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GENSORU 
Sayfa 

1. —' Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet 
Elik hakkındaki Danıştay ilâmının yerine 

Sayfa 
getirilmemesi dolayısiyle İçişleri Bakanlı
ğından gensoru açılmasına dair önergesi 
(6/730) 190,268 

KANUNLAR 
No. 
5940 

5941 

5942 

5943 

5944 

5945 

5946 

5947 

Sayfa 
— Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 6:7,8,16: 

17.20,21:24 
— Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1947 tak
vim yılı Bilançosunun onanması hak
kında Kanun 9,15,17,25:28 
— Millî Korunma Kanununa göre 
yapılmış olan harcamalara ait 1948 
takvim yılı Bilançosunun onanması 
hakkında Kanun 9,15,17,29:32 
— 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 9:11,15,17,33:36 
—. Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 53:54 
— Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına 
bağlanması hakkında Kanun 52:53,58, 

67,77 :80 
— Türkiye ile Federal Almanya Cum
huriyeti arasında mübadele edilecek 
mallara ait (A) ve (B) listeleri hak
kındaki Protokolün onanmasına dair 
Kanun 53,58,67,81 :84 
— Milletlearası Çalışma Bürosu ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında İstanbul'da Yakın ve Orta Do-

No. Sayfa 
ğu İş Gücü faaliyet merkezi kurulma
sı için Cenevre'de imzalanan Anlaş
manın onanması hakkında kanun 99,106, 

113,120:123 
5948 —- Gördes Kasabasının nakledileceği 

Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak 
meskenler hakkındaki kanunun birin
ci maddesine bâzı fıkralar ilâvesine 
dair Kanun 39:40,99:100,106,113,124:127 

5949 — Yabancı memleketlerle geçici ma
hiyette Ticaret Anlaşmaları ve Mo-
düs Vivendiler akdine ve bunların 
şümulüne giren maddelerin Gümrük 
Resimlerinde değişiklik yapılmasına 
ve Anlaşmaya yanaşmıyan Devletler 
muvaredatma karşı tedbirler alınma
sına yetki verilmesine dair kanunun 
yürürlük süresinin uzatılması hakkın
da Kanun 88,147:157 

5950 — TTçuş tazminatı hakkında Kanun 11: 
16,41:52,99,132:141,147,158,173:176 

5951 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dılı Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair Kanun 141:147,149, 

158,169:172 
5952 — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi 
ve Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
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No,. Sayfa 

hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı 
hükümler ilâvesi hakkında Kanun 117, 

158:167,192 #94 
5953 — Basın meslekinde çalışanlarla ça

lıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
tanzimi hakkında Kanun 131,210:216 

5954 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırmaları için borç para 
verilmesine dair Kanun 100:101,228:229 

5955 — Köy Okulları ve Enstitüleri Teşki
lâtına ait 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve aynı 
kanunun 15 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun 101:112,115 :İ16,229 :230 

6956 — Tedrisatı İptidaiye Kanunu Mu
vakkatinin 77 iıei maddesinin değişti-
rlmesine dair Kanun 112,116:117,230 

5957 — Denizaltıeı ve Dalgıçlara verilecek 
tazminat Kanunu 113:115,231:232 

5958 — Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı 
Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti me-
maliki haricine çıkarılmasına dair 
olan 431 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin değiştirilmesi ve aynı kanu
na bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
Kanun 216:217£33:236 

5959 — İsparta İli Uluborlu İlçesinin Se-
nifkent Bucağında ilce kurulması 
hakkında Kanun 179,236 

5960 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan Ka
nuna bağlı (I) sayılı cetvelin Mtıîi-
ye Biakanlığı kısmına bâzı kadrola
rın eklenmesi hakkında Kanun 237:238 

5961 — Türkiye - Çekoslovakya Tictfret 
ve ödeme anlaşmalarının uzatılması 
hakkında teati edilen mektupların 
onanmasına dair Kanun 112:113,230, 

233,252,^56:259 
5962 — Ankara'da Gençlik Parkındafci 

bina ve tesislerin Ankara Belediye
sine devri hakkında Kanun 238:244, 

250,252*260:263 
5963 — Bataklıkların kurutulması ^e 

bundan elde edilecek topraklar hak
kındaki 5516 sayılı Kanunun Tîâiı 
maddelerini değiştiren ve geçici fnad-

No. Sayfa 
deyi yürürlükten kaldıran Kanun 54: 

67,90:99,194:199,276:291 
5964 — Gümrük Kanununun 18 nci mad

desi uyarınca Gümrük Resminden 
muaf olarak yurda giren eşyadan 
tekel maddesi olanlarının Tekel Res
mi ile diğer vergi ve resimlerden 
de muafiyetine dair Kanun 87,292:293, 

295,296,300:303 
5965 —• Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 
İ l nci maddesinin kaldırılması ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 87,293 2M 

5966 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 3 ncü maddesi
ne iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun 178,294:295 

5967 — Rize tline tâbi Güneyce İlce 
merkezinin nakledilmesi ve adının 
değiştirilmesi hakkında Kanun 200:210, 

311 
5968 — 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 

Kanun 178,267,312:313 
5969 — Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâ
hil memleketlerle borçlanma, yardım 
ve ödeme anlaşmaları akdi için 
Hükümete yetki verilmesine dair 
5436 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılması hakkında Kanun 267, 

311:312,319,324 =325,339:342 
5970 — Ankara'daki Kızılay Hastanesi

nin Satınalınması hakkında Kanun 267, 
312,319,325,343:346 

5971 — Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulma
sı hakkındaki Anlaşmayı tadil eden iki 
sayılı ek Protokolün onanmasına 

dair Kanun 178,295,313:315,319,325, 
347:350 

5972 — Türkiye ile İtalya arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma-
lariyle eklerinin onanması hakkında 
Kanun 179,315:319,325,351:354 

5973 — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
kadroları hakkındaki Kanuna bağlı 



- 3 -
Ne. Sayfa 

(2) sayıU cetvelde değişiklik yapıl
masına dair Kanun 222,309,371:373 

5974 —10. VI.1946 tarihli ve 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II. 
Millî Eğitim idareleri) kısmındaki 
ilkokul öğretmen ve yardımcı öğret
men kadrolarının kaldırılarak ye-rine 
dört yıllık öğretmen kadrosu konul
masına dair Kanun 222,309,378 :382 

5975 — Ankara Üniversitesi 1952 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 222: 

223,309,363. :366,370,375,38Ö,440 443 
5976 — Karayolları Gene Müdürlüğü 1952 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 222:223,309,363 :366, 

370:371,375,382,444:447 
5977 — Seyhan Barajının finansmanı için 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası ile akdedilen Anlaşma ve ekleri
nin onanması hakkında Kanun 308: 

309,338,373:376,379,382,448 ;451 
5978 — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 87,222:223>309,363: 

370,376:377,379,382,439,452:455 
5979 — Tıp mensuplarının Devlet Te#ki-
^ lâtmda vazifeye alınma şartları hak

kında Kanun 309,383:409 
5980 — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 

Kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanuna ek 2773 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinde değişiklik 
yapılmasına ve 4926 sayılı Kanuna 
bağjı (1) sayılı kadro cetveline 
înıam - Hatip okulları için kadro ek
lenmesine dair Kanun 222,309,425 :426 | 

1802 — Piyade Binabşısı Fahrettin Soy-
daner'e bir yıl kıdem zammı veril
mesi hakkındaki Dilekçe Komisyonu 
kararının kaldırılmasına dair 7:8 

1803 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ve 69 ncu mad
delerinin yorumlanmasına imkân 

#o. Sayfa 
5981 — Mareşal Fevzi Çakmak'm kız 

kardeşi Nebahat Çakmak'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun 309,429 

5982 — Vakıflar Kanununun 27 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
Kanun 309,429:430 

5983 — Gümrük Tarifesi Kanununa bağ
lı giriş genel tarifesi cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair Kanun 358,377: 

378,409:416,418,419,430,456:459 
5984 - - Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain 

Anlaşması ve Modüs Vivendi akdetmiş 
devletler mallarından bâzıları için gi
riş genel tarifesindeki resim hadlerin
de yapılan indirimlerin kaldırılması 
hakkında Kanun 358,377:378,409:410,4J6: 

417,418,419,430,460:463 
5985 - - Millî Savunma Bakanlığı Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi ile Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesinin yekdiğerin-
den ayrılması hakkında Kanun 222,309, 

417:425,428,430,464:467 
5986 — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad

roları hakkındaki Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesi 
ve Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 222, 

309,425,428,430,468:471 
5987 — Eskişehir'de sel baskınından zarar 

görenler için yaptırılacak meskenler 
hakkındaki 24 . I I I . 1950 tarih ve 
5663 sayılı Kanuna ek Kanun 309,426: 

429,430 431,432,432,432,472:475 
5988 — 10 Kasım 1950 tarihli Türkiye - Çe

koslovakya Tütün Protokolünün yeni
den yür'Müğe konulması iğin teati 
edilen mektupların onanması hakkın
da Kanun 309,432,432,432,476 ;479 

bulunmadığı hakkında 8:9 
1804 — Danıştay üyeliklerine Yekta Ay

lan ile Mennan Yiğiter 'in seçildik
leri hakkmda 131,199 £00,210 

1805 — Açık bulunan milletvekillikleri 
için bu yıl ara seçimi yapılmaması 
hakkında 268:275> 

KARARLAR 
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1806 — Danıştay ikinci Daire Başkanlığı
na Cudi özal'ın seçildiği hakkında 131, 

199 :200,210,232 :233,252,310,31I 

No. Sayfa 
1807 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Çalışmalarına 1 Kasım 1952 gününe 
kadar ara verilmesi hakkında 431,432:433 

ÖNERGELER 
Burdur (Mehmet özbey) 
1. — Maden Tetkik ve Arama Enstitü

sünün Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
bağlanması hakkındaki kanun teklifinin ge
ri verilmesine dair (4/260) 41 

Elâzığ (Hâmit Ali Yöney) 
2. — Göçmen pulu çıkarılması hakkın

daki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
(4/266) 268 

Eskişehir (Abidin Potuoğlu) ve Balıke
sir (Esat Budakoğlu) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çalışmalarına 1 Kasım 1952 gününe kadar 
ara verilmesi hakkında (4/269) 433 

İstanbul (Celâl Türkgeldi ve 9 arkadaşı) 
4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
(K) bendi ile geçici 69 ncu maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair (4/264) 227 

İstanbul (Nihad Reşad Bel ger) 
5. — Sıhhi ucu/ evler inşasına dair olan 

kanun teklifinin geri verilmesi hakkında 
(4/262) • 191:192 

Mardin (Aziz lîras) 
6. — Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı 

Mehmet Elik hakkındaki Danıştay ilâmının 
yerine getirilmemesi dolayısiyle İçişleri Ba
kanına gensoru açılmasına dair olan öner
gesinin geri verilmesi hakkında (4/267) 268 

Seyhan (Salim Serçe) 
7. — Kanunu Medeninin 658 ve 659 ncu 

maddelerinin yorumlanması hakkında 
.(4/261) 87 

Tokad (Ahmet Gürhan) 
8. — Göçmenlere yardım kanunu tekli

finin geri verilmesine dair (4/263) 227 
Tokad (Sıtkı Atanç) 
9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 65 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek

lifinin geri verilmesine dair (4/265) 227 
Zonguldak (Abdürrahman BoyacıgiUer) 
10. — Adalet Bakanlığına bağlı Yüksek 

Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürürlükte 
olan kanun ve tüzüklerin tek metinde der
lenmesine dair kanun teklifinin gündeme 
alınmasına dair (4/257) 4:5 

Zonguldak (Yunus Muammer Alakant) 
11. — Milletvekilleri ara seçiminin bu 

yıl yapılmamasına dair (4/268) . 268:275 

Erzurum (Bahadır Dülger ve 3 arkadaşı) 
1. — Belediye Gelirleri Kanununun 21 

nci maddesinin 4 neü fıkrasının yorumlan
ması hakkmda (4/167) 87 

Kara eski Milletvekili (Akif Eyidoğan) 
2. — Dilekçe Komisyonunun 9.V.1949 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2120 sa
yılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
(4/17) 178:179 

Kastamonu (Hayrı Tosıınoğlu) 
3. — 7Tukuk Usulü Muhakemeleri Ka-

Katıununıuı 429 ncu maddesinin yorumlan
ması hakkında (4/226) 8 

Mardin (Kemal Türkoğlu) 
4. — Anayasanın 49 ncu maddesinin 

yorumlanması hakkında (4/244) 359 
Muğlja (Zeyyat Mandalinci) 
5. — Dilekçe Komisyonunun 22 . XII . 

1950 tarl.ii Haftalık Karar cetvelindeki 
161 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/91) 7 

Samsun eski Milletvekili (Hüsnü Çakır) 
6. —- Dilekçe Komisyonunun 13 . I . 

1950 tarinli Haftalık Karar cetvelindeki 
2831 say h Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/35) 7:8 

7. — Dilekçe Komisyonunun 16 . I I . 
1950 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
2935 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/37) 179 
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Sayfa 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI | 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevası- I 
na Gümrük Kanununda yazılı bulunan 
(para cezaları) nın da dâhil olup olmıya-
cağının yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi hakkında (3/180) 358 

2. — Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takeıoğln ve 2 arkadaşının, Burdur Mil
letvekili Ahmet Özbey'in, Balıkesir Millet
vekili Müfit Brkuyumcu ve -İstanbul Mil
letvekili Füruzan Tekil'in, Erzurum Mil
letvekili Emrullah Nutku 'nun, Konya Mil
letvekili Hidayet Aydıner'in, Rize Millet
vekili İzzet Akçal ve Siird Milletvekili Meh
met Daim Süalp'ın, Tokad Milletvekili Ah
met Gürkan'm, Rize Milletvekili İzzet Ak
çal ve 2 arkadaşının ve Balıkesir Milletve
kili Vacid Asena ve 3 arkadaşıma, Türk 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun. tekliflerine 
dair (2/219, 235, 250, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 
392) 178,236:237,315:318 

3. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Musta
fa Reşit Tarakç-ıoğlu'nun, Giresun, Trab
zon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin toprak
sız yahut az toprağa sahip çiftçilerine top
rak verilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/262) 178 

4. — Gümrük Kanununun 18 nci mad
desi uyarınca gümrük Vergisinden muaf 
olarak yurda giren eşyadan tekel maddesi 
olanlarının Tekel Resmi ile diğer vergi ve 
resimlerden de muafiyetine dair kanun ta
sarısı hakkında (Düşünce olarak) (1/157) 87, j 

252, 292: 293, 295, 296,300:303 

1. — Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı 
Osmaninin Türkiye Cnmhuriyeti mema-
İiki haricine çıkarılmasına dair olan 431 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkın
da (1/231) 216:217,233:236 

2. — Kastamonu Milletvekili Hayri 
TosımfrğTu'nun, Hûkük Usulü Muhakeme
leri Kânununun 429 ncu maddesinin yo-

Sayfa 
tumlanması hakkındaki önergesine dair 
(4/226) 8 

ANAYASA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Fuad Köp

rülü ve 203 arkadaşının, Anayasa teklifi
ne dair (2/349) 267 

2. — Mardin Milletvekili Kemal Türk-
oğlu'nun, Anayasa 'nın 49 ncu maddesinin 
yorumlanması hakkındaki önergesine dair 
(4/244) 359 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz
bey'in, köylü kız çocuklarının ilk tahsil 
yaşı hakkında kanun teklifi ile Balıkesir 
Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 9 arkadaşı
nın, Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât 
Kanununun 13 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve aynı kanuna bâzj maddeler ek
lenmesine ve Rize Milletvekili Ahmet Mor
gu'in, 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İp
tidaiye Kanununun 77 nci maddesi ile 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı hak
kındaki 4274 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri hakkında (2/152, 197, 364) 101:112,115: 

117,229:230 
2. - - Yabancı memleketlerle geçici ma

hiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin Gümrük resimlerinde deği
şiklik yaplmasna ve Anlaşmaya yanaşma
yan devletler muvaredatma karşı tedbir
ler alınmasına yetki verilmesine dair 4582 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
ması hakkındaki kanun tanarısjna dair 
U/386) 88,147:158 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kâmil 

Tayşı ve Mustafa Ekinci'nin, Eskişehir'
de sel baskınından zarar görenler için 
yaptırılacak meskenler hakkındaki 5663 
sayılı Kanunun Dicle Nehrinin feyeza
nından zarar gören Bismil İlçesindeki 
vatandaşlara da teşmili hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/358) 309,426:429,430: 

431,432,472:475 
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Sayfa 

2. — Gördes Kasabasının nakledilece- * 
ği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak 
meskenler hakkındaki 5511 sayılı Kanu
nun l" nci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/336) 39: 

40,99:100,106,113,124:127 
3. — Karayolları Trafik Kanunu tasa

rısına dair (1/242) 359 
4. __ Tokad Milletvekili Sıtkı Atane'-

ın, Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin 
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında
ki kanun teklifine dair (2/139) 359 

1. — Bataklıkların kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/305) 54: 

67,90:99,194:199,276:291 

BÜTÇE KOMİSYONU HAPORLARI 
1. — Af Kanununun 7 nci maddesin

deki (Vergi cezaları) tâbirinin muhteva
sına Gümrük Kanununda yazılı bulunan 
(para cezaları) nııı da dâhil olup olraıya-
cağının yorumlanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında (3/180) 358 

2. —- Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil nıemı-
leketleîv "Borçlanma, Yardım ve ödeme 
anlaşmaları akdi için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5436 sayıl ı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/395) 267,311:312, 

319,324:325,339 £42 
3. — Ankara'da Kızılay Hastanesinin 

satmahnması için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/365) 267,312,319,325, 

343:B46 
4. — Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'-

un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/302) 178,294:295 

5. — Ankara. Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvele bâzı kadrolar eklen
mesi ve Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki ka

nun tasarısına dair (1/421) 
Sayfa 

309,425,428, 
430,468:471 

6. — Belediye Gelirleri Kanununun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna geçici bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/195) 178,426 

7 — 1952 yılı Bütçe Kanunu ile Ankara 
Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdür-
lüğüğü Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ile İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi .1952 yılı Bütçesinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifine 
dair (1/417,2/400) 309,363:371,375,376: 

377,379,382,439,440.443,444:447,452:455 
8. — Bolu Milletvekili Zuhuri Danış

man ve 19 arkadaşı ile Bursa Milletvekili 
Hulusi Köymen ve Edirne Milletvekili 
Cemal Köprülü'nün, Devlet Memurları Ay
lıkla! inin Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 s&,. ılı Kanuna ek 4644 «aylı Kanunun 
11 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
maddeye bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun tekliflerine dair (2/47, 69) 87,293:294 

9. — Çorum Milletvekili Saip özer ve 
Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/305) 358 

10. — Diyarbakır Milletvekilleri Kâ
mil Tayşı ve Mustafa Ekincinin, Eskişe
hir'de sel baskınından zarar görenler için 
yaptırılacak meskenler hakkındaki 5663 
sayılı Kanunun Dicle nehrinin . feyezanın
dan zarar gören Bismil İlçesindeki vatan
daşlara da teşmili hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/358) 309,426:429,430:431,432, 

432,472:475 
11. — Diyarbakır Milletvekii Mustafa 

Remzi Bucak'm, Umumi Müfettişlik Teş
kiline dair Kanun ile ek ve tadillerinin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle (2/337) 190,318 

12. — Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku ve Niğde Milletvekili Halil Nuri 
Yurdakul ve 18 arkadaşının, Türkiye Cum-
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamına 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka-



- 7 -
Sayfa 

nun tekliflerine dair (2/81, 88) 358 
13. — Emrrum . MiUettreküi Mustafa 

Zeren'in, Türkiye Cumhuriyeti Emfckli 
Sandığı Kanununun geçici 15 nci madde-
«ffie.frir fite» eklenmesi hakkında kanun 
tei$öj*r<lftir (2/182) 358 

14. — Giresun Milletvekili Arif Hik
met Paömköğlu ve Trabzon Milletvekili 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, 
Trai^on, -Çoruh, Ordu ve Rize illerinin 
topraksız yahut az toprağa sahip çiftçi
lerine toprak verilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/262) 178 

15. .-r-t Gördes Kasabasının nakledile
ceği Koeamutluk mevkiinde yaptırılacak 
meskenler hakkındaki 5511 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi 
hakkındaki-kanan tasarısına dair (1/336) 39: 

40,99:100,106,113,124:127 
16. — Gümrük Kanununun 18 nci mad

desi uyarınca Gümrük Vergisinden muaf 
olarak yurda giren eşyadan tekel mad
desi olanlarının Tekel Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden de muafiyetine dair 
k*nun tasarısına dair (1/157) 87,252,292:293, 

295,296,300:303 
17. — İtalya'da vukuagelen su baskın

larından zarar görenlere yardım olmak 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adı
na İtalya'ya 250 ton buğday gönderilmesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/346) 87, 

291:292 
18. — îzmir Milletvekili Cihat Baban'-

in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesinin (G) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/183) 359 

19. — Konya Milletvekili ümran Nazif 
Yiğiter'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 2 
nci fıkrasının (G) bendi île geçici 65 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının (J) bendi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/385) 359 

20. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
nuKanun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/271) 191 

Sayfa 
21. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 93 ncu maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/201) 191 

22. — Merhum Mareşal Fevzi Çak
mak'in, kızkardeşi Nebahat Çakmak'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanım tasarısına dair (1/364) 309, 

429 
23. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 

kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/419) 309,371:373 

24. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinde değişiklik yapılmasına ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı kadro 
cetveline îmanı Hatip okulları için kadro 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/420) 309,425:426 

25. .— Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin değiştirilmesi ve bu cetvelin 
5J579 sayılı Kanunla alman kadro cetveli 
île birleştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/423) 309,378:382 

26. — Millî Savunma Bakanlığı Gül-
han Askerî Tıp Akademisi ile Ankara 
Ünivf rsit( si Tıp Fakültesinin yekdığeriıı-
den ryrılması hakkındaki kanun tasarısı
na dair (1/422) 309,417:425,428,430,464:467 

27. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-, 
lığı Tekilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısı (1/382) 309,383:409 

28. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 40 nci maddesinin (C) 
fp&rasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/340) 359 

29. — Tökad MüLetvekili Sıtkı Atanç'm, 
Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Ba
yındırlık Bakanlığına devri hakkında ka
nun teklifine dair :<2/139) 359 
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Sayfa 

30. — Uluborlu İlçesi merkezinin Senir-
kent Kasabasına ve Senirkent Bucağı mer
kezinin de Uluborlu Kasabasınla kaldırılma 
sına, ilce adının Senirkent bucak adının da 
Uluborlu olarak değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/229) 179,236 

31. — Vakıflar Kanununun 27 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/391) 309,429:430 

32. — Zonguldak Milletvekili Rifat 
Sivişoğlu'nun, yüzelliklerin yetimlerine ve 
heyeti mahsusalarca haklarında karar ve
rilmiş olanların şahıslarına ve yetimlerine 
maaş tahsisi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/298) 40,244:252 

1. — Ankara'da Gençlik Parkında mev
cut bina ve tesislerin parasız olarak Ankara 
Belediyesine devri hakkında kanun * tasa
rısına dair (1/322) 238:244,250,252,260:268 

2. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erku-
yumeu ve 83 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sendiği Kanununa ek kanun 
teklifi hakkında (2/94) 1413147,149,158 

169:172 
3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında I 
ki kanun tasarısına dair (1/393) 9:11,15,17,20, 

33:36 
4. — Denizaltıcı ve dalgıçlar için taz

minat kanunu tasarısı hakkında (1/357) 113: 
115,231:232 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırmaları için borç para veril
mesine dair kanun tasarısı hakkında (1/339) 100: 

101,228:229 
6. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı { 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Ba- I 
kanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/389) 237: 

238 I 
7. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/313) 53:54 S 

Sayfa 
8. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak

kındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/394) 117,158: 

167,192:194 
!). - - Milletlerarası İktisadi tş Birliği 

Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/226) 52:53,58,67,77:80 

10. —• Rize İline tâbi Güneyce ilce mer
kezinin nakledilmesi Ve adının değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/359) 200:210,311 

11. — Uçucular için tazminat kanunu 
tasarısı hakkında (1/318) 11:16,41:52,99, 

132 :İ41,147,157 :158,173:176 
12. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak ve 
Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kö
mür tozlarının Amele Menafii Umumiyesine 
olarak Fruhatuna dair olan 114 sayılı Kanu
nunun 2 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/163) 11 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Basın meslekinde çalışanlarla ça

lıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzi
mi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/343) 131,210:216 

1. — Milletlerarası Çalışma Bürosu ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
İstanbul 'da Yakın ve Orta Doğu iş gücü fa
aliyet merkezi kurulması için Cenevre'de 
imzalanan Anlaşmanın onanması hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/381) 99,106,113,120: 

123 
2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, Zonguldak ve Ereğli 
Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür tozla
rının Amele Menafii Umumiyesine olarak 
Füruhtuna dair olan 114 sayılı Kanunun 
2 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifine dair (2/163) 11 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil mem-



leketleıie B6*çlsttma, Yardim ve ödeme 
anlaşmaları akdi için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5436 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/395) 267,311:312,319,324: 

325,339:342 
2. — Avrupa Konseyi Statüsünde yapı

lan tadillerin onanmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/401) 358 

3. — Bir Avrupa Tediyeler Birliği ku
rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli 
Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı ek Protokolün 
onanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/312) 178,295,313:315,319,325,347:350 

4. — Harb felâketzedelerinin himaye
sine dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Andlaşmalarınm onanması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/247). 358 

5. -— Türkiye - Çekoslovakya Tütün 
Protokolünün yeniden yürürlüğe konulma
sı için teati edilen mektupların onanması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/373) 309, 

432,432,476:479 
6. — Türkiye ile italya arasında ,24 

Ocak 1952 tarihinde imzalanan Ticaret ve 
ödeme anlaşmaları ile eklerinin onanması 
hakkındaki kanun tasansma dair (1/374) 179. 

315,319,325,351:3,54 
7. —• Yabancı memleketlerle geçici ma

hiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin Gümrük resimlerinde deği
şiklik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaş
mayan devletler muvaredatma karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair 
4jî82 sayılı Kanunun yürijrlük süresinin 
uzatılması hakkındaki kanun tasansma 
dair (1/386) 88,147:157 

1. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi v£ 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı eeiyele bâzı kadrolar ilâvesi hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/394) 117,158: 

167,192*194 
2. — Hilafetin ilgasına ve Hanedanı 

Osmanjnm T&rkiye Cumhuriyeti memaliki 
haricine çıkarılmasına dair olan 431 sayılı 

Sayfa 
Kanuna ek kanun tasarısı hakkında 
(1/231) 216:217,233:236 

3. — Milletlerarası Çalışma Bürosu ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında . 
İstanbul'da Yakın ve Orta Doğu iş gücü * 
faaliyet merkezi kurulması için Cenevre'de 
imzalanan Anlaşmanın onanması hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/381) 99,10 '% 

I nn . - t i > 

4.. —-, Milletlerarası İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/226) 52:53,58,67,77:80 

5. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında mübadele edilecek 
mallara ait A ve B listeleri hakkındaki 
Protokolün onanmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/307) 53,58,67,81:84 

6. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının uzatılması hak
kında teati edilen mektupların onanması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/361) 112: 

113,230,233,252,256:259 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Kars eski Milletvekili Akif Eyido-

ğan'm, Dilekçe Komisyonunun 9.V.1949 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2120 sa
yılı Kararın Kamutay'da görüşülmesine 
dair önergesi hakkında (İ/11) 178:179 

2. —- Samsun eski milletvekili Hüsnü 
Çakır'm, Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 
1950 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
2935 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi hakkında (4/37) 179 

1. — Muğla Milletvekili Zeyyat Man-
dalinci'nin, Dilekçe Komisyonunun 22 . 
XII . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 161 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi hakkında (4/91) 7 

2. — Samsun eski milletvekili Hüsnü 
Çakır'm, Dilekçe Komisyonunun 13.1.1950 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2831 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi hakkında (4/35) 7:8 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Milletlerarasi İktisadi îş Birliği 
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Sayfaj 

T£gki]£tınw Dışişleri Bakanlığına bağlan- ~ I 
ması hakkındaki kanun tasarama dair I 
(1/226) 52^58,67,77:80 

2. — Zonguldak Milletvekili AbdÜrrah-
man RoyacıgiHer'in Zonguldak ve Ereğli 
Havzai Fahmiyesinde mevcut kömiir loz-
larmın Amele Menafii Umuınİyesme ola- I 
rak Füruhtuna dair olan 114 sayılı Ka
nunun 2 nei ve 4 neü maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/163) U 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU RAPOR
LARI 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (Vergi eczaları) tâbirinin muhteva
sına Gümrük Kanununda yazılı bulunan (pa
ra, cezaları) nın da dâhil olup olnuyacağı-
nın yorumlanmasına, dair Başbakanlık 
tezkeresi hakkında (3/180) , 3 5 8 

2. — Gümrük I&nununun 18 nci mad
desi uyarınca Gümrük Vergisinden muaf I 
olarak yurda giren eşyadan Tekel maddesi I 
olanlarının Tekel Resmi ile diğer vergi ve I 
resimlerden de muafiyetine dair kanun 
tasarısına dair (1/157) 87,252,292:293, 

295,296,300:303 
3. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-

kan'ın, Türk harflerinin kabul ve tatbi
ki hakkındaki 1353 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka- I 
nun teklifine dair (2/309) 359 

4. — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'-
m, Tekel Genel Müdürlüğü yapı işleri
nin Bayındırlık Bakanlığına devri hak
kındaki teklifine dair (2/139) 359 

5. — Türkiye - Çekoslovakya Tütün 
Protokolünün yeniden yürürlüğe konul
ması için teat$ edilen mektupların onan
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/373) 309,432,482,476:479 

IÇlŞLERt KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Belediye Gelirleri Kanununun 1 

nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanu
na geçici bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/195) 178,426 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Remzi Bucak'in, Umumi Müfettişlik Teşki
line dair Kanun ile ek ve tadillerinin yü- j 

tost* 
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/337) 190,318 

3. — Gördes Kasabasının nakledilece
ği Kocamutîuk mevkiinde yaptırılacak 
meskenler hakkındaki 5511 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/336) 39: 

40,99:100,106,113,124:127 
4. —- Tokad Milletvekili Ahmet Gür-

kan'ın, Türk harflerinin kabul ve tat
biki hakkındaki 1353 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifine dair (2/309) 359 

5. — Uluborlu ilçesi merkezinin Senir-
kent Kasabasına ve Senirkent Bucağı 
merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldı
rılmasına, ilce adının Senirkent, bucak 
adının da Uluborlu olarak değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı hakkında (1/229) 179,236 

1.—Ankara'da Gençlik Parkında 
mevcut bina ve tesislerin parasız olarak 
Ankara Belediyesine devri hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/322) 238:244,250,252, 

260:263 
2. — Bataklıkların kurutulması ve 

bundan elde edilecek topraklar hakkında
ki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/305) 54:67,90:99,194:190,276:291 

3. — Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı 
ösmaninin Türkiye Cumhuriyeti meımı-
liki haricine çıkarılmasına dair olan 431 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkın
da (J/231) 216:217,233:236 

4. — Rize İline tâbi Güneyce ilce mer
kezinin nakledilmesi ve adının değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/359) 200:210,311 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Af Kanununun 7 nci maddesin

deki (Vergi cezaları) tâbirinin muhteva
sına Gümrük Kanununda yazılı bulunan 
(para cezaları) nın da dâhil olup olmıya-
cağınm yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi hakkında (3/180) 358 

2. — Ankara Milletvekili Fuad Seyhun-
un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
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Kanununun geçici 3 ncü maddesine bir I 
fıkra 'eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/302) 178,294:295 

3. — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin 
satınalınması için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/365) 267,312,319,325,343:346 

4. — Belediye Gelirleri Kanununun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna- geçici bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/195) 178,426 

5. — Çorum Milletvekili Saip özer ve 
Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine da
ir (2/305) 358 

6. — Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku ve Niğde Milletvekili Halil Nuri 
Yurdakul ve 18 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nım tekliflerine dair (2/81, 83) 358 

7. —Erzurum Milletvekili Mustafa Ze-
ren'in Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun geçici' 15 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/182) 358 A 

8. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Mus
tafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trab
zon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin toprak
sız yahut az toprağa sahip çiftçilerine top
rak verilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/262) . « 178 

9. — Gümrük Kanununun 18 nci mad
desi uyarınca Gümrük Vergisinden muaf 
olarak yurda giren eşyadan tekel maddesi 
olanlarının Tekel Resmi ile diğer vergi ve 
resimlerden de muafiyetine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/157) 87,252,292:293, 

295,296,300 r303 
10. — İtalya'da vukuagelen su bas

kınlarından zarar görenlere yardım olmak 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adı
na İtalya'ya 250 ton buğday gönderilme
si hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/346) 87,291:292 | 

Sayfa 
İL — İzmir Milletvekili Cihad Baban '-

in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesinin (G) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun teklifine dair (2/189) 359 

12. — Konya Miletvekili Ümran Nazif 
Yiğiter'in Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun \2 nci maddesinin 2 
nci fıkrasının « G > bendi ile geçici 65 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının c J » bendinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/885) 359 

13. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kânuna bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/271) 191 

14. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 93 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/201) 191 

15. — Merhum Mareşal Fevzi Çak
mak'm, kızkardeşi Nebahat Çakmak'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/364) 309, 

429 
16. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-

kan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 40 neı maddesinin (C) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/340) 359 • 

17.— Vakıflar Kanununun 27 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/391) 309,429:430 

18. — Zonguldak Milletvekili Rifat 
Sivişoğlu'nun, yüzdüklerin yetimlerine ve 
heyeti mahsusalarca haklarında karar ve
rilmiş olanların şahıslarına ve yetimlerine 
maaş tahsisi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/298) 40,244:252 

1. — Ankara'da Gençlik Parkında mev
cut bina ve tesislerin parasız olarak Ankara 
Belediyesine devri hakkındaki kanun tasarı
sına dair (1 /322) 238 244,250,252,260:263 

2. — Balıkesir Milletvekili Müfit Er-
kuyumcu ve 83 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emeldi Sandığı Kaıranttua çk ka-
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tekliflerine dair (2/47, 69) 87, 293:294 
3. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 

kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/419) 309,371:373 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinde değişiklik yapılmasına ve 4926 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı kadro cetveline 
îmam - Hatip okulları için kadro eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/420) 309, 

425:426 
5. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 

Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı, (1) sayılı 
cetvelin değiştirilmesi ve bu cetvelin 5579 
sayılı Kanunla alman kadro cetveli 
ile birleştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
mına dair (1/423) 309,378:382 

fi. — Millî Savunma Bakanlığı Gülha-
ne Askerî Tıp Akademisi ile Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesinin yekdiğerinden 
ayrılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/422) 309,417:425,428,430,464467 

7. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan'm, Türk harflerinin kabul ve tatbiki 
hakkındaki 1353 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nım teklifine dair (2/309) 359 

Sayfa 
nun teklifine dair (2/94) 141:147,149,158, 

169:172 
3. — Bataklıkların kurutulması ve bun

dan elde edilecek topraklar hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/305) 54:67, 

90:99,194:199,276:291 
4. — Denizaltıcı ve dalgıçlar için; tazmi

nat kanunu tasarısı hakkında (1/357) 113:115, 
231532 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü işçilerine mesken 
yaptırmaları için borç para verilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/339) 100:101,228:229 

6. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/389) 237: 

238 
7. — Milletlerarası İktisadi îş Birliği 

Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/226) 52:53,58,67,77:80 

8. — Uçucular için tazminat kanunu 
tasansı hakkında (1/318) 11:16,41:52,99,132: 

141,147,157:158,173:176 

MECLÎS HESAPLARINI İNCELEME KO
MİSYONU RAPORU 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1952 yılı Mart : Mayıs ayları hesabı hak
kında (5/53) 309 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI 
.1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesi 
ve Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/421) 309,425,428,430,468:471 

2. — Bolu Milletvekili Zuhuri Danış
man ve 19 arkadaşı ile Bursa Milletvekili 
Hulusi Köymen ve Edirne Milletvekili Ce
mal Köprülü'nün, Devlet Memurları Aylık
larının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet .Öz-
bey'in, köylü kız çocuklarının ilk tahsil 
yaşı hakkında kanun teklifi ile Balıkesir 
Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 9 arkadaşının, 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Ka
nununun 13 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve Rize Milletvekili Ahmet Morgil'-
in, 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptida
iye Kanununun 77 nci maddesi ile Köy 
Okulları ve Enstitüleri. Teşkilâtı hakkın
daki o4274 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifle
ri hakkında (2/152, 197, 364) 101:112,115: 

117,229:230 



Sayfa 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Askerlik Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında (1/409) 267,312:313 

2. — Emir ve seyis erleri hakkında ka
nun tasarısı ile Çorum Milletvekili Ahmet 
Basıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
Eemirber ve Seyis Erleri hakkındaki 203 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 1600 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifine dair (1/159, 2/293) 358 

3. — Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku ve Niğde Milletvekili Halil Nuri 
Yurdakul ve 18 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler ekenmesi hakkında kanun 
tekliflerine dair (2/81,83) ,358 

4. — Erzurum Milletvekili Mustafa Ze-
ren'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Saldığı 
Kanununun geçici 15 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/182) . 358 

5. — Harb felâketzedelerinin himayesi
ne dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenervre 
Andîaşmalannın onanması hakkındaki ka-

. inin tasarısına dair (1/247) 358 

1. — Denizaltıcı ve dalgıçlar için taz
minat kanunu tasarısına dair (1/357) 113: 

115,231:232 
2. — Uçucular için tazminat kanunu ta

sarısı hakkında (1/318) 11:16,41 -52 99,132:141 
147,157:158,173:176 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin 
satmalınması için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/365) 267,312,319,325,343:346 

2. — Harb felâketzedelerinin himayesi
ne dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Andîaşmalannın onanması hakkmdaki ka
nun tasarısına dair (1/247) 358 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek ka
nun tasarısı hakkında (1/382) 309,383:409 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARI 
1.- — Millî Piyango İdaresinin 1951 

yılı Bilançosunun gönderildiğine dair 
Başbakanlık tezkeresi hakkında (3/307) 88 

1. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yı
lı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 
yılı Kesinhesabrhakkındaki kanun tasarısı
na dair (3/237, • 1/294) 6:7,8,16:17,20,21:24 

2. — Millî Korunma 1947 ve 1948 yıl
ları Bilâçosunun gönderildiğine dair Baş
bakanlık tezkeresi hakkında (3/226) 9,15,17, 

25:28,29:32 

TARIM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet 

Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Mus
tafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trab
zon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin top
raksız yahut az toprağa sahip çiftçileri
ne toprak verilmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/262) 178 

1. — Bataklıkların kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/305) 54: 

67,90:99,194:199,276591 
2. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ye Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/313) 53: 

54 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa Ekonomik iş Birliğine dâhil mem
leketlerle Borçlanma, Yardım ve ödeme 
anlaşmaları akdi için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5636 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/395) 267,311:312,319, 

324:325,339:342 
2. — Bir Avrupa Tediyeler Birliği ku

rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarih-
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li Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı <ek Proto
kolün onanmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/312) 178,295,313:315,319, 

335,347MÖ 
3. — İtalya'da vukuagelen su baskın

larından zarar görenlere yardım olmak 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adı
na İtalya'ya 250 ton buğday gönderilmesi 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/346) 87, 

291:2f2 
4. — Türkiye - Çekoslovakya. Tütriin 

Protokolünün yeniden yürürlüğe konulma
sı i§in teati edilen mektupların onanması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/373) 309 

432,432,4*76:4?9 
5. — Türkiye ile İtalya arasında 24 

Ocak 1952 tarihinde imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/374) 179, 

&15,319,325,351:354 
6. —• Yabancı nıemeleketlerle geçici 

mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs-
Vivendiler akdine ve bunların şümulüne 
giren maddelerin Gümrük resimlerinde 
değişiklik yapılmasına ve Anlaşmaya ya-
naşmıyan Devletler muvaredatma karşı 
tedbirl-er alınmasına yetki verilmesine 
dair 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/386) 88,147:158 

1. — Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/226) 52:53,58,67,77:80 

2. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmalarının uzatılması hak
kında teati edilen mektupların onanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/361) 112: 

113,230,283,252,256:259 
3. — Türkiye ile Federal Almanya Cum

huriyeti arasmda mübadele edilecek mal
lara ait A ve B listeleri hakkındaki Pro
tokolün onanmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/307) 53,58,67,81:84 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
RAPORU 

1. — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 

*W* 
Ekrem Baysal'm seçim tutanağı hakkında 
ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
keresine dair (3/253) 267 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü işçilerine mes
ken yaptırmaları için borç para, verilmesi
ne dair kanun tasarısı hakkında (1/339) 100: 

101,228529 

GEÇİCİ KOMİSYONLAR RAPORLARI 
1. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/323) 358 

2. — Emir ve Seyis erleri hakkında ka
nun tasarısı ile Çorum milletvekilleri Ah
met Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu•'-
nun Emirber ve Seyis erleri hakkındaki 
203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 1600 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifine dair (1/159, 2/293) 358 

3. — Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülger ve 3 arkadaşının, Belediye Gelirle
ri Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair (4/167) 87 

4. — Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen «C» fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/392) 225,319 

5. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/426) 409:416,418,419,428;43ö,456:459 

6. — istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Başar ve 3 arkadaşının, iskân Bankası ku
rulmasına ve iskân işlerinin icra tarzına 
dair kanun teklifi hakkında (2/264) 358 

7. — Karayolları Trafik Kanunu tasarı
sı hakkında (1/242) 359 

8. — Seyhan Barajının finansmanı 
için Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kası ile akdedilen 18 Haziran 1952 tarihli 
Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/424) 359,373:376, 

379,382,448:451 
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9. —" Trabzon Mittetvefcüi Mahmut Gol-
Oglu'nun, Kan gütme sebebiyle işlenen 
adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri 
failleri hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâza maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/361) 224,318 

10. — Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nunu tasarısı ile Antalya Milletvekili Bur-
hanettin Onat ve 122 arkadaşının, turizm 
endüstrisini teşvik kanunu teklifine dair 
(1/341,2/342) 225,318:319 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ve 69 ncu madde
lerinin yorumlanması hakkındaki Başba
kanlık teskeresine dair (3/308) 8:9,20 

12. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefa-

Sesrfa 
in Andteşması ve Modüs Vivendi akdetmiş 
devletler mallarından bâzıları için Giriş 
Genel Tarifesindeki resim hadlerinden ya
pılan indirmelerin kaldırılması hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/427) 416,417, 

418, 419, 428, 430, 460463 

KABMA KOMİSYONLAR BAPORLARI 
[Anayasa - Adalet] 

1. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'-
ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/160) 87:88 

[Adalet - tçûjteri] 
1. — Danıştayda a^ık bulunan İkinci 

Daire Başkanlığı için seçim yapılması hak
kındaki Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/326) 131,199:2«>,210,232 333,252,310,311 

SAYIN MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER 
İrinler 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi (3/332) 88:89 
(3/344) 225326 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'-

ın milletvekilliği dokunulmazlığı (3/160) 87:88 
2. — Ordu.Milletvekili Naşit Fırat'ın 

Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/327) A 
3. — Seyhan Milletvekili Mahmut Ki-

baroğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/328) 4 

ödenekler 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan istanbul Milletvekili Mit
hat Benker 'in ödeneği (3/335) 226 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Kars Milletvekili Veyis 
Koçulu'nun ödeneği (3/333) 89:90 

3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Manisa Milletvekili Kâzım 
Taşkent'in ödeneği (3/336) 226 

ölüm 
1. — Zonguldak Milletvekili Esat Ke-

rimol'un öltimtt (3/829) . 40 

Seçimler 
1. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 

Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde deüşjkKk 
yapılmasına dair kanun tasarısının görü
şülmesi için geçici bir kornişon kuruknası 
(1/426) 377 

2. — Kamulaştırma kanunu tasarısının 
geçici bir komisyonda görüşülmesi (1/314) 2SS6: 

227 
3. — Parlâmentolararası Birliği 41 nci 

Konferansına katılacak üyeler (3/341) 359^363, 
382:383 

4. — Seyhan Barajının finansmanı için 
Milletlerarası İma* ve Kalkınma Bankası 
ile akdedilen Anlaşma ve Eklerinin onan
ması hakkındaki kanun tasarısının görüşül-
;«&esi için geçici bir komisyon kurulması 
(1/424) 338 

5. — Türkiye ile Tiearet ve Seyri se
fam Anlaşması ve Modüs vivendi Akdet
miş Devletler mallarından Maları için 
Giriş Genel Tarifesindeki resim hadlerinde 
yapılan indirmelerin kahJınlmaBi hakkın
da kanun tasarısının görüşülmesi için ge* 
cici bir komisyon kurulmam (1/427) 377:378 

6. — Zonguldak Milletvekili Yunus Mu-
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ammer Alakant'm, milletvekilleri ara se- S«$im tutanaktan 
çiminin bu yıl yapılmamasına dair öner- 1.'— Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 
« (4/268) 268:275 | Ekrem Baysal'ın seçim tutanağı <3/253) 267 

SEÇİMLER 
1. — Damştayda açık bulunan İkinci I yapılması (3/326) 131,199.200,210,232 £33, 

Daire Başkanlığı ile iki üyelik için seçim 252,310,311 

SORULA* VE CEVAPLAR 

A:— SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
1. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ

mil Boran'm, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi sığmağında saklanan kıymetli ve ta
rihî saray eşyasının sureti muhafazasına 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığından sözlü sorusu (6/717) 130 

2. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Baş
kanının geçen aylar içinde İngiltere'yi ve 
Başbakanın Yunanistan'ı ziyaretlerinden 
önce Meclisin niçin haberdar edilmediğine 
ve Kore'de kahraman askerlerimizin bir 
Meclis Heyeti tarafından ziyaretleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından söz
lü sorusu (6/716) 130 

Başbakanlıktan 
1. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 

Endik'in, Bulgaristan'dan yurdumuza ge
len göçmen adedi ile kaçının müstahsil ha
le'getirildiğine, göçmen evleri inşaatına, 
Ramiz'de yapılmakta olan göçmen evleri
nin adedine ve çürük olduğu hakkındaki 
neşriyata dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/739) 222 

2. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün; köy kalkınması mevzuunda Hüküme
tin bir yatırım plânı mevcut olup olmadı
ğına ; hayvancılık, ormancılık ve el sanat
ları için 1951-1952 yıllarında Devletin tah- ' 
sis yapıp yapmadığına ve 1953 yılında köy 
kalkınması için hususi yatırımlar yapılıp 
yapılmıyacağma dair Başbakanlıktan so
rusu (6/737) 222 

3. —Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün; gıda maddeleri fiyatlarındaki yükseli
şin neden ileri geldiğine ve önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına, hangi madde
ler üzerinde ayarlamalar ve zamlar yapıl
dığına, iç istihlâki artırmak ve hastalıkları 
azaltmak için ne gibi sosyal ve ekonomik 
tedbir alındığına dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/738) 222 

4. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
resmî ilânlar hakkında kaç kararname çı
karıldığına ve bu iş için ödenen para mik
tarına, kararnamelerin kanunlarda yazılı 
olmıyan hükümleri ihtiva etmesinin doğru 
olup olmadığına ve resmî ilân kararnameleri 
ile tatbikatının fikir hürriyetine ne gibi 
fayda ve zararları olacağına dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/715) 130 

5. — Trabzon Milletvekili Salih Esad 
Alperen'in, İstanbul'da muvakkaten bah
riye müzesi olarak işgal edilen Bezmiâlem 
Valide Sultan Camimin tahliye edilerek 
maksadı tesisinde kullanılması hakkında 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/755) 438 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller'in, bugüne kadar hangi 
gazetelere ne miktar resmî ilân tevziatı 
yapıldığına, muhalefet organı olan gazete
lere verilen resmî ilânlarda takip edilen 
usule ve Kudret Gazetesine resmî ilân ve
rilmemesi sebebine dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/762) 438 

7. — Zonguldak Milletvekili Abclürrah-
man Boyacıgiller'in, direk tahmil ve tahli
yesi için Ereğli Kömür İşletme$i ile muta-
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ahhit arasında yapılan mukavelenin feshi 
ve mücbir sebep olmadığı hâlde teminat 
akçasının geri verilmesi sebeplerine: ve 
mukavele hilâfına usulsüz hareket edenler 
hakkında ne muamele yapıldığına dair-
Başbakanlıktan söziü sorusu (6/7Ö5) 3 

8.— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
ınan Boy acı güler'in, Zonguldak Ereğli Kö
mür İşletmesinin Gelik bölgesinde 1949 yı
lında vukubulan grizu hâdisesinde ölenle
rin ailelerine ödenen tazminatın Ereğli 
Kömür İşletmesinden geri alınması için İş
çi Sigortaları Kurumu tarafından açılan 
dâvaila müessese avukatlarının vazifelen-
dirilmemesi sebebine ve Devletin muraka
besine tâbi bulunan müesseseler arasında 
tekevvün eden ihtilâfların sulhan ve tah
kim yölîyle hallinin düşünülüp düşünülme
diğine dair 'Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/706) - 3 

9. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Bbyaeıgiller 'in, Zonguldak Maden 
imalât sahası dâhilinde yapılan binaların 
tapuya tescil muamelelerine ve bundan 
mütevellit karışıklığın izalesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/726) 190 

10. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Bbyaeıgiller 'in, Yunan Kıral ve 
Kıraliçesi şerefine verilen resmi kaimle 
Millet Partisinin davet edilmemesi sebebi
ne ve alelûmum resmî davet ve merasim
lerde siyasi parti genel başkan ve Meclis 
Grupu Başkan ve temsilcilerinin hazır bu
lunmaları için davetiye gönderilmemesi se
bebine dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/761) 438 

1. — Çoruh Milletvekili Mecit BumjrT-
in, Devlet hizmetini halkın ayağına götür
me bakımından bucakların tam teşekküllü 
şekle veya ilce şekline çevrilmesi hususla
rından hangisinin tercih edileceğine dair 
Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Sam et Ağa-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/695) 326 

2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 
Kağızman İlçesi Çamüşlu Köyünün kay
makta olan arazisi ha"kkında ne gibi ted-

Sayfa 
birler alındığına dair İçişleri Bakanlığın
dan sormuş olduğu yazılı sorusunun bugü
ne kadar cevaplandirılmaması sebebine, 
Kağızman'ın Kötek Bucağı merkezi ile 
Çamuşlu ve Akdanı köylerinin yetmiş be
şer metre kaymaları karşısında alınmış ve 
alınacak tedbirlere dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/681) 6,319:321 

3. —Kastamonu Milletvekili Şükrü 
Kerim zade'nin, iktisadi gelişmemiz için 
şimdiye kadar alınan karar ve tedbirlerle 
girişilen teşebbüslerden elde edilen netice
lere, dünyaca iktisadi bir krize doğru gi
dildiği hakkındaki emarelere dair Hükü
metin görüş ve kanaati ile böyle bir ihti
mal karşısında alınması düşünülen tedbir- • 
lerin ne olduğuna ve tediye muvazenemi- N 

izin durumuna dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/673) 319 

Adalet Bakanlığından 

l.-— Balıkesir Milletvekili Müfit Er-
kuyumcu'nun, Ulus Gazetesinin 2Ö.V.1952 
tarihli nüshasının üçüncü sayfasında intişar 
eden yazıda zikredilen silâhlanma, kaçak
çılık ve asayişsizlik vakaları hakkındaki id
diaların mahiyetine dair Adalet Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/698) 329 

2. — İstanbul Milletvekili Sani Ya- • 
ver'in, Temyiz Mahkemesine bir senede ge
len ve intaç edilen dâvalara, İstanbul İcra 
daireleri miktarı ile teşkilâtına, sulh mahke
meleri ile Temyiz Huknk-mahkemelerindeki 
dâvaların talik müddetlerine ve temyiz 
Mahkemesinde çalışan zevatın sıhhi durum
ları ile ne dereceye kadar alâkadar olundu
ğuna Adalet Bakanı Ifcükneddin Nasuhioğ-
lu'nıuı sözlü cevabı (6/689) 329:337 

Bayındırlık Bakanlığından 

1. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hain
di Başar'm, İstanbul Limanındaki tıkanık
lığı ıslah etmek üzere Hasköy ve Saray-
burnu 'ndaki sahanın eşya muhafazasına 
tahsisine karar verildiği halde bugüne kadar 
gecikmesi sebebine, Tophane sahasının Sa-
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lıpazarı'ndaki liman inşaatı içn başlatılma
ya başlandığı hakkındaki haberin doğru 
olup olmadığına ve Salıpazarı'nda yeni 
liman tesisleri yapılması hakkında karar 
alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve Ti
caret Odası ile diğer alâkalıların fikir ve 
mütalâalarının alınıp alınmadığına dair 
Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/683) 6,321 

Çalışma Bakanlığından 
1. — Erzincan Milletvekili Cemal Gö

nenç'in, benzine yapılan zammın sebebine 
ve bu zam dolayısiyle şoförlerin hak ve 
menfaatlerinin korunması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Çalışma Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/751) 438 

Dışişleri Bakanlığından 
1. — Gazianteb Milletvekili Galip Kın-

oğhı'nun, Kilis halkının milli hudut dışın
da kalan gayrimenkullerinin tasfiyesi husu
sundaki çalışmanın gecikmesi ve bu gayri-
menkuller üzerindeki tasarrufların mene-
dilmesi sebeplerine, hudut dışında kalan 
arazi mahsullerinden Suriye Hükümetince 
alman tntaş Vergisinin alınmaması husu
sunda bir teşebbüs olup olmadığına, Suri
ye Hükümetinin çıkarmak istediği Toprak 
Tevzi Kanunun mezkûr gayrimenkullerle 
alâkası bulunup bulunmadığına ve vatan
daşlarımıza vizede gösterilen müşkülâtın 
izalesi için teşebbüse geçilip geçilmediğine 
dair Dışişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/719) 130:131 

1. — Antalya Milletvekili Burhanettin 
Onat/m, Yunanistan ile Türkiye arasında 
tesis edilen sıkı dostluk münasebetlerinin 
bütün Orta Şark devletlerine de teşmili hu
susunda ne düşünüldüğüne ve Tunus mese
lesinde Hükümetimizin noktai nazarına 
dair Dışişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/700) 337:338 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
1. —• Erzincan Miletvekili Cemal Gö

nenç'in, benzine yapılan zammın sebebine 
ve bu zam dolayısiyle şoförlerin hak ve 
menfaatlerinin korunması hususunda ne 

Sayfa 
düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığından sözlü sorusu £6/751) 438 

2. — Sinob Milletvekili Server Somun-
cuoğlu'nun, Maraş Ticaret ve Sanayi Odası 
seçiminde matbu oy puslası kullanılmasına 
mâni hükmün bildirilmesine, seçimlere bir 
itiraz vâki olup olmadığına ve iptal edil
miş olan seçimin ıslahı için ne düşünül
düğüne dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/711) 87 

* 1. — Balıkesir Milletvekili Enver Gü
reli'nin, Yunan balıkçılarının karasuları
mızda avlanmalarına müsaade edileceği 
hakkındaki haberlerin sıhhat derecesine 
dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/656) 5 

2. — Balıkesir Miletvekili Müfit Er-
kuymcu'nun, Balıkesir ilinin Balya İlçe
sindeki Simli Kurşun madeninin ilgili şir
ketçe ne zaman ve ne sebeple terkedldiği-
ne, yeniden işletilmesi için mütehassıslar 
tarafından tetkikat yaptırılıp yaptırılma
dığına, yaptırılmış ise verilen raporun ma
hiyetine, yaptırılmamış ise bu hususta ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü ce
vabı (6/697) 328:329 

3. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'm, petrol istihsal miktarı hakkında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından olan 
sorusuna Çalışma Bakanı Nuri özsan'm 
sözlü cevabı (6/696) 326:328 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
t. — Trabzon Milletvekili Mahmut 

Goloğju'nun; 1952 yılı Ocak ayı başından 
beri nerelerde ve ne miktar sahada yeni
den tütün ekimine ve ekim denemesine mü
saade edildiğine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/733) 221 

içişleri Bakanlığından 
1. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ortak-

cıoğlu'nun, Çorum ve Amasya illerine bağ
lı Sarayözü ve Kızıleaviran köyleri ara
sındaki hudut ihtilâfının bugüne kadar 
karara bağlanmaması sebebine ve hasat 
mevsiminde vukuu melhuz vakaların ön
lenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşü-
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nüldüğüne dair İçişleri Bakanlığından söz
lü sorusu (6/754) - 438 

2. — Erzincan Milletvekili Cemal Gö
nenç'in, benzine yapılan zammın sebebine 
ve bu zam dolayısiyle şoförlerin hak ve 
menfaatlerinin korunması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/751) 438 

3. — Maraş Milletvekili Salâhittin Hü-
dayioğlu'nun, Maraş civarında Ceyhan 
nehri üzerinde tesisine karar verilmiş bu
lunan hidro - Elektrik santralinin iki s-ene-
den beri kurularak faaliyete geçirilmeme
si sebebine, varsa müsebbipleri hakkında 
ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya 
malolacağına dair İçişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/720) 

1. — Balıkesir Milletvekili Müfit Er-
Kuyuımcu'nun Ulus Gazetesinin 20 . V . 
1952 tarihli nüshasının üçüncü sayfasında 
intişar eden yazıda zikredilen silâhlanma. 
kaçakçılık ve asayişsizlik vakaları hakkın
daki iddiaların mahiyetine dair İçişleri Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/698) 

İşletmeler Bakanlığından 

1. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Batık'in, Amasra 'daki Dökük ve Tarlaağzı 
ocakları ile Kurucaşiledeki tdareağzı, Az
davay ve Söğütözü maden kömürü ocakla
rının işletilmesi hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna İşletmeler Bakan Ve
kili Nuri özsan'm sözlü cevabı (6/693) 321: 

2. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'in, Zonguldak - Karabük hattının 
münakale durumu hakkında ne düşünül
düğüne dair İşletmeler Bakanlığından olan 
sorusuna İşletmeler Bakanvekili Nuri öz
san'm sözlü cevabı (6/694) 325: 

Maliye Bakanlığından 
1. — Bursa Milletvekili Mithat San'in, 

Hükümet merkezinde Devlet müesseselerin
den hangilerinin mevduatının Türkiye İş 
Bankası Anonim Şirketinde bulunduğuna, 
bu mevduatın, miktarına, ne nispette faiz 
verildiğine, hususi muhasebe, belediye ve 
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belediyelere bağlı teşekküller ile Kızılay, 
Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Derne
ğinin mevduatlarına dair Maliye Bakan
lığından sözlü sorusu (6/753) 48 

2. — Samsun Milletvekili Muhittin öz-
kefeli'nin, Samsun'da Defterdarlığa tahsis 
edilen bina hakkında Maliye Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/722) 131 

131 

329 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. — Çanakkale Milletvekili Bedi En-

üstün'nün, 1951 - 1952 ders yılı ortaokul 
matamatik eleme imtihanları sorularından 
birincisinin yanlış tertip edilmiş olduğu
nun doğru olup olmadığına, doğru ise so
runun kimler tarafından hazırlandığına 
ve öğrencilerin mâruz kaldıkları haksız
lığın tashihine dair Millî Eğitim Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/736) 221:222 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Remzi Bucak'in, memleketimizde münev
ver işsizliği diye bir dâva olup olmadığına, 
üniversite mezunlarının nüfusumuza naza
ran nispetine, diğer memleketlerde bu nis
petin ne kadar olduğuna ve doğu üniver
sitesinin açılması için teşebbüste^ bulunulup 
bulunulmadığına dair Millî Eğitim Bakan
lığından sözlü sorusu (6/731) 221 

3. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 
Azizoğlu'nun, Doğu üniversitesi mevzuun
da yaptırılan tetkikatm neticesine, Hükü
metin bu husustaki görüş ve düşünüşlerine 
ve orta tedrisat bakımından Doğu'da ne 
gibi teşebbüslerde bulunulduğuna dair 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 

324 | (6/735) 221 
4. — Konya Milletvekili Sıtkı Salim 

Burçak 'm, üniversitelerin muhtariyetleri
ne tecavüz edilip edilmediğine ve bu hu
susta açıldığı iddia olunan mücadelenin 
kime karşı yapıldığına dair Millî Eğitim 

3 2 6 I Bakanlığından sözlü sorusu (6/732) 221 
5. — Maraş Milletvekili Abdullah Ay-

temiz'in din adamı yetiştirmek üzere Mı
sır'daki Camiülezher'e ne için talebe gön
derilmediğine, gitmiş olanların durumu ile 
Hükümetin alâkadar olmadığına ve bu ilim 
müessesesinden mezun olanlara ne gibi 
haklar tanındığına dair Millî Eğitim Ba-
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Sayfa 

kanlığından, sözlü sorusu (6/760) 438 
6. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın 

Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Aka
demisinin birbirinden ayrılması sebebine 
ve bu müesseselerin yerleşecekleri şehirlerle 
binaların tesbit edilip edilmediğine dair 
Millî Eğieim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/709) • 9 

7. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'in, Devlet Tiyatrosuna getirilen iki 
ecnebi rejisör hakkında Milli Eğitim Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/718) 130 

1. — İsparta Milletvekili Kemal De-
miralay'ın, İsparta özel Lisesinin resmî 
lis'elere muadeletinin bugüne kadar tasdik 
edilmemesi sebebine ve resmî lise olarak 
kabul edilip edilmiyeceğine dair Millî Eği
tim Bakanlığından sözlü sorusu (6/675) 6,819 

Millî Savunma Bakanlığnıdan 
1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 

Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Aka
demisinin birbirinden ayrılması sebebine 
ve bu müesseselerin yerleşecekleri şehir
lerle binaların tesbit edilip edilmediğine 
dair Millî Savunma Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/709) 9 

Tarım Bakanlığından 
1. - Malatya Milletvekili Nuri Ocak-

cıoğlu'nun, Malatya ve civarındaki meyva 
ağaçlarına ve mezruata zarar veren haşe-
ratın itlafına ne şekilde önem verildiğine, 
Malatya'da bir dut fidanlığı kurulmasına, 
pamuk ekimine elverişli toprakların teshi
line ve akar su civarı olan yerlerin ağaç
landırılmasına dair Tarım Bakanlığından 
«özlü sorusu (6/728) 190 

2. — Maraş Milletvekili Salâhattin 
liüdayioğlu'nun, çekirge salgınına karşı 
ne gibi tedbirler alındığına, bu haşeratın 
hudutlarımıza sirayeti halinde yapacağı 
tahribatın önlenmesi için ne gibi hazırlık
lar yapıldığına ve bu hususta sivil halka 
ne gibi vazifeler verileceğine dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/721) 131 

1. —- İzmir Milletvekili Pertev Arat'm, 

Sayfa 
İzmir ve Manisa vilâyetleri dâhilinde son 
defa vâki olan don âfetinden zarar gören 
bağların miktarına, Ziraat Bankası ile kre
di kooperatiflerine borçlu olan müstah-
sılların borçlarının tecili ve zarar gören 
bağların ihya ve imarı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/674) 5:6 

Ulaştırma Bakanlığından 
l. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tıı-

gaç'm; Kahire Hava Meydanına inerken 
bir tepeye çarparak parçalanan yolcu uça
ğımızın uğradığı kazanın sebebine ve uçak 
personelimizin yetiştirilme tarzına dair 
Ulaştırma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/734) 221 

1. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, Adana - Ulukışla arasında vukubu-
lan tren kazasında bir ihmalin mevcut olup 
olmadığına, varsa bu hususta ne muamele 
yapıldığına ve bu gibi hâdiselerin tekerrür 
etmemesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair Ulaştırma Bakanlığından sözlü so
rusu (6/692) 321 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Ham-
di Başar'in, istanbul Limanındaki tıkanık
lığı ıslah etmek üzere Hasköy ve Saray-
burnu.'ndaki sahanın eşya muhafazasına 
tahsisine karar verildiği halde bugüne ka
dar gecikmesi sebebine, Tophane sahasının 
Salıpazarı'ndaki liman inşaatı için boşal
tılmaya başlandığı hakkındaki haberin 
doğru olup olmadığına ve Salıpazarı'nda 
yeni liman tesisleri yapılması hakkında 
karar alınmazdan evvel istanbul Belediyesi 
ve Ticaret Odası ile diğer alâkalıların fikir 
ve mütalâalarının alınıp alınmadığına dair 
Ulaştırma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/683) 6,321 

3. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'm, Zonguldak - Karabük hattının 
münakale durumu hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Ulaştırma Bakanlığından olan 
sorusuna İşletmeler Bakanvekili Nuri öz-
san'm sözlü cevabı (6/694) 325:326 
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Sayfa 
Başbakanlıktan 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'iıı, Danıştayın daha rahat ve verim
li çalışabilmesi için müsait bir binaya 
naklinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir Başbakanlıktan yazdı sorusu (6/714) «7 

1. —• Kars Milletvekili Sırrı Atalay'-
ııi; karların erimesi ve sürekli yağmur
lar dolayısiyle Kars ili ve ilçeleri ile, 
köylerinde vukuagelen tahribattan zarar 
»örenlere şimdiye kadar ne gibi yardım
larda bulunulduğuna ve köylüye keres
telik ve sair inşaat malzemesi ve kredi 
sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazılı cevabı (6/686) 18:19 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Ziraat Bankasının 
sermayesiyle ödenmiş olan miktarına. Top
rak Mahsulleri Ofisini bu Bankaya dev
retmek ve sermayeyi artırmak suretiy
le su ve muhacir iskânı işleri malî hu
suslarının mütedavil sermaye ile ida
resi cihetine gidilerek Ziraat Bankasına 
tevdiine dair sorusuna Başbakan Ad
nan Menderes'in yazılı cevabı (6/211) 17:18 

Adalet Bakanlığından 
1. — B u r d u r Milletvekili Mehmet ()•/,-

bey'in, fuhşun tesir derecesini nispeten 
azaltmak gayesiyle verilecek cezanın artı
rılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Adalet Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/746) 308 

2. — (jorum Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğhvnun, Oorum'un Alaca İlcesi
ne şimdiye kadar hapishane yapılmama
sı sebebine dair Adalet Bakanlığından 
yazılı sorusu (6/757) 439 

3. — Konya Milletvekili Abdürrah
man Fahri Ağaoğlu'nun; hâkim sınıfın
da olan memurlar hakkında vâki şikâ
yetlerin sebeplerine ve bu gibiler için ne 
muamele yapıldığına dair Adalet Bakan
lığından yazılı sorusu (6/741) 222 

Sayfa 
4. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, Konya Asliye Hukuk 
Yargıcı hakkında bakanlığa vâki şikâyetin 
sebep ve mahiyetine ve bu hususta ya M i an 
muamele ve verilen karara dair Adalet Ba 
kanlığından yazılı sorusu (6/742) 222 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, vazifeleri daimî olan 
gardiyanlarla hastabakıcıların maaşlı kad
roya alınmaları hususunda ne düşünnüldü-
güne ve bunların bütçeye tahmil edeceğü 
masraf miktarına dair sorusuna Adalet, 
Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu 'nun yazı
lı cevabı (6/636) 68:72 

Bayındırlık Bakanlığından 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-

bey'in, Ankara'da kurulmakta olan Yeni 
Mahallenin kanalizasyonu hakkında Bayın
dırlık Bakanlığından, yazılı soru önergesi 
(6/749) 308 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, Antalya'yı İzmir'e bağlıyacak olan 
yolun Korkuteli - Tefenni - Acıpayam - De
nizli kısmının Devlet yolları arasına alın
masa hakkında ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/758) 439 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, il ve köy yolu dâvasını yürütmek 
için bir teşkilâtın kurulup kurulmadığına 
kurulmuşsa kâfi gelip gelmediğine dair Ba
yındırlık Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/759) 439 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Ulus ile Keçiören arasındaki yo
lun otomobil kazalarını önlemek için geniş
letilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Bayındırlık Bakanlığından yazılı so
ru önergesi (6/748) 308 

5. — Denizli Milletvekili Ali Çobanoğ-
lu'nun, Tavas - Muğla Devlet yolunun in
şasının ne safhada olduğuna ve ne zaman 
bitirileceğine, Acıpayam - Fethiye, Denizli -
Kaklık - Dinar yollarının yapılıp yapılım-
yacağına, tzmir - Denizli Devlet yolunun 



ne zaman bitirileceğine ve Tavas İlçesinde
ki küçük su işlerinin ne zaman ele alınacağı
na dair Bayındırlık Bakanlığıdaıı yazılı so
rusu (6/724) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci 'nin, Dicle ve Batman nehirlerinin 
amenajman işine bugüne kadar başlanma-
masmın sebebine, Diyarbakır Ovasında ar
tezyen araştırmalarına, Doğu Bölgesi İnşa
at Müdürlüğünün lağvedileceği hakkındaki 
haberin sıhhat derecesine, köy okulları in
şaatının bölge inşaat müdürlüklerinin kon
trol ve nezaretine verilmesine, 'Kulp - Lice 
arasındaki Sarım Köprüsünün bir an evvel 
ihalesinin yapılmasına, Kulp - Muş arasın
da bir geçit sağlanmasına ve bu il dahilin
deki köprü ve yolların yaptırılmasına da
ir Bayındırlık Bakanlığından yazılı soru
su (6/727) 190 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahnıan Boyacıgillerin, ellerinde mevcut 
av malzemesini avcılardan başkasına yük
sek fiyatla satan bayiler hakkında ne mua
mele .yapıldığına ve bu satışların serbest bı
rakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Yırcalrnın yazılı cevabı (6/707) 3,296:297 

İçişleri Bakanlığından 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, Ankara'da kurulmakta olan Yeni 
Mahallenin kanalizasyonu hakkında İçiş
leri Bakanlığından yazılı sorusu (6/749) 308 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Ulus ile Keçiören arasındaki yolun 
otomobil kazalarını önlemek için genişle
tilmesinin düşünülüp düşünülmediğine İç
işleri Bakanlığından yazılı sorusu (6/748) 308 

3. — Çoruh Milletvekili Mesut Gü
ney'in. Arhavi bucağının şimdiye kadar ilce 
haline getirilmemesi ve bu bucağa bağlı 
Pilarget köyünün Hopa'ya bağlanması se
beplerine dair İçişleri Bakanlığından ya
zılı sorusu (6/71Q) 3 

4. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbü-
yük'ün, Çorum İline bağlı bâzı köylerde 
kan gütme, orman, hudut, mera ve arazi 
yüzünden vukua gelen huzursuzluğun 

22 — 
ı j Sarfa 

I izalesi için mahallinde alınmış ve alınacak 
I tedbirlerin neden ibaret olduğuna dair iç

işleri Bakanlığından yazılı sorusu (6/743) 267 
5. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbü-

ı yük'ün, İskilip'in Karaviran Köyü muh
tarlık ücretinin köy derneği toplanmadan 
tesbit olunduğuna, mezkûr köy derneğinin 
1951 - 1952 de muhtar ücretinin artırıl» 

I ması için bir kararı olup olmadığına ve bu 
[ hususta yapılan şikâyetler dolayısiyle ne 
I muamele yapıldığına dair İçişleri Bakan-
| lığından yazılı sorusu (6/752) 438:439 

(i. —• Denizli Milletvekili Ali Çobanoğ-
lu'nun, her an heyelan tehlikesine mâruz 
bulunan Tavas'ın Kale Bucağının başka 
bir yere nakline ve içme suyunun teminine, 
Tavas'ın Kale ve Kızılcabölük bucaklarının 
tam teşkilâtlı hale getirilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanlı
ğından yazılı sorusu (6/723) 131 

7. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'uı, 
Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet 
Elik'in suihalinin ne zaman ve hangi vali 
tarafından tesbit edildiğine ve mumailey
hin açtığı iptal dâvası ile Danıştaym verdiği 
men'i muhakeme kararı arasında ne gibi 

I bir alâka ve münasebet tasavvur edildiğine 
I dair İçişleri Bakanlığından yazılı sorusu 

(6/750) 438 

1 — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'iti, Bakanlıklarla Kızılay binası ara
sındaki Emniyet Âbidesi havuzu île oturu
lacak yerlerin temiz bulundurulmasının 
mümkün olup olmadığına dair sorusuna İç
işleri Bakanvekili Başbakan Adnan Men
deres'in yazılı cevabı (6/642) 19:20 

2. — Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın, 
belediyelerin harita, imar plânı, su, elek
trik mezbaha ve kanalizasyon işlerinin te
mini için tesis edilmiş bulunan fondan 1 
Haziran 1950 tarihinden 29 Şubat 1952 ta
rihine kadar hangi belediyelere hangi işler 
için ne miktar tahsis yapıldığına ve bu fon 
dışında istikraz suretiyle para temin eden 
belediyeler bulunup bulunmadığına dair 
sorusuna İçişleri Bakanvekili Başbakan Ad
nan Menderes'in yazılı cevabı (6/604) 117:118 



Sayfa 
gardiyanlarla hastabakıcıların maaşlı kad
roya alınmaları hususunda ne düşünüldü-
güne ve bunların bütçeye tahmil edeceği 
masraf miktarına dair, sorusuna Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı cevabı 
(6/636) 68:72 

Sayfa 
İşletmeler Bakanlığından 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci'nin, Diyarbakır'da bir çimento fab
rikası kurulmasına, Silvan'da mevcut ma
den kömürünün işletilmesine, Raman pet
rol merkezinin Devlet yolu şebekesine bağ
lanmasına, Silvan, Hazro, Ambar ve civa
rındaki petrol araştırmalarına, Dicle'nin 
kollarına Maden ve Gulaman'dan karışan 
maden cüruflarına ve Kulp İlçesindeki de
mir madenine dair sorusuna İşletmeler Ba
k/m Vekili Nuri özsan'm yazılı cevabı 
(6/725) 190,435:437 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller 'in, Kozlu 'daki Tuğla, Ki
remit Fabrikası imalât makinalarmm ne
reden, kaç liraya mubayaa olunduğuna, bu 
fabrikanın âhara satılmaması sebebine ve 
mubayaada yolsuzluk olup olmadığına da
ir İşletmeler Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/740) 222 

.1. — Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'-
in, İşletmeler müesseselerinde vazife gören 
memurlardan bâzılarına maaşlarından baş
ka yevmiye de verildiğinin doğru olup ol
madığına dair sorusuna İşletmeler Bakanı 
Vekili Nuri özsan'm yazılı cevabı (6/689) 434 

Maliye Bakanlığından 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, bütün emekli ve ye
tim maaşlarının bugünkü muadillerine gö
re ayarlanması ve bunlara ait hesap ve 
muamelelerin Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığında birleştirilmesi hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Maliye Ba
kanı Hasan Polatkan'ın yazılı cevabı 
(6/583) 253:254 

2. — Konya Milletvekili Abrürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun Konya'da ilkokul öğ
retmenliğinden emekli Ali Haydar Var
lık'm, 1947 - 1950 yıllarına ait çocuk zam
mından alacağı olan paranın ödenmemesi 
sebebine dair sorusuna Maliye Bakanı Ha
san Polatkan'ın yazılı cevabı (6/637! 72:73 

3. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, vazifeleri daimî olan 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. —• Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-

in liselerdeki olgunluk imtihanlarının kal
dırılarak fakültelerde kabul imtihanının 
usul ittihaz edilmesine ve ortaokullarda 
yazılı imtihan sorularının mahallîlik pren
sip ve esaslarına göre mahallî komisyonlar 
tarafından tertip edilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanlığından yazılı sorusu (6/713) 87 

2. —• Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, liselerin son sınıfına fen ve edebi
yat şubeleri yanında bir de Ticaret şubesi
nin ilâvesine, Ankara Kız Teknik öğret
men Okuliyle liselerdeki tahsil süresinin 
dört yıldan üç yıla indirilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/747) 308 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, okul kitaplarının okullarda ihtiyaca 
cevap verecek şekilde vaktinde hazır bulun
durulması için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ve meslekî bilgi ve görgülerini artır
mak maksadiyle kendi maaşlariyle harice 
gönderilenlere verilen müddetin iki seneye 
çıkarılmasına dair Millî Eğitim Bakanlı
ğından yazılı sorusu (6/745) 308 

1. Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Zonuldak'ta açılan maden teknisi-
yön kursuna giren teknisiyenlerin imtihan
da gösterdikleri başarısızlıklarla anormal 
bir seyir takibeden bu neticenin önlenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin 
vazıh cevabı (6/643) 167:168 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Konya'da ilkokul öğ
retmenliğinden emekli Ali Haydar Varlık'-
in; 1947 - 1950 yıllarına ait çucuk zammın
dan alacağı olan paranın ödenmemesi se
bebine dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri'nin yazılı cevabı (6/637) 72:73 
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Millî Savunma Bakanlığından 
1. — Burdur Miletvekili Mehmet öz-

bey'in, veremli asker hastalar için ayrılan 
yatak adedinin artırılması ve esaslı teda
vi hususunda alman tedbirlerin bildirilme
sine dair sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Köy men'in yazılı cevabı (6/712) 87, 

297:299 
2. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dül

ger'in, ataşemiliter ve yardımcılarının tes-
bit ve tâyininde gözetilen şart ve esaslara, 
1952 yılında yapılan tâyinlerde bu nokta
lara riayet edilip edilmediğine, edilmemişse 
sebebine, tâyin edilenlerden vazifelerine 
iltihak etmemiş kimseler olup olmadığına 
ve bunları vazifelerine iltihaktan alıkoyan 
sebeplere dair sorusuna Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Köymen'in azılı cevabı 
(6/729) 190,254:255 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, vefiyatı azaltmak hekim adedini 
artırmak için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne, veremle mücadeleye, sağlık bütçesi
nin çoğaltılmasına, doktorların sahte ra
por vermelerinin önlenmesine, ilçelerimizin 
eczaneye kavuşturulmasına, ebe ve hemşire 
adedinin artırılmasına v« sağlık sigortala
rının kurulmasına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından yazılı sorvsa 
(6/744) 308 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, veremli asker hastalar için ayrılan 
yatak adedinin artırılması ve esa^ı teda
vi hususunda alman tedbLl<;rin biçtirilme-
sine dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Ekrem Hari Üstündağ'm ya
zılı cecabı (6/712) 87,297:299 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahmaıı 
Pasri Ağaoğlu 'mm, vazifeleri daimî olan 
gardiyanlarla hastabakıcıların maaşlı kad
roya alınmaları hususunda ne düşünüldü
ğüne ve bunların bütçeye tahmil edeceği 
masraf miktarına dair, sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
Üstündağ'm, yazılı cevabı (6/636) 68:72 

Sayfa 
Tarım Bakanlığından 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahmaıı Boyacıgiller'in, Zonguldak İlinin 
Bartın ilçesinde meyvacılık, sebzecilik ve 
zeytinciliğin kalkındırılması ve buraya bir 
fidanlık uzmanı tâyin edilmesi, Orta Doğn 
ve Cenup Doğu Anadolu'nun ağaçlandı
rılması, memleketin müsait yerlerinde ka
vaklığın inkişafı, ayçiçeği ziraatinin geliş
tirilmesi, gübrecilik çalışmalarının neticesi 
ve toprak haritamızın hazırlanması hak
kındaki sorusuna Tarım Bakanı Nedim 
Ökmen'hı, yazılı revabı (6/708) '.),]82:186 

1. -— Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takcıoğlu'nuıı, İskilip İlcesine bağlı Ka-
raçukur ve Koşcağız köylerindeki bâzı va
tandaşların gerek tapulu ve gerekse tapu
suz olarak tasarruf eyledikleri tarlalarına 
orman memurları tarafından vâki müda
halenin doğru olup olmadığına dair soru
suna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı 
cevabı (6/658) 179:181 

2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 
meraların ıslahı için yapılacak denemele
re Kars'ta başl anılmam a sı ve merkezî hay
vancılık enstitüsü açılmaması sebeplerine, 
Kars'ta bir hayvan hastanesi açılmasının 
ve arı kovanı imali için ucuz tarifeli ke
restelik verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ve biralık arpa evsafını haiz 
Kars arpasının teknelojik vasıflarının 
tesbit edilip edilmediğine dair sorusuna 
Tarım Bakanı Nedim ökm'en'in yazılı ce
vabı (6/685) 73:76 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. —• Çorum Milletvekili Hüseyin Or-

takcıoğlu'nun, Çorum İlinin Alaca ve 
Sungurlu ilçelerinde ne zaman P. T. T. 
binası yapılacağına dair Ulaştırma Ba
kanlığından yazılı sorusu (6/756) . 439 

1. — Çoruh Milletvekili Mesut Güney-
in, Hopa'da bilet alamadıklarından dolayı 
günlerce beklemek mecburiyetinde kalan 
yolcuların sıkıntılı durumunu gidermek için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve lüks ve 
sürat vapurlarında üçüncü mevki yolcu bi-
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letleri verilip verilmediğine dair sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in yazılı 
cevabı (6/691) 186:187 

2. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 
haftada bir defa Rize'ye uğramakta olan 
Denizcilik Bankası sürat yolcu vapuru ile 
normal sefer yapan posta vapurlarının Pa
zar - Çayeli ve Rize iskelelerinden pek az 
yolcu alması yüzünden sıra bekliyen ve bir
çok masraf ihtiyariyle karayolundan se
yahat etmek mecburiyetinde kalan halkın 
haklı şikâyetleri hakkında ne gibi tedbirler 

Sayfa 
alındığına dair sorusuna Ulaştırma Baka
nı Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/688) 181:182 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Amerike Birleşik Dev
letlerinden satmaiman lokomotif sayısı ile 
bunlar için ödenen para miktarına, bunlar
dan kaçının seferde bulunduğuna, kaçının 
yollarımıza intibak edemediklerinden dola
yı hurda haline geldiğine ve zarar varsa 
müsebbipleri hakkında ne muamele yapıl
dığına dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/704) 3,118:119 

SUNUKLAB VE TELGRAFLAR 5 * 
76 

218 
255 

TASARILAR 

•J» 

299 
338 
439 

1. — Amortisman ve Kredi Sandığı 
hakkında (1/398) 39 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvele bâzı kadrolar ek
lenmesi ve Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında (1/421) 222, 

309,425,428,430,468:471 
3 . — Askerî yasak bölgeler kanunu ta

sarısı (1/399) 39 
4. — Askerlik Kanununa ek kanun ta

sarısı (1/409) 178,267,312:313 
5. — Atatürk Orman Çiftliği arazisin

den bir kısıum istimlâk edilmesi hakkında 
(1/400) 39 

6. — Avrupa Konseyi statüsünde ya
pılan tadillerin onanmasına dair (1/401) 39, 

358 
7. — Bankalar Kanununa ek kanun ta

sarısı (1/418) 222 
8. — Belediyelerden Genel Bütçeye dâ

hil dairelerle katma bütçeli idarelere ve 
özel idarelere tâyin edilecek Sağlık ve Ba
yındırlık mensuplarının aylıklarına dair 
(1/411) 178 

9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1947 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/410) 178 

10. — Bilûmum askerî malûllerin ter-

fihine dair olan mülga 551 sayılı Kanuna 
göre araziye müstahak olup da henüz bu 
haklarını arazi olarak alamıyanların istih
kaklarının nakden ödenmesi hakkında 
(1/412) 178 

11. — 1952 yılı Bütçe Kanunu ile An
kara Üniversitesi ve Karayolları # Genjel 
Müdürlüğü bütçe kanunlarına bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında (1/417) 222: 

223,309,363:371,375,376:377,379,382,439, 
440:443,444:447,452455 

12. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/403) 39 

13. — Devlet Denizyolları ve Limanlan 
İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (1/404) 39 

14. — Gelir Vergisi Kanununda deği
şiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair (1/414) 222 

15. — Gerilla, dağ ve paraşütçü kıtaları 
yetiştirme kurslarına katılacakların beslen
meleri hakkında (1/402) 39 

16. — Gümrük Tarifesi Kanununa 
bağlı giriş genel tarifesi cetvelinde değişik
lik yapılmasına dair (1/426) 358,377:378, 

409:416,418,419,428,430,456:459 
17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1950 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/405,) 39 
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18. — Kurumlar Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve bu kanunun 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair 
(1/415) 222 

19. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde değişiklik yapılmasına ve 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı kadro cet
veline îmanı, Hatip okulları için kadro ek
lenmesine dair (1/420) 222,309,425:426 

20. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair (1/419) 222,309,371:373 

21. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin değiştirilmesi ve bu cetvelin 5579 
sayılı Kanunla alınan kadro cetveli ile bir
leştirilmesi hakkında (1/423), 222,309,378:382 

22. — Millî Savunma Bakanlığı Ğfülha-
ne Askerî Tıp Akademisi ile Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesinin yekdiğerinden 
ayrılması hakkında (1/422) 222,309,417: 

425,428,430,464:467 
23. — Muamele Vergisi Kanunu tasa

rısı (1/413) 178 
24. — Mudanya - Bursa ve Ilıca - İs

kele - Palamutluk Demiryolu İşletmesinin 
kaldırılması ve bu hatların tasfiyesi hak
kında (1/406) . * 39 

25. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/408) 39 

26. — Pamuklara arız olan haşerat ve 
emrazın imha ve tedavisi ve tohumlarının 
ıslâhı hakkındaki kanunun bâzı maddele
rini değiştiren 1056 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/407) • 39 

27. — Seyhan Barajının finansmanı 
için Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası ile akdedilen 18 Haziran 1952 tarihli 
Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında 
(1/424) 308:309,338,359,373: 

376,379,382,448.45] 
28. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 4 ncü maddesine bir 

Sayfa 
fıkra eklenmesi ve 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/425) 358 

29. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrise-
fain Anlaşması ve Modüs Vivendi Akdet
miş Devletler mallarından bâzıları için 
giriş genel tarifesindeki resim hadlerinde 
yapılan indirmelerin kaldırılması hakkın
da (1/427) 358,377:37.8,416:417,418, 

419,428,430,460:463 
30. — Türkiye Petrol İşletmeleri Kuru

mu Kanunu tasarısı (1/416) 222 

1. — Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil mem
leketlerle Borçlanma, Yardım ve ödemo 
anlaşmaları akdi için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5436 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılması hakkında (1/395) 267, 

311:312,319,324:325,339:342 
2. — Ankara'da Gençlik Parkında mev

cut bina ve tesislerin parasız olarak Anka
ra Belediyesine devri hakkında (1/322) 238: 

244,250,252,260:263 
3. — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin 

satmalmması için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesine dair (1/365) 267,312, 

319,325,343:346 
4. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü 

maddesinin değiştirilmesine dair (1/323) 358 
5. — Basın meslekinde çalışanlarla ça

lıştıranlar arasındaki münasebetlerin tan
zimi hakkında (1/343) ' 131,210:216 

6. — Bataklıkların kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair (1/305) 54:67,90:99,194:199,276:291 

7. — Belediye Gelirleri Kanununun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanu
na geçici bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da (1/195) 178,426 

8.— 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/393) 9:11,15,17,20,33:36 

9. — Bir Avrupa Tediyeler Birliği ku
rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli 
Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı ek Protokolün 
onanmasına dair (1/312) 178,295,313:315, 

319,325,347:350 
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10. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunca 21 Kasım 1947 tarihinde kabul edi
len Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağ- • 
lı İhtisas teşekküllerinin ayrıcalık ve mu
afiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiyr c^.v 
huriyeti Hükümetinin katılması hak
kında (1/34) 40 

11. —• Birleşmiş Milletler Teşkilâtına 
bağlı İhtisas teşekküllerinin ayrıcalık ve 
muafiyetlerine dair olan 21 Kasım 1947 ta
rihli Sözleşmenin 36 ncı bendi gereğin
ce . Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşki
lâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafın
dan . tevdi edilmiş - bulunan ek nihai 
metinlerin onanması hakkında (1/35) 40 

12. — Denizaltıeı ve dalgıçlar için taz
minat kanunu tasarısı (1/357) 113:115,231: 

232 
13. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü işçilerine mesken 
yaptırmaları için borç para verilmesine 
dair (1/330) 100:101,228:229 

14. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Kesinhesahı bıkkında (1/204) 6:7,8,16:17,20, 

21:24 
15. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkında (1/389) 237:238 

16. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/313) . 53:54 

17. — Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hak
kında (1/394) 117,158:167,192:104 

18. — Emir ve Seyis erleri hakkında 
(1/159) 358 

19. — Gördes Kasabasının ıiakledilece- I 
ği Kocamutluk 'mevkiinde yaptırılacak 
meskenler hakkındaki 5511 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesine bâzı fıkralar ilâvesi I 

Şayia 
hakkında (1/336) 39:40,99:100,106,113, 

124:127 
20. — Gümrük Kanununun 17 - nci 

maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sa
nl ı Kamınla eklenen «O» fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında (1/392) 225,319 

*21. — Gümrük Kanununun 18 nci mad
desi uyarınca Gümrük Vergisinden muaf 
olarak yurda giren eşyadan tekel maddesi 
olanlarının Tekel Resmi ile diğer vergi ve 
resimlerden de muafiyetine dair (1/157) 87, 

252,292:293,295,296,300:303 
22. — Harb felâketzedelerinin himaye

sine dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Antlaşmalarının onanması hakkında (1/247) 358 

23. — Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı 
Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki 
haricine çıkarılmasına, dair olan 431 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/231) 216:217, 

233:236 
24. — İtalya'da vukuagelen su baskın

larından zarar görenlere yardım olmak üze
re Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
İtalya'ya 250 ton buğday gönderilmesi hak
kında (1/346) 87,291:292 

25. — Kamulaştırma Kanunu tasarısı 
(1/314) 226:227 

26. — Karayolları Trafik Kanunu tasa
rısı (1/242) 359 

27. — Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'-
in, kız kardeşi Nebahat Çakmak'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında (1/364) 309,429 

28. — Milletlerarası Çalışma Bürosu ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
İstanbul'da Yakın ve Orta Doğu iş gücü 
faaliyet merkezi kurulması için Cenevre'de 
imzalanan Anlaşmanın onanması hakkında 
(1/381) 99,106,113,120:123 

29. — Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkında (1/226) 52:53,58,67,77:80 

30. — Rize İline tâbi Güneyce İlce mer
kezinin nakledilmesi ve adının değiştiril
mesi hakkında (1/359) 200:210,311 

31. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
.lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek ka
nun tasarısı (1/382) % . 309,383409 ' 
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32. — Turizm Endüstrisini Teşvik Ka

nunu tasarısı (1/341) • 225,318:319 
33. - — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 

ve ödeme Anlaşmalarının uzatılması hak
kında teati edilen mektupların onanmasına 
dair (1/361) 112:113,230,233,252,256:259 

34. — Türkiye - Çekoslovakya Tütün 
Protokölünün yeniden yürürlüğe konulma
sı iç.în Teati edilen mektupların onanması 
hakkında (1/373) 309,432,432,476:479 

35. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasıda mübadele edilecek 
mallara ait A ye B listeleri hakkındaki 
Protokolün onanmasına dair (1/307) 53,58, 

67,81:84 
36. — Türkiye ile İtalya arasında 24 

Ocak 1952 tarihinde imzalanan Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onan
ması'hakkında (1/374) 179,315,319,325,351:354 

37. — Uçucular için tazminat kanunu 

tasarısı (1/318) 11:16,41:52,99,132:141,147, 
n 157:158,173:176 

38.-— Uluborlu İlçesi ^merkezinin Se-
nirkent Kasabasına ve Senirkent Bucağı 
merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldı
rılmasına, ilce adının Senirkent, bucak 
adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine 
dair (1/229) ' 179,236 

39. — .Vakıflar Kanununun 27 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/391) 309,429:430 

40. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs 
V iven diler akdine ve bunların şümulüne 
giren maddelerin Gümrük resimlerinde 
değişiklik yapılmasına ve Anlaşmaya ya-
naşmıyan devletler muvaredatına karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılması hakkında (1/386) 88,147:157 

TEKLİFLER 
Ağrı (Celâl Yardıma) vo Tunceli (Ha

san Remzi Kulu) 
. 1 . ' — İskân, Kanununu tadil eden 5098 

sayılı Kamumn geçici 1 nci maddesinin 
değiştirilmeşine ve 5826 sayılı Kanunun 
•'» ncü maddesinin «A» fıkrasının kaldırıl
masına ve dördüncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı madde ve 
fıkraların eklenmesine dair (2/401) 223 

Bolu (Fahri Belen ve 99 arkadaşi) 
2. •— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa ek kanım teklifi (2/43.1) 358 
(idareci Üyeler Kurulu)' 
3. — Büyük Millet Meclisi 1952 yılı 

Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/400) ' 87,309,363':371,375,376:377,379,382. 

439,440:443,444:447,452:455 * 
İstanbul (Nihad Reşad Belger) 
4. — Sıhhi ucuz evler kanunu teklifi 

(2/402) 223 
İzmir (Pertev Arat) 
5. — Belediye Kanununun 15 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine ve 16 nci 
maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine dair (2/430) 267 

Trabzon (Faile Ahmed. Barutçu) ve Bin
göl (Mustafa Nuri Okcuoğlu) 

(). —- Noter Kanununun 7 nci maddesi
nin VI nci fıkrasiyle 67 nci maddesinin 
VI nci fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sına dair (2/423) 224 

•Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve Ham
dı Orhan) 

7. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/422) 224 

8. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 8 nci maddesinin «D» bendinin de
ğiştirilmesine dair "(2/425) 224 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve iki 
arkadaşı) 

9. — Avukatlık Kanununun 7 nci ve 
117 nci maddelerinin yürürlükten kaldı
rılmasına dair (2/404) 223 

10. — Belediye İstimlâk Kanununun 
7 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair (2/406) 223 

11. — Belediye Kanununun' bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
(2/407) 223 



Sayfa 
12. — 5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili 

Emval Kanununun 17 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında (2/408) 223 

13. — Cemiyetler Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
(2/410) 223 

14. — Eczacılar ve Eczaneler hakkın
daki Kanunun 18 : 24 ncü maddeleriyle 
49 ncu maddesinin ikinci fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına dair (2/413) 223 

15. — 55, 356, 3410, 3550 ve 4007 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılması hak
kında (2/414) 223 

16. — îçtimaatı Umumiye Kanununun 
9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir (2/415) 223 

17. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 125 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/416) • 223 

18. — Memurin Kanununun 4 ncü mad
desinin «Z» fıkrası ile 6 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında (2/421) 224 

19. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 21 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/411) 223 

20. — Devlet Demiryolları İstimlâk Ka
nununun üçüncü ve dördüncü maddeleriy
le bu kanuna müzeyyel 1607 sayılı Kanu
nun ikinci ve üçüncü maddelerinin yürür
lükten kaldırılmasına dair (2/412) 223 

21. — Kaçakçılığın Meni ve Takibine 
dair olan Kanunun 58 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 8 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair (2/418) 224 

22. — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 nu
maralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti Teşkilât ve Memurin Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4459 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında (2/419) 224 

23. — Köy Kanununun 41 nci madde
siyle 44 ncü maddesinin ikinci fıkrasmın 
değiştirilmesine dair (2/420) 224 

24. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçi-
vanlık Okulları Kanununun 3 ncü ve 16 

nci maddelerinin yürürlükten kaldırılma
sına dair (2/426) 224 

25. — Türk Ceza Kanununun 159 ve 
161 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine da
ir (2/427) 224 

26. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine ve geçici 84 ncü madde
sinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
(2/428) 224 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) ve Kır
şehir (Halil Sezai Erkut) 

27. — İşçi ve iş veren sendikalar1, ve 
sendika birlikleri hakkındaki 5018 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında (2/417) 223:224 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) ve Ha
tay (Abdürrahman Melek) 

28. — Pasaport Kanununun 22 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair (2/424) 224 

29. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 
10 ncu ve 12 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair (2/429) 224 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve üç 
arkadaşı) 

30. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair (2/403) 223 

31. — 1455 sayılı Askerî Memurlar hak
kındaki Kanunun ikinci maddesinin değiş
tirilmesine dair (2/409) 223 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) ve Si-
nob (Server Somuncuoğlu) 

32. — Basın Kanununun 19 neu mad
desine bir fıkra eklenmesine dair (2/405) 223 

Tunceli (Htdır Aydın) 
33. — İskân Kanununu tadil eden 5098 

sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değişti
rilmesi ve yasaklığı kaldırılan ve idareten 
boşaltılmış olan yerlerde köy teşkili ve hal
kının yerleştirilmesine dair olan 5826 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
(2/398) 4 

Zonguldak (Abdürrahman Boyacıgüler) 
34. — îşçi Sigortaları Kurumu Kanu

nunun 5565 sayılı Kanunla değişen 20 



Sayfa 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/399) 

Ankara (Fuad Seyhun) 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/302) 178, 

294:295 
Antalya (Burhanettin Onat ve 122 arka

daşı) 
2. — Turizm endüstrisini teşvik kanu

nu tekifi (2/342) 225,318:319 
Balıkesir (Müfit Erkuyumcı ve 8S ar

kadaşı) 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa ek kanun teklifi 
(2/94) 141:147,149,158,167 :172 

Balıkesir (Müfit Erkuyumcu ve İstanbul 
Füruzan Tekil) 

4. — Türk Ceza Kanununun 549 neu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/250) 178,236:237,315:318 

Balıkesir (Sıtkı Yrcah ve 9 arkadaşı) 
5. — Köy Okulları ve Enstitüleri Teş

kilât Kanununun 13 ncü maddesinin değiş
tirilmesi ve aynı kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında (2/197) 101:112,115: 

117,229:230 
Balıkesir (Vacid Aserta ve üç arkadaşı) 
6. — Türk Ceza Kanununun 273 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/392) 178, 
236:237,315:318 

Bolu (Zuhuri Danışman ve 19 arkadaşı) 
7. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/47) 87, 

293:294 
Burdur (Mehmet Özbey) 
8. — Köylü kız çocuklarının ilk tahsil 

yaşı hakkında (2/152) 101:112,115:117,229:230 
9. — Maden Tetkik ve Arama Enstitü

sünün Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağ
lanması hakkında (2/388) 41 

10. — Türk Ceza Kanununun 567 nci 
ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (2/235) 178,236537,315:318 

Bursa (Hulusi KÖymen) ve Edirne (Öe-
mal Köprülü) 

11. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhic ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/69) 87,293:294 

Corum (Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin 
Ortakcıoğlu) 

12. — Emirber ve Seyis erleri hakkın
daki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında (2/293) 358 

Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlnı ve iki ar
kadaşı) 

13. — Türk Ceza Kanununun 515 nci 
maddesine bir fakra eklenmesi hakkında 
(2/219) 178,236:237,315:318 

Çorum (8aip Özer) ve Zonguldak (Cemal 
Kıpçak) 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/305) 358 

Diyarbakır (Kâmil Tayşı ve Mustafa 
Ekinci) 

15. — Eskişehir'de sel baskınından za
rar görenler için yaptırılacak meskenler 
hakkındaki 5663 sayılı Kanunun Dicle 
nehrinin feyezanından zarar gören Bismil 
tlcesindeki vatandaşlara da teşmili hakkın
da (2/358) 309,426:429,430:431,432,432,472: 

475 
Diyarbakır (Mustafa Remzi Bucak) 
16. — Umumi Müfettişlik Teşkiline dair 

Kanun ile ek ve tâdillerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında (2/337) 190,318 

Elâzığ (Hâmit Ali Yöney) 
17. — Göçmen pulu çıkarılması hakkın

da (2/114) 268 
Erzurum (Emrullah Nutku) 
18. — Türk Ceza Kanununun 516 neı 

maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine 
dair (2/269) 178,236:237,315:318 

19= — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında (2/81) 358 



Sayfa 
Erzurum (Mustafa Zeren) 
20. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 15 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/182) 358 

Giresun, (Arif Hikmet Pamukoğlu) ve 
Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçtoğlu) 

21. ~ Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu 
ve Rize illerinin topraksız yahut az top
rağa sahip çiftçilerine toprak verilmesi 
hakkında (2/262) 178 

İstanbul (Ahmet Hamdi Basar ve 3 ar
kadaşı) . 

22. — iskân Bankası kurulmasına ve 
iskân işlerinin icra tarzına dair (2/264) 358 

İstanbul (öelâl TürkgeMi ve 9 arka
daşı). 

23. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi
nin (K) bendi ile geçici 69 ncu maddesin
de değişiklik yapılması hakkında (2/218) 227 

İstanbul (Fuad Köprülü ve 203 arka
daşı). 

•> 24. — Anayasa teklifi (2/349) 267 
İstanbul (Nihad Re#ad Belger). 
25. — Sıhhi ucuz evler inşasına dair 

(2/149) 191 
İzmir /Gihad Baban-) 
26. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sinin (G) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/183) 359 

Konya (Hidayet Ay diner). 
27. — Türk Ceza Kanununun 5665 sa-

sayılı Kanunla değişen 526 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında (2/272) 178, 

236:237,315:318 
Konya (Ümran Nazif Yiğiter) 
28. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 2 
nci fıkrasının. «G» bendi ile geçici 65 nci 
maddesinin 2,nci fıkrasının «J» bendinin 
değiştirilmesi hakkında (2/335) 359 

Mardin (Aziz Vras) 
29. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair (2/271) 191 

30. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesine bir 

Sayla 
fıkra eklenmesi hakkında (2/201) 191 

Niğde (HM Nuri Yurdakul ve 18 ar
kadaşı) 

31. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair (2/83) 358 

Rize (Ahmet Morgu) 
32. — 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı 

İptidaiye Kanununun 77 nci maddesi ile 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı hak
kındaki 4274 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair (2/364) 101:112, 

115:117,229:230 
Rize (izzet Akçal ve iki arkadaşı) 
33. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/372) 178, 
236:287,3151318 

Rize (îzzet Akçal) ve Siird (Mehmet 
Daim Süalp) 

34. — Türk Ceza Kanununun 55 ve 
56 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (2/350) 178,236:237,315:318 

35. — Türk Ceza Kanununun 68:77 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/334) 178,236:237,315:318 

Tokad (Ahmet Gürkan) 
36. — Göçhıenlere yardım kanunu tek

lifi (2/112) 227 
37. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 40 neı maddesinin 
«Ç» fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(2/340) 359 

38. — Türk Ceza Kanununun 163, 421, 
440, 441 ve 442 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında (2/344) 178,315:318,336: 

337 
39. — Türk Harflerinin kabul ve tatbi

ki hakkındaki 1353 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/309) 259 

Tokad (Sıtkı Atanç) 
40. —• Tekel Genel Müdürlüğü yapı iş

lerinin Bayındırlık Bakanlığına devri hak
kında (2/139) 359 

41. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/320) 227 

Trabzon (Mahmut Göloğlu) 
42. —. Kan gütme - sebebiyle işlenen 
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Sayfa 

adanı öldürme ve buna teşebbüs cürümleri 
failleri hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair (2/361) 224, 

318 
Zonguldak (Abdürrahman Boyacıgiller) 
43. —• Adalet Bakanlığına bağlı Yük

sek Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürür
lükte olan kanun ve tüzüklerin tek metin
de derlenmesine dair (2/303) 4:5 

BAŞBAKANLİK TEZKERELERİ 
Geri verme isteği 

1 — Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunca 21 Kasım 1947 tarihinde kabul 
edilen Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağ
lı îhtısas teşekküllerinin ayrıcalık v>? mu
afiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin katılması hakkında 
kanun tasarısı ile Birkş*n.iş Milletler Teş
kilâtına bağlı ihtisas teşekküllerinin ayrı
calık ve muafiyetlerine dair olan 21 Kasım 
1947 tarihli Sözleşmenin 26 nci bendi ge
reğince Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve 
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından tevdi 
edilmiş bulunan ek nihai metinlerin onan
ması hakkındaki kanun tasarısının geri ve
rilmesine dair (3/330) 40 

Karışık 
1. — Zonguldak Milletvekili Esat Ke-

rimoPun ölümüne dair (3/329) 40 

1. — Danıştayda -açık bulunan îkinci 
Daire Başkanlığı için seçim yapılması hak
kında (3/326) 131,199:200,210,232:233, 

252,310,311 
2. — Millî Korunma 1947 ve 1948 yıl

ları bilançosunun gönderildiğine dair 
(3/226) 9,15,17.17,25:28,29 :32 

3. — Millî Piyango İdaresinin 1951 yılı 
Bilançosunun gönderildiğine dair (3/307) 88 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Ordu Milletvekili Naşit Fırat ' ın 

Sayfa 
44. — Zonguldak ve Ereğli Havzai Fah-

miyesinde mevcut kömür tozlarının Amele 
Menafii Umumiyesine olarak Fürahtuna 
dair olan 114 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 
ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/163) 11 

Zonguldak (Bifat Sivişoğlu) 
45. —• Yüzelliliklerin yetimlerine ve 

heyeti mahsusalarca haklarında karar ve
rilmiş olanların şahıslarına ve yetimlerine 
maaş tahsisi hakkında (2/298) 40,244552 

milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/327) 4 

2. — Seyhan Milletvekili Mahmut Ki-
baroğlu'nun milletvekiliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/328) 4 

1. — Maraş Milletvekili Ahmet Boz-
dağ'ııı milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/160) . 87:88 

Yorum istekleri 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesinde-
ki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para 
cezaları) nm da dâhil olup olmıyacağının 
yorumlanmasına dair (3/180) 358 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ve 69 ncu maddelerinin 
yorumlanması hakkında (3/308) 8:9,20 

BtÎYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan İstanbul Milletvekili Mithat 
Benker'in ödeneği hakkında (3/335) 226 

2. —- Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Kars Milletvekili Veyis Koçulu'-
ının ödeneği hakkında (3/333) 89:90 

3. — Bu toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Manisa. Milletvekili Kâzını 
Taşkent'in ödeneği hakkında (3/336) 226 

4. —• Parlânıentolararası Birliği 41 nci 
Konferansına katılacak üyeler hakkında 
(3/341) 359:363,382:383 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 

RELER 
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verilmesi hakkında (3/332) 
(3/344) 

Sayfa 
88:89 

225:226 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Ankara Üniversitesi 1947 Bütçe 

yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/342) 358 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/343) 358 

3. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/337) 224 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/338) 224 

5. — İstanbul Üniversitesi 1947 Bütçe • 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/344) 368 

6. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair (3/339) 

7. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Ke
sinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair (3/345) 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair (3/340) 

Sayfa 

224 

,358 

224 

1. — Devlet Denizyolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yı
lı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/237) 6:7,8,16:17,20, 

21:24 

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 
Ekrem BaysaTın seçim tutanağı hakkında 
(3/253) 267 

TUTANAK ÖZETLERİ 
78 nci Birleşime 
79 ncu 
80 nci 
81 nci 
82 nci 
83 ncü 

» 
» 
» 
» 
» 

ait 
» 
» 
» 
» 
» 

3 
38:39 
86:87 

130:131 
178 
190 

84 ncü Birleşime 
' 85 nci 

86 nci 
87 nci 
88 nci 

» 
» 
> 
» 

> ait 
» 
> 
» 
» 

221:222 
266:267 

308 
357 

437:439 

YOKLAMALAR 
4 

40 

131 
191,200 

225,233 
268 
310 

359,383 



DÜZELTÎŞLEE 

Satır Yanlış Doğru 

20 Sorular ve cevaplar Sunuklar ve telgraflar 
34 bu bir çok maddeler vardır bu maddeden başka daha görüşü

lecek bir çok maddeler vardır 
36 ncı satırdan sonra şu ibare ilâve edilecektir: (İvedilikle görüşülme

sini kabul edenler.. Btmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
20 son ara 

Diğer düzeltişlerin bulunduğu sayfalar 

Sayfa 
20 

338 

Sayfa 
439 



Söz alanlar 

m*m 

Sayfa 
Fehmi Açıksöz (Zonguldak) - Karayol

ları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 371 

Salamon Adato (istanbul) - Bataklık
ların kurutulması ve bundan elde edilecek 
topraklar hakkındaki 5516 sayılı kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanun müna
sebetiyle 199 

Samet Ağaoğlu (Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı) - Çoruh Milletvekili 
Mecit Bumin'in, Devlet hizmetini halkın 
ayağına götürme bakımından bucakların 
tam teşekküllü şekle veya ilce şekline çev
rilmesi hususularmdan hangisinin tercih 
edileceğine dair sorusuna cevabı 326 

— Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 
Kağızman İlçesi Çamuşlu Köyünün kay
makta olan arazisi hakkında ne gibi ted
birler alındığına dair İçişleri Bakanlığın
dan sormuş olduğu yazılı sorusunun bu
güne kadar cevaplandırılmama sı sebebine, 
Kağızman'ın Kötek Bucağı merkezi ile 
Çamuşlu ve Akdam köylerinin 75 er metre 
kaymaları karşısında alınmış ve alınacak 
tedbirlere dair sorusuna cevabı 319,320 

tzzet Akçal (Rize) -1952 yılı Bütçe Ka
nunu ile Ankara Üniversitesi ve Kara
yolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunla
rına bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 365 

— Rize İline tâbi Güneyce İlce merke
zinin nakledilmesi ve adının değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 207,209 

— Usul hakkında 417 
tzzet Akın (Van) - 1952 yılı Bütçe Ka

nunu ile Ankara Üniversitesi ve Karayol
ları Genel Müdürlüğü Bütçe kanunlarına 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kındaki Kanun münasebetiyle 
Refet Aksoy (Ordus) - Ankara'da Genç

lik Parkmdaki bina ve tesislerin Ankara 
Belediyesine devrine dair Kanun münase
betiyle 

— 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yaılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi ve Dışişleri Bakanlığı kuru
luşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı 
hükümler ilâvesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 

— Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâ
tına ait 4274 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 

— Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvak
katinin 77 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun münasebetiyle 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâ
tında vazifeye alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 

— Vakıflar Kanununun 27 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 

Baha Akşit (Denizli) - Tıp mensupla
rı nm Devlet teşkilâtında vazifeye alınma 
şartları hakkındaki Kanun münasebetiyle 

Lâtif Aküzüm (Kars) - Eskişehir'de 
sel baskınından zarar görenler için yaptı
rılacak meskenler hakkındaki 24 . I I I . 1950 
tarih ve 5663 sayılı Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle 

Sayfa 
363 

242 

376 

165 

109 

112 

407 

429 

383, 
394 

428 
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önergesi münasebetiyle 270 
Remzi Oğuz Arık (Seyhan) - Devlet 

Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenme
si ve Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler ilâ
vesi hakkındaki Kanun münasebetyle 158,161 

Sırrı Atalay (Kars) - Kağızman İlçesi 
Çamuşlu Köyünün kaymakta olan arazisi 
hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair 
îçişleri Bakanlığından sormuş olduğu ya
zılı sorusunun bugüne kadar cevaplandı-
rılmaması sebebine, Kağızmanm Kötek 
Bucağı merkeziyle Çamuşlu ve Akdam 
köylerinin 75 er metre kaymaları karşı
sında alınmış ve alınacak tedbirlere dair 
sorusu münasebetiyle 320,321 

— Kanun teklif ve Tasarılarının soru
lardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
ge münasebetiyle 275,276 

Sıtkı Atanç (Tokad) - Usul hakkında 191 

Hidayet Aydıner (Konya) - Bataklıkla
rın kurutulması ve bundan elde edilecek 
topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanun müna
sebetiyle 91,92,195,282,283,285 

B 

Sayfa 
Yunus Muammer Alakant (Zongul

dak) - Milletvekilleri ara seçiminin bu yıl 
yapılmamasına dair önergesi münasebetiyle 272 

Mecdet Alkin (Kütahya) - Heyeti Mah-
susalarca haklarında karar evrilmiş olan
ların emekli haklarının mahfuz tutulması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 246 

— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Os-
maninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki 
haricine çıkarılmasına dair olan 431 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 216 

Fikri Apaydın (Başkanvekili) - Par-
lâmentolararası Birliği 41 nci Konferansı
na katılacak üyeler hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
münasebetiyle 360,361 

Kâzım Arar (Çankırı) - Köy Okulları 
ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 4274 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun münasebetiyle 106 

Pertev Arat (tzmir) - Ankara'da Genç
lik Parkmdaki bina ve tesislerin Ankara 
Belediyesine devrine dair Kanun münase
betiyle 242,243 

— Zonguldak Milletvekili Yunus Mu
ammer Alakant'm Milletvekilleri ara se
çiminin bu yıl yapılmamasına dair olan 

Hüseyin Balık (Zonguldak) - Amas
ra'daki Dökük ve Tarlaağzı ocaklariyle 
Kurucaşile 'deki îdareağzı, Azdavay ve Sö-
ğütözü maden kömürü ocaklarının işle
tilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusu münasebetiyle 323,324 

— Bataklıkların kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki 5516 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
Kanun münasebetiyle 283,291 

— Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
Giriş Genel Tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair Kanun münasebetiyle 413,416 

— Petrol istihsal miktarı hakkındaki 
sorusu münasebetiyle 337 

— Zonguldak - Karabük hattının müna
kale durumu hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusu münasebetiyle 325 

Kemal Balta (Rize) - Rize îline tâbi 
Güneyce îlce merkezinin nakledilmesi ve 
adının değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 205,206,207 

Faik Abmed Barutçu (Trabzon) - Zon
guldak Milletvekili Yunus Muammer Ala
kant 'm, Milletvekilleri ara seçiminin bu 
yıl yapılmamasına dair olan önergesi mü
nasebetiyle 268 

Ahmet Hamdi Başar (istanbul) - Ya
bancı memleketlerle geçici mahiyette Tica
ret Anlaşmaları Ve modüe viveneddler a»k-

B 
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dine ve bunların şümulüne giren madde
lerin Gümrük Resimlerinde değişiklik ya
pılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan dev
letler muvaredatma karşı tedbirler alın
masına yetki verilmesine dair 4582 sayılı 
Kanunun yürürlük süresinin uzatılması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 155,156 

Fikret Başaran (Denizli) -10 . V I . 1946 
tarih ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (II. Millî Eğitim idareleri) 
kısmındaki ilkokul öğretmen ve yardımcı 
öğretmen kadrolarının kadırılarak j erine 
dört yıllık öğretmen kadr >;\ konulnf*wna 
dair Kanun münasebetyl'-- 37? 

Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu münasebetiyle 316 

Avni Başman (îzmir) - Köy Okulları 
ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 4274 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle 107,109,115, 116 

— Tedrisatı İptidaiye Kanunu Mumak-
katinin 77 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun münasebetiyle 112 

Besim Besin (Kütahya) - Uçuş Tazminatı 
Hakkındaki Kanun münasebetiyle 11,14, 

41,44,47,50,52,133,134,136,139 
Necip Bilge (Niğde) - Bataklıkların Ku

rutulması ve bundan elde edilecek toprak
lar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun bâzı 
ıtıaddelerini değiştiren Kanun mü
nasebetiyle 92,94,97,98,199,285,286 

Sırf» 
— Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 294 

— Rize îline tâbi Güneyce îlce merkezi
nin nakledilmesi ve adının değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 209 

— Türkiye Cumuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair olan Kanun münasebetiyle 141,143 

Behzat Bilgin (îzmir) - Ankara'da <• 
Gençlik Parkındaki bina ve tesislerin An
kara Belediyesine devrine dair Kanun mü-
münasebetiyle 239 

Abdürrahman Boyacıgiller (Zongul
dak) - Zonguldak Milletvekili Yunus Mu
ammer Alakant'm, milletvekilleri ara seçi
minin bu yıl yapılmamasına dair olan öner
gesi münasebetiyle 275 

Mecit Bumin (Çoruh) - Devlet hizmeti
ni halkın ayağına götürme bakımından bu
cakların tam teşekküllü şekle veya ilce şek
line çevrilmesi hususlarından hangisinin 
tercih edileceğine dair sorusu münasebetiyle 

326 
— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtın

da vazifeye alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 400 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Eskişehir'
de sel baskınından zarar görenler için yap
tırılacak meskenler hakkındaki 24.111.1950 
tarih ve 5663 sayılı Kanuna ek Kanun 
münasebetiyle 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtın
da vazifeye almma şartlan hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 

Abbas Çetin (Kars) - Eskişehir'de sel 
baskınından zarar görenler için yaptırı
lacak meskenler hakkandakâ 24 . I I I . 1050 

430 

406 

tarih ve 5663 sayılı Kanuna ek Kanun 
münasebetiyle 427,428 

Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) - An
kara'da Gençlik Parkındaki bina ve tesis
lerin Ankara Belediyesine devrine dair 
Kanun münasebetiyle 243 

— Heyeti mahsusalarca haklarında ka
rar verilmiş olanların emekli haklarının 
mahfuz tutulması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 249,250,261 
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Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) - Heyeti 
mahsusalarca haklarında karar verilmiş 
olanların emekli haklarının mahfuz tutul
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 246 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Ba
taklıkların kurutulması ve bundan elde 
edilecek topraklar hakkındaki 5516 sayılı 
Kanunun bâza maddelerini değiştiren Ka
nun münasebetiyle 198,278,279,280 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiş-

Süreyya Endik (Çanakkale) - Hilâfetin 
İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye 
Cumhuriyeti Memaliki haricine çıkarılma
sına dair olan 431 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanuna 
bâzı ma<Meler eklenmesi hakkındaki 'Kanun 
münasebetiyle 217 

-— Rize îline tâbi Güneyce îlce merke
zinin nakledilmesi ve adının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 202,204 

Kemal Eren (Amasya) - Rize İtme tâ
bi Güneyce ilce merkezinin nakledilmesi ve 
adının değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 209 

Semi Ergin (Manisa) - Bataklıkların 
kurutulması ve bundan elde edilecek top
raklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerini değiştiren Kanun münasebe
tiyle 278,280 

Hayrettin Erkmen (Giresun) - Millî 
Savunma Bakanlığı Gül hane Askerî Tıp 
Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin yekdiğerinden ayrılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 419 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâ
tında vazifeye alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 400 

Sayfa 
— Millî Savunma Bakanlığı Gülhane 

Askerî Tıp Akedemisi ile Ankara Üniver
sitesi Tıp fakültesinin yekdiğerinden ay
rılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 418 

tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı 
kadrolar eklenmesi ve Dışişleri Bakanlığı 
kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 
bazı hükümler ilâvesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 166 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâ
tında vazifeye alınma şartları hankındaki 
Kanun münasebetiyle 398,399,400 

Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - Balı
kesir İlinin Balya ilçesindeki simlikurşun 
madeninin ilgili şirketçe ne zaman ve ne 
sebeple terkedildiğine, yeniden işletilme
si için mütahasssıslar tarafından tetkikat 
yaptırılıp . yaptırılmadığına, yaptırılmış 
ise verilen raporun mahiyetine, yaptırıl
mamış ise bu hususta ne düşünüldüğüne 
dair sorusu münasebetiyle 328 

— Bataklıkların kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki 
5516 sayılı Kanunun bâzı maddelerini de
ğiştiren Kanun münasebetiyle 279 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı 
kadrolar eklenmesi ve Dışişleri Bakanlığı 
Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 
bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 166 

— Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
Giriş Genel Tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair Kanun münasebetiyle 410 

— Kanun teklif ve tasarılarının soru
lardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
ge münasebetiyle . . 276 

D 

E 
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— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtın
da vazifeye alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 404 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San- [ 
dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapıl-
masına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair olan Kanun münasebetiyle 146 

— Zonguldak Milletvekili Yunus Mu
ammer Alakant'm milletvekilleri ara se
çiminin bu yıl yapılmamasına dair olan 
önergesi münasebetiyle 271 

Agâh Erozan (Bursa) • 10.VI. 1946 
tarih ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (II. Millî Eğitim idareleri) 
kısmındaki ilkokul öğretmen ve yardımcı öğ
retmen kadrolarının kaldırılarak yerine 
dört yıllık öğretmen kadrosu konulmasına t 
dair Kanun münasebetiyle 381 

Muhlis Ete (Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı) - Balıkesir Milletvekili Enver Güre
li'riin, Yunan balıkçılarının karasularımız
da avlanmalarına müsaade edileceği hak
kındaki haberlerin sıhhat derecesine dair 
sorusuna cevabı 5 

Hikmet Fırat (Malatya) - Ankara'da 
Gençlik Parkmdaki bina ve tesislerin An
kara Belediyesine devrine dair Kanun mü
nasebetiyle 238,240,241,242 

— Bataklıkların kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki 

Abdullah Gedikoğlu (Ankara) - Uçuş 
Tazminatı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 46 

— Zonguldak Milletvekili Yunus Mu
ammer Alakant'm, milletvekilleri ara se
çiminin bu yıl yapılmamasına dair olan 
önergesi münasebetiyle 275 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Gümrük 
Tariferi^Ranunu&a bağlı Giriş Genel Tâ-

Saffe 
— Balıkesir Milletvekili Müfit Erku-

yumcu'nun, Balıkesir İlinin Balya İlçesin
deki Simli kurşun madeninin ilgili şirketçe 
ne zaman ve ne sebeple terkedildiğine, ye
niden işletilmesinin mütehassıslar tarafın
dan tetkikat yaptırılıp yaptırılmadığına, 
yaptırılmış ise verilen raporun mahiyetine, 
yaptırılmamış ise bu hususta ne düşünül
düğüne dair sorusuna cevabı 328 

— Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma
yı tadil eden 2 sayılı ek protokolün onan
masına dair Kanun münasebetiyle 314 

— Yabancı memleketlerle geçici mahi
yette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vî-
vendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin Gümrük resimlerinde de
ğişiklik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaş-
mıyan devletler muvaredatma karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 149,152 

5516 sayılı Kanunun bâzı maddelerini de
ğiştiren Kanun münasebetiyle 54,65 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtın
da vazifeya alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 386,387;388 

G 
I rifesi Cetvelinde değişiklik yapılmasına 

dair Kanun münasebetiyle 410 
I Reşad Güçlü (Seyhan) - Seyhan Ba-
I rajının finansmanı ' için Milletlerarası 

İmar ve Kalkınma Bankası üe akdedilen 
18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma ve ek
lerinin onanması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 37$ 

I Enver Güreli (Bafikesir) - Yabancr 
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memleketlerle geçici mahiyette Ticaret 
Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdi
ne ve bunların şümulüne giren maddele
rin Gümrük resimlerinde değişiklik yapıl
masına ve Anlaşmaya yanaşmıyan dev
letler muvaredatma karşı tedbirler alınma
sına yetki verilmesine dair 4582 sayılı 
Kanunun yürürlük süresinin uzatılması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 150,152,153 

Sayfa 
— Yunan balıkçılarının karasularımız

da avlanmalarına müsaade edileceği hak
kındaki haberlerin sıhhat derecesine da
ir sorusu münasebetiyle 5 

Saffet Gürol (Konya) - Bataklıkların 
Kurutulması ve bundan elde edilecek top
raklar hakkındaki 551 fi sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanun müna
sebetiyle 287,289 

H 
Şevki Hasırcı (Aydın) - Uçuş tazminatı 

hakkındaki Kanun münasebetiyle 

Hadi. Hüsman (istanbul) - Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair Kanuna bağlı (!) sayılı cetvelin 4665 
sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Ba
kanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi 

16 
ve Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler 
ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 163, 

166,193 
— Heyeti Mahsusalarca haklarında ka

rar verilmiş olanların emekli haklarının 
mahfuz tutulması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 24,8,249,250,251 

Mtiçteba Iştın (Balıkesir) - Tıp men
suplarının Devlet teşkilâtında vazifeye 

alınma şartları hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 409 

Tevfık îleri (Millî Eğitim Bakanı) -
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına 
ait 4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle 110 

— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş ve 
Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağli (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair Kanun münasebetiyle 372,373 

— 10'. Yi. 1946 tarih ve 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II. Millî 
Eğitim idareleri) kısmındaki ilkokul öğret
men ve yardımcı öğretmen kadrolarının 
kaldırılarak yerine dört yıllık öğretmen 
kadrosu konulmasına dair Kanun münase
betiyle 378 

Halil tmre (Sivas) - Parlâmentolararası 
Birliği 41 nci Konferansına katılacak üye
ler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle 360,361, 

362 

—. Tıp mensuplarının Devlet teşkilâ
tında vazifeye alınma şartlan hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 402 

Hâmid Şevket îhce (Ankara) - Anka
ra 'da Gençlik Parkmdaki bina ve tesisle-, 
rin Ankara Belediyesine devrine dair Ka
nun münasebetiyle 240 

— Bataklıkların kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki 
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5516 sayılı Kanunun bâzı caddelerini de- .• — •• 
ğiştirenu Kanun münasebetiyle . 280 

— Heyeti Mahsusalarca haklarında ka
rar verilmiş olanların emekli haklarmın 
mahfuz tutulması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle - 249,250 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâ
tında vazifeye alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 386 

— Uçuş tazminatı hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 134 

Emin Kalafat (Çanakkale) - 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 366,367 

— Gördes Kasabasının nakledileceği 
Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak mes
kenler hakkındaki kanunun birinci madde
sine bâzı fıkralar ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 99 

Yusuf Karslıoğlu (Yozgad) - Tıp men
suplarının Devlet teşkilâtında vazifeye 
alınma şartları hakkındaki Kanun münase
betiyle 390 

Osman Kavrakoğlu (Rize) - Rize İline 
tâbi Güneyce ilce merkezinin nakledilmesi 
ve adının değiştirilmesi 'hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 203,206 

— Yabancı memleketlerle geçici mata-„ 
yette Ticaret Anlaşmaları ye Modüs VfrgfcV 
diler akdine ve bunların şümulüne gâpa 
maddelerin Gümrük resimlerinde .değişik
lik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan 
devletler muvaredatma karşı tedbirler 
alınmasına yetki verilmesine dair 4582 sa
yılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılma
sı hakkındaki Kanun münasebetiyle 154 

ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) - 10.VI. 
1946 tarih ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı eetvelin (II. Millî Eğitim idareleri) 
kısmındaki ilkokul öğretmen ve yardımcı 
öğretmen kadrolarının kaldırılarak yerine 
dört yıllık öğretmen kadrosu konulmasına 
dair Kamın münasebetiyle .-., > 378 

S*yf* 
AttPaiıri$96ri:(Balite98İı?) - Güncük 

Tarifesi Kanlfttfma bağılı Giriş Genel Ta- . 
rifesi CetveliriÖe değişildik yapılmasnıa da
ir Kanun münasebetiyle 414 

— Köy okulları ve Enstitüleri teşkilâ
tına ait 4274 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 106 

- Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtın
da vazifeye alınma şartları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 397 

K 
| Nusret Kirişçioğlu (Çanakkale) - Eskişe-
1 hir'de sel baskınından zarar görenler için 

yaptırılacak Meskenler hakkındaki 24 . 
III . 1950 tarih ve 5663 sayılı Kanuna ek 

I Kanun münasebetiyle 431 
Vasfi Mahir Kocatürk (Gümüsane) -

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 
4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 

l değistirilesine dair Kanun münasebetiyle 110 
Cemal Köprülü (Edirne) - Devlet Me-

murları Aylıklarının Tevhit-ve Teadülüne 
I dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sa

yılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılma
sı ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 

cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 

I münasebetiyle 294 
I Fuad Köprülü (Dışişleri Bakam) -

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi ve Dışişleri Bakanlığı Kruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hü
kümler ilâvesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 159,160,161,162,163,165 

— 10 Kasım 1950 tarihli Türkiye - Çe
koslovakya Tütün Protokoünun yeniden 
yürürlüğe konulması icat teati * edilen 
mektupların onanması hakkındaki Kanu
nun ivedilik ve öncelikle görüşülmesine 
dair ... .ı. :;* 432 

I Nafiı Körez (Manisa) - Tıp mensupları-
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nın DeVlet teşkilâtında vazifeye alınma 
şartları hakkındaki Kanun mün#ise1be<tiyle 89$,̂  

Hulusi Köymen (Millî Savunma Baka
nı) J Millî Savunma Bakanlığı Gtilbane 
Askerî Tip Akademisi ile Ankara Üniver
sitesi Tıp Fakültesinin yekdiğerinden ay-

ömer Mart (Çanakkale) - Köy okul
ları ve enstitüleri teşkilâtına ait 4274 sa
yılı Kanunun 13 nei maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun münasebetiyle 101,116 

Perid Melen (Van) - Gümrük Tarifesi 
Kanununa bağlı Giriş &eneî Tarifesi cetve
linde değişiklik yakılmasına -dair Kaimin 
münasebetiyle 412 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkllâtm-
<M vazifeye alınma şartları hakkındaki 

Riskneddin Kasuhioğ-lu (Adalet Ba
kanı) - İstanbul Milletvekili Sani Yavtfr'-
in, TemyİK mahkemesine bir senede gfelterı 
ve intaç edilen dâvalara, İstanbul îtsra 
daireleri mîktariyle teşkilâtına, Sulh mah
kemeleriyle Temyiz Hukuk mahkemeie-
rindeki 'dâvaların talik müddetlerine ve 
Temyiz nrahkemesinde çalışan zevatın 
sıhhi durumlariyle ite dereceyekadaraKi-
kadar ^ltutdıiğ*flaa -dair sorusuna eevat» 329,335 

Emrtıllalt Nutku (Erzurum) - Uçuş 

Esat tffctey tKar*) - Tıp mensapia-
nnm £tiitot- Teşkilâtında Vazifeye Atat
ma Şartlara lmkkındaki Kanunr münasebe
tiyle 889 
; Burhanettin Onat (Antalya) - 1952 yılı 
Bütçe -Knunra'ile Artka*r Üniversitesi 

Sarf» 
rılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 42€ 

— Piyade Binbaşısı Falırettkı Soydaner 
i hakkındaki Dilekçe Komisyonu Karan 
i ünasebetiyle 7 
j — Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun 
; münasebetiyle 44,46,137,140 

M 
t Kanun münasebetiyle 397 

Adnan Menderes (Başbakan) - Büyük 
Millet Meclisinin 1 Kasım 1952 tarihine 
kadar Meclis çalışmalarına ara verilme
sine dair önergenin kabulü münasıebedyle 432 

Ahmet Morgil (Rke) - Köy okulları ve 
enstitüleri teşkilâtına ait 4274 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair KaHttn münasebetiyle 104,111 

N 
t tazminatı hakkındaki Kanun münasebe

tiyle m 
— Yabancı memleketlerle geçici mahi

yette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vi-
venditer akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddhmn gümrük resâmlerinde deği
şiklik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaş-
mıyan devletler muvaredatma karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 

i uzatılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 149 

O 
I ve Karayolları Gen«l Müdürlüğü Bütçe 

kanunfeirıaa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 366 

— Iknizaltıcı ve Dalgıçlara verilecek 
'flaisminat hakkındaki Kanun münasebe-



- 43 -
Sayfa 

tiyle. 113 
— Heyeti mahsusalarea haklarında^ ka- * 

rar verilmiş olanların emekli hakları
nın mahfuz tutulması hakkındaki Kanun 
münsebetiyle 245,246,251 

—• Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı 
Osmaninkı Türkçe. Cumhuriyeti Memali-
ki toficine çıkarılmasına dair olan 431 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesi ve aynı kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiy-

Je 216 
— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş ve 

Kadroları baklandaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) »ayılı eetvelde değişiklikvyapıl
masına dair Kanun münasebetiyle 373 

— Tıp Mensuplarının Devlet Teşki
lâtında* Va&üeye Alınma Şartlan hakkın
daki Kanun münasebetiyle 385,397 

Sayfa 
•-— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu

nu münasebetiyle 318 
— Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun 

münasebetiyle . 52 
— Usul hakkında 337 
-r Vakıflar Kanununun 27 nei madde

sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 429 

Hamdi Orhon (Trabzon) - Millî Sa
vunma Bakanlığı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin yekdiğerinden ayrılması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 419 

— Rize İline tâbi Güneyce tke mer
kezinin nakledilmesi, ve adının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 202,205 

— Tıp Mensuplarının Devlet Teşki
lâtımla Vazifeye Alınma Şartları hakkın
daki Ksa»«ı müftasebBliyle 406 

ö 
Himmet ölçmen (Konya) - Bataklık

ların kurutulması ve bundan elde edile
cek topraklar hakkındaki 5516 sayılı,Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren Kanun 
münasebetiyle 59,66,95,96,97,98,195,277, 

284,286 
— Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 

Giriş Genel Tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair Kanun münasebetiyle 410 

— Seyhan barajının finansmanı için 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
ile akteddlen 18 Haziran 1952 tarihli An
laşma ve eklerinin onanması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle > 374 

Saim önhon (Kocaeli) • Uçuş tazmina
tı hakkındaki Kanun münasebetiyle 137 

Talat Vasfi öz (Ankara) - Tıp men
suplarının Devlet teşkilâtında vazifeye 
alınma şartları hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 390,331,400,406,407 

Mehmet- özbey (Burdur) - Köy Okulla
rı ve Enstitüleri teşkilâtına ait 4274, sa
yılı Kanunun 13 ııcü maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun münasebetiyle 102 

— Rize tüne tâbi Güneyce tke- mer

kezinin nakledilmesi ve , adının değişti
rilmesi , hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 201 

Kemal Oscehan (Afyon Karahisar) -
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda bâzı değişiklikler yapılması
na ve bu kanımabâzlhükümler eklenme
sine dair olan Kanun münasebetiyle 144,145, 

14i,147 
Muhittin Öakefeli (Samsun) - Uçuş 

tazminatı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 16 

Kari özsan (işletmeler Bakan Vekili 
ve Çalışma Bakanı) - Zonguldak Millet
vekili Hüseyin Balık'm, Amasra'daki Dö
kük ye Tarlaağzı oeaklariyle Kurucaşile'-
deki tdareağzı, Azdavay ve Söğütözü 
maden kömürü ocaklarının işletilmesi 
hakkında ne düşünüldüğüne • dair sorusu
na cevabı 322,324 

— Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'm, petrol istihsal miktarı hakkın
daki sorusuna cevabı 326 

— Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
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Balık'in, Zonguldak - Karabük Hattının 
münakale durumu hakkında ne ^ düşünül
düğüne dair sorusuna cevabi , 

Mazhar Özsoy (Maraş) - Bataklıkla
rın kurutulması ve bundan elde edilecek 
topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini deliştiren Kanun 
ınüasebetiyle v 

Sayfa 

325 

279 

Sayfa 
— Heyeti mahsusalarca haklarında 

karar verilmiş olanların emekli hakları
nın mahfuz tutulması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 24$ 

— Köy Okulları ve Enstitüleri teşki
lâtına ait 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
münasebetiyle 109,111 

»t»a w -n«w»»tr:ştipcTfcifr^»tt-'.! 

Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) -
Devlet memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi ve Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hü
kümler ilâvesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 160,161,162,163,192 

— Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâ
tına ait 4274 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun müna
sebetiyle 107409,111 

' — Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtın
da vazifeye alınma şartları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 399,401 

— Zonguldak Milletvekili Yunus Mu-
ammer Alakant'm, milletvekilleri ara se
çiminin bu yıl yapılmamasına dair olan 
önergesi münasebetiyle 259,270 

— Yabancı memleketlerle geçici ınahi 
yette Ticaret Anlaşmaları ve modüs viven-

îdüer akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin, gümrük resimlerinde değişiklik 
yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan dev-

Jetler muvaredatına karşı tedbirler alınma
sına yetki" veriİmesine dair 4582* sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılması hak
kındaki Kanun münassebetiyle 1f»<» 

Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) - An
kara'da Gençlik Parkmdaki bina ve tesis
lerin Ankara Belediyesine devrine dair 
Kanun münasebetiyle 239 

— İtalya'da vuku'buJan su baskınların
dan zarar görenlere yardım olmak üzere 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adma 
italya'ya (250) ton buğday gönderilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının geri •verilme
sine dair 291. 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâ
tında vazifeye alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 407 

Nâtık Pbyrazoğlu (Muğla) - Millî .Sa
vunma Bakanlığı Gülhaııe Askerî Tıp Aka
demisi ile Ankara Üniversitesi Trp Fakül
tesinin ye'kdiğerinden ayrılması hakkında
ki kanun münasebetiyle 419,423 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâ
tında vazifeye 'alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 393 

Rifat Sivişoğlu (Zonguldak) - Heyeti 
ınahsusalarca haklarında karar verilmiş 
olanların emekli haklarının mahfuz tutul
ması hakkındaki kanun münasebetiyle 

— Bize iline tâbi Güneyce ilce merke
zinin nakledilmesi ve adının değiştirilmesi 

247 

hakkındaki kanun münasebetiyle 207 
Server Somuncuoğlu (Sinob) - Batak

lıkların kurutulması ve bundan elde edile
cek topraklar hakkındaki 5516 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren Kanun 
münasebetiyle 196 
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Mehmet Daim Süalp (Siird) - Ankara'
da Gençlik Parkındaki bina ve tesislerin 
Ankara Belediyesine devrine dair Kanun 
münasebetiyle 241,242 

— Bataklıkların kurutulması ve bundan 
elde edilecek topraklar hakkındaki 5516 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
Kanun münasebetiyle 58 

.— 1952 yılı Bütçe Kanunu ile Ankara 

Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 

— Kamulaştırma Kanunu tasarısının 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
İçişleri Komisyonu raporu münasebetiyle 

— Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun 
münasebetivle 

Sayfa 

365 

226 

46 

Mazhar Şener (Giresun) - 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun münase
betiyle 376 

— Eskişehir'de sel baskınından zarar 
görenler için yaptırılacak meskenler hak
kındaki 24.111 . 1950 tarih ve 566Ş sayılı 
Kanuna ek Kanun münasebetiyle 427.431 

— Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâ
tına ait 4274 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun müna
sebetiyle 109 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtın
da vazifeye alınma şartları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 391,394,398.404 

Hamdullah Suphi Tanrıöver (Manisa) -
Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osraaninin 
Türkiye Cumhuriyeti nıemaliki haricine 
çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Kanu
nun ikinci madesinin değiştirilmesi ve aynı 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle 

Kâmil Tayşı (Diyarbakır) - 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun münase
betiyle 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Bataklık
ların Kurutulması ve bundan elde edilecek 
topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanun müna
sebetiyle 

— Kanun tasarı ve tekliflerinin soru
lardan önce görüşülmesine dair önergeler 
münasebetiyle 

— 10 . VI . 1946 tarih ve 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II. Millî 
Eğitini idareleri) kısmındaki ilkokul öğ-

368 

288 

228 

retmen ve yardımcı öğretmen kadrolarının 
kaldırılarak yerine dört yıllık öğretmen 
kadrosu konulmasına dair Kanun münase
betiyle 380 

— Parlâmentolararası Birliği 41 nci 
Konferansına katılacak üyeler hakkında 

223 i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
ı tezkeresi münasebetiyle 361 
i — Seyhan barajının finasmam için Mil-
| letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile 

akdedilen 18 Haziran 1952 tarihli anlaşma 
ve eklerinin onanması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 375 

— Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 138 

Ziya Termen (Kastamonu) - Bataklık
la nn kurutulması ve bundan elde edilecek 
topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâişı maddelerini değiştiren Kanun müna
sebetiyle 90,91 

Hüsamettin Tuğaç (Kars) - Eskişehir'
de sel baskınından zarar görenler için yap-
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tırılacak meskenler hakkmraki 24.111.1950 
tarih ve 5663 sayılı Kanuna ek Kanun 
münasebetiyle 426,428 

Muhit Tümerkan (Sinob) - Bataklıkla
rın kurutulması ve bundan elde edilecek 
topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanun müna
sebetiyle 62,63 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâ
tında vazifeye alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 395,396,403,406 

Cezmi Türk (Seyhan) - Bataklıkların 
kurutulması ve bundan elde edilecek top
raklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun . 
bâzı maddelerini değiştiren Kanun müna-
sebebiyle 56,58,59,61,66,97,98,197 

— 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 367 

•-- Gümrük Tarifesi Kanununa . bağlı 
Giriş Genel Tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair Kanun münasebetiyle 411 

— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş ve 
Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair Kanun münasebetiyle 372,373 

•— Millî Savunma Bakanlığı Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi ile Ankara Üniver- j 
sitesi Tıp Fakültesinin yekdiğerinden ay- i 
rılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 421 I 

—10 . VI . 1946 tarih ve 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II. Millî 
Eğitim idareleri) kısmındaki ilkokul öğ
retmen ve yardımcı öğretmen kadrolarının i 
kaldırılarak yerine dört yıllık öğretmen ı 
kadrosu konulmasına dair Kanun münase- i 
betiyle 379 

— Seyhan Barajının finansmanı için 1 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası j 
ile aktedilen 18 Haziran 1952 tarihli An- I 
laşma ve eklerinin onanması hakkındaki i 
Kanun münasebetiyle 374 

— Tıp mensuplarının Devlet teşkilâ- | 
tında vazifeye alınma şartları hakkındaki i 
Kanun münasebetiyle 393 j 

Sayfa 
— Türk Ceza Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporunun ön
celikle görüşülmesi hakkındaki teklif mü
nasebetiyle 237 

— Usul hakkında 252 
— Yabancı memleketlerle geçici mahi

yette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Viven-
diier akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin Gümrük resimlerinde değişik
lik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan 
devletler ımıvaredatına karşı tedbirler 
alınmasına yetki verilmesine dair 4582 sa
yılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 153,154 

Kemal Türkoğln (Mardin) - Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi ve Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler 
ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 164, 

165,166,167 
Eskişehir'de sel baskınından zarar 

görenler için yaptırılacak meskenler hak 
kındaki 24.111. 1950 tarih ve 5663 sayılı 
Kanuna ek Kanun münasebetiyle 427,428 

— Tıp mensuplarının Devlet Teşkilâ
tında vazifeye alınma şartları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 404,405,408 

---- Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
teklifleri ve Adalet komisyonu raporu 
münasebetiyle 317,318 

— Yabancı memleketlerle geçici mahi
yette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin Gümrük resimlerinde de
ğişiklik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaş
mıyan devletler muvaredatma karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 147.149,150,152,153,156,157 
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Bakanlığı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 

Murad Âli Ülgen (Konya) - Uçuş taz
minatı hakkındaki Kanun münasebetiyle 46 

Lûtfi Ülkümen (Aydın) - Bataklıkla 
rın kurutulması ve bundan elde edilecek 
topraklar hakkındaki 5516 sayıh Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanun münase
betiyle 60,62,64,288 

Ahmet Kemal Varmca (Gümüşane) -
Ankara'da Gençlik Parkındaki bina ve te
sislerin Ankara Beieâîyesitfe devrine dair 
Kanun münasebetiyle 342 

— Bataklıkların kurutulması ve bundan 
elde edilecek topraklar hakkındaki 5516 

Sanı Yaver (istanbul) - Temyiz Mah
kemesine bir senede gelen ve intaç edilen 
dâvalara, istanbul İcra daireleri miktarı 
ile teşkilâtına, Sulh mahkemeleriyle Temyiz 
Hukuk mahkemelerindeki dâvaların talik 
müddetlerine ve Temyiz Mahkemesinde ça
lışan zevatın sıhhi durumlariyle ne derece
ye kadar alâkacjar olunduğuna dair soru
su münasebetiyle 330,334,336 

— Zonguldak Milletvekili Yunus Muam
mer Alakant'm milletvekilleri ara seçimi
nin bu yıl yapılmamasına dair olan öner
gesi münasebetiyle 271,272 

Sıtkı Yırcalı (Gümrük ve Tekel Ba
kanı) - Gümrük Kanununun 18 nci mad-

8ay*a 
yekdiğerinden ayrılması hakkındaki Taa
mın münasebetiyle 4Î8 

— Usul hakkında 191 

Ekrem Hayri Üstündal (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı) - Tıp mensupları
nın Devlet teşkilâtında vazifeye alnıma 
şartları hakkındaki Kanun münasebetiyle 386, 

398,399,400 
Yümnü üresin (Bilecik) - Uçuş tazmi

natı hakkındaki Kanun münasebetiyle 15,16, 
47,49,50,51,52,140 

sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 
Kanun münasebetiyle "289 

— Riae İiiıte tâbi G&oeyoe itioe B&eeke-
zinin nakledilmesi ve adının değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 204 

des< uyarınca Gümrük Resminden muaf 
olarak yurda giren eşyadan Tekel maddesi 
olanların Tekel Resmi ile diğer vergi ve re
simlerden muafiyetine dair Kanun müna
sebetiyle 292 

•— Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair Kanun münasebetiyle 409, 

413,416 
— Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain 

Andlaşması ve Modüs Vibendi akdetmiş 
devletler mallarından bâzıları için Giriş 
Genel Tarifesindeki Resim hadlerinde ya
pılan indirimlerin kaldırılması hakkındaki 
kanun tasarısı ile Gümrük Tarifesi Kanunu-

O 

V 



Sayfte 
na bağlı Giriş Genel Tarifesi (Cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sının görüşülmesi için geçici bir komisyon 
kurulması hakkında 377 

Ümran Nazif Yiğiter (Konya) - Tıp 
mensparmm Devlet teşkilâtında vazifeye 
alınma şartları hakkındaki Kanun münase
betiyle 398,404 

Kemal Yörükoğlu (Gümüşane) - Heyeti 
mahsusalarea haklarında karar verilmiş 

Cahid Zamangil (Trabzon) - jiir Avrupa 
Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 
Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
2 sayılı Ek Protokolün onanmasına dair 
Kanun münasebetiyle 295,313 

— Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Gi
riş Genel Tarifesi cetvelinde değişiklik ya
pılmasına dair Kanun münasebetiyle 416 

Kemal Zeytinoğlu (Bayındırlık Baka
nı) - Bataklıkların kurutulması ve bundan 
elde edilecek topraklar hakkındaki 551(5 
sayılı Kanunun bası maddelerini değiştiren 

âayfa 
olanların emekli haklarının mahfuz tutul
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 245, 

246,247,248,249,250,251 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair olan Kanun münasebetiyle 142,144 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak} -
Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 46 

z 
I Kanım münasebetiyle 54,58 

— Seyhan Barajının finasmam için Mil
letlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile ak-

I dedilen Anlaşma eeklerinin onanmasına da
ir kanun tasarısının geçici bir komisyonda 
görüşülmesi hakkında • 338 

— Seyhan Barajının finasmam için Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile 

I akdedilen 18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma 
I ve eklerinin onanması hakkındaki Kanun 
I münasebetiyle 373 


