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BAKANLAB KURULU 
Sayfa 

1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına 
içişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğ-

lu'nun vekillik edeceği (3/273) 
Sayfa 

23 

DEMEÇLER 
1. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dül

ger'in, Pasinler bölgesinde vukubulan dep
remden zarar görenlere yapılan yardımlar 
hakkında o bölgeyi ^ezen heyet adına de
meci 340:341 

2. — Mardin Milletvekili Kâmil Bo

ran'm, Adalet kadrosundaki nakil ve tah
villerle bunlar dolayısiyle harcanan öde
nek hakkında 22 nci Birleşimde cevabi ve
rilen sorusu münasebetiyle ileri sürdüğü 
bâzı iddialar hakkında Rükneddin Nasuhi-
oğlu'nun demeci (6/414) 8:22 

No. 
5856 

5857 

5858 

5859 

5860 

5861 

5862 

Sayfa 
— Çiftçi Mallarının Korunması hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun 52 
— Başbakan ve Balkan makam öde
nekleri haldanda Kanun 4,35:36,95,96:97 
— Devlet Memurları' Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı merkez 
ve İller kısımlarında değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 36,95,07,108,122:133 
— Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 
dair Kanunun 2020 sayılı Kanunla 
değişen, 1 ve 5 nci ve 5458 sayılı Ka
nunla değişen 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 4 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Kanun 36,95, 

133:137 
— 16 . TII . 1950 tarihli ve 5602 sa
yılı Tapulama Kanununa ek Kanun 156, 

157:160,160,161,183:186 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Makam Ödeneği hakkında Ka
nun 4,36,95,97,150,190:195 
— Adliye Harç. Tarifesi Kanununa ek 
Noter Harç Tarifesi hakkındaki Ka-

KANtmiıAR 
No. Sayfa 

nımun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bir maddesinin son fıkrasının 
kaldırılması hakkında Kanun 166: 

167,220,225,228,234,253:256 
5863 —Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kamın 4,217,311:312,313,314, 

326,328:331 
5864 — 60 milyon liralık İç İstikraz akdi 

hakkında Kanun 260,314:316,323,326, 
' 332:335 

5865 — Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve, 
İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına 
dair Kanun 52:68;161:166*,316: 

326,401,408,412:413,429 :432 
5866 — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 

Giriş Genel Tarifesinin 647 nci numa
rasının değiştirilmesine dair Kanun 166, 

326,402,408,413,433 :436 
5867 — Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu 

maddesine bir fıkra eklenmesine ve 
89 ncu maddesinin 6 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kanun 166,326: 

327,402,408,413,437:440 



KARARLAR 
No. Sayfa 

1749 — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin yorum
lanmasına mahal olmadığına dair 23,44 

1750 — Danıştay Birinci Başkanlığına 
Hâzim Türeğün'ün seçildiği hakkında 35, 

143:145 
•1751 — Danıştay üyeliğin© Celâdet Barba-

rosoğlu'nun seçildiği hakkında 35,143:146, 
148 

1752 — Danıştay üyeliklerine Mahmut Ne
dim Oğut, Celâl önen ve Kâmil Ka
yam'm seçildikleri hakkında 35,143^146, 

148,160,182 
1753 — Danıştay üyeliğine Şükrü Gilisra-

boğhı'nun seçildiği hakkında • 35,143:146, 
148,160,182,195,196 

1754 — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'ın 
milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında ' 217,312 

1755 _ Edirne Milletvekili Hasan Os
man'nm milletvekilliği dokunulmazlı
ğı haakkmda 217,313 

1756 — Gümüşane Milletvekili Halit Zar
bım'un milletvekilliği dokunulmazlığı 

No. Sayfa 
hakkında 217,313 

1757 — Kastamonu Milletveakili Ahmet 
Keskin'in milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında ' 217,313 

1758 — Kırklareli Milletvekili Mahmut 
Erbü ' in milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 217,313 

1759 — Zonguldak Milletvekili Rifat Siviş-
oğhı 'nun' milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 217,313 

1760 — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın 
milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında 260,313 

1761 — Giresun Milletvekili Mazhar Şen
er 'in milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 260,313 

1762 — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçın'm milletvekilliği dokunulmaza-
hğı hakkında 260,313:314 

1763 — Maraş Milletvekili Ahmet. Boz-
dağ'm milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 260,314 

1764 — Tekirdağ Milletvekili Hüseyin 
Bingül'ün milletvekilliği dokuanul-
mzlığı hakkında 260,314 

1765 — Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'ııun milletvekilliği 
dokunulmazlığı hakkında 260,314 

ÖNERGELER 
Bilecik (Talât Oran) 
1. — Türkiye'de mevcut (Gülhane Askerî 

Tıp Akademisi ve üniversiteler klinikleri 
hariç) bütün sağlık müesseselerinin tevhit 
edilerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından idare edilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair (4/212) 398 

Çorum (Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin 
Ortakcıoğlu) 

2. — Emir Er ve Seyis Erleri hakkında
ki 203 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifinin gündeme alın
masına dair (4/206) 5:7 

Erzurum (Bahadır DÂilger) 
3. — içtüzüğün 51, 53, 56 ve 57 nci 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki tü
zük teklifinin gündeme alınmasına dair 
(4/210) 77:79 

Erzurum (Enver Karan) 
4. — Erzurum havalisinde vukubulan 

deprem münasebetiyle Büyük Millet Mecli
sinin felâketzedelere karşı sıcak alâkasının 
belirtilmesi hakkında (4/209) 22 

Eskişehir (Abidin Potuoğlu) 
5. — Atlantik Paktına üye olmakla be

raber Türkiye'nin Orta - Doğu Komutanlığı 
tertibine bağlanmasına dair yabancı ajans 
neşriyatı hakkında Dışişleri Bakanmının 
izahat vermesine dair (4/207) ' 7:8 



— 3 — 
Sayfa 

Rize (İzzet Akçal) 
6. — Çay Kanununa göre kurulması 

ica beden, çay bahçeleri ile bu maksat için 
verilen avans miktarına 1950 yılında ne 
miktar bahçe kurulduğuna ve çay tohumu, 
kimyevi gübre ve nıualeeeniıı meceanen ve- . 
i'ilip verilmediğine dair Tarım Bakanlığın
dan sözlü soru Önergesinin geri verilmesi 
hakkında (4/211) 189:190 

Sivas (Nâzım Ağacıkoğlu) 
7. — Erzurum ile Pasinler İlçesi köyle

rinde vukuagelen zelzele dolayısiyle Büyük 
Millet Meclisinin teessürlerinin felâketzede
lere duyurulması hakkında (4/208) 22 

Zonguldak (Abdürrahman B'oyacıgüler) 
8. — Millî Müdafaa İhtiyaçları için Ya

pılacak istimlâkler hakkındaki 3887 sayılı 
.Kanunun değiştirilmesine dair kanun, tek
lifinin gündeme alınması hakkında (4/213) 398 

9. — Zonguldak ve Ereğli Havzai Fah-
miyesindc mevcut kömür, tozlarının amele 
menafii umumiyesine olarak füruhtuna dair 
olan 114 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka

nun -teklifinin 
(4/214.) 

Sayfa 
gündeme alınmasına dair 

398:400 

Giresun (Arif Hikmet ,Pamukoğlu) 
1. — II Numaralı Geçici Dilekçe Ko

misyonunun 1 . X I . 1951 tarihli Haftalık 
Karar ' Cetvelindeki 1370 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu rapora (4/192) 44:49 

Seyhan (Reşad Güçlü) 
2. — Basın Kanununun 36 nci madde

sindeki (Basın yoliyle işlenmiş bulunan 
suçlar) tâbirinin yorumlanması hakkında 
(4/199) 304,428 

Zonguldak (Cemal Kıpçak) 
3. — Zonguldak'ta kömürlerin yıkanma

sından teressüp eden kömür tozlarının 114 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı ma
den kömürü tozlarından sayılması lâzımge-
lip gelmediğine ve aynı maddedeki- (Ma
den amelesinin menaf ii umumiyesine hasır 
ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 sayılı Ka- ; 

nunun 1 nci,maddesine göre kurulmuş olan 
Maden İşçileri Sendikasına matuf olup ol
madığının yorumlanması hakkında (4/136) 397 

RAPORLAR 
ADALET^KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Amasya Milletvekili. Kemal Eren 
ve Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'-
nin gayri menkul e tecavüzün define dair 
kanun teklifi hakkında (2/191) 35,234:241, 

327,341:372,402:403 
2. — Deniz tuzlalarından yabancı mem

leketlere ihraç edilmek şartiyle tuz is
tihsali için hakiki veya hükmi şahıslara 
izin verilebileceği hakkında kanun tasa-
rsı ile Çanakkale Milletvekili Kenan Ak-
manlar'm, Tuz Kanununun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (1/120, 2/49) 189,413 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı merkez ve 
iller kısımlarında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarılarına dair (1/289,. 
1/291) 36,97 :108,122:133 

4. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ile Erzurum Mil
letvekili Said Başak'ıh, İhtiyarlık Sigor
tası Kanununun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun, teklifine da
ir (1/240, 2/171) 189,327,403:41.!. 

5. — Memurların suçlarından dolayı 
haklarında yapılacak soruşturma ve ko
vuşturmaya dair kanun tasarısı ile To-
kad Milletvekili Halûk ökeren'in, me
murların muhakeme usulleri hakkındaki 
kanun teklifine dair (1/214, 2/236) 4,400 :401 

6. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 
dair 1221 sayılı Kanunun 2020 sayılı Ka-. 
nunla değişen 1 ve 5 nci ve 5458 sayılı Ka
nunla değişen 3 ncü maddelerinin değişti-
tirilmesi ve 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarına dair 
; 1/290) 30,95,133:137 



_ 4 
Sayfa | 

7. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp
çak'ın, Zonguldak'ta kömürlerin yıkanma
sından teressüp eden kömür tozlarının 114 
sayılı Kanunim. 1 rıci maddesinde yazılı 
maden kömürü tozlarından sayılması lâ-
zımgelip gelmediğine ve aynı maddedeki 
(maden amelesinin, menafii umumiyesine 
hasır ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 sayılı 
Kanunun 1 rıci maddesine göre kurulmuş 
olan Maden İşçileri Sendikasına matuf 
olup olmadığının yorumlanması hakkındaki 
önergesine dair (4/136) 397 

1. —• Adliye Harç Tarifesi Kanununa 
ek Noter Harç. Tarifesi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 19 neu mad
desinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/189) 166:167, 

220,225,228,234,253:256 
2. — Af Kanununun 7 nsi maddesindeki 

(vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (Pa
ra cezaları) nın da dâhil olup olmıyacağı-
mn yorumlanmasına dair Başbakanlık tez
keresi hakkında (3/180) .. 49:51,74,339 

3. — İzmir Milletvekili Halide Edip 
Adıvar ve 10 arkadaşının. Çiftçi Malla
rının Korunması hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/253) . 52 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Altmış milyon liralık iç istikraz 

akdi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1 /301) 260,314 =316,323,326,332:335 

2. — Başbakan ve Bakan ödenekleri 
hakkındaki kanım tasarısına dair (1/303) 35: 

36,95,96:97 
3. —• Deniz tuzlalarından yabancı mem

leketlere ihraç edilmek şartiyle tuz istih
sali için hakiki veya hükmi şahıslara izin 
verilebileceği hakkında kanun tasarısı ile 
Çanakkale Milletvekili Kenan Akmanlar'-
m, Tuz Kanununun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (1/120, 2/49) - 189,413 

4. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit vfi Teadülüne dair olan 3656 sayılı. 

Sayfa 
Kanuna bağılı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı merkez ve 
iller kısımlarında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarılarına dair 
(1/289, 1/291) 36,95,97:108,122:133 

5. —• İdareci Üyeler Kurulunun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ödene
ği hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/324) 36,95,97,190:195 

6. —• Turistik otel inşası için istanbul 
Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına devredilecek arsa 
hakkındaki kanım tasarısına dair (1/266) 260, 

433:428 
7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanım tasarısına dair (1/304) 217,311:312, 

313,314,326,328:331 

1. — Adliye .Harç Tarifesi Kanununa 
ek Noter Harç Tarifesi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 19 neu 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki, kanım tasarısına dair (1/189) 166 : 

167,220,225,228,234,253 :256 
2. —-' Af Kanununun 7 nci maddesinde

ki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (pa
ra cezaları) nın da dâhil olup olmıyaca-
ğmın yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi hakkında (3/180) 49:51,339 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi hakkında (3/51) 23, 

" ' . 44,74 
4.. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü kısmında ve 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve L işa
retli cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanım tasarısı hakkında (1/267) 157: 

160,160,161,183 :186 



— 5 — 
Sayfa 

5. —• Gümrük Tarifesi Kanununa .bağlı 
Giriş Genel Tarif esinin, 647 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/198) 166,326,402,408,413,433:436 

fi. — Kibritin tekelden çıkarılmasına 
ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/199) 52:68,161: 

166,316:326,401,408,412:413,429:432 
7. —• Milletlerarası İktisadi İş Birliği 

Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/226) . 167:182 

S. —- Muamele Verdisi Kanununun 9 ve 
89 ncu maddelerine birer fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (.1/200) 166, 

326:327,402,408,4i 3,437:440 

Ç ALIŞM A. KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —• İstanbul Milletvekili Ahmet Top-

çu'nun, İş Kanununun 5518 saydı Ka
nunla değiştirilen 13 ncü maddesinin «O» 
bendinin 4 neü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/301) 189, 

411 -.412 
2. •— İhtiyarlık Sigortası Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ile'* Erzurum Mil
letvekili Said Başak hn, İhtiyarlık Sigor
tası Kanununun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(1/240, 2/171) 189,327,403:411 

3. — Zonguldak Milletvekili Cemal 
Kıpçak'ın, Zonguldak'ta kömürlerin yı
kanmasından teressüp eden kömür toz
lanılın 114 sayılı Kanunun 1 nci maddesin
de- yazılı maden kömürü tozlarından sayıl
ması lâzım gelip gelmediğine ve aynı 
maddedeki (maden amelesinin menafii 
umumiyesinc hasır ve tahsis olunur) tâ
birinin, 5018 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine göre kurulmuş olan Maden İşçileri 
Sendikasına matuf olup olmadığının yo
rumlanması hakkındaki önergesine dair 
(4/136) • 397 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU 

1. — Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağ-

Sayfa 
-lanması hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/226) 167:182 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORU 

1. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu'nun, I I Numaralı Geçici Di
lekçe Komisyonunun 1 . XI . 1951 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1370 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi hakkında (4/192) 44:49 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU 

1. — Kibritin tekelden çıkarılmasına 
ve, İstihlâk Vergisine1, tâbi tutulmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (Mütalâa 
olarak) (1/199) 52:68,74,161:166,316 :326, 

401,408,412:413,429:432 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Deniz tuzlalarından yabancı mem
leketlere ihraç edilmek şartiyle tıız istihsali 
için hakiki veya hükmi şahıslara izin verile
bileceği hakkında kanun tasarısı ile Çanak
kale Milletvekili Kenan Akmanlar'ın, Tuz 
Kanununun 1 nci. maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (1/120, 
2/49) 139,413 

2. — Gümrük Tarifesi Kanununa bğlı 
Giriş Genel Tarifesinin 647 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/198) 166,326,402,408,413,433:436 

1. —"Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (Vergi cezalan) tâbirinin muhtevası
na Gümrük Kanununda yazılı bulunan (pa
ra cezaları) nm da dâhil olup olmayacağı
nın yorumlanmasına dair Başbakanlık tez
keresi hakkında (3/180) 339 

2. — Kibritin tekelden çıkarılmasına ve 
İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 
kanun t a samı hakkında (1/199) 52:68,74^61: 

<T66,3T6 :326,40>l,4O8,412:413,429:432 
3. — Muamele Vergisi Kanununun, 9 ve 

89 ncu 'maddealerine birer fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/200) 166, 

326:327,402,408,413,437:440 



Sayfa 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARİ 
1. — Amasya Milletvekili Kemal Eren 

ve Ankara Milletvekili Salâlıattin Benli 'nin, 
Gayrimenkule Tecavüzün Define dair ka
nım, teklifi hakkında (2/191) 35,234:241,327, 

341:372,402:403 
2. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi 

öz'ün. Difteri asısının mecburi olarak tat
bik edilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/46) 35.196:211,220:284,413 -

3. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi. 
OzTm süt ve ürünleri hakkında (2/150) 217,413 

4. — Memurların, suçlarından dolayı 
haklarında yapılacak soruşturma ve ko
vuşturmaya dair kanun tasarısı ile Tokad 
Milletvekili' Halûk ökercn'in, memurların 
muhakeme usulleri hakkındaki kanun tek-
1 if in e dair (1/214, 2/236) 4,400:401 

5. — Turistik otel inşası için İstanbul 
B e i ed i yesi i a rafı ndan. Türkiye Cumhuriyeti 

•Emekli Sanaçlığına devredilecek arsa hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/266) 260, 

413:428 
(i. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp

çak'ın, Zonguldak'ta kömürlerin yıkanma
sından teressüp eden kömür tozlarının 
114 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde ya
zılı ınaden kömürü tozlarından sayılması 
Ifı^p.ngelip gelmediğine ve aynı maddedeki 
(maden amelesinin, menafi i umumiyesine 
hasır ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 sa
yılı. Kanunun 1 nci maddesine göre kurul
muş olan Maden İşçileri Sendikasına matuf • 
olup olmadığının yorumlanması hakkındaki 
önergesine dair (4/136) 397 

1. :— İzmir Milletvekili Halide Edib 
Aclıvar ve 10 arkadaşının, Çiftçi Malları
nın Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesine bîr fıkra ve _ bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (.2/253) 52 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
T. — Altmış milyon liralık iç istikraz 

akdi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/301) 260,314:316,323,326,332:335 

2. — Deniz tuzlalarından yabancı mem
leketlere ihraç edilmek şartiyle tuz istihsali . 

Sayfa 
için hakiki veya hükmi şahıslara izin veri
lebileceği hakkında kanun tasarısı ile Ça
nakkale Milletvekili Kenan Akmanlar'm, 
Tuz Kanununun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(1/120, 2/49) 189,413 

3. — İdareci Üyeler Kurulunun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ödeneği 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/324) 150, 

190:195 
4. — Turistik otel inşası için İstanbul 

Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına devredilecek arsa hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/266) 260,413: 

428 
5. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp

çak'ın, Zonguldak'ta kömürlerin yıkanma
sından teressüp eden kömür tozlarının 114 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı ma
den kömürü tozlarından sayılması lâzımge-
lip gelmediğine ve aynı maddedeki (maden 
amelesinin menafi i umumiyesine hasr ve 
tahsis olunur) tâbirinin, 5018 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre kurulmuş olan 
Maden İşçileri Sendikasına matuf olup ol
madığının yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair (4/136) 397 

1. — Adliye Harç Tarifesi Kanununa 
ek Noter Harç Tarifesi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 19 ncu mad
desinin «on fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/189) 166:167. 

220,225,228,234,253:256 
2. — AL' Kanununun 7 nci maddesinde

ki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (pa
ra cezaları) nın da dâhil olup olmıya-
cağmın yorumlanmasına dar Başbakanlık 
tezkeresi. hakkında (3/180) 49 -.51,74,339 

3. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
Giriş Genel Tarifesinin 647 nci maddesinin 
değiştirilmesine dar kanun tasarısı hakkın
da (1/198) 166,326,402,408,413,433:436 

4. — Kibritin, tekelden çıkarılmasına ve 
İştahlak Vergisine tâbi tutulması ^a dair 
kanun tasarısı hakkında (1/199) 52:68:74, 

161 : 166,310 .-326,401,408,412 :413,429 :432 
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5. — Muamele Vergisi Kanununun 9 ve 
89 ncu maddelerine birer fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı .hakkında (1/200) 166, 

326 :327,402,4Ö8,413,437 &40 

MECLİS HESAPLARINI İNCELEME KOMİS
YONU RAPORLARI 

1. — Büyük Millet Meclisi ve bağlanık-
lariyle Millî Saraylar, kasırlar ve köşkler-
deki eşya hakkında (içtüzüğün 177 nci 
maddesi gereğince soruşturma yapmak üze
re görevlendirilmesi dolayısiyle) (5/44) . 44, 

153 :156 

1 . ' _ Türkiye Büyük Millet. Meclisi 1951 
yılı Eylül - Kasım ayları hesabı hakkında, 
(5/42) 44 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORU 

1. — Çorum Milletvekili Ahmet Ba-
şıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, 
emirber ve seyis» erleri hakkındaki 203 sa
yılı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 1600 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair (2/293) 51:52,137:143 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU RAPORLARI 

1. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi 
Öz'ün, difteri aşısının mecburi olarak tat
bik edilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/46) 35,196:211,220:234 

2. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi 
Öz'ün, süt ve ürünleri hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/150) 217,413 

TARIM KOMİSYONU RAPORU 

1. — îzmir Milletvekili Halide, Edip 
Adıvar ve 10 arkadaşının, Çiftçi Malları
nın Korunması hakkındaki Kanunun 4ncü 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/253) 52 

TİCARET KOMİSYONU RAPORU 
1. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ile Erzurum Millet
vekili Said Başak'm, İhtiyarlık Sigortası 

Sayfa 
Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklif ine dair (1/240, 
2/171) 189,327,403:411 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Kırşehir Milletvekilliğine seçilen 
Elvan Kaman'm seçim tutanağı hakkında
ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
keresine dair (3/242) 217,312 

2. — Zonguldak Milletvekilliğine seçi
len Esat Kerimol'nn Seçim tutanağı hak
kındaki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tezkeresine dair (3/243) 115,196,213 

, . KARMA KOMİSYON RAPORLARI. 

(Adalet - İçişleri) 
1. — Açık bulunan Danıştay Başkan

lığı için seçim yapılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında (3/252) 35,143: 

145,145 
2. — Danıştayda açık bulunan Üçüncü 

Daire Başkanlığı için seçim yapılması hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair (3/210) 35, 

143:145, 
3. — Danıştay'da açık bulunan Dör

düncü Daire Başkanlığı için seçim yapıl
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/211) 35,143:145 

4. — Danıştayda açrk bulunan beş üye
lik için seçim yapılması hakkında Başba
kanlık tezkeresine dair (3/212) 35,143:' 

"145,145 :146,14S,160,182)195,196 
5. — Seyhan Milletvekili Reşa.d Güçlü

nün, Basın Kanununun 36 ııcı maddesin
deki (Basın voliyle işlenmiş bulunan suç
lar) tâbirinin yorumlanması hakkındaki 
önergesine dair (4/199) 304,428 

(Anayasa - Adalet) 
1. — Afyon • Karahisar Milletvekili Be

kir Oynaganlı'nın milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Ba§bakan-
hk tezkeresine dair (3/247) 339 

2. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'-
nm. milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezkere
sine dair (3/248) 339 
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3. — Aydın Milletvekili Nail Geveei ve 
Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'in. mil
letvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırıl
ması " hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/249) 339 
, 4: — Balıkesir Milletvekili Vacid Ase-

na'nın milletvekilliği dokımıümazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resine dair (3/219) 339 

5. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'-
m, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi
ne dair (3/255) 217,312 

6. — Bursa Milletvekili Agâh Erman'ın 
Milletvekili iği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine • 
dair (3/191) 260,313 

7. -•- Edirne Milletvekili Hasan Osma'-
rı.m, milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezkere
sine dair (3/175) 217,313 

8. —• Giresun Milletvekili Mazinir Şen
er'in milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resine dair (3/197) 260,313 

9. Gümüşane Milletvekili Hâlit Zar
bım'un onilletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/220) 217,313 

10. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'-
in milletvekilliği dokunulmazlığının kal-
d iril m aşı hakkın el aki Başba kani ık tezke
resi ne dair (3/221, 3/222) 339 

Sayfa 
1.1. — Kars Milletvekili Hüseyin Ca- • 

hi t yalçın 'm milletvekilliği dokunulmaz-
hğmın kaldırılması hakkındaki Başbakan
lık tezkeresine dair (3/176)' 260,313 :314 

12. — Kastamonu Milletvekili Ahmet 
Keskin'in milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/192) 217,313 

13. — Kırklareli Milletvekili Mahmut 
Erbil'ııı milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması! hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/223) 217,313 

14. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat 'in milletvekilliği dokunulmazlığını n 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/224) 339 

15. — M araş Milletvekili Ahmet Boz-
dağ'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/1-77) 260,3!4 

16. —• Tekirdağ Milletvekili Hüseyin 
Bin gül'ün milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/178) 260,314 

.17. — Trabzon Milletvekili Mustafa 
Reşit Tarakçıoğlu'nun milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması h akkında ki 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/179) 260.314 

18. — Zonguldak Milletvekili Ilifat Si-
vişoğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması, hakkındaki Başbakan
lık tezkeresine dair (3/271) 217.313 

SAYIK MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER 
İzinler 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi (3/276) 218:219 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Be

kir Oynaganlı 'nm milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/247) 339 

2. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'.-
nın milletvekilliği dokunulmazlığı (3/248) 339 

3. —• Aydın Milletvekili Nail G-eveci ve 
Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'm mil
letvekilliği dokunulmazlıkları (3/249) 339 

4. — Balıkesir Milletvekili Vaeid Ase-
na'nm milletvekilliği dokunulmazlığı ( 3 / 
219) 

5. — Bolu Milletvekili'Kâmil Kozak '-
m milletvekilliği dokunulmazlığı (3/255) 

6. — Bursa Milletvekili Agâh Erman'
ın milletvekilliği dokunulmazlığı (3/191) 

7. — Edirne Milletvekili Hasan Osma'-
nm milletvekilliği dokunulmazlığı (3/175) 

S. —• Giresun Milletvekili Mazhar Şe-

339 

217, 
312 

260, 
313 

217, 
313 
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ncr'in milletvekilliği dokunulmazlığı (3 / 
197) 260,313 

9. — Gümüşanc Milletvekili Halit Zar-
bun'un milletvekilliği dokunulmazlığı ( 3 / 
220) 217,313 

10. — İstanbul Milletvekili Hadi Hüs-
man'm, milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/279) 217 

11. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in 
milletvekilliği dokunulmazlığı (3/221, 3 / 
222) 339 

12. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit • 
Yalçın'm milletvekilliği - dokunulmazlığı 
(3/176) " 260,313:314 

13. — 'Kars Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçın'in milletvekilliği dokunulmazlığı 
3/281) * < 304-

14. — Kastamoau Milletvekili Ahmet 
Keskin'in milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/192) 217,313 

15. — Kırklareli Milletvekili Mahmut 
Erbil 'in milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/223) 217,313 

16. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat ' ın milletvekilliği dokunulmazlığı (3 / 
224) 339 -

17. —• Maraş Milletvekili Ahmet Boz-
dağ'ın milletvekilliği dokunulmazlığı ( 3 / 
177) 260,314 

Sayfa 
18. — Tekirdağ Milletvekili Hüseyin 

Bin gül'ün milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/178) 260,314 

19. — Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'nun milletvekilliği doku
nulmazlığı (3/179) 260,314 

20. — Zonguldak Milletvekili Esat Ke-
rimol'un milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/274) - • ' 4 

21. — Zonguldak Milletvekili Rifat Si-
vişoğlu'ııun milletvekilliği dokunulmaz
lığı (3/271) ' 217,313 

Seçimler 
1. — Adalet Komisyonuna dört üye 

daha seçilmesi (3/275) 189,219,229 
2. — Akar .yakıtlardan alınacak Yol 

Vergisi hakkındaki tasarıyı görüşmek üze- -
re geçici bir komisyon kurulması (1/311) -218 

3. — C4eçici bir komisyon kurulması 
(3/272) 23 

Seçim tutanakları -
1. — Kırşehir Milletvekilliğine seçilen 

Elvan Kaman-m seçim tutanağı (3/242) 217,. 
312 

2. — Zonguldak Milletvekilliğine seçi
len Esat Kerimol'un seçim tutanağı 
(3/243) • " 115,196 

SECÎM 
J. -— Açık bulunan Danıştay Başkan

lığı için seçim yapılmasına (3/252) - 35,143: 
145 

2. —• Danıştayda açık bulunan Üçüncü 
Daire Başkanlığı için seçim yapılması 
(3/210) ' 35,143:145 

3. — Danıştayda açık bulunan Dördün-
,cü Daire Başkanlığı için seçim yapılması 
(3/211) 35,143:145 

4. — Danıştayda açık bulunan beş üye
lik için seçim yapılması (3/212) 35,143:145, 

1.45 :146,148,160,182,195.196 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
.1 . — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'

ün, Devlet radyosu ile yayımlanan Meclis 
müzakereleri hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığından olan sorusu
na Başkanvekili Fikri Apaydın'm sözlü 

SÖZLÜ SOKULAR VE CEVAPLAR 

cevabı (6/523) 35,116:122 

Başbakanlıktan 
1. — Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı '-

nm, İkinci Dünya Savaşının devamı miid-
detinee gayrimeşru surette servet yaparak 
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umumi efkâr ve ahlâkı rencide edenlerle 
Kore Harbinin başlangıcından beri büyük 
çapta ilâç ve sair ithal malları stokları ya
panlar hakkında ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/542) 259 

2. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İş
eri'nin, Manyas İlçesiyle köylerinde çalı
şan toprak tevzi komisyonlarının ne kadar 
zaman vazife gördüklerine ve kaç kişiden 
ibaret olduğuna, bunların aylık, günlük 
ücretlerine ve şimdiye kadar hangi köyler
de ne miktar toprak tevzi edildiğine dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu, (6/550) 259 

?,. -— Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin. muayyen mesai saatlerinde vazi
feleri başında bulunmıyan ve devamsızlık
ları göı-ülen memurlar hakkında ne mua
mele yapıldığına dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/533) ' .115,289:291 

4. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, vatandaşlara karşı iyi muamele 
yapmıyan ve demokratik idareye intibak 
edemiyen memurlar hakkında ne düşünül- . 
düğüne dair Başbakanlıktan olan sorusu
na Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/532) 114: 

115,286:289 
5. — Çanakkale Mlletvekili Bedi Bnüs-

tün'ün, ileri demokrat milletlerde olduğu 
gibi vali intihabı yetkisinin bizde de halka 
verilmesi hakkında Hükümetçe ne düşünül
düğüne dair Başbakanlıktan olan so
rusuna İçişleri Bakam Fevzi Lûtfi Kara-
osmanoğl.u'nun sözlü cevabı (6/525) 76,270:272 

6. - - Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülger'in, O. H. P. Genel Sekreteri Kasım 
Gülek'in Londra Radyosunda yaptığı ko
nuşma hakkında Hükümetin ne düşündü
ğüne dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Adalet 
Bakanı Rükneddiu Nasulıioğlu ve Başba
kan Adnan Menderes'in sözlü cevabı 
(fi/520) 3,43:44,79:95 

T. •-• Oanıüşane Milletvekili Ahmet Ke
mal Yannoa'nın, Pasinler İlçesinde vukua-

Sayfa 
gelen depremden yıkılan ev, yaralanan ve 
ölen vatandaş mktarı ile felâketzedelerin 
iaşe, ibate ve tedavileri hakkında alınan 
tedbirlere dair Başbakanlıktan sözlü soru
su (6/544) 

8. — Ordu Milletvekili Hüsnü Akyol'-
un, Devlet Bakanlığı ile İşletmeler Bakım
lığının vekâletle idare edilmesindeki sebe
bin , açıklanmasına ve iç iskân işlerini de 
görmek üzere bir iskân bakanlığının te
sisi hakkında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/554) 

9. — Tokad Milletvekili Hamdi Koyu-
türk'ün, Tokad İli merkezinin sel felâke
tinden kurtarılması, yağmursuzluk yüzün
den zaruret içinde bulunan bu il halkına 
yardım yapılması için ne düşünüldüğüne 
ve Yeşil İrmak Barajına da"bir an evvel 
başlanmasına dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/540) 

10. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or
hun'un, Adapazarı ve Düzce'de usulsüz 
ilân üzerne yapılan ihale hakkındaki söy
lentinin. mahiyetine dair Başbakanlıktan 

'olan sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı .Samet Ağaoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/535) 150,291 

1. — Giresun Milletvekili Doğan Köy-
men'in, Doğu Karadeniz bölgesinde bu
lunan illerdeki ta.praksız köylü sayısına 
ve çiftçiliğe elverişli topraklarla mübadil 
ve mütegayyip eşhastan Hazineye intikal 
etmiş olan gayrimenkullorin miktarına ve 
bunların teffiz suretiyle yapılan tcvzile-
rinde takip edilen usule, bilfiil çiftçi ol-
mıyan şahıslara geçmiş köy, tarla ve me
ralara ve köy enstitüsü mezunlarına tah
sis edilen topaklara dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakanı vekili Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlu, Millî Eğitim Baka
nı Tevfik İleri 'nin sözlü cevapları (6/510) 

Adalet Bakanlığından 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 

İşeri'nin, hukuk ve boşanma dâvalariylc 
icra işlerinin bir an evvel neticelendiril-
mesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 

259 

538 

259 

:293 

23, 
39:43 
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dair Adalet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/534) • 115,291 

2. — Hatay Milletvekili Cavit Yurt-
nmn'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Refik Koraltan'm Samandağı ilçesin
deki beyanatına dair Adalet Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/538) 216,311 

3. — Hatay Milletvekili Hasan Reşit 
Tankut 'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam Refik Koraltan'm, Samandağı İl
çesindeki beyanatına dair Adalet Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/537) 216,311 

4. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Ali-
caıı'ın. Adapazarı Askerî Bakım Fabrika
sının tevsii nıaksadiyle 1950 yılında kamu
laştırılmasına teşebbüs edilen muhtelif 
eşhasa ait araziye takdir edilen kıymet 
arasındaki farka, bu husustaki dâva safa
hatına ve hakem kurulunun ücretlerine ve 
çalışmalarına dair Adalet Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/556) 338 

5. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'-
m. Yozgadlı Cura Salih'in mirası hakkın
da Adalet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/547) 259 

1. - - Mardin Milletvekili Kâmil Bo
ran'in, adalet kadrosundaki nakil ve tah
villerle bunlar dolayısiyle harcanan öde
nek hakkında 22 nci Birleşimde cevabı ve
rilen. Adalet Bakanlığında'!). söx.lü sorusu 
((i/413) 8:22 

Bayındırlık Bakanlığından 
1. — Erzurum Milletvekili Sabri Erdu-

man'ın, mahrumiyet bölgesi il ve ilçeleri 
yollarının 1952 yılı programına alınıp 
alınmıyacağma, yol yapımı programında 
hangi esasların göz önünde bulunduruldu
ğuna, 1951 yılı Bütçesine konulan paradan 
Erzurum ve civar illerini birbirine bağ-

. lıyan yollar için yapılan tahsise, Pasinler, 
Hınıs ve Muş ovası yolunun 1952 yılı prog
ramına alınmasına ve Karayolları 10 ncu 
bölge merkezinin Erzurum'a nakli hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/562) 397 

Sayfa 
Çalışma Bakanlığından 

1. — Ankara Milletvekili Fuad Sey- * 
hun'un, Makine ve Kimya" Endüstrisi Ku
rumunda çalışan işçilere verilemiyen faz
la mesai ücretleriyle miktarına, mütera
kim ücretlerin defaten" ödenmesinin müm
kün olup olmadığına ve ne zaman ödene
ceğine dair sorusuna Çalışma Bakam Nu
ri Özsan'm sözlü cevabı (6/489) 36:39 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
1. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yü-

rükoğlu'nun, Bayburt ve Kelkit mmtaka-
larmda bir şeker fabrikası kurulması için 
tetkikler yapılıp yapılmadığına ve bu hu
susta Hükümetin ne düşündüğüne dair 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/557) 338 

2. — Gümüşane Milletvekili Kemal YÖ-
rükoğlu'nun, kristal veya toz şekerden 
kesme veya küp şekeri mali ile alım ve sa
tımının'men'i hakkındaki karar dolayısiy
le satışı mümkün olmıyaıı ve fakat ellerin
de bu nevi şekerlerden kalmış olan esnafın 
zarardan vikayesi için bir tedbir alınıp 
alınmadığına dair Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/558) 339 

3. — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğhrnun, Su Mahsulleri Kanunu tasarısı 
hakkındaki çalışmalara, Trabzon ili ile 
yurdumuzda şimdiye kadar nerelerde kar. 
tane balıkçılık kooperatifi kurulduğuna, 
bunlara kredi suretiyle veya Marshall yar
gım malzemesinden yardım yapılıp yapıl
madığına ve memleketimizde bir balık sa
nayiinin kurulması hususunda teşebbüse 
geçilip geçilmediğine dair Ekonomi ve Ti
caret • Bakanlığından sözlü sorusu'(6/545) 259 

İçişleri Bakanlığından 
1. — Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'-

nııı, düğünlerde yakılan mermi ve içilen 
içki yüzünden birçok can kaybına ve yara
lanmaya sebep olan hâdiseler hakkında ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair İçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/541) 259 

2. — Gümüşane Milletvekili Ahmet Ke
mal Varınca'nm, Gümüşane'nin Bayburt 
İlçesinde yılbaşı gecesi vukubulan müessif 



Sayfa 
hâdisenin- sebep ve mahiyeti hakkında İçiş- . 
leri Bakanlığından sözlü sorusu (6/543)' 259 

3. — Zonguldak Milletvekili Muammer 
Alakant'ın, İçişleri Bakanlığınca kadro ha
rici bırakılacak memurlar hakkında alınmış • 
bir karar olup olmadığına ve tekaüde sev-
kedüecekler için mûtat muameleler .haricin-_ 

• de bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine . 
dair sorusuna içişleri Bakanı Fevzi Lûtfi 
Karaosmanoğlırnun sözlü cevabı (6/524) 76, 

269:270 

îşletmeler Bakanlığından 
1. —- Gümüşane Milletvekili Kemal Yö-

rükoğlu'nun. Bayburt ve Kelkit mmtaka-
larmda bir şeker fabrikası kurulması için 
tetkikler yapılıp yapılmadığına ve bu hu
susta Hükümetin ne düşündüğüne dair 

• İçletmeler Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/557) 338 

2. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yö-. 
rükoğhrnun, kristal veya toz şekerden kes
me veya küb şeker imali ile alını ve satımı
nın men'i hakkındaki karar dolayısiyle satı
şı mümkün oîmıyan ve fakat • ellerinde bu 
nevi şekerlerden kalmış olan esnafın zarar
dan vikayesi için bir tedbir alınıp alınmadı-
gına dair İşletmeler Bakanlığından s.özlü so
rusu (6/558) 339 

.1. — Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'-
ÜII. Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
munda çalışan işçilere yerilmiyen fazla me
sai ücretleriyle miktarına, müterakim üc
retlerin defaten ödenmesinin mümkün olup 
olmadığına ve ne zaman ödeneceğine dair 
sorusuna İşletmeler Bakan vekili Nuri öz-
san'ııı sözlü cevabı. (6/489) 36:39 

Maliye Bakanlığından 
1. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yö-

rükoğlu'nun, kristan veya toz şekerden, kes
me veya küb şeker imali ile alım ve satımı
nın men'i hakkındaki karar dolayısiyle sa
tışı mümkün olmıyan ve fakat ellerinde bu 
nevi şekerlerden kalmış olan esnafın zarar
dan vikayesi için bir tedbir alınıp alınmadı
ğına dair Maliye Bakanlığından sözlü soru
su (6/558) 339 

Sayfa 
Millî Eğitim Bakanlığından 

L — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, Devlet Tiyatrosu Umum Mü
dürünün ne maksatla yabancı memleket
lere gönderildiğine, bâzı piyeslerin vaz'ı 
sahne masraflariyle elde edilen hasılata 
ve bir piyes müterciminin Ankara'ya ge
tirildiği .hakkındaki haberin, doğru olup 
olmadığına ve Devlet Tiyatrosu sanatkâr
larının terfi, terfih ve himayeleri kdıı ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eği
tim. Bakanı Tevfik İleri 'nin sözlü cevabı 
(6/539) . 188.293:300 

Millî Savuhma Bakanlığından 
1. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vu

ral'ın, Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
Hava ve Kara kuvvetleriyle diğer müesse
selere ait motorlu vasıtaların! Ankara Şehri 
içinde sebebiyet verdikleri ölüm hâdiseleri 
ile yaralama vakalarının miktarına, mesul
leri hakkında alınan cezai tedbirlere ve mes
lekî ehliyeti haiz ücretli sivil şoför kullanıl
mamasının sebebine d a İT sorusuna Millî Sa*-
vunma Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü ce
vabı .(6/528) 77,273:278 

2. — Gümüşane Milletvekili Ahmet 
Kemal Varınca'nin. Gümüşane 'nin Bay
burt İlçesinde yılbaşı gecesi vukubulau 
müessif hâdisenin sebep ve mahiyeti hak
kındaki Millî Savunma Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/543) 259 

3. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Ali-
canin, Adapazarı Askerî Bakını Fabri
kasının tevsii maksadiyle 1950 yılında ka
mulaştırılması teşebbüs edilen muhtelif 
eşhasa ait araziye takdir edilen kıymet 
arasındaki farka, bu husustaki dâva sa
fahatına ve hakem kurulunun ücretle
rine ve çalışmalarına dair Millî 'Savunma. 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/556) 339 

4. — Muğla Milletvekili Nfıtık Poyraz-
oğiu'nun, Kore'deki esir ve kayıp miktarı
mızın resmî- rakamlara göre ne kadar ol- . 
duğuna dair sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hulusi Köymen'in sözlü cevabı 
(6/527) 77,272:273 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. — Seyhan Milletvekili Gezini Türk1-
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ün, Seyhan İlindeki sıhhi hâdiseler hak
kındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı-Ekrem TTayri Üs tün dağ'in sözlü 
cevabı (6/530) . 114,278:286 

Tarım Bakanlığından 
1. — Rize Milletvekili İzzet AkçaL'ın. 

Çay Kanununa göre kurulması ieabeden 
çay bahçeleri ile bu maksat için verilen 
avans miktarına, 1950 yılımla ne miktar 
halice kurulduğuna ve çay tohumu, kim-

Sayfa 
yevi gübre ve mualecenin meecanen ve
rilip verilmediğine dair Tarım Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/256) ' 76:77,18!) 

2. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, çeltik ekimi ve tohumluk tevziatı bak
landa Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/529) .114.278,305 

3. — Yozgad Milletvekili Faki Erbaş'-
m, kiremit fiyatlarının, yükselmesi .sebe
bi hakkında Tarım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/546) 

:9C! 

25!) 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

Başbakanlıktan 
1. — .Ankara Milletvekili Muhlis Bay-

ramoğlu'nun, İstanbul'da çiçekpa zarında 
Vakıflar İdaresi tarafından yaptırılmakta 
olan is hanının bugünkü inşaat durumu 
hakkında Başbakanlıktan yazılı sorusu 
(6/549) 

2. — Ankara Milletvekili Muhlis Bay-
ramoğlu'nun, İstanbul'da Vakıf îş Hanı 
namı altında yapılan inşaat plânının âza
mi istifade temin edilecek surette hazırla
nıp hazırlanmadığına,' bu binanın ne gibi 
islere tahsis edileceğine ve plânda tadilât 
.yapıldığı takdirde inşaat bedelinden ayrıca 
tasarruf teminin kaabil olup olmıyacağma 
dair Başbakanlıktan yazılı sorusu (6/555) 

3. — Kars Milletvekili Sırrı Atâlay'ın, 
İstanbul'da intişar eden Haftalık «Siyaset» 
adlı mecmuanın reklâm sütununda Petrol 
Ofis tarafından verilen ilânların sebep ve 
mahiyeti ile bunun için ne miktar para ve
rilmekte olduğuna ve Petrol Ofisin elinde 
ithal ve tevzi ettiği mallardan satılmıyan 
ve reklâma muhtaç no cins ve miktar mal 
bulunduğuna dair Başbakanlıktan yazılı 
soru (6/514) '* 

259 

339 

3. — Çorum Milletvekili Ahmet Başı-
büyük'ün, yeni teşkil olunacak Tapulama 
komisyonlarından birkaç -tanesinin Çorum 
ve kazalarına gönderilmesinin düşünülüp 
düşüünlmediği hakkındaki sorusuna Baş
bakan Adnan Menderes'in yazılı cevabı 
(6/502) 243:244 

2. — Rize Milletvekili Ahmet Morgil'-

in, asker ailelerine yapılmakta olan yardı. 
mm çok fakir köylü vatandaşlara da teşmil 
edilip edilmiyeceği hakkında ne düşünül
düğüne dair Başbakanlıktan olan sorusuna. 
Başbakan adına İçişleri Bakanı Feyzi Lûtfl 
Karaosnıanoğlu'nun yazılı cevabı (6/4.81) 27:28 

3. — Rize Milletvekili Ahmet Morgii'in, 
köylü vatandaşların köy yolu yapma mü
kellefiyeti hakkındaki/ Başbakanlıktan olan 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/480) 242:243 

Adalet Bakanlığından 
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atâlay'

ın Haymana İlçesinin İkizce Bucağının 
Velihhnnıetli Köyünden Mehmet Arslan'm 
oğlu Halit Arslan ile babasına jandarma 
erleri tarafından yapılan muamele hak
kındaki sorununa Adalet Bakanı Rükned-
din Nasuhioğlu'nnn yazılı cevabı (6/513) 3, 

250 :253 

1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 
Ardahan ve İğdır 'da birer mürettep ağır 
ceza, Arpaçay, Çıldır ve Tuzluca'da asliye 
mahkemeleri teşkiline ye Kars İli ilçelerin
de de iş ve sağlık teşkilâtı esaslarına müs
tenit ceza ve .tevkif evleri inşası hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ada
let Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nnn ya
zılı cevabı (6/507) 31:32 

2. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Ali-
can'm, Adapazarı Askerî Tamir Fabrika
sı ihtiyacı için Millî Savunma Bakanlığın
ca kamulaştırılan arazive takdir edilen 
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kıymet dolayısiyle Adapazarı Asliye Hu- \ 
kuk Mahkemesince verilen karar safahatı
na dair Adalet Bakam Rükneddin Nasu-
.hioğluîıunY'mh cevabı (6/318) 68:78 

Bayındırlık Bakanlığından ı 
1. — Çankırı Milletvekili Kâzım Araf'

ın,, Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine. 
1952 yılı Bütçesinden ne miktar tahsisat 

_ ayrıldığına, İra bölgelere tahsis edilen ke- | 
reste ve para miktarı ile bıııran tevzi şo- I 
killerine, Emlâk Kredi Bankasınca bu.ilde 
bir şube açılarak depremden zarar gören 
vatandaşlara uzun vâde ile kredi teminin. 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanlığından yazılı sorusu (6/519) 3 

2. -— Tokad Milletvekili. Ahmet Gür-
kaırm, sel tahribatını önlemek üzere To
kad tline 1.951 yılında ne miktar para yar
dımında'bulunulduğuna ve bu tahribatı 
önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne. bu ile ait köprülerle bataklıkların. 
kurutulma ve yol işlerine, köy yolları ile 
köy suları için-yapılan yardım miktarının 
neden ibaret bulunduğuna, Kızılırmak 
etü'dlerine ne zaman başlanacağına, Almış 
barajına ve 1952 yılında yol ve köprüler 
için sarf edilecek para miktarına dair Ba
yındırlık Bakanlığından yazılı sorusu 
(G/561) " " ' « 397 

3. — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-. 
oğlumun, Trabzon Hava Alanında ilk mü-

' taahhit zamanında çalışan işçilerin bugü
ne kadir alamadıkları istihkakları hak
kındaki sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
mal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/531) 115, 

' 375:376 I 

Çalışma Bakanlığından 
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın. 

Teke] Genel Müdürlüğünce görevlerine son 
verilen teknisiyen, daktilo ve. odacılarla.1 

. Gümrük Muhafaza Komutanlığı Hasköy 
a.telyetinde vazifelerine son verilen işçiler - • 
hakkındaki sorusuna Çalışma Bakanı. Nu- '* 
ri Özsan'm yazılı cevabı (6/516) _ 4,373:375 

Devlet Bakanlığından 
1. —. Çankırı Milletvekili Kâzım A- ( 

rar'ın, Çankırı, ve havalisi deprem bölge- ( 
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lerine .1952 yılı Bütçesinden ne miktar tah
sisat ayrıldığına, bu bölgelere tahsis edi
len kereste v^ para miktarı ile bunun 
tevzi şekillerine, Emlâk Kredi Bankasınca 
bu ilde bir şube açılarak depremden zarar 
gören vatandaşlara uzun- vâde ile kredi 
teminin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Devlet Bakanlığından yazılı soru (6/519) 3 

Dışişleri Bakanlığından 

1. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangii'in EGA idaresiyle yapılmakta olan 
görüşmeler neticesine dair sorusuna Dışiş
leri Bakanı Puad Köprülümün yazılı ce
vabı (6/479) • 26:27 

2. - - T r a b z o n Milletvekili Cahid Za-
mangil 'in, EGA Türkiye Misyon Şefi R. 
Dorr ;un karşılık fonundan serbest bırakı
lan meblâğlar yekûnuna dair basma yap
tığı beyanat ile karşılık fonundan çeşitli 
işlere tahsis suretiyle serbest bırakılan meb
lâğın .17. X I I . 1951 tarihindeki yekûnuna 
dair sorusuna Dışişleri Bakanı Fuad Köp
rülü'nün yazılı cevabı (6/509) 244:247 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
.!. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın. 

İstanbul'da, intişar eden Haftalık «Siya
set» adlı mecmuanın reklâm sütununa 
Petrol Ofis tarafından verilen ilânların se
bep ve mahiyeti ile bunun için ne miktar 
para verilmekte olduğuna ve Petrol Ofisin 
elinde ithal ve tevzi ettiği mallardan satıl
ın ı yan ve reklâma muhtaç ne cins ve mik
tar mal bulunduğuna dair Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığından yazılı sorusu (G/514) 4 

1. — Trabzon Milletvekili Cahid Zaman-
gil.'in İzmir ve Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri ile Halk 
Bankası tarafından Sümerbanka devredil
miş bulunan pamuk ve pamuk iplikleri hak
kındaki K/836 ve K/837 sayılı kararlar 
tatbikatının verdiği neticelere dair soru
suna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete 'nin yazılı • cevabı (6/469) 25:26 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1, —• .Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 
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Tekel Genel Müdürlüğünce görevlerine son 
verilen teknisiyen, daktilo ve odacılarla 
Gümrük Muhafaza Komutanlığı Hasköy 
atölyesinde vazifelerine son verilen işçiler 
hakkındaki sorusuna Gümrük ve Tekel Ba
kanı Sıtkı Yırcalı'mn yazılı cevabı (6/516) 4, 

373 -.375 

.1. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
belediyelerde yapılan teftiş neticelerine ve 
muhalefet partilerinin çoğunlukta bulun
dukları belediyeler için bakanlığın farklı bir 
murakabe usul ve programı olup olmadığına 
dair sorusuna İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi 

Sayfa 
Karaosmanoğlu'nun yazılı cevabı (6/452) 377: 

394 

Maliye Bakanlığından 
1. — Çarıkın Milletvekili Kâzım Arav'-

ııı, Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine 
1952 yılı Bütçesinden ne miktar tahsisat ay
rıldığına, bu bölgelere tahsis edilen kereste 
ve para miktarı ile bunun tevzi şekillerine, 
Emlâk Kredi Bankasınca bu ilde şube açı
larak depremden zarar gören vatandaşlara 
uzun vâde ile kredi temininin 'düşünülüp 
düşünülmediğine dair Maliye Bakanlığın
dan yazılı sorusu (6/519) 3 

.1. —• Trabzon Milletvekili Cahid Za-
maııgil'in 30 Eylül 195.1 tarihine kadar 
yabancı memleketlerde tekevvün etmiş dö
vizlerin Türkiye'ye getirilmesi için 3/12696 
sayılı Karar uyarınca yapılan ithalâtın ne
den ibaret olduğuna ••dair sorusuna Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı cevaci 
(6/468) . 24:25 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. — Bolu Milletvekili Zuhuri Danış

man'm, talebe sayısı 50 den az ve 50 -100 ara
sında olan orta okullardaki talebe, idareci, 
öğretmen, memur ve müstahdeminin sayısı 
ile bir yıllık maaş ve ücret tutarlarına ve 
bunların muhtelif fasıllardan yıllık masraf 
miktarına dair Millî Eğitim Bakanlığından 
yazılı sorusu (6/548) 259 

2. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-
m, ilkokul öğretmenlerine yaptırılacak ev
ler için hazırlanmakta olan yapı sandığı ta
sarısının ne zaman Meclise sevkolunacağma 
ve bunlar için alınması düşünülen, âcil yar
dımların. nelerden ibaret bulunacağına dair 
Millî Eğitim Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/552) 303:304 

3. _ Kars Milletvekili Sırrı Atalay'-
ın, « Kader » adlı kotranın inşası için ne 
kadar para sarfedildiğine ve bu kotranın 
halen nerede bulunduğuna dair yazılı soru
su ve Millî Eğitim. Bakanı Tevfik lleri'n.in 
yazılı cevabı. (6/515) ' 4,111:112 

4. — Seyhan Milletvekili Arif Nihat 
Asya'nın, Edirne İli özel İdaresinin tek 
öğretmenli köy okullarında çalışmış öğret-

îçişleri Bakanlığından 
1 — Çankırı Milletvekili Kâzım, Arar '-

in, Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine 
1952 yılı Bütçesinden ne miktar tahsisat 
ayrıldığına, bu bölgelere tahsis edilen ke
reste ve para miktarı ile bunun tevzi şe
killerine, Emlâk Kredi Bankasınca, bu ilde 
bir şube açılarak depremden zarar gören 
vatandaşlara uzun vâde ile kredi teminin 
düşünülüp düşünülmediğine dair îçişleri 
Bakanlığından yazılı sorusu (6/519) 3 

2. — Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takcoğlu'nun, Çorum'un Sungurlu İlçesin
de suni sahibi olmıyan vatandaşlardan hay
van başına alman. 20 kuruş koruma parası 
hakkında İçişleri Bakanlığından yazılı so
rusu (6/518) ' 4 

8. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın 
Haymana İlçesinin İkizce Bucağının Ve-
lihimmctli Köyünden Mehmet Arslan'm 
oğlu Iialit Arslan ile babasına jandarma 
erleri tarafından yapılan muamele hak
kındaki sorusuna îçişleri Bakanı Fevzi Lût
fi Karaosmanoğlu'mm yazılı cevabı (6/513) 3, 

250:253 
4. — Seyhan Milletvekili Arif Nihat As

ya'nın, Edirne İli özel İdaresinin tek öğ
retmenli köy okullarında çalışmış öğret
menlere ne kadar borcu olduğuna, ve bu bor
cu karşılamak üzere özel idare bütçesine ne 
kadar para konulduğuna dair İçişleri Ba
kanlığından yazılı sorusu (6/551) 303 
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menlere no kadar borcu olduğuna ve bu 
borcu karşılamak üzere özel idare bütçesi
ne ne. kadar para konulduğuna dair.Mil
lî Eğitim Bakanlığından yazılı sorusu •! 
(6/551) 303 

1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, . 
Kars Lisesi ile Erkek Sanat Okulunun be
lediyece devralınan eskerî paviyonlara na
killerine, Kars'ta tarım endüstrisi perso
neli yetiştirilmesi hususunda ne düşünül- I 
düğüne, adı geçen ilde bir kız enstitüsü, • 
Çıldır ve Arpaçay ilçelerinde birer orta
okul, İğdır ve Kağızman ilçelerinde de bi
rer ilkokul açılmasına dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin yazılı ce
vabı (fi/493) 108:109 

Millî Savunma Bakanlığından 
1. — Seyhan Milletvekili Oezmi Türk'

ün, Kore'deki kuvvetimiz ve zayiatımız 
hakkındaki sorusuna Millî Savunma Baka
nı Hulusi Köymen'in yazılı cevabı (6/521) 35, 

109:111 

1. —• Kocaeli Milletvekili Ekrem' Ali-
caıı'm, Adapazarı Askerî Tamir Fabrika
sı ihtiyacı için Millî Savunma Bakanlığın
ca kamulaştırılan araziye takdir edilen 
kıymet dolayısiyle Adapazarı Asliye Hu- > 
kuk Mahkemesince verilen karar safaha
tına dair Millî Savunma Bakam Hulusi 
Köymen'in yazılı cevabı (6/318) 68:73 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. —• Erzincan Milletvekili Şemsettin 

Günaltay !ın, Erzincan Sağlık Müdürlüğü 
ile hastane başhekimliği, dâhiliye müte
hassısı, operatörlük, doğum mütehassısı 
ve belediye tabipliğinin münhal bırakıl
maları sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/560) ' 339 

2. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, vatandaşlar arasındaki yıllık sıhhi 
zayiat hakkında Sağlık ve Sosyal Yar- . 
dım -Bakanlığından yazılı sorusu (6/522) 35 

1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 
mevcut kadrosu ile ihtiyacı karşılıyamıya- j 

Sayfa 
cak bir durumda bulunan Kars Memleket 
Hastanesine bir röntgen verilmesine, lüzum 
ve zaruret hâsıl olan yerlere sağlık merkez
leri açılması için teşebbüse geçilip seçil
mediğine, İğdır Hastanesine operatör tâyin 
edilmemesi sebebine ve bu ilin dokuz ilçe
sinde kaç sağlık memuru ve ebe bulundu
ğuna. dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Dr. Ekrem Hayrı Üstündağ'-
m yazılı cevabı (6/491) 28:31 

Tarım Bakanlığından 
1. - - Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'-

m, Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine 
1.952 yılı Bütçesinden ne miktar tahsisat ay
rıldığına, bu bölgelere tahsis edilen kereste 
ve para miktarı ile bunun tevzi şekillerine, 
Emlâk Kredi Bankasınca bu ilde bir şube 
açılarak depremden zarar gören vatandaş
lara uzun vâde ile kredi temininin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Tarım Bakanlı- . 
ğından yazılı sorusu (6/519) 3 

2. — Çorum Milletvekili Hüseyin'Or-
takcıoğlu'nun, Çorum'un Sungurlu İlçesin
de sürü sahibi " olmıyan vatandaşlardan 
hayvan başına alman 20 kuruş koruma pa
hası hakkında Tarım Bakanlığından yazılı 
sorusu (6/518) _ 4 

3. — Kars Mlletvekili Sırrı Atalay'm, 
Kars'ta bir tarım endüstrisi kurulması için 
etüd yapılıp yapılmadığına ve bu hususta 
ne düşünüldüğüne, arazi ihtilâflarını hal
letmek üzere tapulama ve arazi tevzi komis
yonlarının vazifelendirilmesine, uzun vadeli 
yeter derecede kredi teminine ve tarım ko
lejleri ile kooperatifleri kurulmasına dair 
Tarım Bakanlığından yazılı sorusu (6/517) 4 

4. — Manisa Milletvekilli Sudi Mıhçıoğ-
lu'nun, 1950 - 1951 yılı içerisinde Ameri
ka'dan ithal olunan pamuk tohumunun 
miktarı ile tevzi bölgelerine ve bu meyanda 
Manisa İline ne kadar tohum tahsis olun-
duğuna^ pamukçuluğumuzun verim ve 
kalite bakımmdan ıslahı için ne miktar to
huma ihtiyaç olduğuna, geçen sene Ameri
ka'dan temin olunan 200 toıi tohumun ithal 
edilmemesi sebebine ve 1952 yılı için bu 
hususta ne gibi teşebbüslerde bulunulduğu-



na dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim Ök-
men'm yazılı, cevabı (6/512) , ,3,248:250 

5. — Trabzon Milletvekili Hamdı Ör-
-, hon'un> Çay Kanununa gçre kurulması iea-

beden.j.çay ..bahçelerinin ekiliş sahasmm ne 
suretle tesbit olunduğuna ve ikilisine ne 
zaman başlıyacağına dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in yazılı cevabı 

-(6/536) 150,376:377 

1 .— Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 
Kars bölgesindeki arazi ihtilâflarının bir an 
evvel önlenmesi için Tapulama Kanunu ge
reğince Arazi Tevzi komisyonlarının fazla-
laştırılmasma, bu il'e Marshall Yardımın
dan ziraat aletleri verilmesine, son yağan 

• şiddetli yağmurlardan büyük zararlara uğrı-
yan köylülere yardımda bulunulmasına ve , 
yakacak ihtiyaçlarının karşılanmasına ve 
Posof ve Kağızman ilçelerine birer meyva-

' cılık mütehassısı tkyin edilmesine dair soru
suna, Tarım Bakanı Nedim Ökmen'iıı yazı
lı cevabı (6/492) ' ' 212:213 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-

1."— Akar yakıtlardan alınacak yol ver- , 
gisi hakkında (1/311) 217,218 

2. — Ankara'da, Gençlik Parkında mev
cut bina ve tesislerin parasız olarak An
kara Belediyesine devri Hakkında (1/322) 304 

' 3 . ' : ~ Arazi Yergisi Kanununa ek kanun 
tasarısı*. (1/319) 259 

4. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/323) 304 

5 . — Başbakan ve bakan ödenekleri hak
kında (1/303) 4,35:36,95,96:97 

6. — Bataklıkların Kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki Ka-

Sajrfa 

in, ücretli telgraf muhabere memurlarının 
aylıklı kadroya geçirilmesi hususundaki tet
kiklerin neticesine dair Ulaştırma Bakan
lığından yazılı sorusu (6/553) 304 

2. — Gazianteb Milletvekili Süleyman 
Kuranel'in, İ950 yılı başından 1951 yılı so- • 
nuna kadar Devlet Demiryolları araba-' 
rina teslim edilen eşyadan kaç parçasının 
zayi olduğuna ve bunlar için ne miktar pa
ra ödendiğine, eşyaların ziyama sebebiyet 
verenler hakkında ne muamele yapıldığnıa 
ve bu gibi hâdiselerin tekerrür etmemesi -
için ne gibi tedbirler alındığına dair Ulaş
tırma Bakanlığından yazılı sorusu (6/559) 339 

1. — Trabzon,Milletvekili.Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'nun, Denizyolları İdaresi , 
tarafından 1945 yılından itibaren, bugüne 
kadar satmalmarak hizmete konmuş, gemi
lerle siparişleri verilmiş, ve . teslim, alın
mamış, olan gemilerin .tonajına..ve Türk. . . 
Lirası olarak bedellerine dair. .sorusuna 
Ulaştırma Bakam Seyfi JKurîbek'in yazılı, , 
cevabı} (6/506)' 146:148 

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair (1/305) ' • . '• 4 

7. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması, hakkında ' 
(1/3^6) . . ' ; 3 3 9 

" 8 . — Bir Avrupa Tediyeler Birliği Ku
rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli 
Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı ek Protoko-. 
lün onanmasına dair (1/3İ2) 217 

9. — Bir Gümrük îş Birliği Konseyf ih
dasına mütedair Mukavelename ile Avrupa 
Gümrük Birliği İnceleme Grupuna müta-
allik Protokolün onanması : "Vhâkkindâ"' 
(V306) 4 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
1. ~- Federal Alman Cumhuriyeti Mec

lisi Başkanının mektubu (5/45) 151:153 
2. •— Libya'nın istiklâle kavuşması do

lay isiyle Meclis adına çekilen tebrik tel
grafına Libya Devlet Başkanlığından ge

len teşekkür .telgrafı (5/43) .-•••••••• - . • 7 
3. — Erzurum ile Pasinler İlçesi köy

lerinde vukuagelen zelzele dolay isiyle Bü
yük Millet Meclisinin teessürlerini felâket-. 

"zedelere bildiren telgrafın cevabı (5/46) 115:116 

TASARILAR 
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10. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu tasarısı (1/309) 35 

11. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı ( l j sayılı cetvelin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/313) 217 

12. — Harçlar Kanunu tasarısı (1/320) 259, 
304:305 

13. — Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı 
Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki 
haricine çıkarılmasına dair olan 431 sayı
lı Kanuna ek kanun tasarısı (1/321) 259 

14. — Hukukta Yargılama Usulü Ka
nunu tasarsı (1/310). 35 

15. — Kamulaştrma Kanunu tasarısı 
(1/314) . 217 

16. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı Ka
nun ve ekleri gereğince bâzı maddelerden 
alman İstihlâk Vergisinin Muamele Vergi
si ile birleştirilmesine dair 4939 sayılı Ka
nunun geçici -birinci maddesine . bir fıkra 
eklenmesi hakkında (1/324) 304 

17. — Tekel Genel Müdürlüğü 1951 
'•yılı Bütçe Kanununa-bağlı. (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması "* 
hakkında (î/325) * 304 

18. — Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş 
Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtı, Milletlerrası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında, teknik 
yardım teminine mütedair esas Anlaşmanın 
onanması hakkında (1/315) 217 

19. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 
Müttefik Devletler ile Japonya aarasmda 
San • Fransisko'da imzalanan Barış Andlaş-
nıası ile eki Protokolün ve iki beyannamenin 
onanması hakkında (1/316) 217 

20. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında mübadele edilecek 
mallara ait (A) ve (B) listeleri hakkındaki 
Protokolün, onanmasına dair (1/307)- X 

21. — Türkiye ile Hindistan Dostluk 
Andla§masüıın onanmasına dair (1/317) 217 

22. — Uçucular için tazminat kanunu 
tasarısı (1/318) 217 

S«yffc 
23. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 

yılı Bütçe Çanununa bağlı (A) igarietii cet* 
velde değişiklik yapılması hakkında (1/304). 4, 

- 217,311:312,313,314,326,328:331 
24. — Veteriner hekimliği knunu tasa

rısı (1/308) ^'•"• ' , •"-•: .,"..- ' 4 

1. — Adliye Harç Tarifesi Kanununa 
ek Noter Harç Tarifesi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 19 ncu mad
desinin son fıkrasının kaldırılması hakkında 
(1/189) > 166:167,220,225,228,234,253:256 

2. — Altmış milyon liralık iç istikraz 
akdi hakkında (1/301) 260,314:316,323,326, 

332:335 
3. — Basın mensuplarının çalışma mü

nasebetleri hakkında (1/239) 219 
4. — Deniz tuzlalarından yabancı mem

leketlere ihraç, edilmek şartiyle tuz istihsali 
için hakiki veya hükmi şahıslara izin verile
bileceği hakkında (1/120) 189,413 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı "cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı iller kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında (1/291) 36,95,97:108, 

.122:133 
6. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadail ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı merkez kısmında 
değişiklik ypılması hakkında (1/289) 36,95,97: 

108,122:133 
7. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü kısmında ve 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (L) . 
işaretli cetvellerde, değişiklik yapılmasına 
dair (1/26.7) 157:160,160,161,183:186 

8. y— Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı, 
Giriş Genel Tarifesinin 647 n'ci maddesi
nin değiştirilmesine dair (1/198) 166,326,402, 

408,418,433:436 
9. — İhtiyarlık. Sigortası Kanununun 

bâzı (maddelerinde değişiklik yapılması. 
hakkında (1/240) " .189,327,403:411 

İÜ. — Kibritin tekelden .çıkarılmasına 
ve İstihlâk Vergisine tabî tutulmasına 
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dair (1/190) 52:68,74,1-61:166,316:326,401, 
" '' 408,412:413,429:432 

İL — Madenkanunu tasarısının geri 
verilmesine dair (1/253) 219 . 

12. — Memurların suçla rmdan dolayı 
haklarında yapılacak soruşturma ve ko-
vuşturroaya dair (1/214) 4,400:401 

13. — Milletlerarası iktisadi î§ Birliği 
Teşkilâtmm Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkında (1/226) 167:182 

14.— Muamele Vergisi Kanununun 9 
ve 89 ncu maddelerine birer fıkra eklen-

Sayftt 
meşine dair (1/200) 166,326:327,402,408,413,. 

: ' :• ' ' 437:440 
15. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 

dair 1221- sayılı Kanunun'2020 sayılı Ka
snınla değişen 1 ve 5 nci ve 5458 sayrlı Ka- : 

nunla değişen 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 4'neü maddesine bir fıkra " 
eklenmesi hakkında (1/290) '36,95,133.-137 

16. — Turistik otel inşası için İstan
bul Belediyesi tarafından Türkiye Cum
huriyeti Emekli •' Sandığına devredilecek 
arsa hakkında (1/266) 260,413-428 

TEKLİFLER 
Çankırı (Kâzım Arar) 
1. — Çankırı, Kastamonu ve Bolu ha

valisinde 1951 yılında vukua gelen yer 
depreminde evleri yıkılan veya otorulmı-
yacak halen gelen vatandaşlara yardım ya
pılması hakkında (2/333) .188 

Diyarbakır (Mustafa Ekinci) 
2 . — Kan Gütme sebebi ile işlenen 

adam öldürme ye buna. teşebbüs .cürümleri 
failleri hısımları hakkında tatbik oluna
cak muameleye dair .3236 .sayılı. Kanunun . 
yürürlükten haldırılması hakkında (2/325) 4 

Diyarbakır (Mustafa Remzi Bucak) 
3. — Umumi Müfettişlik teşkiline dair 

kanun ile ek ve tadillerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında (2/337) . 339 

Erzurum (Bahadır Dülger) 
- 4. — Pasinler depreminden zarar gö- , 

renler için yaptırılacak meskenler hakkın
da (2/329) 150 

Erzurum (Enver Karan) 
5. —• Erzurum deprem felâketzedeleri 

yararına bir keşide tertibi için Millî Pi
yango İdaresine yetki verilmesi hakkın
da (2/339) 397 

(İdareci Üyeler Kurulunun) 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

'Başkanı ödeneği hakkında (2/324) 4,36,97,150, 
190:195 

7. — Büyük Millet Meclisi 1951 yılı 
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/330) -• 188-:18? 

-••: 8, — Büyük Millet MeclisC 1951 yılı 

Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında, . 
(2/331) .:189 

9. — Cumhurbaşkanlığı 1951 yılı Büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/341) . • : : . 397 

10. — Sayıştay 1951 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında (2/327). • 77 

11. — Sayıştay 1951 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında (2/328) .115 

İstanbul (İhsan" Altınel) --'. ı 

12. — İş Kanununun 5518 sayılı Kanım
la değiştirilen 13 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında (2/332) _ ... 189 

Konya.(Ümran Nazif' Yiğiter) 
13. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının «G» bendi ile geçici 65 nei 
maddesinin 2 nci fıkrasının «J» bendinin 
değiştirilmesi hakkında (2/335) 259:260 

Konya (Tank Kozbek) 
14. —* Devlete ve il hususi.idareleri ile 

belediyelere ait hastanelarde çalışacak mü
tehassıs doktorların mesailerinin tamamen 
hastanelere hasrına ve buna mukabil tazmi
nat verilmesine dair (2/326) 35 

Bize (İzzet Akçal) ve Siird (ffehmet 
Daim Süalp) 

15. — Türk Ceza Kanununun 68 : 77 nei 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/334) ••*.•• 2 1 7 

Tekirdağ (ZekiEratcmvan) 
16. — Özel idare hastanelerinin menkul 

ve gayrimenlmlleriyle Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına devri hakkında (2/338) 33$ 
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,,,Tokad (Ahmet Gürkan) 
17. —- Halk Partisinin Halkevlerine sar-

fetmek üzere Devlet daire ve müesseselerin
den olıp zimmetinde ..bıraktığı paraların is
tirdadı hakkınca (2/336) ' 304 

18. — , Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı,Kanununun 4Ö'ncı maddesinin. C 
f ıkr asinın.değiştirilmesi hakkında '(2/340) 397 

Amasya (Kemal Eren) ve Ankara (Salar 
hatim BıGnlİ) 

1. — Gayrimenkule tecavüzün define 
dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (2/191) 35,234,'24!î\:37,2,. 

341:372,402:403 
Ankara (Talât Vasfi Öz)- ; ' . ' * ' ' 
2. — Difteri aşısının mecburi olarak tat

bik edilmesine dair kanun teklifi ve içişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları .. 
raporları (2/46) 35,196:211,220:234 

3. — Süt ve ürünleri hakkında kanun 
teklifi , ye Sağlık ve Sosyal Yardım ve iç
işleri komisyonları raporları (2/150) 217,413 

Bilecik (Talât Oran) 
4. — Türkiye'de mevcut (Gülhane As

kerî Tıp Akademisi ve üniversiteler klinikle
ri hariç) bütün sağlık müesseselerinin'tev
hit edilerek Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından idare edilmesi hakkında 
(2/304). ,398 

Çanakkale (Kenan Akmcmlar) 
5. — Tuz Kanununun 1 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında (2/49) 18,413 
Çorum. (Ahmet Başibüyük ve Hüseyin 

Ortakcıoğlu) . 
6. T-r-Emirber ve seyis erleri hakmdaki 

203 »ayılı Kanunun birinci ve üçüncü mad
delerinin değiştirilmıesine dair olan 1600 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
(2/29.3). •• "5:7,51:52137:143 

Sayfa 
Erzurum(Bahadıf Dülger) 
7. — içtüzüğün 51, 53, 56 ve 57 nci 

maddelerinin değiştirilmesiv' hakkındaki 
.tüzük teklifinin gündeme aİmmasnıa dair 

önergesi'(2/251)' - 77:79 
Erzurum (Said Başak) • 
8. — ihtiyarlık Sigortası Kanununun 

2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesi' habkmbta ' 
(2/171) 189,327,403411 

istanbul (Ahmet Hamdi Başar ve 3 ar
kadaşı) 

9. — iskân Bankası Kurulmasına ve is-
• kâri işlerinin icra tarzına dair (2/264) 398 

istanbul (Ahmet Topçu) 
10. — iş Kanununun 5518 sayılı Ka

nunla değiştirilen 13 ncü maddesinin «£» 
bendinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (2/301) . 189,411:412 

Izinir (Halide Edİb Adıvar ve İO. arka
daşı) 

11. —. Çiftçi Mallarının Korunması 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair (2/253) ' .52 

Tokad (Halûk ökeren) 
12. — Memurların muhakeme usulleri 

hakkında (2/236) 4,400:401 
Zonguldak (Abdürrahman Böyacıgiller) 
13. — Millî Müdâfaa ihtiyaçları için . . 

Yapılacak istimlâkler .hakkındaki 3887 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair (2/238) 398 

Zonguldak (Abdürrahman Böyacıgiller) 
.14. — Zonguldak ve Ereğli Havzai Fah-

miyesinde mevcut kömür tozlarının ame
le menafii umumiyesine olarak füruhtu-
na dair olan 114 sayılı Kanunun 2 nci ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (2/163) . ' 3 9 8 4 0 0 

TEZKERELEE 
;... BAŞBAKANLİK TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1....-— Basın mensuplarının çalışma mü

nasebetleri hakkındaki kanun tasarısının 
vgeri verilmesine dair (3/277) 219 

2. — Maden kanunu tasarısının geri 

verilmesine dair (3/278) 
. Karışık 

219 

1. — Açık bulunan Danıştay Başkan-
lığr için. seçim yapılmasına dair (3/252) ' 35, 

I" J- ~ *- 143:145 
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"'.2. — Danıştayda açık bulunan Üçün
cü Dairo Başkanlığı iyin seçim yapılma-. 
sı hakkında (3/210) • " 35,143:145 

3. —• Danıştayda açık bulunan Dör
düncü Daire Başkanlığı için seçim yapıl-. 
ması hakkında (3/211) . . . . 35,143:145 

4..—: Danıştay'da açık bulunan beş üye
lik- için seçim yapılması hakkında (3/212) .. 35, 

\ 143:145,145:146,148,160,182,195,196 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — istanbul Milletvekili Hadi Hüs-

man'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/279) 217 

•2. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçm'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldrıılması hakkında (3/281) 260 
• 3. — Zonguldak Milletvekili Esat Ke-

rimol'un, milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/274) . . . 4 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Be
kir Oynaganlı'nın milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında (3/247) 339 

2. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'-
nın milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/248) .339 

3. •— Aydın Milletvekili Nail Geveci ve 
Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'm mil
letvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırıl
ması hakkında (3/249) 339 

4. — Balıkesir Milletvekili Vacit Ase-
na'nın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/219) 339 

5. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak '-
in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/255) 217,312 

6. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'-
m milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/191) 260,313 

7. — Edirne Milletvekili Hasan Osma'-
nın milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/175) 217,313 

8. — Giresun Milletvekili Mazhar Şe
ner'in milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/197) 260,313 

9. — Gümüşane Mlletvekili Halit Zar-
bun'un milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/220) 217,313 

10. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'-
in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/221, 3/222) 339 

11. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçın 'm milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/176) 260,313 :314 

12. — Kastamonu Milletvekili Ahmet 
Keskin'in, milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/192) 217,313 

13. - r 'Kırklareli Mlletvekili.. .Mahmut 
Erbil*în milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/223) 217,31.3 

14. — Malatya-Milletvekili Hikmet Fı
rat'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/224) 339 

15. — Maraş Milletvekili Ahmet Boz-
dağ'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/177) 260,314 

16. — Tekirdağ Milletvekili Hüseyin 
Bingül 'ün milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/178) 260,314 

17. — Trabzon Mlletvekili Mustafa Re-
şit Tarakçıoğlu'nun, milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında 
(3/179) 260,314 

18. — Zonguldak Milletvekili Rifat 
Sivişoğlu'nun milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/271) 217,313' 

Yorum istekleri 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesinde
ki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (Pa
ra cezaları) nın da dâhil olup okuyacağı
nın yorumlanmasına dair (3/180) 49:51,339 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddeerinin değiştirilmesi 
ve- bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi . 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin yorumlanmasına dair (3/51) 23,44, 

U 

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/276) 218:219 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERESİ 
1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına 
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içişleri Bakanı Fevzi Lııtfi Karaosmanoğ-' 
ltt'nun vekillik edeceğine dair (3/273) ' . 23 

ADALETT KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ" 

1. — Adalet Komisyonuna dört üye 
daha seçilmesi. hakkında (3/275) 189,219,229 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
:. TEZKERESİ 

1. — içtüzüğün, tetkiki vazifesini müs-
takillen kendisine verdiği konularda, karma 
veya geçici komisyonlara, : Bütçe Komisyo
nundan üye alınmaması hakkında (3/280) 260: 

268 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — Geçici bir komisyon kurulması 

hakkında (3/272) 

GEÇİCİ 

23 

KOMİSYON BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hâin
di Başar ve 3 arkadaşının, İskân Bankası 
Kurulmasına, ve iskân işlerinin icra tarzına 
dair kanun teklifinin sonuçlandırılmama-' 
sı sebebine dair (3/282) 398 

YÜKSEK SÇEİM KURULU BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

217 

1. — Kırşehir Milletvekilliğine seçilen 
Elvan Koman'm, seçim tutanağı hakkında 
(3/242) 

2. — Zonguldak Milletvekilliğine seçi
len Esat Kerimorun seçim tutanağı hak
kında (3/243) 115,196 

TUTANAK ÖZITUGEÎ 
22 nci Birleşim tutanak özeti 
23 ncü » » :» 

124 ncü » » » 
25 nci » » » 
26 nci » » » 
27 nci » :» » 

3:4 
34:35 

. 76:77 
114:115 

350 
188 

28 nci Birleşim tutanak özeti , 2.16 
29 nün .» » » 258:259 
30 ncu » •» » 303:304 
31 nci » > » 338:339 
32 nci » » » 3% :397 

<tti: YOKLAMALAR 
5 
36 
115 
151 
189 

218 
260 
304 
340 
397 

i>9<* 
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8 
16 
79 

134 

143 

145 
195 
194 

314 

Sütun 

2 
1 
1 

2 

1 
1 
2 

1 

Satır 

-
43 
37 
4 den 

— 23 — 
DtTZELTÎŞLER 

Yanlış 

5 - denetçiler 
vermiyeceğim 
yazılı 

Doğru 

5 - demeçler 
vermiyeceğimi 
sözlü 

sonra (ivedilik teklifi var. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mistir.) Kelimeleri ilâve edilecek. 

17 

22 
16 
12 

42 

iseler komisyonlarına 

Sayıştay Birinci 
(Samsun) 
Kifayeti müzakere vardır. 

raporu 

Diğer dtizeltişlerin bulunduğu sayfalar 
Sayfa 

74 
148 

" 
iseler Bütçe ve Maliye komis
yonlarına 
Danıştay Birinci 
(Ordu) 
Kifayeti müzakere önergeleri 
vardır.. 
raporunu 

: 

Sayfa 
• 213 

394 
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Sayfa 
Necdet Açanal (Urfa) - Gayrimenkule 

Tecavüzün Define dair Kanun münasebc-
? t i y l e ' •"• Î Î V - • : . . • . •• 3 4 G . 

Fehmi Açıksöz (Zonguldak) - Oslo El
çiliği eski Müsteşarı.; Nureddin Naci Akın 
hakkında Dilekçe Komisyonu kararı mü-
nas ebeliyle . . - , . . ' . ' '48 

-Salamon Adato (İstanbul) - Af Kanu
nunun 7 nei maddesindeki (vergi cezaları) 
tabirinin muhtevasına Gümrük Kanununda' 
yazılı •• bulunan (para cefaları) mn da 
dâhil olup oolmıyacağmm yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve komisyonlar 
raporları münasebetiyle 51 

— Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkla-
'riyle millî saraylar, kasırlar ve köşklerdeki 
eşya hakkında İçtüzüğün 177.nei maddesi 
gereğince soruşturma yapmak üzere görev
lendirilen Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu münasebetiyle 155 

— Kibritin tekelden, çıkarılmasına ve İs
tihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair Ka
nun münasebetiyle 60 

Salâhaddin Âdil (Ankara) - Milletler
arası |§ Birliği Teşkilâtının Dışişleri Ba
kanlığına bağlanması hakkındaki Kanun 
tasarısı münasebetiyle 167.174 

Samet Ağuoğlu (Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı) - Balıkesir Millet
vekili Ali Fahri işeri'nin, muayyen mesai 
saatlerinde vazifeleri başında bulmımıyan 
ve devamsızlıkları görülen memurlar hak
kında ne muamele yapıldığına dair sorusu
na cevabı 289 

- - Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşe
ri'nin, vatandaşlara karşı iyi muamele yap- ' 
mıyan ve demokratik idareye intibak eclc-
miyen memurlar hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna cevabı - 287 

Sayfa 
— Trabzon Milletvekili Haindi Or

hun'un Adapazarı ve Düzce'de .""usulsüz ilân 
üzerine ..yapılan ihale hakkındaki- söylenti
nin mahiyetine dair sorusuna cevabı 291,293 

Abdürrahmari Fahri Ağaoğlu (Konya) - ; 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit, ve 
Teadülüne: dair o l a n 3056 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısmında. 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 97,98,122 

Ethem Vassaf Akan (Kocaeli) - Difteri 
aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 202 

İzzet Akçal (Rize) - Başbakan ve Ba
kan ödenekleri hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 96 

— Büyük Millet Meclisi Başkanı öde
neği hakkındaki Kanun münasebetiyle . 97 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı merkez ve iller 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 105,124 

— Milletlerarası İş Birliği Teşkilâtının 
Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 180,181 

— Oslo Elçiliği eski Müsteşarı Nuret
tin Naci Akın hakkındaki Dilekçe Komis- " 
yomu kararı münasebetiyle 47 

Kenan Akmanlar (Çanakkale) - Kib
ritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk 
Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun mü
nasebetiyle 165,320,324 

Refet Aksoy (Ordu) - Emir eri ve se
yisleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun bi
rinci ve üçüncü maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 1600 sayılı Kanunda 'de-
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ğişiklik yapıJ ması hakkındaki kanun tek
lifinin gündeme alınmasına dair önerge.. 
münasebetiyle 

— içtüzüğün, tetkiki vazifesini müs-
takilleıı kendisine verdiği konularda karma 
veya geçici komisyonlara Bütçe Komisyo
nundan üye alınmaması hakkında Bütçe Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi münasebe
tiyle 

— İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili 
Said Başak'm ihtiyarlık Sigortası Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle 

Fevzi Aktaş (Kars) - 5602 sayılı Ta
pulama Kanununa ek kanun münasebetiyle 

Yunus Muammer Alakant (Zongul
dak) - içişleri Bakanlığınca kadro harici 
bırakılacak memurlar hakkında alınmış bir 
karar olup olmadığına ve tekaüde sevkedi-
lecekler için mûtat muameleler haricinde 
bir tedbir düşünülüp •düşünülmediğine dair 
sorusu münasebetiyle 

— Turistik otel inşası için istanbul Be
lediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına devredilecek arsa hak
kındaki kanun münasebetiyle 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyaeığiller'in, Zonguldak ve Ereğli 
'l-j.av7.ai Fahmiyesinde mevcut kömür tozla
rının amele menafi i umumiyesine olarak 
l'üruhtuna dair olan 114 sayılı Kanunun 
2 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin gündeme alın
masına • dair önergesi münasebetiyle 

Mecdet Alkin (Kütahya) - Kibritin Te
kelden çıkarılmasına ve istihlâk Vergisine' 
tâbi tutulmasına dair kanun münasebetivle 

266 

409 

158 

269 

426 

339 

161. 
319 

Fikri Apaydın (Başkanlık Divanı adı
na) - Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
Devlet radyosu ile yayınlanan Meclis mü
zakereleri hakmdaki sorusuna cevabı 116,119 

Pertev Arat (İzmir) - Turistik otel in
şası için istanbul Belediyesi tarafından 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 

Sayfa 
devredilecek arsa hakkındaki kanun müna
sebetiyle * 420 

Sadrı Maksudi Arsal (Ankara) - Gay-
rimenkule tecavüzün define dair kanun 

-münasebetiyle 361 
— Kibritin Tekelden-çıkarılmasına ve 

İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 
kanım münasebetiyle 319 

Vacid Asena (Balıkesir) - Af kanunu
nun''7 nci "maddesindeki lvergi cezaları) , 
tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanununda 
yazılı bulunan (para cezaları) um da 
dâhil olup olmadığının yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve komisyonlar 
raporları münasebetiyle 49 

— Danıştay üçüncü ve Dördüncü Da
ire Başkanlıkları seçimine ait raporların 
komisyona iadesi hakkında "144 

— Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair. 
Kanunun. 2020 sayılı. Kanunla değişen 1 
ve 5 nci ve 5485 sayılı Kanunla değişen 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun münasebetiyle 135,136 

Sıtkı Atanç (Tokad) - Emir eri ve se- " 
yisleri hakkındaki 203 Sayılı Kanunun 
1600 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesiyle ikinci maddesinin kaldırılması 
ve biri muvakkat olmak üzere iki madde 
ilâvesine dair kanım teklifi münasebe
tiyle 137 

—• Kibritin Tekelden çıkarılması ve' is
tihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair ka
nun münasebetiyle \ 58,317,321,324 

Raif Aybar (Bursa) - Gayrimenkule te
cavüzün define dair kanun teklifi müna
sebetiyle v 236 
• Hıdır Aydın (Tunceli) - Gayri menkule 

tecavüzün define dair kanun teklifi mü
nasebetiyle . 362 

Hidayet Ay diner (Konya) - Difteri aşı-
i.nüm mecburi olarak tatbik edilmesine da
ir kanun teklifi münasebetiyle 204 

— Turistik otel inşası için istanbul 
Belediyesi tarafından Türkiye Cum.hıvri- • 
yeti Emekli Sandığına devredilecek arsa 
hakkındaki kanım münasebetiyle 427.428 .. 

http://'l-j.av7.ai
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Sedat Barı (Seyhan) - Difteri aşısının 
mecburi olarak tatbik edilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle '230 

Faik Ahmed Barutçu) - C. II. P. Genel 
Sekreteri Kasım-Güle'k'in Londra radyo-
sunda yaptığı konuşma hakkında Hükü
metin ne düşündüğüne dair olan önerge 

, münasebetiyle 86,87,92,93,94.95 
— İçtüzüğün 51, 53, 56 ve 57 nei mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki tüzük 
teklifinin gündeme alınmasına dair öner
ge münasebetiyle 79 

— Usul hakkında 17 
Ahmet Hamdi Başar (İstanbul) - Af 

Kanununun 7 nei maddesindeki (Vergi ce
zalan) tâbirinin muhtevasına Gümrük-
Kanununda yazılı bulunan (para cezala
rı) ııın da dâhil olup olamıyaeağının yorum-

• hurmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
komisyonlar raporları münasebetiyle • • . 50 

— Milletlerarası İşbirliği Teşkilâtının 
Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 181 

Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Emireri 
ve seyisleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 
birinci ve üçüncü maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 1600 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin gündeme alınmasına, dair önergesi mü
nasebetiyle .5,6 

— Emireri ve Seyisleri hakkındaki 203 
sayılı Kanunun. 1600 sayılı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin 
kaldırılması ve biri muvakkat olmak üzere. 
iki madde ilâvesine dair kanun teklifi mü-. 
nasebetiyle 139,140,14.2,143 

Suat Başol (Zonguldak) - İhtiyarlık Si
gortası Kanununun, bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile Erzurum Milletvekili Sait' Başak'm 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nei mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tekli
fi münasebetiyle 405,406 

Ömer Bilen (Ankara) - Devlet Memıır-
* lan Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dar i 

olau 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 

' ıSayfa 
cetvel ile tadil ve.eklerinin Adalet Bakana .' 
lığı merkez ve iller kısmında değişiklik ya- • 
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle, 130 

— Milletlerarası İşbirliği Teşkilâtının 
Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 179 

— Necip Bilge (Niğde) - Büyük Millet 
Meclisi bağlanıklariyle Millî Saraylar, ka
sırlar ve köşklerdeki eşya hakkında İçtü
zük'ün 177 nei maddesi gereğince soruş
turma yapmak üzere görevlendirilen Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra-
'poru münasebetiyle 156 

— Büyük Millet Meclisi Başkam Öde
neği hakkındaki Kanun münasebetiyle 97,190, 

.192 
- — D evle t 'Memurları Aylıklarıtıın Tev

hit ve Teadülüne dair olan. 3656 sayılı 
Kanuna, bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin ' Adalet Bakanlığı iinerkez ve 
iller kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 124,125,12K 

'— Kibritin Tekelden Çıkarılmasına ve 
İstihlâk Vergisine Tâbi Tutulmasına dair 
Kanun münasebetiyle _ 165 

• — Milletlerarası iş Birliği Teşkilâtı
nın Dışişleri Bakanlığına bağlanması hak
kındaki kanun tasarısı, münasebetiyle 167 

— Usul hakkında 17 
Mehmet Kâmil Boran (Mardin) -Ada

let kadrolarmdaki nakil ve 'tahvillerle 
bunlar doiayısiyle harcanan -paralar hak
kındaki sorusu münasebetiyle 12,13,15 

'— O. 11. I\ Genel Sekreteri Kasını Gü-
lek'in. Londra Radyosunda yaptığı konuş
ma hakkında Hükümetin ne düşündüğüne 
dair olan önerge münasebetiyle . 92 

— Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkla
riyle Millî Saraylar, kasırlar ve köşkler
deki eşya hakkında İçtüzüğün 177 nei 
maddesi gereğince soruşturma,' yapmak 
üzere görevlendirilen Meclis 'Hesaplanın 
İnceleme Komisyonu raporu 'münasebe
tiyle 154.155 

-— Devlet Tiyatrosu Umum Müdürü
nün ne maksatla yabancı memleketlere 
gönderildiğine, bâzı piyeslerin vaz'ı sahne 



Sayfa 
masraflariyle elde edilen hasılata ve bir 
|)iyes müterciminin Ankara'ya getirildiği 
hakkındaki haberin doğru olup olmadığına 
ve Devlet. Tiyatrosu sanatkârlarının terfi, 
terfih ve himayeleri için ne düşünüldüğü
ne dair sorusu münasebetiyle 294,295,299,300 

Abdürrahman Boyacıgiller (Zongul
dak) - Büyük Millet Meclisi Başkanı öde
neği hakkındaki Kanun münasebetiyle 192 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - G. 11. P. 

Fethi Çelikbaş (Burdur)'- Af Kanunu
nun 7 nci maddesindeki (Vergi cezaları) 
tâbirinin muhtevasına Gümrük. Kanunun
da yazılı bulunan (para cezaları) mn da 
dâhil olup olmadığının yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve komisyon
lar raporları münasebetiyle 50,51 

— Büyük Millet Meclsi Başkanı Öde
neği hakkındaki Kanun münasebetiyle 191 

— İçtüzüğün, tetkiki vazifesini müs
takil len kendisine verdiği konularda Kar-

Ercüment Damalı (Sivas) - Gayrimen-
kule tecavüzün define dair Kanun müna- * 
sebetiyle 364 

Avni Doğan (Yozgad) - Usul hakkında 15, 
•16,17,18,19,2.1,22 

Bahadır Dülger (Erzurum) . C. II. P. 
Genel Seketcri Kasım Gül ek'in Londra 
Radyosunda yaptığı konuşma hakkında 
Hükümetin ne düşündüğüne dair ' sorusu 
münasebetiyle 81,82,83 

— İçtüzüğün 51, 53, 56 ve 57 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki tüzük 
teklifinin gündeme alınmasına dair öner
gesi münasebetiyle 77,79 

— Pasinler bölgesinde vukubulaıı dep
remden zarar görenlere yapılan yardım
lar hakkında o bölgeyi gezen heyet adına 
demeci 340 

Sayfa 
Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Londra 
Radyosunda yaptığı konuşma hakkında 
Hükümetin ne düşündüğüne dair olan 
önerge münasebetiyle 80,8i,89 

, Esat Budakoğlu (Balıkesir) — Gayri
ni enkule Tecavüzün Define dalı- kaıum 
teklifi münasebetiyle 343 

Mecit Bumin (Çoruh) - Difteri asısının 
mecburi olarak tatbik «dilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle ' 201 

ç • ' 

1 ma veya Geçici komisyonlara Bütçe Komis-
! y onundan üye alınma m ası hakkında Bütçe 
I Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münase-
| betiyle ' 261,262,263,266 

— Milletlerarası İş Birliği Teşkilâtının 
Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 177,181 

Osman Şevki Çikekdağ (Ankara) -
Gayrimenkul e tecavüzün define dair ka
nun teklifi münasebetiyle 350 

~~ Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) -
Büyük Millet Meclisi ve bağlantılariyle 
Millî Saraylar, kasırlar ve köşlerdeki eşya 
hakkında İçtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince soruşturma yapmak üzere, görevlen
dirilen Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu münasebetiyle 154 

— Emir eri ve Seyisleri hakkındaki 203 
sayılı Kanunun birinci ye üçüncü madde
lerinin değiştirilmesine dair olan 1600 
sayılı Kanunda, değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alın
masına dair önerge münasebetiyle 7 

— Gayrimenkule tecavüzün def ine da
ir kanun teklifi münasebetiyle 354,356 

— İçtüzüğün, tetkiki vazifesini m us
taki ilen kendisine verdiği konularda kar
ına veya geçici komisyonlara Bütçe Komis-
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yonundan üye alınmaması hakkında Büt
çe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi müna
sebetiyle ' • 261,262/263 

— Emir eri,. ve Seyisleri hakkındaki • 
203 sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunla^ 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin kaldırılması ve biri muvakkat ol-

Sayfa 
mak üzere iki madde ilâvesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 13S 

— Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına da
ir Kanunun 2020 sayılı Kanunla değişen, 
1 ve 5 nci ve 5485 sayılı Kanunla, değişen .• 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve 4 
ncü maddesine bir -fıkra eklenmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle 136 

E 
Şevki Ecevit (Sivas) - 5602 sayılı 

Tapulama Kanununa ek Kanun .münase
betiyle : 158 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Turis
tik otel inşası için İstanbul. Belediyesi 
tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığına devredilecek arsa hakkında
ki Kanun münasebetiyle 421 

Selim Ragıp Emeç (Bursa.) - Kibritin 
Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergi
sine tâbi tutulmasına dair Kanun müna
sebetiyle . . ' 66,67 

Bedi Enüstün (Çanakkale) - İleri de
mokrat milletlerde olduğu gibi vali in
tihabı yetkisinin bizde de halka, verilme
si hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğü
ne dair olan sorusu münasebetiyle 270 

Zeki Erataman (Tekirdağ) --' Difteri 
aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine 
dair Kanun teklifi münasebetiyle 197 

Kemal Eren (Amasya) - Gayrimenku
lu tecavüzün define dair kanun teklifi 
müııasebetivle 

Ramiz Eren (Ankara) - Adalet kad-
rolarmdaki "nakil ve tahvillerle bunlar 
dolayısiyle harcanan paralar hakkındaki 
soru münasebetiyle 1 

Semi Ergin (Manisa) - G ayrimenku
le tecavüzün define dair kanun teklifi 
münasebetiyle 

— İhtiyarlık Sigortası Kanunun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ile Erzurum Milletve
kili Said Başak'm İhtiyarlık Sigortası Ka
nunun 2 nci maddesinin, değiştirilmesi ve 
bu karnına geçici bir madde eklenmesi 

.234 

0,1" 

hakkında kanun teklifi münasebetiyle 407,409, 
410 

Hayrettin Erkmen (Giresun) - Turis
tik otel. inşası için İstanbul Belediyesi ta
rafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına devredilecek arsa hakkındaki 
Kanun münasebetiyle ^ 417,425 

Müfit Erknyumcu (Balıkesir) - Af Ka
nunun 7 nci maddesindeki (Vergi cezala
rı) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı bulunan (Para cezaları) 
nm da dahil olup olmıyacağmın yorumlan
masına dar Başbakanlık tezkeresi ve ko
misyonlar raporları münasebetiyle 50.51 

—• Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkla-
riyle millî saraylar, kasırlar ve köşkler-
deki eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci 
maddesi gereğince soruşturma yapmak 
üzere görevlendirilen Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle 155 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı merkez ve iller 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
Kânun münasebetiyle . 97,98,102.103 

— İçtüzüğün 51, 53, 56 ve 57 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki tüzük 
teklifinin gündeme alınmasına, dair önerge 
münasebetiyle 79 

— Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve 
İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına* dair 

' Kanun münasebetiyle .. • 07 
— Milletlerarası İşbirliği Teşkilâtının 

Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkında
ki kanun tasarısı münasebetivle 178 
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Hikmet Fırat (Malatya) - Difteri aşısı

nın mecburi olarak tatbik edilmesine dair 
kanım teklifi münasebetiyle 198 

—• Turistik otel inşası için İstanbul 
Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına devredilecek arsa 
hakkındaki kanun münasebetiyle , 413,415, 

422,425,427 

Namık Gedik (Aydin) - Difteri aşısı
nın mecburi olarak tatbik edilmesine dair 

* kanun teklifi münasebetiyle 225,226 
Nail Geveci .(Aydın) - 3008 sayılı İş 

Kanununun 5518 sayılı Kanunla tadil edi-
* len 13 ncü maddesinin (Ç) fıkrasının de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle 412 

Abbas Gigin '(Çoruh) - Difteri ağısının 
mecburi olarak tatbik edilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle 231 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Adalet 
kadrölarındaki nakil ve tahvillerle bun
lar dolayısiyle harcanan paralar hakkında
ki soru münasebetiyle 13 

— 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanu
nuna. bağlı Giriş Genel Tarifesinin 647 nci • 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetiyle . 402 

— Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve 
İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 
kanun münasebetiyle 59,67,162,325 

Bedri Nedim Göknil (İstanbul) - İhti
yarlık Sigortası Kanununun bâzı madde- • 
l.erindc değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Erzurum Milletvekili Sait 
Başak'm İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi--münasebetiyle 403 

Mahmut Güçbilmez (Bolu) - İçtüzüğün 
tetkiki vazifesini müstakillen kendisine ver
diği Konularda Karma veya Geçici komis
yonları Bütçe Komisyonundan üye alınma-

Naşit Fırat (Ordu) - Büyük Millet Mec
lisi Başkanı ödeneği hakkındaki kanun 
münasebetiyle. .193 

— C. M". 1\ Genel Sekreteri Kasım Giî  
lek'in Londra radyosunda yaptığı konuş
ma hakkında Hükümetin ne düşündüğüne 
dair olan önerge münasebetiyle 83,84,90 

ması hakkında Bütçe Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresi münasebetiyle 260 

— Gayrimeııkule tecavüzün de Tine dair 
Kanun teklifi münasebetiyle 357 

— Turistik otel inşası için İstanbul Bele
diyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına devredilecek - arsa hak
kındaki Kanun münasebetiyle 424 

Reşad Güçlü (Seyhan) - İhtiyarlık Si
gortası Kanununun bâzı maddelerinde deği
şikli yapılması hakkında kanun tasarısı ile 
Eî'zn.rum Milletvekili Said Başak'ın İhtiyar
lık Sigortası Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi, müna

sebetiyle 410,411 
Enver Güreli (Balıkesir) - İhtiyarlık 

Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile Erzurum Milletvekili Said Başak'in ih
tiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci madde
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

münasebetiyle- 404,408 
Tarık Gürerk (İzmir) - Zonguldak 

Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, 
Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesin.de 
mevcut kömür tozlarının amele menafii 
umumiyesine olarak füruhtuna dair olan 
114 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek- , 
lifinin gündeme alınmasına dair önergesi 
münasebetiyle 399 

Ahmet Gürkan (Tokad) - Büyük Mil-
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İet Meclisi ve bağlamklâriyle Millî saraylar, 
kasırlar ve köşkl erdeki eşya'hakkında İçtü
züğün 177 nci maddesi gereğince soruştur
ma yapmak üzere görevlendirilen Meclis 

- 3 0 
Sayfa Sayfa 

Hesaplar ını inceleme Komisyonu raporu 
münasebet iyi e ;... .iyi") 

— (rayrimenkule tecavüzün de f ine dai r 
kanun münasebetiyle .353 

Salâhattin Hüdayioğhı (Maraş) - Dev 
İet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ada-

H 
İet Bakanlığı merkez ve. iller kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 122 

Müçteba İçtin (Balıkesir) - Oslo Elçi
liği eski Müsteşarı Nurettin Naci Akın hak

kındaki Dilekçe Komisyonu kararı 'müna
sebetiyle. : 45,48 

Tevfik İleri (Millî Eğitim Bakanı) -
Giresun Milletvekili Doğan Köymen'in, 
Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan, iller
deki topraksız köylü sayısına ve çiftçiliğe 
elverişli topraklarla mübadil .ve mütegay-
yip eşhastan Hazineye intikal etmiş olan •,. 
gayrimenkul!erin• miktarına ve bunların 
teffiz suretiyle yapılan tevzilerinde takip 
edilen usule, bilfiil çiftçi olmıyan şahısla
ra geçmiş köy, tarla ve meralara ve köy 
•enstitüsü mezunlarına tahsis edilen top
raklara dair olan sorusuna cevabı 41 

— Mardin- Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'm, Devlet Tiyatrosu Umum Müdü
rünün ne maksatla yabancı memleketlere^ 
•gönderildiğine, bâ'zı piyeslerin vaz'ı sah-
ne masraf lariyle elde edilen hasılata ve 
bir piyes müterciminin Ankara'ya* getiril
diği hakkındaki haberin doğru olup ol- -
madığına 've Devlet Tiyatrosu sanatkârla
rının terfi, terfih ve himayeleri isçin ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna, cevabı 293,296, 

299 
Hâmid Şevket İnce (Ankara) - İçtüzü

ğün, tetkiki vazifesini miistakillen kendi
sine verdiği konularda karma veya geçici 
komisyonlara Bütçe Komisyonundan üye 
alınmaması hakkında Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle. 2(54 

—• Turistik otel inşası için İstanbul 
Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığma devredilecek arsa 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 425,427 

Refik Şevket İnce (Manisa) - Emir eri 
ve seyisleri hakkındaki 203 sayılı Kanunini 
birinci ve üçüncü maddelerinin, değişti
rilmesine dair olan 1600 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kamın 
teklifinin gündeme alınmasına dair önerge 
mıünasebe tiyle 6 

— İçtüzüğün 51, 53, 56 ve 57 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki tü
zük teklifinin gündeme alınmasına dair 
önerge münasebetiyle - 78 

— Oslo Elçiliği eski 'Müsteşarı Nu
rettin Naci Akın hakkında Dilekçe Ko-

.misyonu kararı münasebetiyle 49 



Sayfa 
Ali Fahri işeri (Balıkesir) - Muayyen 

mesai saatlerinde vazifeleri, başında bu-
1 ünm ıyan ve devamsızlıkları görülen nıe- . 
ınıırlar hakkında ne muamele yaphdığma 
dair sorusu münasebetiyle 290 

— Vatandaşlara karşı iyi muamele yap-
mıyan ve demokratik idareye intibak ede-

Emin Kalafat (Çanakkale) - Büyük Mil
let Meclisi Başkanı ödeneği hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 191 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 365(5 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet Bakanlığı merkez ve iller 
kısmında değişiklik yapılması, hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 106,107,126,128,129 

— Emirer ve Seyisleri hakkındaki 
203 sayılı Kanunun 1600 sayılı Kamınla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin kaldırılması ve biri muvakkat ol
mak üzere iki madde ilâvesine dair kanun. 
teklifi münasebetiyle 141 

Osman Kabani (izmir) - G a yy ri menku
le Tecavüzün Define dair Kanun münase
betiyle * • 368,372 

—- Turistik otel inşası ie.in İstanbul Be
lediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
lOmekli Sandığına devredilecek arsa hak
kındaki Kanun münasebetiyle 4.1.6 

Fevzi Lûtfi \ Karaosmanoğlu (İçişleri 
Bakanı) - Çanakkale Milletvekili iVdi En-
üstün'ün ileri demokrat milletlerde oldu
ğu gibi vali intihabı yetkisinin bizde de 
halka verilmesi hakkında. Hükümetçe ue 
düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı 270 

— Gayrimenkule Tecavüzün Define 
dair Kanun teklifi münasebetiyle 346 

— Memurların suçlarından dolayı hak
larında yapılacak soruşturma ve kovuştur
maya dair kanun tasarısı münasebetiyle 400 

>— Turistik otel inşası için İstanbul Be-
ledeyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
emekli Sandığına devredilecek arsa hak
kındaki Kanun münasebetiyle 425 

Sayfa 
m iyen memurlar hakkında ne düşünül
düğüne dair sorusu münasebetiyle 287 

Nihat îyriboz "(Çanakkale) - C. 11. P. 
Genel Sekreteri Kasım Gülek'rn Londra. . • 
'Radyosunda yaptığı konuşma hakkında. 
Hükümetin ne düşündüğüne dair olan so
ru münasebetiyle 80 

K 
— Zonguldak Milletvekili Muammer 

Alakant ' ıh içişleri Bakanlığınca kadro 
harici bırakılacak memurlar hakkında alın
mış bir karar olup olmadığına ve tekaüde 
sevkedileeekler için mûtat muameleler ha
ricinde bir tedbir düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna cevabı 269 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu (içişleri 
Bakanı ve Devlet Bakan Vekili) - 5602 sa
yılı. Tapulama Kanununa ek Kanun mü
nasebetiyle 157,158 

— Giresun Milletvekili Doğan Köy-
, men'in, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulu
nan İllerdeki topraksız köylü sayısına ve 
çiftçiliğe elverişli topraklarla" mübadil ve 
mütagayyip eşhastan Hazineye intikal etmiş 
olan gayrimenkul] erin miktarına ve bunla
rın teffiz suretiyle yapılan tevzilerin-de ta
kip edilen usule, bilfiil çiftçi olmıyan şa
hıslara gecmis -köy, tarla ve' meralaı'-ı ve 
köy enstitüsü mezunlarına tahsis edilen 
topraklara dair olan sorusuna cevabı 39 

Ynsuf Karslıoğlu (Yozgad) - Ga.yri-
rimenkule tecavüzün define dair kanun 
teklifi münasebetiyle 341,356,359 

Mümtaz Kavalcıoğlu (Kocaeli) - Mil
letlerarası îş Birliği Teşkilâtının Dışişleri 
Bakanlığına bağlanması hakkındaki kanun 
ta,sarj.sı münasebetiyle 172 

Ferit Kılıçlar (Muş) - Usul hakkında 18 
Cemal Kıpçak (Zonguldak) - Zongul

dak Milletvekili Abdürrahman Boyaeığil-
ler'in, Zonguldak ve Ereğli Havzaı Fahmi-
yesinde mevcut kömür tozlarının amele me-
nafii nmumiyesine olarak füruhtıma dair 
olan 114 sayılı Kanunun 2 nei ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka-
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Sayfa 
nun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi münasebetiyle 399 

Fuad Köprülü (Dışişleri Bakanı) - Er
zurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, O. 
H. P. Genci Sekreteri Kasım Gülek'in Lon
dra radyosunda yaptığı konuşma hakkında 
Hükümetin ne düşündüğüne dair sorusuna 
cevabı 80,83,84,85 

—• Eskişehir Milletvekili Abidin' Poto-
oğlırnun Atlantik Paktına üye olmakla be
raber Türkiye'nin Ortadoğu Komutanlığı 
tertibine bağlanmasına dair yabancı ajans -
neşriyatı hakkında Dışişleri Bakanının .iza
hat vermesine dair önergesi münasebetiyle 8 

— Milletlerarası îş Birliği Teşkilâtının 
Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkında
ki kanun tasarısı münasebetiyle 169,1.75,178 

— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
Devlet radyosu ile yayınlanan Meclis müza
kereleri' hakkındaki sorusuna cevabı 119 

Nafiz Körez (Manisa) - Gayrimenkul e 
tecavüzün define dair kanun münasebe
tiyle 367,368 

— ihtiyarlık Sigortası Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hak-' 
kında kamın tasarısı ile Erzurum Milletve
kili Said Başak'm- İhtiyarlık Sigortası Ka
nununun 2 noi maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 406407, 

410 
— 3008 sayılı îş Kanununun 5518 sa

yılı Kanunla tâdil edilen 13 ncü maddesi
nin O fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle 412 

Doğan Köymen (Giresun) - Doğu Ka
radeniz Bölgesinde bulunan illerdeki top-

Sayfa 
raksız köylü sayışma ve çiftçiliğe elverişli 
topraklarda mübadil ve mütegayyip eşhas
tan Hazineye intikal etmiş olan gayrimen
kul 1 erin miktarına ve bunların teffiz sure
tiyle yapılan tevzilerinde takip edilen usu
le, bilfiil çiftçi olmıyan şahıslara geçmiş 
köy, tarla ve meralara ve köy enstitüsü me
zunlarına tahsis edilen topraklara dair so
rusu münasebetiyle % 43 

— ihtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili 
Said Başak'm ihtiyarlık Sigortası Kanunu
nun 2 nci' maddesinin değiştirilmesi ve bu 
kanıma geçici.bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 407,410 

Hulusi Köymen (Millî Savunma Ba
kanı) - Çorum Milletvekili Hasan Âli 
Vural'ın, Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
H^vva vet Kara Kuvvetleriyle diğer mües
seselere ait motorlu vasıtaların Ankara 
Şehri içinde sebebiyet verdikleri ölüm hâ
diseleri ile yaralama vakalarının miktarı
na, mesulleri hakkında alman cezai tedbir-
1 ere ve meslekî ehliyeti haiz ücretli sivil 
şoför kullanılmamasının sebebine dair su-
rusuna cevabı 273,277 

— Emireri ve seyisleri hakkındaki 203 
sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesi ile ikinci madde
sinin kaldırılması ve biri muvakkat olmak 
üzere iki madde ilâvesine dair kanuu tek
lifi münasebetiyle 140 

— Muğla Milletvekili Nâtık Poyraz-
oğlu'nun Kore'deki esir ve gaip miktarı
mızın resmî rakamlara' göre ne kadar ol
duğuna dair sorusuna cevabı 272 

M 
Ferit Melen (Van) - Kibritin tekelden 

çıkanlmasma ve istihlâk Vergisine tâbi tu-
tulnısına dair Kanun münasebetiyle 161,162, 

321,322,323 

Adnan Menderes (Başbakan) - Erzu
rum Milletvekili Bahadır Dülger'in, C. 

H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Lon
dra Radyosunda yaptığı konuşma hakkında 
Hükümetin ne düşündüğüne dair sorusuna 
cevabı 87,88,89,90,94 

— Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'm, Adalet kadrolarındaki nakil ve 
tahvillerle bunlar dolayısiyle harcanan 
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paı-alaı- hakkında ki sorusuna cevabı 13,15,16, 
19,20 

— Milletlerarası iş Birliği Teşkilâtının 
Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkın-

Sayfa 
daki kanun, tasarısı münasebetiyle 180 

— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
i Devlet Radyosu ile yayınlanan Meclis mü

zakereleri hakkındaki sorusuna cevabı 120,121,122 

N 
Rükneddin Nasuhioğlu (Adalet Baka

nı) - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 100,103,104,105,124,127 

— Erzurum Milletvekili Bahadır Dül
ger in , C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gü
lük'in Londra Radyosunda yaptığı konuş

ma hakkında Hükümetin' ne düşündüğüne 
dair sorusuna cevabı 8.1 

— Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'm, Adalet kadrolarmdaki nakil ve 
tahvillerle bunlar dolayısiyle harcanan 
paralar hakkındaki sorusuna cevabı 8,9,16 

Emrullah Nutku (Erzurum) - Kibritin 
tekelden çıkarılmasına ve istihlâk Vergisi
ne tâbi tutulmasına dair Kanun münasebe
tiyle .1.65 

O 
Nuri Ocakçıoğlu (Malatya) - Gayri

ni en kule tecavüzün define dair kanun 
teklifi münasebetiyle 361 

Esat Oktay (Kars) - Difteri asısının 
mecburi olarak tatbik edilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle 196 

Burhanettin Onat (Antalya) - Millet
lerarası İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri 
Bakanlığına bağlanması hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 170 

Talat Oran (Bilecik) - Difteri aşısının 
mecburi olarak tatbik edilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle 203 

Hamdi Orhon (Trabzon) - Adapazarı 
ve Düzce'de usulsüz ilân üzerine yapılan 
ihale hakkındaki söylentinin mahiyetine 
dair sorusu münasebetiyle 292,293 

— içtüzüğün, tetkiki vazifesini müsta-
killen kendisine verdiği konularda Karma 
veya Geçici komisyonlara Bütçe Komisyo
nundan üye alınmaması hakkında Bütçe 

Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münase
betiyle 267 

— Kibritin Tekelden, çıkarılmasına ve 
İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 
kanun münasebetiyle 164 

Hüseyin Ortakcıoğ-lu (Çorum) - Emiı 
eri ve seyisleri hakkındaki 203 sayılı Kanu
nun 3600 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesiyle ikinci maddesinin kaldı
rılması ve biri muvakkat olmak üzere iki 
madde ilâvesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle 142 

— Turistik otel inşası için İstanbul 
Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına devredilecek arsa 
hakkındaki kanun münasebetiyle 423,424, 

425,426 

Celâl Otman (Çankırı) - Difteri aşısı
nın mecburi olarak tatbik edilmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 224 
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Sayfa 

Nedim Ökmen (Tarım Bakanı) - Sey
han Milletvekili Cezmi Türk'ün, çeltik 
ekimi ve tohumluk tevziatı hakkındaki 
sorusuna cevabı 305,309,310 

Sa.im Önhon (Kacaeli )- Emir; eri ve ' 
seyisleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 
1800 sayılı Kanımla değiştrilen birinci 
maddesi ile-ikinci maddesinin' kaldırılniii-
sı ve biri muvakkat olmak üzere iki madde 
ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle 139, 

142,143 
Talât Vasfi Öz (Ankara) - Difteri aşısı

nın mecburi olarak tatbik edilmesine dair 
Jcamuı teklifi münasebetiyle 201,204,205,229,233 

Mehmet Özbey (Burdur - Danıştay 
Üçüncü ve Dördüncü Daire başkanlıkları 
seçimine ait raporların komisyona iadesi 
hakkında 144 

Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) -
Devlet Memurlar] Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelle tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısanında 
değişklik yapılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 106,107,133 

Mustafa Özdemir (Tokad) - Gayrimen-
kule tecavüzün define dair Kanun müna
sebetiyle 354 

Rifat Özdeş (Kırşehir) - C. H. P. Genel 
Sekreteri Kasım Oülek'in Londra. Rad
yosunda yaptığı konuşma hakkında. Hükü
metin. ne düşündüğüne dair olan önerge 
münasebetiyle - • 86 

...Nuri Özsan (Çalışma, Bakanı) - İhti
yarlık Sigortası Kanununun, bâzı madde
lerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı ile Erzumusm Milletvekili 
Said Başak'm İhtiyarlık Sigortası Kanu
nunun 2 nei maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kamuna geçici bir madde 'eklenmesi hak-

Sayfa 
kında kanun teklifi münaobetiyle 403,408 

Nuri Özsan (Çalışma Bakanı ve İşlet
meler Bakan Vekili) - Ankara Milletvekili 
Fuat Seyhon'un, Makine ve Kimya Endüs
trisi Kurumunda çalışan işçilere verilemi-
yeıı fazla mesai ücretleri ile miktarına, 
müterakim ücretlerin defaten öden
mesinin mümkün olup olmadığıma ve ne za
man ödeneceğine dair olan yorusıına cevabı 37 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
mam Boyacıgiller'in, Zonguldak ve Ereğli 
Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür toz
larının .amele menafii umumiyetine ola
rak füruh tun a, dair olan 114 saydı Ka
nunun 2 nei ve 4 ncü maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanım teklimin gün
deme alınma sına dair önergesi münase
betiyle 399 

Mazhar Özsoy (Mara§) - Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit, ve Teadü
lüne dair olan 5656 saydı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil, ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı Merkez ve iller kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 127 

— Gayrimenkule tecavüzün de Tine 
dair kamın teklifi münasebetiyle 360 

— İçtüzüğün, tetkiki vazifesini müs-
takillen kendisine verdiği konularda 
karma veya geçici komisyonlara Bütçe Ko
misyonundan üye alınmaması hakkında 
Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi mü
nasebetiyle 267 

Halil Özyörük (îzmir) - G-ayriın-enku-
le tecavüzün define dair kanun teklifi 
münasebetiyle 348,350 

— Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal
çın'in milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kındaki komisyon raporu münasebetiyle 314 

Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) -
IVLilletlerarası î ş Birliği Teşkilâtının Dış-

p 
işleri Bakanlığına bağlanması hakkındaki 
kanun tasarısı müna,sebetivle 171 
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-•- Oslo Elçiliği eski Müsteşarı Nuret
tin Naci Akın hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle 44,46 

Hasan Polatkau (Maliye Bakanı) -
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı ,Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı Merkez ve iller kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 132 

Kibritin Tekelden yi karılmasına ve 
istihlâk. Verdisine tâbi tutulmasına dair 
Kanım münasebetiyle 321,323,324 

— Turistik otel. inşası için İstanbul 

Ali İhsan Sâbis (Afyon Karahisar) -
Emir eri ve Seyisleri hakkındaki 203 sayılı 
Kanunun 1600 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile ikinci maddesinin kal
dırılması ve biri muvakkat olmak üzere iki 
madde ilâvesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle 141 

Mitat San (Bursa) - Milletlerarası İş
birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına 
bağlanması hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 176 

Puad Seyhun (Ankara) - Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan iş
çilere verilemiyen fazla mesai ücretleri ile 
miktarına, müterakim ücretlerin defaten 
ödenmesinin mümkün olup olmadığına ve 
ne zaman ödeneceğine dair olan sorusu 
münasebetiyle 38 

Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) - O. İT. P. 
Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Londra 
Radyosunda yaptığı konuşma hakkında 
Hükümetin ne düşündüğüne dair olan 
önerce münasebetiyle 89 ' 

Rifat Sivişoğlu (Zonguldak) - Gayri-
menkule tecavüzün define dair Kanun 
münasebetiyle 352 

— Oslo Elçiliği eski Müsteşarı Nuret-
lin Naci Akın hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle 45 

- - Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

Sayfa 
Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığına devredilecek arsa 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 426 

AMdin Potuoğlu (Eskişehir) - Atlan
tik Paktına üye olmakla beraber Türkiye'
nin Ortadoğu Komutanlığı tertibine bağ
lanmasına dair yabancı ajans neşriyatı 
hakkında Dışişleri Bakanının izahat 
vermesine dair önergesi münasebetiyle 7 

Nâtık Poyrazoğlu (Muğla) - Kore'
deki. esir ve gaip miktarımızın resmî ra
kamlara göre. ne kadar olduğuna dair so
rusu münasebetiyle 272 

man Boyacı güler'in Zonguldak ve Ereğli 
Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür tozla
nılın amele menafii umumiyesine olarak fü-
rahtuna dair olan 114 sayılı Kanunim 2 nci 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi münasebetiyle 399 

Cevdet Soydan (Ankara) - Af Kanunu
nun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) 
tâbirinin muhtevasına -Gümrük Kanunun
da yazılı bulunan (para cezaları) nın 
da dâhil olup olnııyacağının yorumlanma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve ko
misyonlar raporları münasebetiyle 51 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı merkez ve 
iller kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun münasebetiyle 105 

— İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ile Erzurum Millet
vekili Said Başak'm ihtiyarlık Sigortası 
Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi münasebetiy
le 405,407,409 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - Af Ka
nununun 7 nci maddesindeki (vergi ceza-
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lan) tâbirinin muhtevasına Gümrük Ka-. 
ııununda yazılı bulunan (para cezala
rı) nm da dâhil olup olmıyacağının yo
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve komisyonlar raporları münasebetiyle 50 

— 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka
nununun 2' nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı müasebetiyle 327 

—• Büyük Millet Meclisi Başkam öde
neği hakkındaki kanun münasebetiyle 192 

—• Büyük Millet Meclisi ve bağlanık-
lariyle millî saraylar, kasırlar ve köşkler-
cleki eşya hakkında içtüzüğün 177 nci 
maddesi gereğince soruşturma yapmak 
üzere görevlendirilen Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu münasebe
tiyle 1.56 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı merkez ve il-
ler kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun münasebetiyle 123 

Sayfa 
—• Gayrimenkule tecavüzün define da

ir kanun teklifi münasebetiyle 234,372 
—• İçtüzüğün, tetkiki vazifesini müsta-

killen kendisine verdiği konularda Karma 
veya Geçici koisyonlara Bütçe Komisyo
nundan üye alınmaması hakkında Bütçe 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münase
betiyle 265 

—• İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ile Erzurum Mil
letvekili Said Başak'm İhtiyarlık Sigortası 
Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle 403.404,405.40(5.40* 

— Kibritin tekelden çıkarılmasına ve 
İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 
Kanun münasebetiyle 65,66,321 

— Oslo Elçiliği eski Müsteşarı Nuret
tin Naci Akın hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle 47 

Mazhar Şener (Giresun) - Büyük Mil
let Meclisi Başkanı ödeneği ' hakkındaki 

Kanun münasebetiyle 190 

Avni Tan (Afyon Karahisar) - Difteri 
aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 228 

Eifat Taşkın (Kastamonu) - Emir eri 
ve Seyisleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 
birinci ve üçüncü maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 1600 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun tek
lifinin. gündeme alınmasına dair önerge 
münasebetiyle ; 6 

Füzuran Tekil (istanbul) - Milletlera
rası İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakan
lığına bağlanması hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle 179 

Turistik otel inşası için İstanbul 
* Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığına devredilecek arsa 
419,420 

yeti üiroeKiı Sandığı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 

Ziya Termen (Kastamonu) - Büyük 
Millet Meclisi Başkanı öd-eneği hakkında--
ki Kanun münasebetiyle 193 

— Difteri aşısının mecburi olarak tat
bik edilmesine dair kanun teklifi münase
betiyle 225 

Muhlis Tümay (Başkanvekili) - Fede
ral Alman Cumhuriyeti Meclis Başkanının 
mektubu ve Türkive Büyük Millet Meclisi 
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Heyet inin Almanya Maki ziyareti münasebe
tiyle 151 

Cezmi Türk (Seyhan) - Adalet kadro-
larındaki nakil ve tahvillerle bunlar dola-
yısiyle harcanan paralar hakkındaki soru 
münasebetiyle 15,16 

---- :")(i02 sayılı Ta])iılama Kanununa ek 
Kanun münasebetiyle 157,158 

G. 11. I\ Genel Sekreteri Kasım (lülek'in 
Londra . liadyosunda yaptığı konulma hak
kında Hükümetin ne düşündüğüne dair olan 
önerge münasebetiyle 82,91 

----- Geltik ekimi ve tohumluk tevziatı hak
kındaki sorusu münasebetiyle 307,3.10,311 

- - Devlet "Radyosu ile yayınlanan Mec
lis müzakereleri hakkındaki sorusu münase
betiyle 116,117,120,121 

-•- İçtüzüğün, tetkiki vazifesini •müsta-
killen kendisine verdiği konularda karma 

veya geçici komisyonlara Bütçe Ivoıvtisyonu-
nundan üye alınmaması hakkında Bütçe Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi .münasebetiyle 

— Sevhan "İlindeki sıhhi hâdiseler lıak-

Sayfa 

264 

kındaki sorusu münasebetivle 281.285 
Kemal Türkoğlu (Mardin) - Barbakan 

ve Bakan, ödenekleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 9.0 

— Büyük Millet Meclisi Başkanı öde
neği hakkındaki Kanun münasebetiyle 193 

— (ı ay r i menkul e tecavüzün define dair . 
kanun teklifi münasebetiyle 372 

— Kibritin tekelden e, ikan imasına ve 
istihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 
Kanun münasebetiyle 163,165 

— Milletlerarası İş Birliği Teşkilâtının 
Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 180 

—- Usul hakkında 16 

Zihni Ural (Çoruh) - Gayrimenkulu te
cavüzün define dair kamın teklifi müna-

u 
sebetiyle 362 

Ekrem Hayri Üstündağ (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı) - Difteri aşısının 

mecburi olarak tatbik edilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle 

Ü 

220 

— Seyhan. Milletvekili Gezini Türk'ün, 
Seyhan İlindeki sıhhi hâdiseler hakkındaki 
sorusuna cevabı . 273,283 

V 
Ahmet Kemal Varınca (G-ümüşane) -

Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk 
Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun mü
nasebetiyle 60,61,163 

Hasan Ali Vural (Çorum) - Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlı Hava ve Kara 

kuvvetleriyle diğer müesseselere ait motor
lu vasıtaların Ankara şehri içinde sebebi
yet verdikleri ölüm hâdiseleri ile yaralama 
vakalarının miktarına, mesulleri hakkında 
alınan cezai tedbirlere ve mesleki ehliyeti 
haiz ücretli sivil şoför kullanılmamasının 
sebebine dair sorusu münasebetiyle 275,277 
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Sıtkı Yırcalı (Gümrük ve Tekel Ba
kanı) - Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve 
istihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 
kanun münasebetiyle 55,64,316,318,325 

Gazi Yilitbaşı (Afyon Karanisar) -
•Gayrimenkule tecavüzün define dair ka
nun teklifi münasebetiyle 

Kemal Yörükoğlu (Gümüşane) - Dev-

238 

Sayfa 

let Memurları Aylıklarının Tevhid ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tâdil ve eklerinin Ada
let Bakanlığı merkez ve iller kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun müna
sebetiyle ' 104,123,125,130 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak) - Gay-
rimenkule tecavüzün define dair kanun 
teklifi münasebetiyle 344,358,359,367,368,371 

Cahid Zamangil (Trabzon) - Kibritin 
Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergisi
ne- tâbi tutulmasına dair kanun münasebe
tiyle 52,61,67 

Mustafa Zeren (Erzurum) - Adalet kad-
rolarmdaki nakil ve tahvillerle bunlar do-
layısiyle harcanan paralar hakkındaki soru 
münasebetivlo 12 
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