve Hükümetin 
hububat politikasına dair sorusuna cevabı 124, 

127 
— Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytin-

oğlu'nun hayat pahalılığı ve geçim zorluğu 
hakkındaki sorusuna cevabı 410,421 

— İstanbul Milletvekili Dr. Nikola Fa-
kaçelli'nin, cemaatlerce idare olunan va
kıflar hakkındaki sorusuna cevabı 12 

— Muğla Milletvekili Nuri özsan'm, tü
tün piyasasının arzettiği manzara ile müs
tahsilin durumu hakkındaki sorusuna ce
vabı 7 

— Samsun Milletvekili Naşit Fırat 'ın, 
Karadeniz sahil mmtakasiyle Samsun İlin
de dolu âfetinden ve kuraklıktan zarar gö
reni halka yardım hakkındaki sorusuna ce
vabı 208 

Dr. K. Bayizit (Maraş) - Kimsesiz, ter
kedilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 582,583,586 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hü
kümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı 1 ve 2 ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı 3 sayılı cetvellerde değişiklik yapıl-

Dr. M. Canbolat (Gazianteb) - Kimse
siz, terkedilmiş ve anormal çocukların ko
runması hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle sözleri 569 

Gl. A. F. Oebesoy (Konya) - Afyon Mil
letvekili Kemal Özçoban'la 3 arkadaşının 
ve Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İnee-
alemdaroğlu'nun, gemi satınalmak için A-

merika'ya gönderilen heyetler hakkında 
Meclis soruşturulması yapılmasına dair ö-
nergeleri münasebetiyle sözleri ' 96 

T. Goşkan (Tarlm Bakanı) - Orinan ve 
Toprak Kanunları tasarılarının geçici bir 
Komisyonda görüşülmesine dair sözleri (i 

•-- Tunceli Milletvekili Necmeddin Sa-
hir S ı lan 'm, Ba t ıdan Doğuya dönen halkın 

C 



topraklandırılarak yerleştirilmelerine, Do
ğu İlleriyle Tunceli'nde Toprak Kanunu
nun uygulanmasına ve topı-ak dağıtımının 
çabuklaştırılmasına dair sorusuna cevabı 75,81 

t — 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunla
rın koy okulu, öğretmen ve Sağlık memuru 
evleri inşa ettirilin esiyle ilgili maddelerinin T! 

ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması hakkııı-

B. K. Çağlar (Erzincan) - Sivas Kon
gresine seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan Üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri 299,300,301 

Orgl. 1. Çalışlar (Balıkesir) - Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanunun 9 ncu 
maddesinin yorumlanmasına dair rapor 
hakkında sözleri 224,226 

E. Çeliköz (Balıkesir) - Manyas Gölü
nün seddeleriyle Aksakal regülâtörlerinin 
yapılış maksadına ve Çakaroz değirmen 
bendine dair sorusu münasebetiyle sözleri 499 

— Sivas Kongresince secileri Temsil 
Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan Ü-
yelere vatani hizmet tertibinden aylık ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle sözleri 302 

A. A. Çınar (Burdur) - Afyon Karahi-
(sar Milletvekili Şahin Lâçin ile iki arkada
şının buğday ihracı dolayısiyle eski Tica
ret Bakanı Atıf înan hakkında Meclis so-

i 

8. Day (Trabzon) - 3803, 4274 ve 4459 
sayılı kananların köy, okulu* öğretmen 
ve sağlık memuru evleri inşa ettirilmesiy-
le ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı Ka
nunun kaldırılması hakkmdaki'Kanun mü
nasebetiyle sözleri 446 

Sayfa 
daki kanun münasebetiyle sözleri 433,442,444, 

. . •• 455,457 
Z. E. Cezaroğlu (Tekirdağ) - 3803, 4274 

ve 4459 sayılı Kanunların köy okulu, öğ-. 
retmen-ve*Sağlık".-memuru evleri inşa etti-
rilmesiyle ilgili maddelerinin ve 5012 sa
yılı Kanunun kaldırılması hakkındaki ka- , 
nun münasebetiyle sözleri 466 

ç 
ruşturması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle sözleri 177,181,186 
• — Buğday sıkıntısına ve Hükümetin 

hububat politikasına dair ' Başbakanlıktan 
olan sorusu münasebetiyle sözleri 125,129 

— Hayat pahalılığı ve geçim zorluğu 
hakkındaki soru münasebetiyle sözleri 419,420 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hü-

1 kümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı 1 ve 2 ve 4285 sayılı Kanuna 
bağlı 3 sayılı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 31 

N. Çıtakoğlu (Çanakkale) - Alçıtepe'de 
yaptırılması kararlaştırılmış bulunan Meç
hul Asker Âbidesi hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle sözleri 291 

A. Çubukçu (Ankara) - Bina yapımını 
teşvik kanunu tasarısının Ticaret Komisyo
nuna da havale edilmesine dair sözleri 531 

S. Çumralı (Konya) -Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 525,526,558,575,-576,577,578,579 

S. Devrin (Adalet Bakanı) - Seyhan 
Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir 'in, ara
zi tapulama ve Genel Af Kanun tasarı
ları hakkındaki sorusuna eeyabı 130 

Dr. M. Dıblan (Seyhan) - Kimsesiz, 
terkedilmiş ve anormal çocukların korun-
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ması hakkındaki Kanun tasarısı münase
betiyle sözleri 564 

V, Dicleli (Öiyartftter) - Devletle. 
yaptırılacak Millî şoseler hakkında, Bayın
dırlık Bakanlığından olan sorusu ıtflînttse-
betiyle sözleri 204 

Dr. S. A. Dilemre (Hize) - Deniz ve kı
yılarında görülecek başıboş mayın, patla
yıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedil-
meleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 327,328 

— Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal ço
cukların korunması hakkındaki Kanun ta
sarısı münasebetiyle sözleri 549,570,579,583 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kıı ruluş ve Memurları Kanununa bazı hü
kümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanıma bağlı 1 ve 2 ve 4258 sayılı Kaaıu-

Sayfa 
na bağlı 3 sayılı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri 30,32 

— Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununun 9 neu maddesinin yorumlanması
na dair rapor hakkında sözleri . 225 

Ol. E. Durukan (Hatay) - Emekli, dul 
ve yetim aylıklarına zam yapılması hak-
kıdaki Kanuna ek 5107 sayılı Kanunun 1 
nci ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifi münasebetiyle sözleri 504, 

505,506 
— Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun 9 ncu maddesinin yorumlan
masına dair rapor hakkında sözleri 219,220,221 

F. F. Düşünsel (Bingöl) - Bahçe Be
lediye Başkanı Ali Farsakoğlu'nun emekli 
maaşına dair Dilekçe Komisyonu rapor
ları münasebetiyle sözleri 17 

F. Ecer (Niğde) - Posta Telgraf ve 
Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesin hesabı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri *253 

Dr. P. Ecevit (Kastamonu) -Kimsesiz, 
terkedilmiş.ve anormal çocukların korun
ması hakkındaki Kanun tasarısı münasebe
tiyle sözleri «574 

C. Ekin (Ekonomi Bakanı) - Çoruh 
Milletvekili Dr. Cemal Kazaneıoğlu'mm, 
bal ıkçılık sanayiinin inkişafını •-* temin için 
Su Ürünleri Kanunu tasarısının Meclise 
getirilmesi hakkındaki sorusuna cevabı 241 

— Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun 
Ankara ile bazı şehirlerdeki şeker sıkıntı
sına ve Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in, şeker ve sigara gibi maddelere 
zam yapılıp yapılmıyaeağma ve şeker istih
sali ile istihlâkinin kaç ton olduğuna ve 
Çukurova'da kurulması kaTBria&şffcırri&n- ışe-
ker fabrikasına dair sorularına cevabı "333,334» 

339,340^348 
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekeü-

oğhrnun, halka dağıtıfen-pamuklu^kuılaiş-
lar hakkındaki-sorusuna cevabı 340,343y344,345 

N. Erdem (Muğla) - 8803, 4274 ve 4459 
sayılı kanunların köy okulu, öğretmen ve 
sağlık memuru evleri inşa ettirilmesiyle il
gili maddelerinin ve 501-2 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri 459 

E. H. Ergun (Ankara) - Ankara Bele
diye sınırları içindeki Devlete, Özel İdare 

•ve Belediyeye ait arsaların mesken yapa
caklara temliki hakkındaki Kanun tasarı
sının görüşülmesi için geçici bir komisyon 
yon kurulması teklifine dair sözleri 266 

— Bankalar ve Devlet Müesseseleri Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü 
hakkındaki 3659 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine 
dair Kanun teklifi münasebetiyle sözleri 516 

— Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal ço
cukların korunması hakkındaki Kanun ta
sarısı münasebetiyle sözleri 57^,577,578 

M. Eriş ^Ankara) - Bankalar ve Dev
let Müesseseleri • Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü ! hakkımdaki 3659 sayılı 
Kanuna» birinci •maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair Kanun teklifi mü-
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nasebetiyle sözleri 510,514,516 
—- Deniz ve kıyılarında görülecek başı

boş mayın, patlayıcı madde ve şü-pheli ci* 
simlerin yokedilmeleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle1 sözleri 322,325,328,329,366 

— Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 
13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi münasebetiyle sözleri 475,480,481 

— Muhasebei Umumiye Kanununun 
50 nei maddesinin değiştirilmesi hakkmdaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 370,371 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Komisyonlarda kalan iki teklifinin 
Meclis gündemine alınmasına dair Önergesi 
münasebetiyle sözleri 123,124 

— Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üye
lere vatani hizmet tertibinden aylık veril
mesi hakkındaki Kanun teklifi münasebe
tiyle sözleri 294,296 

R. Erten (Mardin) - Bankalar ve Dev
let müesseseleri memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin B fıkrasının 
değiştirilmesine' dair kanun teklifi müna
sebetiyle sözleri 514 

•— Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti -üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üye-

Sayfa 
lere vatani hizmet tertibinden aylık veril
mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle sÖEİeri . 298 

— 38031, 4274 ve 4459 sayılı kanunla
rın köy -okulu, öğretmen ve sağlık memuru 
evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddeleri
nin ve 5612 sayılı Kanunun-" kaldırılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri. 445 

A. R. Esen.(Sifrd) - 3803, 4274 ve 
4459 sayılı kanunların köy okulu, öğret
men ve sağlık memuru evleri inşa ettiril-
mesiyle ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri. 438,458 

Y. Z. Ensin (Devlet Denizyolları Genel 
Müdürü) - Afyon Milletvekili Kemal Öz-
çoban'la 3 arkadaşının ve Zonguldak Mil
letvekili Ali Riza încealemdaröğlu'nım, 
gemi' satınalmak için Amerika'ya gönde
rilen heyetler hakkında Meclis soruştu
rulması yapılmasına dair önergeleri mü
nasebetiyle sözleri, 110 

A. Eyidoğan (Kars) - Bahçe Belediye 
Başkanı Ali Farsakoğlu'nun emekli maa
şına dair Dilekçe Komisyonu raporları 
münasebetiyle sözleri. 14 

A. Eymir (Amasya) - Muhasebei Umu-
nıiye Kanununun 50 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri. 368 

Dr. N; Fakaçelli (istanbul) - Cemaat-
lerce idare olunan vakıflar hakkındaki 
Başbakanlıktan olan sorusu münasebetiyle 
sözleri. 13 

A. Fırat (Erzincan) - Subaylar Heye
tine mahsus T,erfi Kanununun 9 ncu mad
desinin yorumlanmasına dair rapor hak
kında sözleri. 220,222,223 

Dr. H:--FıraM|lBİat9ft) - Sağtık ve Sos-:' 
yal Yardım Bakanlığı ^Kuruluş v e M m u r -
lan Kanununa bazı hükümler eklenme

sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
1 ve 2 ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 3 sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri. 29 

N. Fırat (Samsus) - Karadeniz sahil 
mmtıkasiyie Samsun İlinde dolu âfetinden 
ve kuraklıktan zarar gören halka yardım 
hakkında Başbakanlıktan ol an sorusu mü- -
nasebetiyte sözleri 209 

— Muhasebei Umumiye Kanununun 50 
nei/ maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle «özleri. 369,372 
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M. H. Göle (içişleri Bakanı) - Ankara 

Belediye sınırları içindeki Devlet, özel 
İdare ve Belediyeye ait arsaların mesken 
yapacaklara temliki hakkındaki kanun ta
sarısının görüşülmesi için geçici bir ko
misyon kurulmasına dair sözleri 2GG 

— İstanbul Miletvekili Ali Rıza Ari'
nin, gecekondu evleriyle Devlete, Beledi
yeye ve Özel İdarelere ait arsalar hakkın
da sorusu münasebetiyle sözleri 314,452 

— Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, 
valilerin tâyinlerinde takip edilen pren
siplerle illerin iş. plânı hakkında sorusu
na cevabı 212 

K. Gülek (Bayındırlık Bakanı) - Ba
lıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün, 
Manyas Gölünün seddeleriyle Aksakal re- * 
gülâtörlerinin yapılış maksadına ve (Ja-
karoz değirmen bendine dair sorusuna 
cevabı 499 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu ta
sarısının Geçici bir Komisyonda görüşül
mesine dair sözleri 555 

— Diyarbakır Milletvekili Vedat Dic
leli 'nin, Devletçe yaptırılacak olan millî 
şoseler hakkındaki sözlü sorusuna cevabı 203, 

207 
— Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, 

yollar ve şoselere tahsis edilen paralarla, 
bataklık işleri hakkındaki sorusuna ceva
bı 215,217 

— Niğde Milletvekili İbrahim Refik 
Soyer'in, Porsuk Barajı hakkındaki soru
larına cevabı v 56,63 

— ÎÎ803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunla
rın köy okulu, öğretmen ve sağlık memu
ru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddele
rinin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması1 

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 
467,468 

M. N, Gündüzalp (Ticaret Bakanı) -
Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğkı'-
nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi bü
yük şehirlerde koyun eti bulunmaması 
ve harice sevkedilen kuzular hakkındaki 
sorusuna cevabı o 1,4 

— Manisa Milletvekili Yunus Muaın-

Sayfa 
iner Alakan!'m, dondan zarar gören İzmir 
ve Manisa bölgelerindeki bağcıların borç
la riyle bunlara yapılacak ikraz hakkın
daki sorusuna cevabı 283,286,288 

— Manisa Milletvekili Yunus Muam
mer Alakaııt'ın, Zirai Sigorta tesisi hak
kındaki etüdlere dair olan sorusuna ceva
bı - 281 

— Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in, 1947 yılı pamuk ve yağlı to
hum mahsullerinden müstahsil elinde ne 
miktar bulunduğuna, 1948 yılı hububat, 
pamuk ve yağlı tohum fiyatlarının hangi 
.tarihte yayınlanacağına ve pamuk satış 
kooperatiflerine dair sorusuna cevabı 352,360 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, 1947 buğday alını baremi ile ha
rice çıkarılan hububat ve 7 Eylül kararı 
dolay isiyle yükselen fiyat üzerinden fark 
olarak komüsyon istenip istenmediğine ve 
Ofis Genel Müdürlüğünün kararı ile Ofis
ten kimlerin çıkarıldığına dair sorusunu 
cevabı 149 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'ımıı, Erzurum Toprak Ofisinde yapılan 
suiistimale dair sorusuna cevabı 1.44 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'ının. Toprak Ofisi için Amerika'dan alın
masına teşebbüs edilen çelik silolarla 
kaybolan 41 dosyaya ve fasulye, prinç ve 
nohudun mısırla mübadelesinden hâsıl ola it-
zarara dair sorusuna cevabı 132 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekclioğ-
lu'ııun, Toprak. Ofisi ile Elen - Türk Or
taklığı arasında yapılan bu satış ile Cum
huriyet Bozkurt ve Yeni doğan Fabrikala
rına verilen tazminat hakkındaki sorusu
na cevabı 147 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Toprak Ofisin İstanbul şubesiyle 
İzmir İthalât ve ihracat Genel Kâtipliği 
aleyhinde yapılan tahkikat evrakına, İz
mir Ofisi Ambarı yangınına ve Konya'da-
ki inşaatta yapılan suiistimale ait iddia 
sonucuna dair sorusuna cevabı 141 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Ömser, "NVitol, İtiti, Trak Ortakla-
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Sayfa 

rina ve 1947 yılında ihraç edilen Toprak 
mahsullerine dair sorusuna cevabı 152,154 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Toprak Ofisi Teftiş Heyeti, İnzi
bat Komisyonu ve İstanbul Kuruçeşme De
posunda yapılan hububat suiistimali hak
kındaki sorusuna cevabı 135,186 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Ürdün Hükümetine verilen gıda 
maddeleri hakkındaki sorusuna cevabı 151 

— Tokad Milletvekili Refik Ahmet Se-
vengil'in,.tütünlerimizin yabancı memle
ketlere satılmasını sağlamak için Hükümet
çe ne gibi tedbir alındığı hakkındaki soru
suna cevabı 345 

R. Güreli (Tokad) - 3803, 4274 ve 4459 

Sayfa 
sayılı kanunların köy okulu, öğretmen ve 
sağlık memuru evleri inşa ettirilmesiyle 
ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri ' 437,463,465,467 

R. Gürsoy (Niğde) - Afyon Karahisar 
Milletvekili Şahin Lâçin ve iki arkada
şının, buğday ihracı dolayısiyle eski Tica
ret Bakanı Atıf înan hakkında Meclis so
ruşturmasına dair önergesi münasebetiyle 
sözleri 197 

— Emekli, dul ve yetini aylıklarına 
zam yapılması hakkındaki kanuna ek 5107 
sayılı Kanunun 1 nei ve 4 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle sözleri 505 

H. İlgaz (Çorum) - Maarif Teşkilâtına 
dair Kanunun 13 ncü madesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle sözleri 477 

— 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunla
rın köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru 
evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddeleri
nin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözle
ri 422,423,465,466,470,472,474 

Dr. S. Irmak (Konya) - Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 519 

— 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunla
rın köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru 
evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddeleri
nin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözle
ri 429 

S. tçöz (Yozgad) - Emekli, dul ve ye
tim aylıklarına zam yapılması hakkındaki 
kanuna ek 5107 sayılı Kanunun 1 nci ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi münasebetiyle sözleri 504 

Dr. K. îdil (Maraş) - Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 521,557 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesine dair olan 4862 sa
yılı Kanuna bağlı 1 ve 2 ve 4285 sayılı 

Kanuna bağlı 3 sayılı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 29,80,31 

A. R. Incealemdaroğlu (Zonguldak) -
Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Öz-
çoban'la 3 arkadaşının ve kendisinin, gemi 
satınalmak için Amerika'ya gönderilen he
yetler hakkında Meclis soruşturması ya
pılmasına dair önergeleri münasebetiyle 
sözleri 86,113,114,117 

A; İnan (İzmir) - Afyon Karahisar Mil
letvekili Şahin Lâçin ile iki arakdaşınm, 
buğday ihracı dolayısiyle eski Ticaret Ba-
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Sayfa 

kanı Atıf tnan hakkında Meclis soruştur
ması yapılmasına dair önergesi münasebe
tiyle sözleri 180,181,182,183,184,185 

— Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı
nar'ın buğday sıkıntısına ve Hükümetin 
hububat politikasına dair sorulu münase
betiyle sözleri 127,128 

Sayfa 
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nun, ömser, Witil, îtiti, Trak ortak
larına ve 1947 yılında ihraç edilen toprak 
mahsullerine dair Ticaret Bakanlığından 
olan soru münasebetiyle sözleri 157,158,160, 

161,162,163 

K 
E. Karadeniz (Trabzon) - Afyon Kara-

hisar Milletvekili Şahin Lâçin ile iki ar
kadaşının buğday ihracı dolayısiyle eski 
Ticaret Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle sözleri 177 

H. Karagülle (Konya) - Kimsesiz, ter
kedilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki Kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri . 571,5831 

F. Karakaya (Elâzığ) - Afyon Kara-
hisar Milletvekili Kemal özçoban'la 3 ar
kadaşının ve Zonguldak Milletvekili Ali 
Rıza İneealemdaroğlu'nun, gemi satınal-
mak için Amerika'ya gönderilen heyetler 
hakkında Meclis soruşturması yapılma
sına dair önergeleri münasebetiyle sözleri 102, 

110 
Dr. C. Kazancıoğlu (Çoruh) - Balık 

çılık sanayiinin inkişafını temin için Su 
ürünleri Kanunu tasarısının Meclise geti
rilmesi hakkında Ekonomi Bakanlığından 
olan sorusu münasebetiyle sözleri 243 

61. V. Kocagüney (Erzurum) - Burdur 
Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın buğday 
sıkıntısına ve Hükümetin hububat politi
kasına dair sorusu münasebetiyle sözleri 128 

— Sivas Kongresince seçilen Temsil He

yeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Birinci Döneminde bulunan Üyelere 
vatani hizmet tertibinden aylık verilmesi 
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 295,296 

— Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanunun 9 ncu maddesinin yorumlanması
na dair rapor hakkında sözleri 225 

Ş. Koçak (Ulaştırma Bakanı) - Afyon 
Karahisar Milletvekili Kemal özçoban'la 
üç arkadaşının ve Zonguldak Milletvekili 
Ali Rıza ineealemdaroğlu'nun, gemi sat ın-
almak için Amerika'ya gönderilen heyetler 
hakkında Meclis soruşturması yapılması
na dair önergeleri münasebetiyle sözleri 86,90, 

.115,116 
— Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Be-

kata'nın, gemi satınalmak için Amerika'ya 
gönderilen heyetler hakkındaki sorusuna 
cevabı , 60 

— Deniz ve kıyılarında görülecek başı
boş, mayın, patlayıcı madde ve şüpheli ci
simlerin yokedilmeleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 320 

S. Kurutluoğlu (Kırşehir) - Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 9 ncu 
maddesinin yorumlanmasına dair rapor 
hakkında sözleri 220,221,223 

Ş. Lâçin (Afyon Karahisar) - Bankalar 
ve "Devlet Müesseseleri Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun birinci ..maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine drçir Karnın^ teklifi 

münasebetiyle sözleri 485,512 
— Buğday ihracı dolayısiyle eski Tica

ret Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle-sözleri 167,189,195 
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Sayfia 
A; Qğu&.(iRnkişftkir) -, At'yoıı Karahisar 

MilletuektMrıŞafain ıkâşin ilesfei arksdaşmm 
buğday ilwaeı dolay«iyle e ^ Ticaret Ba-
iöanı Atıf İnan hakkmda M«elLssopuştıır-
ması yaphnasma dair-önergesi mün&se-
betiyl«?*»i:leri 186,197,îfc98 

^^»Banhakı» ve Devlet l&üesseseleri Mê  
m urlara = i Ajpfaklaanııın Tevhit ve Teadülü 
hakkındaki-'S659 «ayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine 
dair Kanan teklifi «muasebötiyle sözleri 508 

— Millî Korunma , Kanununa göre ya
pılmış olaa haraamalara ait 1948 takvim 
yılı bilançosunun onanması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 18,19 

?! —. Orman ve To^«ak Kanunları Tasarı
larınım göpei «bir> komisyonda görüşülmesi 
aleyhinde «öderi 6 

t O^d i lYozgad) - 3803, 4^74 ve 44T>9 
sayılı kanunların köy okulu, öğretmen ve 
sağlık memuru evleri inşa ettirilmesiyle il-

S. ©rgeevren (Balıkesir) - Afyon Mil
letvekili il Kemal • ösçoban 'la 3 arkadaşı- •>•• 
nın :ve Zonguldak Milletvekili Ali Rıza 
înceâlenKİaroglu 'nun, gemi satın almak 
için Amerika 'ya gönderilen heyetler hak-

. kında Meclis soruşturması yapılmasına 
dair önergeleri münasebetiyle sözleri 116 

K. öaşoban (Afyon KaraİMiar) - Ken
disiyle 3 arkadaşının ve Zonguldak Mil
letvekili Ali Rıza încealemdaroğlu'nun, 
gemi; saten almak işin Amerika'ya gön
derilen heyetler -> hakkında M«clis soruştur
ması ̂ yapılmasına dair önergeleri müna

sebetiyle sözleri 112 
—>< Kibısesiz, terkedilmiş ve anormal 

çocuklara* korunması hakkımdaki kanun 
tasarısı ımütıasebetiyle süzleri 536^578,579 

Sayfa 
gili maddelerinin ve 6012 sayılı Kanunun 
kaklualması bafckındaki Kanun münasebe
tiyle noteri 37M60470 

Oü a?Orh*a.^5o«gul<iök) - ÜniverHİte-
lerarasi Kuruiunea.üıg profesör lıakkında 
«verilen karara dair sorusu münasebetiyle 
sözleri / 249 

H*Oeal {Demtlâ). . Kimstsiz, terkedil
miş ve «anormal- «çotukların korunması hak
kındaki Kanun tasarısı münasebetiyle söz
leri - 532,573,576 

— S803r 4274 ve; 4459 sayılı kanunların 
köy olnılUv;ögret3nenfve-sa^k memuru ev
leri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin 
ve 5012; sayılı? Kanimvn kaldırılması hak
kındaki^ Ka»Mn münasebetiyle. sözleri 378,437, 

439,441442,446,454,469 
Y. 2. ûrtaç (Ordu) - Orslu ilindeki ve-, 

rem f hastalığı hakkında, Sağlık ve Sosyal 
Yardan Bakanlığından olan ; sorusu^ müna
sebetiyle sözleri 52 

N,<üaaan, <Muğla) -uKâasesâz, terke
dilmiş.; ve anormal çomıkların korunmASi 
hakkındaki k a n u n tasarıs ı nvtiftasîehetiyle 
sözleri «541 

—i M ubasebıei Umumiye • K a a u m m u n 
4>0 L nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki Kamın «münasebetiyle sözleri 369 , 

— Tfttün , piyasasının arzettiği man
zara i l r müstahsilin «durumu hakkında 
Başbakanlıktan .olan soruşu münasebetiy
le sözleri 9,11 

— 3803* 4274 ve. 445&,sayılı kanunk-
rın köy okullu öğretmen ve sağlık memu
ru eyleri inşa - ettirihnasiyle ilgili m adde-
lerinin ye 5012- sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri ,435,436,439,463 

t 
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Sayfa 
S. Pek (Kocaeli) - Afyon Karahisar 

Milletvekili Şahin Lâçin ve iki arkadaşı
nın buğday ihracı dolayısiyle eski Tica
ret Bakanı Atıf Ihan hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önerge mü
nasebetiyle sözleri 197 

— Deniz ve Kıyılarında görülecek ba
şıboş, mayın, patlayıcı niadde ve şüpheli 
cisimlerin yokedilmeleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 323,324,325, 

326,328,329 
G Pekel (Tokad) - 3803, 4274 ve 4459 

sayılı kanunların köy okulu, öğretmen, ve 
sağlık memuru evleri inşa ettiril mesiyl e 
ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı KaSıu-
nun kaldırılması hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 430 

H. Polatkan (Eskişehir) - Afyon Mil
letvekili Kemal özeoban'la 3 arkadaşının 
ve Zonkuldak Milletvekili Ali Rıza încea-

N. Sadak (Dışişleri Bakanı) - Afyon Mil
letvekili Kemal özçoban'la 3 arkadaşının 
ve Zonguldak Milletvekili Ali Rıza înce-
alemdaroğlu'nun, gemi satınalmak için A-
merika'ya gönderilen heyetler hakkında 
Meclis soruşturması yapılmasına dair 
önergeleri münasebetiyle sözleri 107,115 

— Sinob Milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşenk'ih, Dışişleri Bakanının Londi'a, 
Paris ve Atina seyahati hakkında Mecliste 
izahat vermesine dair sorusuna cevabı 43 

H. Saka (Başbakan) - Bankalar ve Dev
let müesseseleri Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle sözleri 512 

— Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'
nun, Ankara ile bazı şehirlerdeki şeker sı
kıntısına dair olan sorusu münasebetiyle 

( f i: 

sözleri 313 

Sayfa 
lemdaroğlu'nun, gemi satın almak için 
Amerika'ya gönderilen heyetler hakkında 
Meclis soruşturması yapılmasına dair öner
geleri münasebetiyle sözleri 112 

— Bankalar ve Devlet Müesseseleri 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin B fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle söz
leri 484 

A. Potuoğlu (Eskişehir) - Ankara Be
lediyesi sınırları içindeki Devlete, özel 
idare ve belediyeye ait arsaların mesken 
yapacaklara temliki hakkındaki kanun ta
sarısının görüşülmesi için geçici bir ko
misyon kurulması teklifine karşı sözleri 266 

— Ankara, İstanbul ve izmir gibi bü
yük şehirlerde koyun eti bulunmaması 
ve harice sevkedilen kuzular hakkındaki 
sorusu münasebetiyle sözleri 318 

K. Sakaroğlu (Muğla) - Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Me
murları Kanununa bazı hükümler eklenme
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 
ve 2 ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 3 sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri 27 

E. Sazak (Eskişehir) - Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 548 

R. A. Sevengil (Tokad) - Kimsesiz, ter
kedilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 518,526,550 

— Tütünlerimizin yabancı memleketle
re satılmasını sağlamak için Hükümetçe 
ne gibi tedbirler alındığı -hakkında .Tica
ret Bakanlığından olan sorusu münasebe
tiyle sözleri 347 

— 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru 

S 

• 



— 3»*--
Sayfa 

evleri inşa ettiriluıesiyle ilgili maddeleri
nin ve 5012^ sayılı Kanunim kaldırılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri» M 372, 

434,436,437,440 
Nccnı:ddin Sahir Sılan (Tunceli) -

Afyon Milletvekili Kemal Özçoban'la 3 ar
kadaşının ve Zonguldak Milletvekili Ali 
Rıza Ineealenıdaroğlu 'ımn, gemi satmal-
mak için Amerika'ya gönderilen heyetler 
hakkında Meclis soruşturması yapılması
na çUii' önergeleri münasebetiyle sözleri 114,115, 

116' 
— Batıdan Doğuya dönen halkın top

raklandırılarak yerleştirilmelerine, Doğu 
İlleriyle Tunceli'nde Toprak Kanununun 
uygulanmasına ve toprak dağıtımının ça
buklaştırılmasına dair Tarım Bakanlığın
dan olan sorusu münasebetiyle sözleri ' 70,81 

— Deni* ve kıyılarında görülecek başı
boş, mayın ve patlayıcı madde ve şüpheli 
cisimlerin yok edilmeleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 3661 

— Eski yerlerine dönmekte serbest 
kalmış olan yasak bölgeler ahalisinden okur ~ 
vatandaşların iskân işlerine ve onların bir- ' I ? 
an evvel müstahsil hale getirilmelerine dair 
Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığından 
olan sorusu1 münasebetiyle sözleri 49 

— 3$(ö, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların 
köy okulu, öğretmen ve: sağlık memuru -ev
leri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin 
ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması hak- «! 

kındaki Kamın münasebetiyle sözleri 435,471,473 
Dr. T. Simer (Bursa) - Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığı Kuruluş -ve.Me-i 
murları-Kanununa bazı hükümler eklen
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
1 vfe 2* ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 3 sayı
lı cetvellerde değişiklik yapılması hak-s 
kındaki kânun münasebetiyle «özleri 30 

R. Ş. Sürer (Millî Eğitim Bakanı) -
Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukla
rın korunması hakkındaki kanun tasarısı 
müııasebetme sözleri • ' r r> 572 

— 380^ 4274 ve 445Ö sahili Kanunla- - . 
rın köy okulu, Öğretmen ye sağlık meıau-
ru evleri İnşâ ettirilmesi ile ilgili madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun >; 
tasarısthni görüşülmesi için geçici bir 4u>- } 

Sayfa 
misyon kurulmasına dair sözleri 261 

— 380», 42T4r ve 4459 sayılı Kanunla
rın köy U)kulu, öğretmen ve sağlık memu
ru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddele
rinin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılma
sı hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri * 377,432,438,439,458,462,463, 

465,467,469,470,471 
—Zonguldak Milletvekili Orhan Şeyfi 

Orhon'un,, Üniversitelerarası Kurulunca 
üç profesör hakkında yerilen karara 
dair sorusuna cevabı 247 

F. Sirmen (Rize) - Sivas Kongresince 
seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin birinci döne
minde bulunan üyelere vatani hizmet ter
tibinden aylık verilmesi, hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle sözleri 296 

— Subaylar Heyetine mahsus Terli 
Kanununun 9 ncu maddesinin yorumlanma
sına dair rapor hakkında sözleri 226 

t ; R. Soyer. <Ni|de)r - Askerî ye Mülki 
Emekli Kanunu.tasarısına dair Maliye Ba
kanlığından^ .qlan sorusu münasebetiyle; 
sözleri < t ı ; .,.,., ;490,497 

— Porsuk Barajı hak&mda, Bayındır
lık Bakanlığından olan soruları münase
betiyle sökeri ;. 59,62,63,64 i 

r « , Soyer (Urfa) - *3W, 4İf4« ve 4459 
sayılı Kanunların köy okulu, Öğretmen ve 
sağlık memuru evleri inşa • <&târilnaiesiyle 
ilgili maddeterin«i ; ve 5012'sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkındaki kanun mÜıifisebe-
tiyle sözleri "i 46§ 

E. Soysal (Maraş) - Kimsesiz, terkedil
miş ve anormal çocukların korunması hak
kındaki kanum tasarısı münasebetiyle söfc-
leri , -r 544^545,579 

— Maârif TeşkilâtiMa" dair Kanunun 
13 ncü madde^iindegi§t*»ilmesi hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle sözleri 479,481 

— 3303,: İ274 ve^445f îsayıtt* Kanunla- ! 

rın köy uk»lu, öğretmen re sap ık ıuemti-
ru evleri kısas «ttiıüİHlesiyle ilgili ma€M«4e-
rinîıt ve 5012 sayılı Kanw»un-kaldırılması 
hakkmdajf. kanun ı müpaöe^#tiyle sözleri 425, 

: ^ ^ , % 445,446^456,471 
— Valilerin tâyinlerinde takip edilen 



— 3 2 i ~ 
Sayfa 

prensiplerle illerin iş plâm hakkında İçiş-
leri Bakanlığından olan SOFUSU münasebe
tiyle sözleri 212,214 

H. ŞarMü (Ordu) - Afyon Karahisar 
Milletvekili Şahin Lâçin ile iki arkadaşının 
buğday ihracı dolayısiyle eski Ticaret Ba-

A. Tahtakıhç. (Kütahya) - Afyon Ka
rahisar Milletvekili Şahin Lâçin ile iki arka
daşının buğday ihracı dolayısiyle eski Tica
ret Bakanı Atıf inan hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle sözleri . 173,175,176,182,183,193, 

194,195,196,197,198, 
— Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal ço

cukların korunması hakkındaki Kanun ta
sarısı münasebetiyle sözleri 518,538 

— Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 
13 neü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi münasebetiyle sözleri 481 

— Sağlık ve Sosyal=Yardım Bakanlığı 
Ku ruluş ve Memurları Kanununa bazı hü
kümler eklenmesine dais* olan 486â saydı-
Kanuna bağlı 1 ve 2 ve 4258» sayılı kanuna 
bağlı 3 sayılı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle söz
leri 28 

— 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru ev
leri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin 
ve 5012 sayılı Kanunlar kaldırılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 460,463,471 

M. R. Tarafcçıdtte (füfcbzcm) - MaaHf 
Teşkilâtına dair Kanunun 13 neü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle sözleari. 475 

— 3803,! 4274 ve.4459 sayılı k a n u n l a d ı r 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru 
evleri inşa ettirilnıesiylesilgili maddeleri-

-1- Yollar; ve şoselere tahsis edilen pa-. 
ralarla, bataklık işleri hakkındaki Bayın
dırlık Bakanlığından olan sorusu 217^218 

I kanı Atıf İnan hakkında Meclis soruştur
ması yapilmasına dair önergesi münasebe
tiyle sözleri 195 

nin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri; 374 

T. Taşkıran (K«rs) - Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korun
ması hakkındaki kanun tasarısı nıüiıase-
betiyle sözleri. 523 

Sr Tekelioğlu (Seyhan) - Askerî ve 
Mülki Emekli Kanunu tasarısına dair so
rusu münasebetiyle sözleri. 496 

— 1947 buğday alını baremi ile harice 
çıkarılan hububat ve 7 Eyltrl kararı dola-
yisiyle yükselen fiyat üzerinden fark ola
rak komüsyon istenip istenmediğine' ve 
Ofis Genel Müdürlüğünün karariyte Ofis-
den kimlerin çıkarıldığına dair Ticaret 
Bakanlığından olan sorusu münasebetiyle 
sözleri 150 

— Deniz ve kıyılarında görülecek ba
şıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli 
cisimlerin yokedilmeleri hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri, 323,324,325 

— Emekli, dul ve yetim aylıklarına 
zam yapılması hakkındaki kanuna ek 5107 
sayılı Kanunun 1 nci ve 4 neü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle sözleri. 502,505 

— Erzurum Toprak Ofisinde yan lan 
suiistimale dair Ticaret Bakanlığından 
olan sorusu münasebetiyle sözleri. 146 

'— Halka dağıtılan pamuklu kungs 
hakkınca Ekonomi Bakanlığından olan 
soruşu münasebetiyle sözleri. 342,344,345 
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sorusu münasebetiyle sözleri 143 
— Toprak Ofisi Teftiş Heyeti İnzibat 

Komisyonu ve İstanbul Kuruçeşme Depo
sunda yapılan hububat suiistimali hak
kında Ticaret Bakanlığından olan sorusu 
münasebetiyle sözleri 136,137,139,140 

— 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru ev
leri inşa ettirilmesiyle ilgili maddeleri
nin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 440 

— Ürdün Hükümetine verilen gıda 
maddeleri hakkında Ticaret Bakanlığından 
sorusu münasebetiyle sözleri 151 

Y. K. Tengirşenk (Sinob) - Dışişleri Ba
kanının, Londra, Paris ve Atina seyahati 

. hakkında Meclise izahat vermesine dair 
sorusu münasebetiyle sözleri 46 

t. H. Tigrel (Diyarbakır) - Bankalar ve 
Devlet Müesseseleri Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin B fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle sözleri ' 506,511,512,515 

— Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere Vatani Hizmet tertibinden aylık 
verilmesi hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle sözleri 300 

K. Turan (İsparta) - Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 582 

J 

Sayfa 
— Komisyonlarda kalan iki teklifinin 

Meclis Gündemine alınmasına dair önerge
si münasebetiyle sözleri 122,123,124 

— ömser, Witol, İtiti ve Trak Ortak
larına ve 1947 yılında ihraç edilen toprak 
mahsullerine dair Ticaret Bakanlığından 
olan sorusu münasebetiyle sözleri 154 

155,156,157,158,160,161,162,163 
— Sivas Kongresince seçilen Temsil 

Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
Üyelere vatani hizmet tertibinden aylık ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle sözleri 293,296,298 

— Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununun 9 ncu maddesinin yorumlanma
sına dair rapor hakkında sözleri 218,219 

— Toprak Ofisi için Amerika'dan alın
masına teşebbüs edilen çelik silolarla kay
bolan 41 dosyaya ve fasulye, piriç ve no
hudun mısırla mübadelesinden hâsıl olan 
zarara dair Ticaret Bakanlığından olan so
rusu münasebetiyle sözleri . 134 

—• Toprak Ofis ile Elen - Türk Ortak
lığı arasında yapılan bir satış ile Cumhuri
yet, Bozkurt ve Yenidoğan fabrikalarına 
verilen tazminat hakkında Ticaret Bakan
lığından olan sorusu münasebetiyle söz
leri 148 

— Toprak Ofisin İstanbul Şubesi ile 
İzmir İthalât ve İhracat Genel Kâtipliği 
aleyhinde yapılan tahkikat evrakına, İz
mir Ofisi ambarı yangınına ve Konya'da-
ki inşaatta yapılan suiistimale ait iddia 
sonucuna dair Ticaret Bakanlığından olan 

t. M. Uğur (Sivas) - 3803, 4274 ve 4459 
sayılı kanunların köy okulu öğretmen ve 
sağlık memuru evleri inşa ettirilmesiyle 
ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı Kanu
nun kaldırılması hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 376 

H. Ulusoy (Niğde) - Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

sözleri 549 
Dr. P. Umay (Kırklareli) -Kimsesiz, 

terkedilmiş ve anormal çocukların korun
ması hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle sözleri 560,583,586 

F. Uslu (Manisa) - Sivas Kongresince 
seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemin
de bulunan üyelere Vatani Hizmet terti-

u 
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binden aylık verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 

Dr. B. Uz (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı) - Kayseri Milletvekili Fikri Ap
aydın'm, yasak bölge halkından olup yer
lerine dönmüş bulunan vatandaşların du
rumu hakkındaki sorusiyle, Tunceli Mil
letvekili Neemeddin Sah ir Sılan'm, eski 
yerlerine dönmekte serbest kalmış olan 
yasak bölgeler ahalisinden olan vatandas-

297 

Sayfa 
ların iskân iğlerine ve onların bir an evvel 
müstahsil hale getirilmelerine dair soru
suna cevabı 47 

— Kimsesiz, terkedilmiş ve anor
mal çocukların korunması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle sözleri 517,548 

— Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Or
taç'm, Ordu İlindeki verem hastalığı hak
kındaki sorusuna cevabı 52,54 

N. Ünen (Çanakkale) - Maarif Teski-
}âtma dair Kanunun 13- ncü maddesini» 

ü 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi mü
nasebetiyle sözleri 479 

A. K. Varınca (CKimüşane) - Sivas 
Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleriy
le Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık verilmesi hakkındaki Ka
nun teklifi münasebetiyle sözleri 

A. Veziroğlu (Afyon Karanisar) - Af
yon Karahisar Milletvekili Şahin Lâçin ile 
iki arkadaşının buğday ihracı dolayısiyle 
eski Ticaret Bakanı Atıf İnan hakkında 

297 

Meclis soruşturması yapılmasına dair 
önergesi münasebetiyle sözleri 169,173,184,185 

— Hayat pahalılığı ve geçim zorluğu 
hakkındaki soru münasebetiyle sözleri 421,422 

— 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru ev
leri inşa cttirilmesiyle ilgili maddelerinin 
ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 457 

Y 
1 Yalçın (Bolu) - 3803, 4274 ve 4459 

sayılı kanunların köy okulu, öğretmen ve 
sağlık memuru evleri inşa cttirilmesiyle 
ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı Kanu
nun kaldırılması ..hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri. 372,376,436,439 

A. Yaycıoğlu (Maraş) - 3803, 4274 ve 
4459 sayılı kanunların köy okulu, öğret- • 
men ve sağlık memuru evleri inşa ettiril-
mesiyle ilgili maddelerinin ve 50.12 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanım 
münasebetiyle sözleri, 458 

S. K. Yetkin (Urfa) - Kimsesiz, terke
dilmiş ve anormal çocukların korunması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri. 

— Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 
13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri. 

A. K. Yiğitoğlu (Amasya) - 3803, 4274 
ve 4459 sayılı kanunların köy okulu, öğ
retmen ve sağlık memuru evleri inşa etti-
rilmesiyle ilgili maddelerinin ve 5012 sa
yılı Kanunun kaldırılması hakkındaki ka-

569 

481 
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kooperatiflerine dair Ticaret Bakanlığın
dan olan sorusu münasebetiyle sözleri. 358,301 

— Şeker ve sigara gibi maddelere zam 
yapılıp yapılmayacağına ve şeker istihsa
li ile istihlâkinin kaç ton olduğuna ve Çu
kurova'da kurulması kararlaştırılan şeker 
fabrikası hakkındaki Gümrük ve Tekel ve 
Ekonomi Bakanlıklarından olan sorusu 
münasebetiyle sözleri 335,338,840 

— 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunla
rın köy okulu, mğretmen ve sağlık memu
ru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddele
rinin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılma
sı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 373, 

• 423,435,436,438,439 

Sayfa 
nun münasebetiyle sözleri. 443 

A. R. Yüregir (Seyhan) - Arazi Tapu
lama ve Genel Af Kanun tasarıları hak
kındaki Adalet ve Maliye Bakanlarından 
olan sorusu münasebetiyle sözleri. 131 

— Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin B fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle sözleri 512 

— 1947 yılı pamuk ve yağlı tohum 
mahsullerinden müstahsil elinde ne mik
tar bulunduğuna, 1948 yılı hububat, pa
muk ve yağlı tohum fiyatlarının hangi 
tarihte yayınlanacağına ve pamuk satış 

Dr. G. K. Zaimoğlu (Giresun) - Deniz 
ve kıyılarında görülecek başıboş mayın, 
patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yok-
edilmeleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 819,821 

K. Zeytinoğlu (Eskişehir)-Hayat pa
halılığı ve geçim zorluğu hakkında Başba
kanlıktan olan sorusu münasebetiyle sözle
ri 418,422 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hü
kümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı 1 ve 2 ve 4258 sayılı Kanu
na bağlı 3 sayılı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 31,32 

— 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunla
rın köy okulu, mğretmen ve sağlık memu
ru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddele
rinin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılma
sı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 374 
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