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BAİSİLNLAB KURtttVÜ 
-Sayfa 

letvekili-; Fevzi •.• Lûtf i • ^ ı ^ S î B a ^ o ^ J m m . 
tâyin edildiği (3/194) 

Sayla 
272 

KANUNLAR 
Sayfa 

—- Halkevleri için ' ithal olunacak , 
radyo re sinema makinelerinin Mu
amele Vergisiyle G-ümrük ve Oktru-
v« resiıvdermden istisnası 'hakkındaki 
1\ari.urj.an- yimirlükten kâldınMaşına '•' 
dair Kanun -' • • ' •. '•'••"'*" 84:85 

5785 —- Eskişehir'de- Vakıf Çifteler- Çift-' 
üği-k;ijı$e-i<f$ai edilmiş yerlerimin-

• f:eritti:isîl aranITIism ası' hakkiiîda ' Ka- ' 
' , . , , , , o ~ O A A-» r;rr .1 r\f\ i n ^ ' l 1 O ' . I ^ O f O f 

/ L I J J I '< . / . .J- . .^ . , .> . . ' I . i l H j , j . l ; j : ; J . (..:• , . ı - v , . ı y u . , 
' * " i f><ry i ö r 

Û7SG — -EüLcdij o Gelirleri \ 'Kanununun 9 
.ÜCÜ. maddesinin 1 ııci fıkrasının' de-- -

. *Hşrirrİnuwi hakanda Kantin' ":"'"47:57,68: 
73.159 

57S7 • ' "''/a- ı̂i Birliği Kanununun kaldırıV. "•..'•_.' 
mnsı hakkındaki 4932. sayılı, IÇanuııda -
değişiklik y&pijmain hakkında Jyanun 120: 

129,208:209 
Artırın a' ve 'Eksilf rac' ve'?hafe'" fe' '"''' 578S 

576ü 

5790 

rıbiiosii'e d ^ r Karnın ' \ 3,15ü:160,261 
---.Askeri -Alem urlar Kanununun &İ2S 
sayılı, Kan unla değişen. 5 uci. madde-
sinm 3'.ricü fıkrasının' depştmlmesl-."\ 
no ve 'bu kanuua geçici ftir nıaclde 
ckjvnmesme dair .Karilin 140,230:231/ 

' .274:275 
-•;•; Avrupalılarar.ası Tediye Birliği ; 
Ani aynasının 8 n.e.i maddesi İnikünv 
1 erinin ',Turlu ve''ile"Tra^^.JşvtJ^iÇa.."'^ : 

ialuikj.uı. mümkün. kılmak .üzyre 
v!,i4atr edilen mektupların onanması..,. 

No. • Sayfa 

_ . ..İmkkında Kanun 30,225,273,278,285, 
" J v ^ - 288:291 
5791 — Çekoslovakya'jrjfc eski ve. yeni tür 

f ün satışlar* •• hakkındaki i pç$iQ&ojji#: 
onanmasına; dair. Hanun .-.,!-• 30,22^,273, 

•:-.et.f: -uJ- ; - - ^ ^ : r r CT$£gft2g3:295 
5792 —.,AvriipaUlaraa!»».:' •. Celiye; Birliği 

Anlaşması hükümlerinia•> Türkiye ile 
Belçika arasında ' tatbikim rttümküîi 
kılmak üzere; imzalanan Pr otokolünV 

• onanması hakkında Kanun •. #Q,2g£,273: 
.. ;; 274,281,-285,296:299-

5793 —- Millî Eğitim Bakanlığı- Merkez 
Teşkilâtı ve Vazifeleri • hakkındaki 
2287 sayılı Kanunun 2773 sayılı Ka-

^•"^ıvunla değiştirilen. 9 nen maddesine 
bîr fıkra eklenmesi hakkında Kanun 103, 

: 226^74;28İ^85;Sd(>i303 
5794 — 5450 galyilı -Kaıiurilâ onanan Mil

letler a^ r^ ' -' 
meşine ek' Telgraf -ye Telefon- -Tüzük-

•• Terini, Nihai Protokolü, karar ve di
lekleri ihtiva; eden. vesikaların • inan
ması hakkında Kaımn '185,231,27&,> 

•• • ....;, •,-.•':• ry^: >. • :. 2Şl ,285 ,3p4 r :^ 
57$5 -T-*;ÎM0?k; JVapiiimn^ :ölen- aşk&r£;§şr,;,.'... ;• 

İnsi arın şehit, «Jul ye yetkinlerinin de , 
şehit dul ve yetimi sayılması hakkında 
İvanun 271,324,387:388 

579G — İstanbul Üniversitesi Binalâr'mın 

pumasına dair Kanun M3;345,390:391 

;,'•,* i *W*Âş^,-'^»MBÎŞrtî^l 

http://ari.urj.an-
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No. Sayf* 
5797 — Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Mü

şavirliğinin ve Muhakemat Genel Mü-
düriüğünün vazifelerine, Devlet ciâya- •-•-; • -
hırın m takibi usullerine dair olan 4353 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 345,392:399" 

5798 •—Kör, Sağır ve Dilsizlere mahsus bâ
zı alet ve cihazların Gümrük Resini • 

c.v:-.v?"'ilo diğer vergi ve resimlerden muaf-
i-.-lığı hakkında Kanun 218,263:265,265,362: 

364,365,366,373:376,387,401*407,431:434 

5790 — Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşma
sının 13 ııcü maddesinin değiştirilmesi l . : , . ; , 

ı;. ,; i(jin Belçika Elçiliği ile teati olunan 

No. 

5800 

r.S0? 

mektuplarm onanım-.yı -hakkında Ka-
rıun 259,285.304,305:36G,366,37 T :380,387, 

401,407 :4ü8,435:4iib 
— Kadrodan çıkarılmış bulman harh 
{yemi lirinin satılma sın a riair Kar'un 386. 

-;59:'>':o 

M ur r:iiu-;.ül; ' j ' 

Milletler Gıda ve Tarım Teşkil âti, 
Birleşmiş Milletler v,> Md'ietkrar.^ 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında, 
Akdeniz Mmtakası -Hükümetlerin t; -bâ
zı Teknik -Yardımlar Teminine - dair 
Anlaşmanın onanması hakkında Ka
nun 844,345:34b,38ö,444,44o,4ö9,460,4ti8, 

470,471 :474 

KAEAELAE 
1730 -± 2591 ve' 4298 sayılı kanunlarda : -. -

zikrolunan (Eşkiya* müsademesinde 
; malûl olan) tâbirinin yorumlanması 
•' na mahal olmadığına dair 3,73:79 

1731 —i: Jandarma Yarbaylığından müsta
fi Rif at Ay ay din 'm 3 yıllık kıdemi-' 
nin tanınması hakkındaki Dilekçe 
Komisyonu Kararının kaldırılması-

-/< ; nâ;da ir . , < 185,231 
^ Albay Yaşar Sokullu'nun nasbm:n 
düzeltilmesi hakkındaki DiLekçe-Ko
misyonu Kararının kaldırılmasına 

1732: 

dair.- :. ..•; .. . ' 185,282 
1733 —: Millî Korunma Kanununun 39(54 

sayılı Kanunla değiştirilen 6 neı mad
desinin verdiği salâhiyete istinaden 
ihdas edilmiş olan kadrolarla bu. 
kadrolarda yapTan değişiklik ve il
galara. dair kararların tasdiki lıak-

. . . kında-Karam .-313,362 
1734 —- Haziran : Kasım 1950 aylarına 

ait Sayıştay raporuna dair 271,317,460 
1735 _ . .Aralık-: 1950: Şubat 195:1 aylarına 

• ait Sayıştay raporuna dair... 217,317.460 

ÖNERGELER 
/Ankara [Hâmid Şevket İnce] 

1. — l numaralı Geçici Dilekçe Komis
yonunun Sabahattin; Akyıldız hakkındaki 
kararının Kamutayda görüşülmesine dair: 

( 4 / 1 5 7 ) : . •,-,,'. •,•/..,.. .,,.•:. 3 1 3 , 3 4 6 

2. —'I numaralı Geçici Dilekçe Komis^ 
3^0'nunûn ' Sabahattin Akyıldız • hakkındaki 
kararının Kamutayda görüşülmesine dair 
'önergesinin geri verilmesi hakkında (4/159) 346 

Bingöl IFeridun Fikri Düşünsel ve 4 
arkada§tj 

3. —- İstanbul' Selimiye Hayvan Sağlık 
Okulu mezunlariyle İstanbul Sağlık Memur
ları Okulu-M 1945 yılı mezunlarına yedek 
subaylık hakkının tanınması-hakkındaki ka-. 
nun teklifinin geri verilmesine dair (4/ ioİ) 3 

•Jİ.O 

Burdur [Mehmet özbey] 
, ,4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 65 nci maddesi Tl 
işaretli fıkrasının (K) bendinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin, geri ve
rilmesine dair (4/165) 

5. — Yurt içinde ve memleket dışında 
•her hangi bir bakanlık hesabına okutulacak 
talebelerin'masraflarının ödenme.şek!i hak* 
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine 
dair (4/162) 386 

Çoruh [Mecit BuminJ 
6. — 510, 4192, 4287, 4291, 4333 ve 5190 

sayılı kanunlarla verilmekte olan hayvan 
yem bedellerinin birleştirilme/si hakkındaki 
kanun tektiiıniü. jg-erı v^riimeoLU^ . dair 
(4/154)'. . • . . . JLifö ü.BB 

:olu 



Sayfa! 
•Erzurum [Bokadır JJülgar -oe ıi£, arjta^ 

7 . / ^Be l ed iye Gelirleri Elanumııran 21 
nei maddesine bir fıkra eMeinttesinedair 
oları kanun teklif inin geri verilmesi hakkm-
>te<$/l&}'-•''/:';lW;,:..";' \ ' ""' ' 4 4 3 4 4 4 

i>ra.UHÜV IBmri Sedirıi GökvÂlJ. 
S.—r îş" Kanununun 5518 sayılı Kanunla 

değiştirilen 2 xıci maddesinin (A) fıkrası-
i;.ır» yorumlanması hakkında (4/î5'3y 103 

Konya [Murad Âli ülgen] 
İh — Diıckçe Komisyonunun iö . V . 

iyol. tarihli. Haftalık Karar Cetvelindeki 
• 633. sayılı kararın Kamutayda görüşülme-'' 
sine dair (4/156) ' 218 

Mardin [Azh Vras] 
İÜ. 1 Xuınara.îı Geçici Dilekçe Ko% 

ııti«yonunun 4 . VI . 1951 tarihli Haı tahk 
Karar Cetvelindeki 697 sayılı kararın Ka-
muiayda görüşülmesine dair (4/152) ( 5 1 

Ordu' [Rcfet Aksoy] 
11. — Dilekçe Komisyonunun 11 . VI . 

1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
67 o sayılı kararın Kamu tay d» görüşülme
s i n dair (4/158) '-£13 

•pi/e fAhrvri M»rcnll ' 
"•i v' J . . . . . . . . 

12. .---: Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayıü" : 

Kanunun bâzı maddelerinin, değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi. 
hakkındaki 4598 sayılı Kantinim'' 4 ncü 
maddesiyle bir fıkra eklenmesine dair olan 
kanun teklifinin seri verilmesi hakkında 
(4/361) 3«7 

Tokad f A hm et 'Gürhan 1 
13. — Dinî +.ahsiî müesseseleri açılması 

ve Vakıflar idaresin:.:. Diyanet İşleri Baş-
kanlığına bağlanması hakkında kanun 
teklifinin geri verilmesine dair (4/155) 219 

Vojsgad [NiyaziMml Alçılı ] 
I4.v—r Af Kanununun T nei rhadde^iniıi 

yorunıla'nınaşı ha$&mç& (-4/166) " 

Sayfa 

442 
•.\fi[iı 

tfijij 

I V . 
Edirne1" [Eüknt^di^Nd^^iögtû] 
1. — Dilekçe' Komisyonunun 16 

1951 tarihli Haftalık Karar ^Getveİindeki" -
396 sayılı "Kararın- Kamutayda' görüşülme-^*'' 
sine dair (4/146)*'"';*} ':y/ •'; ll0;fı;271jaİ17«:324 

Elâzığ [Mehmet Şevki Yazman] : ; : ;; • >'' > ",;. 
2. — Dilekçe Komisyonunun ^5.1:1951 

tarihli ; Haftalık Karar Cetvelindeki : 222 
sarılı 'Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair (4/103)- 313,361:362 

Erzurum [Bahadır Dülger ] •>••. : : 
•3: — 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zik-

rolunan (Eşkiya müsademesinde malûl 
olan) tâbirinin yorumlanmasmas-dair. (4/89): 3/73: 

79 
Kocaeli eski Milletvekili [İsmail Rüştü 

Aücsal] 
4. — Dilekçe Komisyonunun 16.11.1950 • 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2937 - -
sayılı Karar m Kamutayda görüşülmesine 
dair (4/26) ' ' 185,231 

Samsun, eski Milletvekili [Hüsnü .Çta?,] •-•• 
kır] . . - . « - . . • • • 

5. — Dilekçe Komisyonunun 6 .1 .1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2695 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair (4/33) / 7 ' : ' ' 185,232 

Seyhan [Sinan Tekelioğlul 
6.—- T Numaralı Geçici Dilekçe Komis-

yon^nnn 25 .V .1951 tarihli Haftalık ŞŞ- : • * 
rar Cetvelindeki 628 sayılı Kararın Kamu-' 
tayda görüşülmesine dair (4/150) 140,195:208 

Yozgad[Yusuf Karslıoğlu] 
7. '—İçtüzüğün 53 ncü maddesinin yo- . 

rumu hakkında (4/134) . - ' . ' , " . 20:28,34:40 

RAPOKLAB 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1 . — Af Kanıınunnn 7 nci maddesin
deki (Vergi'cezaları) tâbirinin muhtevası-,'. 

. na (rümrük Kanununda yazılı bulunan ' 
(vnr- s a l a r ı ) mn da dâhp;,olup;/blinıya-' 
cağının .yorumlanm.asına dair Başbakanlık 
teskeresi hakkında (3/1880.) 385,468,470 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan. Sabi?'in, Türk Ceza Kanununun 161 
nei maddesinin değiştirilmesi hakkındaki. 
kanun teklifine dair (2/229) ../..'. 386İ468 

.3,-.. Ismailoğiu-1310 doğunilü:.-!Ajıhİ'etv' 
lMnir.cioğlu 'nun hülcümluolcjütu- cezanın 

i affı h a k k u M (6?35) ; ; ' 313;365 
- / » c î , ^ ' . : . •••<•' ' - i • • • ; : * . . ' :•.'' 



1. ~~- 'Âpı 'kiİMveklİİ Celâl Yardini 
cı'nm, hastane, okul, park, meydan, ead^ 1 
de,-ir&'djrûflı- \^rA^sMÎTO'S^se86:î^e:S^apılai*a 
yaş/ryâ'n ki§i! aof ta i^ : ' 
d a f c l ' t e f e kmiim^mr-(2fU)'-' Î17':119;129 

'2.. — Erzurum Milletvekili Bahadır 
DüTjî&r'în', ÎBasın' ^ir î iff : İrtahtamnUrı kal
dırılması hakkındaki 4932 sayılı Kamanda 
değişiklik. j%Mmasina tföiY Satürn tekliîi 
hafâfeiö;;(;2/l|5:y . ' ; ; ' ; - ' 'Mü2ÛfMM\ 

ANAYASA KOMİSYONU KAPORU 

1, ~~ Yozgad Milletvekili, Yusuf Kars-
hoğftı'nun, |tçjtüzijğün 53 neü-maddesinin 
yoramu hakkındaki önergesine dair 
temi} : V " V . ..:.; '20£€,34:40 

BAYINDIKLİfc feûMStf ONU ftA^ÖRLARI 
. , 1 / . — istanbul uidyQyat^i3İ^Dİ£Harınin. 
yapımı hakkındaki 4999 sayılı İCananün 
birinci maddesinde değişiklik yajnlması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/2M) ,>3f5"r 

• ... 7. . r . . . , ,. . • 590:391 

— 4" 
. , . Sayfa 

4. — Konya Milletvekili Ümran Nafiz 
Yiğİter'in, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 398 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/9) 386 

5. ~- .Malice Bakanlığı Başhukuk Mü
şavirliğinin ye. Muhakemat j^nel Müdür- . 
lüğünün vazifelerine; Devlet . davalarının 
#aM]ji usullerine ve merkez ye vilâyetler 
kadrolannda bâzı değişiklikler ;yapılmasına 
dair olan 4^53 şajyılı Kanunda , d&ğigiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/JLT2) 345,392:390 

6. -— Zonguldak Milletvekili AMtir?pah-
man Boyacıgiller'in, Türk Cteza Eanıuıu-
nun 3038 sayılı Kanunla :değişeâ t35 tfe 
436 ncı maddelerine fıkralar .eklenmesi: •. 

Mkfcftıdaki^kânun teklifine dair (2/228) 313,362 

: 1.• -rr^l^akfa;;§it tarihî vy e mimari „kjy-
; mefci haiz ola.n eserlemıi Işorunmay - bakım 
ve restorasyon -işlerinde . uyuîaeak pren-

":: :$^-^ '^^ ?-

1. ---..Askeri mamurlar,..haki:,.aldaki Kâ
nunun, ojM... sayalı Kanuuia, duiişudlen. 
5 nci, maddesinin''3 -licıi fıkrasının değiş- * 
•tirilmeşine ve bu kanurYo'4?eKicT bir" madde !;'" 
eklonınesine ;dair kamın .tasarısı hakkınd'k "'' 
(1./15*) ,- , '•. ..,. 140;230:23i;274:275 

2.. Astsubay Kanunu tas/ı'rifli hak-. 
kında (1/103). - . ; '. ;,."/./- •; 386,444 M'J 

3. — Balıkesir Milletvekili .Müfit Ut
kuyum eu-'nun, Devlet. Memurları ''•Aylıkla
rının Tevhit ve, Teadülüne dair oian op-:>ü 
sayılı Kanunun • bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı :madd.eler .CK-
lenmesi hakkındaki 4598 .. sayılı Kanuna 
ek 4908-sayılı- KanuıVım I nçı msdtfeşinb 
iki.fıkra eklenmesine du r . , kanun t .kil l i , _ 
hakkında (2/174) .' . '^ ;- / ^ / l Ö Ü ^ 

4. — B o k Milletvekili ; İanı ır ı İJan.^-
man ve 16 arkadaşı ile Edirne .Milletvekili 
Çem-ftl KöprÜLİü.iıün, ilkokul öğretmenleri
nin veya ilkokul öğretmenliğinden, .gelerek 
orta ve daha yüksek dereceli Öğretim mü
esseselerinde öğretmenlik yapanların ya-, 
but Millî Eğitim Bakanlığı merkez' ve 
tnsra teşkilâtında eabsarslnritı hi/.m'c-.:'mud-
detjerine güre,, iilacaki.cU.-i ayj.±k • uerecek-r*. ,,. 
hakkınclaki kanun- teklifine dair.,(2/4oy Jöli, 

• '.'"•V :../,- r . . • .. , ' İ4'r>:]59 
.5 . ----- Dinl.yayi.niar dönor sermayesi, -

hakkında. kanun, tasarısına dair (.1/184) 34o, 
. ... . ,. , . . .. . _ . . 3ŞÖ":390. 

;;. 6. — IS rz urum Milletvekili Ualıaçbr . 
Dülgerin, -2591 v-e 4298-sayılı kanunlarda 
zikr olunan -(Bskiya. müsademesinde mAKıJ 
olan) tâbirinin yomnıtnnmnsm*» dair ön.e.r-

• g^^Mîi.W$) \h\ , / ; / . ' . >;?n;7o 
T»--T-, Erzurum ..MilLetyekili , j îaüad^' ., 

Düiger ve 3 arkadaşının, Belediye Gelir
leri Kanununun 21 nei maddesine .bir fıkra 

Mâennıesine dair kanun teklifi hakkında 
( 2 / 2 6 1 - , ; - : ,: -;v,.-:-;-,..>,,,...., , . ,209,272:273 
. '& ' - - ' Erzurnjjjr "Milletvekili ~laid ":Bi\-

şak 'in,, Artırma, Jiksiltme . ve, İhale. .Kamı-- r 
nunuTi -60 ncı maddesinin değis't-irilm-osi 
hakkındaki kanun teklifine "d?ir fÖ/ÜSOV.'' BjKç>, 

Pl. öfein- •^''•^''^ 
rısma dair (1/14) ^29:230,36^> .maddesinirt'vB) fıkrası ile bu. kanuna ba^'-

http://iilacaki.cU.-i
http://Dinl.yayi.niar


; 7 _ . Sayfa
lı .% • o, 'X* '4 uiui5.ar.ajii:'. .eetyŞÎÎer '-'siÖfeüİİÜâru" ) 
m ev Mi'^VüVfî^t'^^Vî yhvı'ifrdaıırn s sı h akkm- i 
d a k Y ' t f t p ^ ^ 183 

10. '•••'-- Ivavrodun ç «kar diriliş bulunun'' ' ; i 
i'.j.ı'b 'g//raüc:rl'n.ijv satılmaünia ua iv /kanuı i '""' 
la^arioj hakkında- (i/lÖo) : -••' 386,459 r460 

1:1. -^-Kayseri-vo kiskigelıir- Tayyare : ' 
îabrikalanııa ınüteda\qi^seTniayfe';verilmesi-:' ••' 
hakkmda-ki-352^-sayılı.Kanunun • kaldırıl- : 

ma-sma. doud- -«emayeye. a i t ' . mevcut rpm-•;•;.•: • 
ranttı" lia^m-eo* '£roKr-kayd(>3/iMmasiîra,düdî*..v- . 
k a mm -t a* atf «bb akkm dî£ & / l ^ ." • f. SIK ,2Cy&272 

•t?. - - :MyIi r^BakaMıgı :Ba^kt ık : ] \ fü . .. • 
•çavirliğinm ve Muhakeü&fr'^rıelölüdür- ::.. ; 

lügürıün; •.Viizifeierine, Devlet-, dâvalarının .• . 
i;akii4^ı^H{i«.-4^i;A^„;4nfci-3ieji ;tfe y ^ y ç t ^ , ; ^ i. 
k a ^ i a r n ı d a , /şuzi..değişikUkler- ^amhn^irv, <,. ( ;,' 
ııa:&&kr<llan-i43^ r 
4ik..;7apılması hakkındaki kanun tasara&rrca. ı? > > 
dair (J/172) 345^392:399 

-1-8. — Mil î ;Eğitim: ^ f e t ı h l ^ a ^ ^ l l ı \ 
oku]4a:r<Jira';(]fe î l 
seç'îbnvsl, i)a^vl)U^srW^da'ğıtdm^;kak^în--..;:' I 
dak'i t>429 d a y / ı İTammâbbar mûdde .eklen- . ; 
lutsîii-ijtt'.-dair. kanun, tasarayi -hakkında .• \ 
il/luy . . .-,i£3/i2ö,274,281^,30ö>3Ü3 

•• ~14. •-*- Milli Korunma Kanununavgöre -: 
nm'h'teift' bakanlıklarda ihdas -edilnıiş. olan 
hiznVetJerc; ait. kadrolarda ,yapılan değişik-; 
lik ;i%dlfalariK onanma«rlmkkmdakl.Bas-- ' '.; 
bakanlık ' t e k e l l e r i n e -dâir (3/39. 46-; .47, " ; 
m. 49, 5C)/-52;53, 54,/>5,;56,.,57,-58, .%;'6Q, : ; j 
v6l;/îİSn 313,302 

= •1,"). ..-.•- Muhtaç Hft^ilere Ödüne To
hum kik . i/v-i iln'ıcşi hakkındaki. 5251,; yayık . 
Kamuna ek —kanun • tasarısı , hakkında .- : , 
a/d^0 :v ,'. -.-,'.. v '. ...... . --.,..•. :'.; 3 4 5 , 3 ^ 

, : 1^. - - .Ordu : Milletvekili .H^ot-Aksoy''- A 
un. Kör'orin tahsil ve terbiyelerine ait bâ-• 
?.\ -gereği erden (lüm-rük • Resmi alınmaması . 
hakkındaki kanun .teklifine dair- (2/172). ,2lS, ;-

• • :-2G3 :2Gn)2o'5-3fi2.:364,365?3İB6^73 370,387,' 
. ' . ' . ' 431,407,431:434 

17 - - R e f a h ya "Durunda öl m askeri şa-
hıh-ar:.; i?kit, dul.yo yetimlerm'n d/semt. " / 
dul. ve yoiinu say.ılmaw bakkmdakifant in . • 
t. as arınma. dair .i. 

"1'fc. ~~ £?-ize Milletvekili Ânme.ı.MûrgiiA ;; 
in. "'T)ov!'ot. "VTcinurTan ^ykkkırmın tWhxt 

'•İV* Sayfa 
, ye î&i^üîİİr 

''ltanfeha~b'â5:i,'^i'ââd8İer eklenmesi hakkın-
dak l : İSÖS Sayılı'î^âı±ünuiif 4: ııcü; maddes i 
ne Bil :îiki'a eklentüesnı-6 -daii?-;kâımn' tek;'-;/' 
lii'i •îıakkmdk: (2/1.11)'' •'•; -• !. • ' / -.-w >3â£$B7 

19.:—^İ/ekel Oeneİ âi îMürİt i^/Kurıthış ^ • 
ve Görevleri--'MkkîtM&tö; 4036 sâylli' "•3S8* •'•-;: 

'tttrnıın bâzı nı'addekrin'ht :li%e^ürilhıeöwiüı'" ; ; i 

dak ' 9"laiîjAS96 say^İj-.Sanıına--bağlı. (!)• sa
yılı eet-velde değişiklik .yapılması hakkım 
daki kanun .tasarısına 'dâii* 1(1/180)' . 345,392 

2Ö-;~ Ûrfa^eski M l e ^ n r ^ a ^ ı ^ ^ : ; ' ; i ; : 

g e rjııiy Şa^'âzİiyan eski' Kaymakamı , îCe. 
, anal ın .abesine vatani Idzrnet tertibindoı* 

ay]-k bağlanu<asına dair olan Kanuna ek 
kanun teklifi lıaklünda"(2/18) 3,79:84r 

':L- ••'•'"''"' '̂'•-'-•••••-•••̂ ••:-' •• 3 8 6 , 4 6 0 : 4 6 8 
: 21; '^£ l . : > Ü r f a M î l l e t v e l v i l r î ^ e r i d u n Br>':>--;;'' 

gin 'in, ^erma^iesıtiiır "taı^ami'Bevlei; ' ' tar^ -
; Cındalı v^Mntelt;" surliif^e kurulan :"ikt> • 
/sâdi _te^î^kuBferffi^tfe^fiİlî^'îe itfart:-ve-ıiîtt-'Jİ ?* 
1 Takabelerf . hakkındaki 3460 sayılı Kanu-

ıtun; 4^02:^ayJİ-'îuınuTiU. değiştirilen SJmi 
maddesimu .3- -um ûkrftsının,#^fil^ıplniasir' 
n a . v-e ;407:ö sa^ajı-.kanunlar degiştiril'Sn. â4 . , 
ncü- -maddesinin .-değiş^ii:ilmfişjner dair ka- ., 
nun teknü 'hakkmda (2/52); ' 218,265,275 İ 8 5 

r 2 2 . — Zonguldak jVIiUetyekili. .Eehmi /.. 
^çıksöz'ün,. Maaş Kanununa ek 4379 sayili 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de-
ğişfirilmesine/ve. bu kânuna hâzi' geçici 
maddeler eklenmesine 'dair olan !5585 sa
yılı Kanununa 'nc i maddesi ile geçici *3,'4, ; . 
5, 6] 7 've 8 n^.i maddelerinin değiprtirîlmesi 
fhaliltj.'nda.^anun teklifleri ye Sivas Millet-

;y.ekili î lhan Dizdar'm, ayni 'Kanunun ge
çici .8. nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında ^kanuh .'t eklifine' d a i f . ' (2/23, 2/70, 
2 / 7 3 ) / ; . / ' : "'" •/•""•' ;'::"/'-: • \ '•"•'• : «86 

*' " "!'.' -•-' "Balıkesir^Milletvekili Sıtkı "fır-' 
calî ve ;8 ~ arlcad'a'şınin, %el«rİîye 'Gelirleri 
Kanununun '9 '^ncu nVa^'^stnin: birinci ~ 

1 fifeaşının değiştirilmesi' nâkkmelaki ka-•-"•• 
n u i i n t l l i m r ^ ' f d a ı r ^ " :.' ' 47:57y68/73,159 

l<%. ---Eskişehir 'Milletvekiliv^.lMiâ^Pö^AV 
tuof'iu ; înttîî/^ski^KiF *Q^Ui0Ç0Aii$ %& •:.' 
nel ' $ e w e ^ # $ f c $ ! ^ ^ tfr: i^in'.' •'/ 
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ccrimisii aranmama»ı 
teklifine dair, (2/185); 

- * 6 
Sayf*;' 

hakkındaki kanun 
85,90,91,97:100; 

.«itenr*- ^ . — - ~ N 104,119:120,132:135 
3.-^Halkevleri içj:n ithal olunacak 

radyo ve sineme makinelerinin Muamele 
Vergisiyle Gümrük ve Okturva resimlerin
den istisnası hakkındaki 2154 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı' hakkında (1/160) 84:85 

ÇALIŞMA KOMİSYONU E A P O R L A K I 
1. — istanbul Milletvekili Andre Vah-

ram Bayar'ın,;,Hastalık ye Analık Sigor
tası Kanununun 15 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/211) ' : 218,261:265 

»1. .r-r- Erzurum Milletvekili Said Ba-
-şak'm, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
"2 aci maddesinin değiştirilmedi ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklif iue dair (2/171) 7:20,. 

85:91,107:117 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Avrupaiıiararası Tediye Barliği 

Anlaşması, hükümlerinin Türkiye ile Bel
çika arasında tatbikim mümkün kılmak 
üzere imzalanan protokolün onanması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/168) 30, 

226,273:274,278,281,285,296:299 
2. — Avrupaiıiararası Tediye Birliği 

Anlaşmasının 8 nci maddesi hükümlerinin 
Türkiye ile Fransa arasında tatbikini 
mümkün kılmak üzere teati edilen mek
tupların onanması hakkındaki kanım 
tasarısına dair (1/162) • 30,225,273,278,285, 

288:291 
3. — Çekoslovakya'ya eski ve yeni tü

tün satışları hakkındaki protokolün onan
masına dair kanım tasarısı hakkında 
(1/116) 30,225,273,278,285,292:295 

4. — Konsolosluk Kanunu tasarısını . 
görüşmek üzere geçici bir komisyon ku
rulmasına dair • (5/32). . " . 103:104 

5. —~ Türkiye - Belçika ödeme Anlaş
masının 13' jicu. maddesinin değiştirilmesi • 
için Belçika Elçiliği ile teati olunan.mek-.-.. 
tupîann onanması haldnndaM;': Ic&jran ta- . 

sarısına, dair (1/166)..; 259,285.354^65/ 

.;:::;" : v"377:3so,387.4oı407:4os,-1.35: 
<v.~*- Türkiye ile Federal Almanya 

Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 \)î\ 
30 Haziran 1951 devresinde mübadele edi
lecek maılanı eif A-ve R listelerini nulıte-
vi Protokolün on;ınn;a^; hakkındaki ka
rnın tasarısına dair (1/18.1,) 345,399 -A-.ÖO, 

7. —• Türkiye -. Federal Almanya 0cu> 
m e Aiih'-iij-nıayiiıuı üç üncü. maddesi ekinde 
musurralı cari tediyelere yeni bâzı üdomf,«, 
îerin. İlâvesi hakkında teati olunan mek
tupların onanması hakkındaki kanun ta-
-s>«u ..»ia« Uau , \ i / J . J i , / , oi.O,'.tux, 

8. — Türkiye - Yogusiavya Ticaret ' 
AniaşınaKina ek listelerin yürürlük .süre
lerinin uzatılmasına dair mektupların 
onanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/192)- 845. 

DİLEKÇE KOMİSYONU llArOİİEAllî 
1. — Edirne Milletvekili Kukn.tfd.din 

Nasuhioğlu'nuu, Dilekçe •••Komisyonunun 
1G ..IV . 1951 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki ,39u »sayılı- Kara-rnı Kamutayda-
görüşülmesine dair önergesi Juıkkında 
(4/146) . . ... .-. . . -• • 271,31' 

2.' — Elâzığ Milletvekili Mehmet >Yvk?' 
Yazmnn'm. Dilekle Kerm^yrmnmv!- r> . T .' 
1951 tarihli Haftalık Karar' reî:v-j/M:;Khl<: • 
222 saydı K7u*arrn Ty p.?m.\ t nrrh. fvör:h->" Va
sine dair- Önergesi hakkmdîi (\/\('tf) 

S. —» Kocaeli eski Mil iyi. vekili. İsmail 
Rüştü Aksal'in Dilek*** !\.om^ou\\m\!A 
16 . İT . 1950 tarihli: Haftalık Karar Oc'tve-
lindeki 2937 sayılı Kararırı Karıvutuyda rd:'-
rürçülmesine dair önergesi hnkkuuh, M/:?^ 

4. — Samdun eyki Milletvekili Hüsnü 
Çakır'm, Dilekle , Kcmıi^yonanu:.! G . I . 
1950 .tarihli Haftalık Karar Ceteeıindekİ 
>jb.)«> sayiıi Ji.üH'ş.rın ıi.amuLa,yda ^od'ü^uimc-
sine dair önergesi hakkında (4/33; İS 

,5....— Beyhan-Miîleıvekili Sinan Tekel io-ğ-
lu'n.un.:l.Numaralı Geçici...Bilekçe Homirivc-
nunım 25 . Y ,19.51. tarihli. Haftalık Kar, r 
Cetvelindeki 62$ .sayılı Karar-j\ .l.va.nıu'tay-

'M. 
im 

40': 

'A% 

);ı< 
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vla görüşülm esine dair önergesi .hakkında' • ' 
(4/150). ;140,195:208 

EKONOMÎ KOMİSYONTU RAPORLARI, 
1. -T~-İstanbul Milletvekili Ahmet Hasm-

di Başarm, Milletçe Kalkınma kanun •tekli-1 

linin geçici komisyonda görüşülmesine dair 
(5/34) • -, • . ' . . . 3!6c 

2'. Urfa ' Milletvekili. Ferudun Er-
ghr in Sermayesinin tamamı;. Devlet tara
lından verilmek suretiyle kurulan iktisadi 
Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve mura-. 
kah el eri hakkındaki 3460 sayılı Kanunun, 
3-502. sayılı Ktunmia değiştirilen 5 nei mad
desinin 8- neü fıkrasının kaldırılmasına ve 
4075 sayılı Kanunla d e ş t i r i l e n 24 ncü-
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
t«kîifi hakkında (2/52v :' 218.265,275:2S5 ? 

GÜMRÜK VB TEKEL KOMİSYONU 
RAPORLARI '. • • . 

1. — Çekoslovakya'ya eski ve yeni tü- . 
;.ûn satışları hakkındaki protokolün onan-; ' ' 
masına dair kanun tasarısı ' hakkında 
(Î/T16) 30,225,273,278,283,292:295 

2. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'- • 
un, Körlerin tahsil ve terbiyelerine ait bâzı 
«lerççîerden Gümrük Resmi alınmaması": 
hakkındaki'karimi'teklifhnfdair (2/172)' .-218.;' 

263:26o,2'65,362:364,365,366, 
373:376,387,401.407,431:434 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanu
nun bâz: madelerhıin değiştirilmesine dair 
olan 4896 sayılı Kanuna bağlı (1)( sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmascı hakkındaki j 
kanun tasarısına'dair (1/180) _ , '345,392 

1. —• Halkevleri, için ithal olunacak j 
radyo ve sinema makinelerinin Muamele . j 
Yerlisiyle.Gümrük ve okturva resimlerin- . j 
den istimnası hakkındaki 2154 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair j 
kainin tnsahısı hakkında ,(1/160) .84:85 i 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI ! 
j . -—" Erzurum • Milletvekili Bahadır. i 

T)ü:«<er'.ve 3 arkadaşının, Belediye Gelirle- • - i 
ri Kanununu n 21 ne i maddesine.; bir. fıkra'i '• • \ • ' ! 

eklenmesine dair 
(2/26yM;ı:'- :1; 

Sayfa 
kânun teklifi hakkinds- •• '• 

2Ş9.272:273 
--KO' 

i. ~ Ağrı Milletvekili-Celâi Yardım»; u ' : i -:p-
cı }nm, hâstanej okul, park, meydan, cad-"' ' '' 
de, stadyum ve emsali müessese ve yapıla- ' 
ra yaşıyan kişi adlarının konmaması hak- " v • 
kındaki kanun teklifine dair (2/14) 117:119, 

•'••'" L ; : ~'r.y:---:-- ' j ' " - ; : t 2 ^ . : ; 

2. — Balıkesir Milletvekili Sitki Yır- ' 
cali ve 8 arkadaşının, Belediye"Gelirleri 
Kanununun 9 ncu maddesinin birinci fık- ..'..,_ 
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair'(2/64) , . 47:57,68':73,1C& 

3. — Erzurum Milletvekili- Bahadır/ ,..-,,.. 
Dülger'in, Basın Birliği Kanununun kal-, 
dırılnıası hakkındaki 4932 sayılı Kanunda 
değişiklik; yapılmasına dair kanun teklifi r , 
hakkında (2/25) 120:129,208:209 

4. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıynıe- . \;, ; 

ti haiz olan eserlerin korunma, bakıma.ve. 
restorasyon işlerinde uyulacak prensipleri^.^,.,,. 
kararlaştırmak üzere bir Danışma Kurulu >-
kurulması hakkındaki kanun tasarısına da-
;ir (1/14) "" 226:230,265v 

MALÎYE KOMİSYONU RAPORLABI ••>'<*& 
1. — Dinî yayınlar döner sermayesi-•' - v* 

hakkındaki kanun tasarısına dair (1/184) 345,: 
388:390 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır ' 
Dülger'in, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda ' 
zikrohman (Eşkıya müsademesinde malûl '•v'' 
olan) tâbirinin yorumlanmasına dair öner- -.-•• 
gesi hakkında (4/89) 3,73:79 

3. — Erzurum Miüetvekili Bahadır 
Dülger ve 3 arkadaşının, Belediye Gelir
leri Kanununun 21 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi hakkın- -
da (2/26) 259,272:273 

4. — Erzurum Milletvekili Said Ba
şak'in, Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 60 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kânun teklifine dair • (2/180) 3,159: 

160,261 
5. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-

tuoğlu'nun, Eskişehir Çifteler Çiftliği ge
nel çevresi içinde işgal edilmiş yerler için 
.©erimişi! aranmaması hakkındaki kanun 



.8 

teklifini; davr ; . (2/1$Q) : , ; 85,90,91,97400,104.: 

V.m$,m 1 1 9 : 1 2 0 , 1 3 2 ^ 
6.-~ Kadrodan cıkar^mjş bulunan harb . 

^^ilerinjba ,sa$^^ ,-
rısı h a k k ı n d a [ & $ $ ) ^ "'" ' : ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 

7 . - - v K a y s m , v £ . | î s . ^ .,., .,{ 
ı-ikalarına*miUç&Lyü sermaye yerilmesi. hak-,, . ,j 
kındaki- 3526 sayılı 'KanıınuH^^ldı^lma^ı-; : ; ." j 
n^,c4öner sermayeye ait mevcut paranın 
Hazinece gelir. ,k¥a37ç}oUmmaşına dair. kanun A j 
tasarısıİakkniiîa &$$*$''***• •*SI'??Î;2*8^1,272 

virliğinin've MuUakemâ.t Genel Mudürlug.ü- " 
nün.,vazifelerinej IJcvlct dâvalarının takibi' ,. ". 
usûllerine ve merkez ve vilâyetler kadrola'-" 
nnda bâzY değişikrM'er; vapılmaaına :ıâaîr : 

plan 435S>:sayi'l);' Ksötiırdi ^e^işikliîr 'yapiİ-'-; 2'L ' 
ması l$a;ffî&M ; - ^ n % n - ' J ^ s â ^ 

*;ı& '—'•Refah-" Vapurunda ölen k^keir §a-' : : '"' : ; ' :S 
hıslarm §ehit, dul' ve yetmelerinin de şehit ' ( j 
dul ve yetimi •sByn:mâ>n:hii^ ''•'[ 
tasarısıny :da1r ; 'fli/l61)f ; ;f * - j ' : - â7p24 ;38f :38$ 

10. -Z^ffîfû MÛ^fâ^^^m^tgİti^-s-: 

in, Sermayesinin'tamahır IfevTe^ttorıtida^r - "-'•" ; 

veriîmelr sureliyle kurulan iktisadi .teşefc-1 *•••'' .'•' 
küllerâ^ jbeş^ilMy^- ida^'/v^rmpr^l^l^leTt/i-, 
hakkındaki,=3430 sayalr, Kanunim -4S02".''«•&•.. • 
yıkıifanunla- değigtidlen ,5- nci- ma4deBİmn:,i: .... 
3<.nçi&:&krasımjı kaldırılmasına ve 4075 
sayılı Kanuna ^eğişjt^cileıı; ŞA ÎM&& TKiad-.. .<-
desin in, 4şğMirM^Ş*tte dair- kanun. teklifi. . 
hakkında'(2/5^,JiJ..-İ,; . , . : \.^$G^fy28®[ 

11. sr*n£on;gnl(|akr. <• MilİGtye^il-i ~ ^ehmi : ,.,..;, 
AçÖ^zftin, Maaş Kanununa .ek;^7%^ay-ılyi \ ;,.„•. 
Kanunutt.X:&ei vö'2^;ncİ4pa^deleriu^;değiş- / 
tirilmesin#-velini kanuna:Mzı/jşeçhd ;.mad •*..-,:., 
deler e^nn^$ine^ ;d^ir:-çılan 5585- sayjjU{Ka-•..;: .-. 
nunun 4?? &&> maid&esd üft-jgeçiei:.^, 4», 5,.. 6$; Z.^{ 
v$tfcn^BS<Sde]erinin değiştirilmesi hakhpş^ • ' .;; 
da kanu^ ;teM£lerj:#&-££a?a»MiUe^vftküif ti-: ,;. 

. han Dizfi&r''yfct&ym Kanunu^; gemici •& ,nei, <T>y: 

m a d d e s i n ; ıd^^ iû lm'e^^ / iha^ ındaki^ k#n •. ;: 

i«yi 

! .i 

1. —^allkes 'k Milkt^ekili^ ^k^j)f^ı?palı „ 
ve 8 arkaclsgûttö,; %led;^e -(irelirl.cö Köiny-
nuııun iR^euvin^d^esiöin ij j^nek.-lîkrasir •-
Hin değiaıtâıâlıne^l ̂ ib^kil^^kif J^i3g»£t-r^^f j ^ ' 

: v-^.r^rHaJkevleıû i^in ithal olunacak ra>u .- •, ;/. 
yo ve sinema makinelerinin Muamele ^ta-gl-
»siyle^^ririMk5:^^ktui?vS:rbâm^eriîidett'.fe-,'./'':" 
hisnası h^kknı<^^^2154'say]J.ı^ yü-.... 
fr^rîü|kte^M.feı]^asi^ ta^---./.. 
\ rısı hakkında^ -(-1/160).. •; ,:•.. , , , . . :. •••,i; :Mm 

^MECLİS HESAPLAE1N1 İNCELKME ;?vO-

l 1. -^ 'Türkiye1-Büyıik ' MiîJcf •• '•• MccTi'm • ir 

51951. yfEi'^tai't.: ı^i&m ;ve^: Mayı '̂̂  ayları- '1Î<;- ;" 
;;sabi hakkında X$/Mf'1''- •'' •.•^••:-^i^- ••'-•''••'•:.;M%Mt; 

} MÎLLÎ'.İEĞÎTİM KOMİSYON LT K Â ^ E L A R J -

;| L -^.%ln.Milletvekil i Zuhuri^ İ)anj§-;..;...•...; 
jjmaıı ve;.lÇi arkadaşı, ile:Edirne-Milletvekili 
;! Cemal Söi^lü;'ıâuı,1;iİkQkııl.-ög[re-t^.enlenr -
•|nin;:fveya :Ek©kul•• öğretmenîa'ginden^ gelerek ; •-..•. 
,;orta ve daha yüksek dereceli oğrcliro •tj->.:î*f.-
;! esseselerÎB^e '^gr^tmenM'r'yapTm 
ihııt Millî Eğitim Bakânkğı ; merkez vo ta§-
jra teşkilâtında \çalı§anlann:;hiziiie.t ;mu>i-- .; 
! detierine «>fför.e salacakları; .• aylık- dereeeifei •• - « 
îıakkındlıki-kanun .tekliflerm^idair {$0Â,} •;? 

]2jmi\ . :;,v'-" '•.-.-.--•-;:,;-,. 103,146-îl5# 
\ 2. ^ - Burdur Mffletvekili: Mehmet -Öz-. 
•; bey'in,, köylü., kız .ç..oeuklarmın Jlk- tahsil 
yası hakkında kanun teklifi ile BnJıkeşh\ .„ 

'. Mrlîetvekili Sıtkı,. Yırcalr. T& -, doku % arka^,.. ; 

.da§nıınv;Köy. -Okulları ;ve:.EnstiLüleri Te^-
ikili t ^ajm»T32Ny^^;..n<m;->;maddesinin de-
••ğist:inlnıesin.e--,.ve: ayni..k.anu:ıa bâzı.nj-ad-
.deler eklenme/şine"dair.:kanun teklifi hak-, 
kında (.2/152," 2/1&7) ";, >',İG{) :189,.169;177,20.9 r.. 

,': /;'•;;'".".'.; .; ' 2:^,219:2.^ 
3. ••«— 'Dinî- yayınlar döner .8e)vî"n«yesi 

'ihş4^km<3aki kanun,-.tasarısina dair (itiût^-
Jlaa olarak) (1/184) ' 3 ^ 3 8 8 :390' 

4. —r İstanbul üniversitesi binalarının. 
yapımı' hakkındaki .4999 siayilı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılması 

- hakkındaki kanun tasarısına dair (1/20^): ;-M5.. 
.; ' "." ; " '."> ;'' ' , "' 390:391 
; „. 5, .r— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
ok ulî arda okutturulaeak ders kitaplar'inin 
seçiniösi,, -'bas-ılınası ve 'd'âgitiilmaaı hakkın
daki 5s439-sayıîi Kanuna, bir madde-.efclerı-
meşine ;: ;$Eir/'> ^kanun ; tâjSarMT hakkında 

;'(1/173.)--•.•< "•••,••- 11)3,226^74,281^^300^3-
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b. :— Orda Milletvekili Ret'et Aksoy'- I 
un. Körlerin tahsil ve terbiyelerine ait bâ- ; 
z\ gereçlerden. Gümrük Resmi alınmaması i 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/172) 218, j 

' 203:205,265,362:361365,366,373:370, j ' 
387,401,407,431:434 i 

MİLLÎ SAVUNMA. KOMİSYONU RAPORLARI | 
1. —.askeri memurlar hakkındaki Ka- i 

mımuı 3128 sayılı Kanunla değiştirilen 5 j 
li-ci maddesinin 3 ncü f.'krasımn değiştiril- \ 
merîne,ve bu kanuna geçici bir madde ek- j 
lemnesine dair kanan . tasarısı hakkında j 
•1/15S) 140,230:231,274:275 İ 

2. — Astsubay Kanunu tasarısı hak- l 
kında (1/123) 386,444,459 | 

3. - - Erzırıım Milletvekili Bahadır Dul- | 
£e:rin, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zik- I 
i'ulnan (Lskiya müsademesinde malûl olan) < 
v&yrinm yorumlanması mı dair önergesi j 
imkkmda (4/S9) 3,73:79 ! 

i, —- Kadrodan çıkarılmış bulunan Jıarb l 
.g.'::ih.îl("ılııi:a cjaLı imasına dair kanun tasarısı \ 
hakkında (l/ifa'öV 386;459:460 i 

5. —- Kayseri ve "Eskişehir Tayyare fab- | 
rikal'u-iiio nı.uteûavil sermaye verilmesi -j 
hakkındaki 3526 sayılı Kanunun kaldırıl- • ;. 
'•\!!.sma, döner- sermayeye ait mevcut para- i 
;:',':: Karnece gelir kay dol anmasın a dair 
b m n ı lasarvjı hakkında (1/139) 218,261,272 : 

0. -- Reisli V-ip-urmda ölen askerî §a- i 
Asların çtbit, dul ve yetimlerinin de şehit ' ; 

i 

dul ve yetimi sayılması hakkındaki kg mm \ 
t a n s ı n a dair (1/161) 271,324,387:388 i 

ı 
.1. •— Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki 

Yazman'm. Askerlik Mükellefiyeti Kamı- ; 
PTÜIIIE. S imi maddesinin değiştirilmesi Kak- j 
!;md<'ıki bin on teklifine dair (2/160 ̂  40:47 i 

SAĞLıK VK SOSYAL YARDıM 
KOMISYONU PAPOBLAI-U 

:. - m,n$ IVliüer.vcikiIi Mehmet Şevki 
A> :-m an 'm, ' Dilerce Komisyonunun 5 . 1 . 
'•'"• * "••',; ': UnKAA Karar Cuvv cimdeki 
222 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
si e dair önergesi hakkında (4/103) ' 313,361: 

362 
2. — İMla eski Milletvekili -Vasfı Oer-

:J,er''in. Ho.p-^7'}\yr.n eski Kaymnka:m TCe-

Sayf» 

mal'in ailesine vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair olan Kanuna ek 
kanun teklifi hakkında (mütalâa olarak) 
(2/18) 3,79:84,460:468 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Aralık 1950 -Şubat 1951 aylarına 

ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi hakkında (3/167) 271, 

317.460 
2. — Haziran - Kasım 1950 aylarına ait 

raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı teskeresi hakkında (3/158) 271, 

317,460 

TARIM KOMİSYONU RAPORU 
1. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohum

luk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı hakkında (1/120) . 345, 

391 

TÎOARRT KOMİSYONU RAPORLARI 
•1. — Avrupalılararası Tediye Birliği 

Anlaşması hükümlerinin Türkiye ile Bel
çika arasında tatbikini mümkün kılmak üze
re imzalanan protokolün onanması hakkın
daki" kanun tasarısına dair ( l / İ68) : '"' 30,226,273: 

274,278,281,285,296:299 
2. — Avrupalılararası Tediye Birliği 

Anlaşmasının 8 nci maddesi hükümlerinin 
Türkiye ile Fransa arasında tatbikim müm
kün kılmak üzere teati edilen mektupların 
onanması hakkındaki kanun tasarısına da
ir . (1/162). 30,225,273,278,285,288:291 

3. — Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün 
satışları hakkındaki protokolün onanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/116) 30,225, 

273,278,285,292:29o 
•1. Muhtaç. Çiftçilere ödünç, Tohum

luk verilme;'-;! hakkındaki 5254 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısına dair (1/120) 345,391 

5. — Türkiye - Belçika ödeme Anlaş
masının İS neü maddesinin değişitirilmesi 
için Belçika Elçiliği ile teati olunan mek
tupların onanması hakkındaki.kanun tasa
rısına dair n/16(N 259,28^364,365,366, 

377:3S0,387,401,407 «408,435:43« 
6. — Türkiye - 'Federal Almanya öde-

me Anlaşmasının üçüneü maddesi ekinde 
mnsarrah eriri tediyelere yeni bâzı ödeme-
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lcrîn ilâvesi hakkında teati olunan mektup
ların onanmasi/jhakkınclaki kanun tasarısı
na dair (1/182) ' ';',;. -345,401,430 

7? ~ f Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 
30 Haziran 1951 devresinde mübadele edi
lecek mallara ait .'«A ve B listelerini muh
tevi Pr.otokolüm .onanması hakkındaki ka-
nıın tasarısına 'dair (1/1:81) 345.399 ;:400,430 

; 8. — Türkiye - Yugoslavya Ticaret 
Anlaşmasına ek listelerin-yürürlük süre
lerinin .uzatılmasına dair mektplann 
onanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/192) 341,401 

9. — Urfa Milletvekili Feridun Ergird
in, Sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilmek suretiyle kurulan iktisadi 
teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve muraka
beleri hakkındaki '3460 sayılı Kanunun 
4502 sayılı. Kanunla değiştirilen 5 nei 
maddesinin 3 neü fıkrasının kaldırılması
na ve 4075 sayıh Kanunla değiştirilen 24 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka-
nuu teklifi hakkında (2/52) 218^265,275:285 

. „J. —•, Erzurum ?Milletveküi :. Şaid Ba- • 
şa.k'm, İhtiyarlık .Sigortası Kanununun 
2 nei maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici bir-.madde-eklenmesi hakkın
daki kanun .teklifine dair (2/171) 7 :20,85:91, 

• 107:117 

ı (j J A: \ -c i is..» jAl.VI. .IJ.S'...jUi>.f'ı-ViJ.4 

. RAPOföLAiU 
1. — Hatay milletvekillerini'! 

tanakları' hakkında (5/21) 
t'CC/ün Lll-

14.G.18D . ıq yi? 

•T-To Mn ,
lM-. 'P1rn l^;: :! ! Hatay ivu.i.;eı,Ye;î]i 

A.dhü'llak CİTU'nin se-im tutsın;.^: hakkın
da Yüksek le r im Karnin T^şkn !.:':&? Az- . 
keresine dair (3/25) 1*10, 

ULAŞTIRMA' KOM.Î.SYONTJ JîAPCSü 
i. ----- Miiletjcvar«jw.ı :i. chA\)ma.r<:,<.-,,̂ _->;;... 

Sa/.i(-.şmcs'hîo. ok Tolgrn:;; vi TAAur-. 'f'uAik-
terini. Nihai Protokolü, karar ve dıAki A 
ihtiva eden vesikaların öiiü,Mı:as!. kak-.Gi!. • 
daki karnın'tasarısına dair (1/Tİ9'; AA.!: 

27 5 t A i A A ^ A -

GEÇİCİ: KOMİSYON BAPOEAARI 
1. —; Gelir Yergisi Kanununun 01 nei 

maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna 
bağlı 2. 3 ve 4 numaralı cetveller sorıuuda 
mevcut: hükümleriıy yorumlanması hakkın-
da Başbakanlık tezkeresine dair (o/İC9) 

2. —"Türkiye Hükümeti ile 'Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım'Teçkilâtı,' Birleş-
m iş Milletler "ve Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankası arasında. Akacak 
mmtakası memleketlerine bazı :A-;eA,; 
Yardımlar teminine dair Anlaşmanın 
onanması hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/213) ' '886,444,45M60,4t>'8,470,471: ;474 

•SAYÎÎT M Î L L E T V S K Î L L E E İ Y L E -ÎLG-ÎLÎ ÎŞLER 
izinler 

1.—• Erz-ncan Mi1 letvekili Cemil Gö-
tıenç/e izin verilmesi (3/196) 386 

2. — Sayın üyelerden bâzılarıma izin 
verilmesi (3/186) 185:187,187:188 

Mf ietveküîiği dokıınıümzlığı 
1. — Bursa Milletvekili Agah Erozan hn 

milletvekilliği dokunulmazlığı (3/191) • 259 
2. —* Giresun ; Milletvekili Mazhar Şen

er 'inj miretvekil'iği dokunulmazlığı 
(3/197) 344 

3. — Kastamonu Milletvekili • Ahmet 
Keskin'in milletvekilliği . dokunulmazlığı 
(3/192) 259 

ÖdeneMer 
1. —•• Bu toplantı yılı içinde ik'i aydan. 

fazla izin alan Mara-s Milletvekili Salâ-
ıiâi/tin '4'luu.ayıog'iu'uun cdene^'i ı^ i s s ) 

üj. — Bu topıaııtı yılı içıncLC mı aydan 
fazla izin: aian öîııob Milletvekili Muhil 
Tümerkan'ın ödeneği (3/189) 

ÖIÜÎE 

1. — Sinob Miiktvakili Çerde 
încedayPnnı ö''ünıii {3/190) 

Secimler 
1. — Hürriyet şehidi Mithat 

kemiklerinin yurdumuza g.etirüm. 
nasebetiyle istanbul'da yapılacak 

Paşa! 
A T! 

türer 

18S 

'('•O 
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Büyük MiiJ-öt Meclisini temsil edecek bir j 
heyetin seçilmesi 346 

2. — ilk tahsil üzerine bir yıllık raes-
aB; tahsil görmüş okn köy ebelerinin. 
>:i.'ran.;.rin Kanu'nurum 2919 sayılı Kanunla 
'B<H:-;-a 64 uca. maddesi hükmüne göre 
.ı'r.^.rrsu.y. B;a,jyaa olarak istihdam edilip 
rBBa;iyaeeği h mm sımun yorumlaımıası 
Baka aBaül Başbakanlık tezkeresini görüş-
m.au. azara geçici- bir komisyon kurulması ; 
;â/-.!^:-; _ 313,314 ; 

3. -— İi,ıaijbui Milletvekili Ahmet Ham- j 
er: Ba^-aBra >L'ıJ]oaee Kalkınma Kanunu I 
BüBBıaa L-v.virr, krmByonda görüşülmesi | 

316:317 I ("VH 
Braa/B'Bık Kanunu taşanımı 

':'a:;-a:a Ba- ,-.• paaBi bir komisyon. . kurul-
• ma- (Ö/32; 103:104 

a —- SaaBk vcı Sosyal Yardım Bakan-
aBa BmauBıs ve Memurları Kanununda ve 
ira aarauıa ak 480?. 5087 ve 51.94 sayılı 
aanaalaaa bayii Kadro eetvelleriyle 1951 
.yılı Bütçe kanununa bağlı (L) işaretli cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun 
ta^arısırım. görüşülmeyi için bir Karma 
.BamByon kurulması (1/209) 358:359 

C. - - Tuıncoli Milletvekili Hıdir Aydın'-
aaa25B:kaay:lı iskân Kanununun bâzı mad- • 
delerini değiştiren ; 5098. sayılı:. • Kanunun 

Sayfa 
12 nei maddesinin değiştirilmesine ve ya
şandığı' kaldırılan yerlerle idareten boşal
tılmış bölgelerde köy tesisine dair kanun 
teklifinin görüşülmesi. için geçici bir ko
misyon kurulması (2/249) 314:315 

7. — Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleş
miş Milletler ve Milletlerarası îmar ve Kal
kınma Bankası arasında. Akdeniz mmta-
kası memleketlerbıe bâzı•'•teknik yardımlar 
teminine dair Anlaşmanın onanması hak
kında kanun- tasarısının görüşülmesi için 
geçici bir komisyon kurulması (1/213) 345:346 

8. — Yergi usul Kanununun bâzı mad
deleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına ve bu kannuna bâzı mad
deler ve fıkralar eklenmesine dair kanun 
tasarısını görüşmek üzere geçici bir komis
yon kurulması (1/208) 314 
< '9. — Yabancı sermayeyi teşvik kanu

nu tasaıını- görüşmek üzere geçici komis
yon kurulması (1/194) 140:141. 

Seçim tutanaklara; 
1. — Hatay milletvekillerinin seçim 

tutanakları : (5/21) 140/189:195 • 
2. — Hatay Milletvekilliğine v seçilen •; 

Abdullah Çilli 'n in seçim- tutanağı (3/25) 140,' 
195 

SOSÜLA'â-VE; CEVAPLAR 
7. --- .Sözlü. sorular ve cevaplar . • 

Başbakanlıktan 
B - - Bu-Ba- FiUofv'-ki'ii.r^hi OBİk-

/.-p^ün. Birleşmiş Milletler Avrupa îkti-
^aB Komisyonunun çahşamlanndan mem-
iaa;at:a')i? BB sağlanan faydalara,. rn.cz-" 
B B komisyonca yayınlaman eserlere ve 
B^BpâBa g-B kalmış memleketlerin kal-
ümmaan için ne gibi tedbirler alınması 
v,i\Bye olunduğuna dair., olan sorusuna 
BıeBleıâ Bakam Fııad Köprülümün sözlü 
^evaB< (6/344) ' 257:258,328:332 

B — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
ai'Bıa. laıanbuada, Paşabahçe ispirto1 ' ' 

BBeB<asmBaki asit karbonik' ' tesisatının 
BiiaBaaamdan niçin vazgeçildiği hakkın

daki sözlü sorusu (6/378)., 385 
3. — Çankırı Milletvekili Kâzlm, AT 

rar ün, yurdun muhtelif yerlerinde vukua-
gelen heyelanlara ve bu husus için büt
çeye konan tahsisata., dair sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Kemal ?:ZeytinoğlU''nım;-: 
sözlü cevabı (6/329),: ?-, .: 139/242,324 <328n 

4. — İzmir Milletvekili Avıti Bakman'- • 
m, Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin bu
günkü .durumlarnıo, yerleştirilip bir a n a 
evvel müstahsil hale -getirilmelerini temin ••-
için neler yapıldığına-vezneler-yapılmasına 
mn düşünülmekte olduğuna- dair (6/367)' ' 311, 

409 
5. — Seyhan Milletvekili. Cezmi, Türk'

ün, Seyhan ilinde çeltiİB ekimine" ve kesik 
•sulamaya geniş ölçüde izin verilmesinin 

http://rn.cz-
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sebeplor.ine. Marshall .yardımından alma -
c?ıgı bildirilen D. D. T. nin. miktar ve tat
bikatına ve serbest bırakılan çeltik ekimi
nin Seyhan İli . halkının sağlığı üzerinde 
yapacağı tesirlere dair sorusuna, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem .Hay
rı Üstündağ'ın cevabı (6/349) 258,337,347:356 

H. ~~ Tekirdağ Milletvekili Şevket Ho
can'ııı, muhtelif tarihlerde memleketimize 
iltica edenler hakkında yapılan muame
lelere ve memleketimizde komünistliğin 
üreme ve yasamasına âmil olanlara dair 
sözlü.sorusu (6/380) 442 

7. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller/in, Sivil Havacılık, 
Hava Endüstrisi, Türk Hava Kurumu, 
Uçak ye Motoı- .Fabrikaları ile Türk Ku
şunun bngünkü durumlarına, Hava Kuru
muna bağışlanan paraların miktarına ve 
nerelere harcandığına dair (6/331) 139,243, 

260,347,408 
8. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman Boyacıgiller'in, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığının yıllık geliri ile 
gideri miktarına, sandık mensupları için 
ev inşasının düşünülüp düşünülmediğine, 
Emekli. Sandığı ile işçi Sigortalarının tev
hidi hususundaki çalışmalara ve bu konu
da bir kanun tasarısının hazu-janıp hazır
lanmadığına dair (6/347) 285,332,347 

9. — Zonguldak Milletvekili Bifat Si-
vişoğlu'nun, Meclis Müzakerelerinde ko
nuşan milletvekillerinin sözlerinin raclyo 
ile neşri şekli hakkında ne düşünüldüğüne 
dair (6/332) 139,243,260,272 

1. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Era-
taman'ın, dış memleketler hububat mah-
nulünün bu seneki vaziyetine, hububat ve 
bakliyatın bizdeki fiyatlariyle dış piyasa
lar fiyatlarına, Toprak Mahsulleri Ofisi
nin alım ve stok vaziyetine ve mubayaa fi
yatlarının tesbit edilerek bir an evvel ilâ
nına dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakam Muhlis Ete'nin sözlü eevabı 
(6/307) 4,31:34 

Adalet Bakanlığından 
1, — Seyhan Milletvekili Cezmi Türle '-

i ün. Cemiyetler Kamum' haknnmd.-m ,1050 
• yılı içinde kaç eeraiytd veya partinin tef-
j t iş ye murakabeye tâbi tutulduğuna, I)e-
i nıokrat Partinin bu sene Adana'da yapı

lan kongrelerinin kanun hükümlerine uy
gun olarak yapılıp yapılmadığın»!, Oey-
han Kızılay Kongresi ile »eoik'U idare 

j heyetinin kanuni-durum I a rina ve yeni bir 
Cemiyetler Kanunu yapıl masının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sonmma Adale, t 
Bakanı Büknecldin Nasuhioğlırnun sözlü 
cevabı (6/348) ... 258,332:337 

2. — Seyhan'Milletvekili Cezmi Türd
ün, Çukurova'da kadasre işlerinin bir an 
evvel düzene konmasına ve Adan.aA!.;. }.ii~ 
sis Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta 

j olan kadastiö işinin neden, uzad^-ına ^ ;• Uu 
i köyde-bir jandarma karakolunun iİKUsnıa 
! neden lüzum/Gfdrüldü'tnue dair ;;*; /;-JG4') 

2. — Erzurum Milletvekili' Snı.rullah 
Nutku'nün, İstanbul limanının tevsii hu
susunda Salıpazarı ve Haydarpaşa'nın in
tihap edilmesinin hangi sebebe dayandığı
na, Salıpazarı ve Haydarpaşa lime ani arı
nın tevsii şekline ve muhammen inşaat ve 
tesisat bedellerine dair (6/373) 312,415:416 

3. — Yan Milletvekili, tee.t AknC-.m 
sulama teşkilâtı olan. yerlerde halk
tan alınmakta olan sulama ilkellerinin. 
miktarı ile buna ait tarifenin tatbik pekli
ne ve 1950 yılı için Van'da tahakkuk etti
rilen sulama ücretlerine dair sorusuna 
•Bayındırlık Bakanı. Kemal. Zeytinog'lu.'-
nun sözlü eevabı (6/372) 312,414.415 

1. ~~ Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp
çak'ın, liman inşaatı için alınacağı ilân 
edilen deniz vasıtalarına ve finansman mu
kaveleleri akdedilmiş bulunan İdmanların. 
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no şamarı hasianacasma dair 
31,65:68 

Çalışma Bakanlığından 
1. — Erzurum Milletvekili Said Ba-

âaion. memlekette bedenen çalışan işçi
lerin. sayısı ile kaçının İhtiyarlık Sigor
tasına dâhil bulunduğuna, bedenen çalı
şanlardan gayrı bu sigortaya girmesi lâ
zım «"eten ve dâhil olan ne kadar vatandaş 
biiln udumun a, İhtiyarlık Sigortasının be-
denen q,abmıı işçi zümresini tatmin edip 
ötmediğine ve bu sigortanın teknik plânı
nın yaptırılıp yaptırılmadığına dair soru
suna Çalışına Bakanı Nuri Özsan'm sözlü 
-evabi. (6/353) 258,339,359:361 

'?. - Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Srknr'un, sosyal adelet prensiplerinden 
.küçük iş yerlerinin de faydalandırılması 
h a k l ı d a k i îs Kanunu hükmünün tatbika
tına ;ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
ınüe^cse ve iş yellerinde çalışanlara Öden- • 
mekte olan prim ve ikramiyelerin tevzi 
sekline-dair (6/321) 2,107,240,260 

Dışişleri Bakanlığından 
1. - Seyhan Milletvekili Sinan Teke

li oğlumun, umumi bakımdan harici vazi
yet hakkında, izahat verilmesine, Atlantik 
Paktına girmek için yapılan teşebbüslere, 
bu Pakta dâhil olan veya olmıyan devlet
lerden Kore'ye asker gönderenlerle gönder-
mlyei derin. bulunup bulunmadığına dair' 
; 6/382;: 442 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
1. —- Erzurum. Milletvekili Enver Ka

nın ?m *&m:< Erzurum'da kurulan Et Kom
binanı teşkilât? ;ie diğer illerdeki mütefer
rik teşkilât için şimdiye kadar sarf edilen 
priranm miktarına ve bu işin ikmali için 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete miıı sözlü ce
vabı (6/333; 139,243:246 

2. istanbul Milletvekili Füruzan Te
ki L: in, İstanbul'da Ofis tarafından tâyin 
'.'lUınan un paçalından aşağı evsafta un imal 
'v'er, hon değirmenlerle eksik ve bozuk 
<.';r>:k evrar.rn fırınlar hakkında (6/375) 344 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-

baş'ın, İstanbul'da Paşabahçe ispirto Fab-
rikasındaki asit karbonik tesisatının kurul
masından niçin vazgeçildiği hakkında 
(6/378) 385 

1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Ke-
rimzade'nin, halı transitinin ihyası imkân
larının düşünülüp düşünülmediğine, Te
kel mamulâtı ve bilhassa tütün ve sigara 
için verilen beyiyenin mâkul hadde yük
seltilmesinin mümkün olup olmadığına da
ir (6/300) 62:65 

İçişleri Bakanlığından 
1. —İstanbul Milletvekili Fürazan Te

ini'in, İstanbul'da Ofis tarafından tâyin 
olunan un paçalından aşağı evsafta un imal 
eden bâzı değirmenlerle eksik ve bozuk ek
mek çıkaran fırınlar hakkında (6/375) 344 

2. -— İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in, İstanbul'da tramvaylara asılan 
vatandaşlara yapılan muameleye, yakala
nan dilencilere tahsis olunan ikametgâh 
ile Mevlânakapi'daki kimsesizler yurdu
nun durumlarına dair (6/370) v 312,412 

3. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Cemiyetler Kanunu bakımından 1950 
yılı içinde kaç cemiyet veya partinin tef
tiş ve murakabeye tâbi tutulduğuna, De
mokrat Partinin bu sene Adana'da yapı
lan kongrelerinin kanun hükümlerine uy
gun olarak yapılıp yapılmadığına, Cey
han Kızılay Kongresi ile seçüen idare he
yetinin kanuni durumlarına ve yeni bir 
Cemiyetler Kanunu yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ' dair sorusuna İçiş
leri Bakam Halil özyörük'ün sözlü cevabı 
(6/348) 258,332:337 

4. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Çukurova'da'kadastro işlerinin bir an 
evvel düzene konmasına ve Adana'nm Mi-

•s.is Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta 
oban kadastro işinin neden uzadığına ve 
bu köyde bir jandarma/ = karakolunun ih
dasına nedeni :Iüzxım,.'görüldüğüne dair 

' (6/364V • . : . '•':-V ' - ^ • : > : v F ! M f#il#09i 
5. Soyh.-m Milletvekili Sinan Tekeli- ' 

^>3&!S*''V..'V, * 
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oğhıvmm„ aske.rdtui^döueu.lk T- 1- memur- ; 
laınıuu,,yia ĵfQKfeHhp»]yaiKaşkfî.çbftl?;iîf)K-..ı>(>s-
ta ınü.Y^^îteJİi<fle ^1^î^sViageaı.îI^j;çlft;;i£^-^.. •' | 
hşan İM?İ«niftraurjar^ •.--k: j; 

yollarji(Ivataj^iix>rs(mei]^İAKv d manidarına.:,; - .. i-
vo^Polis Teşkilât Kanunu tasarısının ha-, ! 
zırlamp hazırlanmadığına...dair (6/374) 385 I 

fi. —: Tı;abzon., Mil}etyekili,; Mahmut. j 
Goloğlj^nun-, îojşje^pajvanbğı.,. müfettiş-. :" j 
lerinden,,Reş;r$ ;.Akş^ j 
bcıüev^J^ı^^fyZjÇJy " ; ''25^347,4(38; | 

.1. — /I>^^çm.Mil^tyel^j i ; Hamdi,Qjv,. , 
lum^uıı, Vakfıkebir Belediye Başkam önün;,.-
Kulein'in işten menedilmcsi sebebine ve 
ve hu hususta Bakanlıkça ne gibi- bir ka
rar alındığına dair sorusuna İçişleri Baka
nı Halil- fevöriik-ün sözlü cevabı (6/304) 3.1, 

' - • . ; •. .. • 1 4 1 : 1 4 2 * 

îşle'çmele^ Bakanlığından t, 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili. Sü

leyman Kenuan'ın, Emirdağ .İlcesine bağ-. 
h köyleriıl'de pancar ekim niıntakasma it
hali hususunda^ne düşünüldüğüne dair so.-;. j 
rusunp" İşletmeler Bakanı Hakkı Cfedik,'in . | 
sözlü.cevabı (6/323) .138,240:242 ! 

"'2k~~, Kırşehir ^ ı l î e t v e k ^ ^ H a i r Şezaİ " " ' 
Erkut 'uıi , ' Sosyal adalet prensiplerinden, 
küçük iş yerlerinin de faydalandırılması 
hakkındaki İş Kanunu hükmünün /tatbi
katımı ve İktisadi Devlet' Teşekküllerine 
ait müesseseye iş.yerlerinde, çalışanlara 
ödenegelmekte olan prim ve ikramiyelerin. 
tevzi şekline ,dair :/(0/321) 2.107İ24Ö.260,: 

Maliye Baba l ığ ından , , 
1. — Er^urum,,3Iüle.tv.ekili :, Said Ba-- ... 

şak 'm, v bankalar i tasarruf,; rmevduatmın -
Bankalar , Kanununun,;28i;nci maddesinde,-. 
t e s b i t ^ d i t o nispetlere uygun olup olmadı* -• 
ğı ııa dair. sorusuna, Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan.'m sözKhceyabı,..(6/358).5.> 311,408.409 

2. —: Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu ?nıın,.;: İstanbul: eski>. defterdarının 
Varlık -Vergisi. . mükelleflerinden;, bâzıları • 
hakkında- yaptığı muameleye. ve saldığı söy
lenilen .evin kime, ait olduğuna, istanbul''-
da» satılan iki apartmanın kimler tarafın-. 
elan, kaça,; alındığına ve AdanaMaki bir 

mükellef in afıVdi'imk: oavr) vev.:/ıs: mni'ki-
rı.ua. dû\r sıvri'sum! Maliye Bakan! :i:\^:-.:: 
Pola tkan 'm söaiü. cevabı (o/320) ^SA:.-;. ;,kk 

"i. — Diyarbakır Milletvekili. i\râî:ii:i 
önen'in,\ bazı: mücevherat, altın ve kıyrûtt-
li eşyanın-hangi tarihlerde ve ne gibi bir 
karara istinaden Topkapı Saray:ııdan An
kara Va' nakledildiğine, vasıf',- cins miktar ve 
kıymetlerinin" evvelce ayrı ayrı vesbiı- edi
lip edilmediğine ve bu emanetler arasında 
büyük kıymeti hal z • eşyan m. mevcut bulu-
.nup bulunmadığına, zayi olanlar varsa se
bebiyet 'verenler hakkında ne muamele ya-

. pıldığma ve üe anahtarlı- olduğu, söylenen 
kasanın açılıp açılmadığına dair (e/292) 18y,2& 

2. — Seyhan; Milletvekili S ;nan Tekcli-
oğlu'nun, bâzı : mücevherat; altın ve kıy
metli eşyanın hangi tarihlerde ve no gibi. 
bir karara- istinaden • Topkap: Sarayından. 
Ankara'ya nakledildiğine, kıymet, cins ve ' 
miktarlarının -zabıtla tesbit edilip edilme
diğine, kıymet takdiri' için Kolanda y a 
gönderildiği söylenen bu mücevherat hak
kındaki mütehassıs raporuna ve aeıbmı-
yan kasalar muhteviyatına dair «orusu.na 
Maliye Bakam Hasan Polatkan'vı' sert".. 
cevabı. '('6/297)"- .159,232:23' 

3. — Van Milletvekili Ferid Melen:in, 
Gelir Vergisi mükelleflerinden alman yd-
İık beyanname sayısı ile beyan olunan ka
zanç. ve. iratların tutar m a ve ver.^i nek
tarına, Kurumlar ve Es.rm:i: ver^üeık mü-
kelieflerinin sayılariyle vergi miktarlarım* 
dair soyutuna;.Maliye. B.akaıu Hasar., i?o-
latkan'm, sözlü cevabı ı6/308) 142-.14* 

• Millî- Eğitim B a k a n ı m d a n 
1. —• İstanbul-Milletvekili Senidi Yü- ' 

rüten ' in,istanbul 'datranvaylora n'̂ dan va--' 
tanclaşlara yapılan muamelcyc-, yakalan a;. 
dilencilere:' tahsis oluna,;:-, ikametg-îk kv 
Mevlânekapı'daki' kimsesizler yurdun, un 
durumlarına dair (6/370) 312,41^ 

1. — Afyon-Karahisar'Milletvekili Sik 
leyman-:' Kerman'ın, Emirdağ Tle^md-
okuisuzluk.^yüzünden-okula, devanı edemi-
yen öğrencilerin durumuna ve ktukûâp' ilk-
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okulunun avlusunda yanan kerestelere' da
ir (6/319) 34,104:107 

2. — Seyhan Milletvekili- Sinan Tekeli-
cğlubıun, bâzı mücevherat; altın ve'kıy
metli e^yavun hangi tarihlerde ve ne gibi 
i::.v harara istinaden Topkapı Sarayından . 
h.uYua rya nakledildiğine, kıymet, cins ve 
:u Y. urûarmru :;abıı,Ia rosbit edilip edilnıedi-
.Şlne. İri yine" takdiri. için Kolanda'ya- gön-. 
d erildi in söylenen bu mücevherat hâkkmdâ-
Y nbitehass/s raporuna ve açıiamıyan ka-
iiiia;- mrYYvvyatına dair, sorusuna Maliye 
Bakanı Kasarı Poiatkan'm sözlü cevabı . 
Y/297; 189,232:237 

Killi Savunma Bakanlığından 
1. — Sivas Milletvekili'Sıfat Öçten'in, 

Hava- Kuvvetleri Komutanhğnıdaki üç 
yargıcın ahar mahfillere tâyinleri sebebi-
'.^ Y Y ao rastına Millî Savunma Bakanı 
SulûY. Keymen'ın sözlü cevabı (6/369) 312,409: 

412 
2. — Yan Milletvekili İzzet Akın'm, 

Var;.an Askerlik Şubesi bulunmıyan ilcele-
Y Y - bu 'uYiYYn kurulması için ne düsü-
YYYğYıe (YY sorusuna Millî Savunma 
jhakam HYY>: KÖyrnen'in sözlü cevabı 
iWD 312,412:413 

d, •-- Y;>ugYdak Milletvekili Abdür-
rYer-eiu Yj/aemiY?<Yn; Milli Savunma ih-
'i.Ya;hr"' ioira yauhaeak istimlâkler hak
kındaki .Kanuns, . göre yapılau istimlâkle
ri ' . s-ysma -e bu sebeplen acılan tezyidi 
bedel dYYariyY neticelerine dair (6/346) 258, 

332,347 

i . —: Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
m.an Boyacıuiberhn. ^erni inşası ve tersane 
'cesisi hakkında YükiYmtçe alınmış bir ka
rar olup olmadığına, miadiar! dolan gemi
lerin demir v^ çelik fabrikalarına satıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair so-
vusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köy- . -. 
nümün YYYeovYv (6/3130 . . 4:7 

SaöYk v* Sosyal Yâfr'dm?. Bakanlığında» 
.!.. - - Kastamonu Milletvekili Fahri Ke-

ceYYY.Yiı*!. Kastamonu. Verem Hastane-
>:u '• h:7 ••;,..'M;;.. a.Yn kadrosunun ikmal 
rYYu'üusl, srluYdu-' dnir sorusuna. Sağbk 
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ve Sosyal Yarchm İ f e ü i Ö r . Ek re ıK&y- ( 

ri üstundâğhn sözlü 'cevâbı C6/351) 25S,'337, 

Tarım Bak&Mığındati 
1. — Konya Milletvekili Kemal Ata

man.'m, memleketimize ithal edilen trak
törlerin tek. tip o1 arak tesbit edilip edil
mediğine. ehliyetli ellerle kuliamlıriasım' 
temin için bir kurs'a(jıİmasının düşünülüp 
düşünülmediğine, ithalâtçıların ne şekilde 
yedek parça getirebileceklerine v«- Zirai 
Donatıma ait olıip muattal hâlde bulunan 
traktörlere dair (6/368) 311:312,409 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tcke-
Koğlunun, Adana Pos ormanlarındaki tra
vers işinin-kimlere verildiğine, muhtelif 
ormanlardan bu şâhıslara verilen işin mik-
iar:na, orman mıntıkalarında oturan .ke
resteci, oduncu, ve kömürcülere ne miktar 
orman veriştiğine ve Kadirli Kazasının 
Yeşilyurt, mevkiinin orman haline ifr'âgı 
için kurulan kooperatifin faaliyetine dair, 
sorusuna Tarım Bakanı Nedim 'ökmenin 
sözlü cevabı (6/334) 139,246:253 

3 . — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'- . 
ün. Çukurova'da kadastro İşlerinin bir an 
evvel düzene konmasına ve Adana muı Mi
si-, Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta 
olan kadastro işinin neden uzadığına ve 
bu köycle bir jandarma karakolunun ihda
sına neden buzum görüldüğüne dair (6/364) 311, 

. 409 

1. —• Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
işeri'niu, Manyas Kazası köylerinde inekle
re tatbik edilen suni tohumlama hakkmda 
(6/312) • : • - • : • . • • ^,'237:240 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Giresun Milletvekili Ali Naci. 

duyduk hin, Karadeniz'in Doğu bölgesi , 
mahsulünün tahsis edilecek vapurlarla doğ
rudan doğruya ecnebi iskelelere zevkinin 
düşünülür) düşünülmediğine İlair sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in cevabı 
(6/330) . .* r ;"••• ,.' 1 3 ^ 2 4 2 : & İ 3 

2. -^''Seynan;'Mi.etvefâİi' 'Sman Teke-
fioğlu Yun, askerden dönen P. T. T. Me-
ıimriîirıiım vazifeye alımuamast sebebine, 



Sayfa , 
posta müyezzileri ile yataklı vagonlarda j 
çalışan Türk memurlarının ve Devlet De- | 
miryolları katar personellerinin durumla- i 
rina ve Polis Teşkilât Kanunu tasarısının j 
hazırlanıp hazırlanmadığına dair (6/374) 385 j 

i 
j 

1. - - Zonguldak Milletvekili Abdürrah-. } 
man Boyacıgiller'in, gemi inşası ve tersane | 
tesisi, hakkında Hükümetçe alınmış bir • j 
karar .olup olmadığına, miadları dolan ge- j 
illilerin demir v\3 çelik-fabrikalarına satıl- I 
ması hususuna-1 ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Millî Savunma .Bakanı Hulusi Köy- j 
men.'in cevabı (6/313) 4:7 i 

3. — Yazık sorular ve cevaplar i 

Başbakanlıktan j 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdür- j 

rahman Boyacıgiller'in, köylerimizin elek- j 
triklendirilmesi için bir program hazırla- j 
ıııp hazırlanmadığına ve bu husustaki ça- i 
hşmalara dair ' (6/363) • 312 ] 

2.*-- Zonguldak Milletvekili Abdür- j 
rahman Boyacıgilelr'in, yurt içi ve yurt ! 
dşı mahsul piyasa ve fiyatlarının radyo ile I 
köylüye duyurulmasının düşünülüp düşü- j 
nülmediğine dair (6/361) 312 i 

Adalet Bakanlığından j 
1. — Erzurum Milletvekili Bahadır i 

Dülger'in, Ankara Devlet Demiryolları i 
Hastanesinde vefat "«den Hakkı Altın'm, j 
ölümü sebebine, usulsüzlük müdahale ile t 
yapılan ameliyat neticesi hakkında tankı- J 
kat yapılı]) yapılmadığına dair (6/366) 313 j 

• ' ' İ 

1. — - Konya Milletvekili Abdürrah- i 
man Fahri Ağaoğlu'nun, hırsızlığın ve di- i 
lençiliğin önlenmesi için cezalarda bir de- ; 
ğişiklik yapılmasının düşünülüp düşünül- j 
m ediğin e dair sorusuna Adalet Bakanı j 
Bükueddin Nasuhioğlu'nun eevabı (6/314) 266: j 

268 | 
2. — Konya Mileltvekili Abdürrah- \ 

man Fahri Ağaoğlu'nun, Hükümet ve I 
Adalet binaları bulunmıyan il ve ilçelerin \ 
sayısına, bu gibi yerlerde ihtiyacın karşı- j 
lannıası için bir program hazırlanıp hazır- ; 
1 anmadığına ve yılda ödenen kira bedeline 

dair sorusuna Adalet Bakanı Kükneddin 
Nasuhioğlu'nun cevabı (6/243) 177:181 

Bayındırlık Bakanlığından 
1. — Çorum. Mileltvekili Baha Koldaş/-

in, Çankırı - Çorum illeri, sınırları içinde 
bulunan Kızılırmak vadisinin sıılamı; pro
jesi hakkında (6/341) 2öc> 

2. — Çorum. Mileltvekili Baha Koldaş'-
in, Sungurlu iîeesi köylerinden bâzılaruun 
su ihtiyacı için yönetmeliğe aykırı oku* ak 
tahsis edilen paraya dair (6/839) 2oö 

3. — Trabzon Milletvekili Oahid Za-
mangil'in, yapılacak iskele ve barınaklar
dan hangilerinin 1950 ve 1951 yılı prog
ramlarına. dâhil bulunduğuna, her biri 
için tahsis ve sarfı derpiş edilmiş' olan pa
ranın miktarına, hangilerinin tamam km-
ınıy'veya.inşa halinde bulunmuş olduğuna, 
Vakfıkebir ve Akçaabat iskelelerinin ıs
lah veya inşası hakkında ne düsüuüidüğ'ü-
ne' dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
mal Zeytinoğiirnım cevabı (6/350) •259,423:424 

1. — Konya Milletvekili Abdürra-hmaıı 
Fahri Ağaoğlu'nun, Hükümet ve Adalet bi
naları bulunmıyan il ve ilçelerin .sayısı uu.. 
bu gibi yerlerde ihtiyacın karşılanması için 
bir program hazırlanıp hazırlanmadığına 
ve yılda ödenen kira bedeline dair yazın 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Ze.y 
tinoğlu'nıın cevabı (6/243) !77:İS! 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
J. — Gaziaııteb Milletvekili Süleyman 

Kuranel'in, 1950 yılında ithal edilen ma
zot, benzin, ve benzeri maddelerin rıikta.vı-
ııa ve bunlardan alınan Yol Vergisinin n.e 
kadar olduğuna dair (6/335) * im 

2. —'• Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in hangi memleketlerde 
ticaret ataşelerimiz bulunduğuna, bunların 
tahsil, durumları ile göstermiş oldukları 
faaliyetin, dış ticaretimize yaptığı tesirle..-e 
ve: ticaret ataşelerimizin bulunmaması "<• 
yahut faaliyet gösterilmemesi yüzünden 
hariçte rağbet görmiyen çeşitli m;;kawv:i-
zada i r (6/326) l-;n 

3. — Zonguldak Milletvekili A o dür ra li
man Boyacıgiller'in, metruk ve makini 
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139 

İçişleri Bakanlığından 
,..—- Çoi'uru Milletvekili,Baha Koldaş.'-
i i.er bankasında köyler adına toplanan' 
le birlerden biriken paranın miktarına 
ui t lere şariedildiğine dair (6/340) 
î. — Corum Milletvekili Baha Koldaş'-
istanbul'da Adalet Binası inşası için' 

258 

rrvVmr ,-li! pni ıo)» -V V 

ot 

ay)artı :• r a n ] ard a h a -
kimlerin^ hangi karimi mesnede göre 

f a k l a r ı hakkında (6/343); 
3. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-

n\% jandarlıa kuvvetlerinin .ıslâhına, . bâzı 
sıı u ay ve karakol komutanlarına motosiklet 
parası verilmesine; Polis Enstitüsü meslekî 
kıvrs'vı.nn f.ybî tutulup terfileri yapılamayan 
pc?islerin durumlarına, ve muamelât me-
mur! arm.m; ilgası hakkındaki kanun tasa-

259 

rit Meclise gönderileceğine dâir 
/?A?:> 258:259 

1. — Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'-" 
;n. 1949 ve 1950 yılı Yok ve Bina vergileri 
sabıka ta'hakkukatmdan tahsil olunan ver^ 
gil.orden, 251 sayılı tefsir gereğince, bele-
dh'ele::c ne miktar tediye yapıldığına ve 

^"i^.rlyo kdn ne düşünüldüğüne dair olan 
sorusuna İçişleri Bakanı Halil Özyörük'ün 
cevabı' (6/225) • 91:92 

2. — Koriya Milletvekili Abdürrah-
maıı 'Fahri' Ağaoğlu'mm,1hırsızlığın';ve rdi- ; '* 
1 en eiliğin önlenmesi için cezalarda: bir de- ': 
ğigiklik yapılmasının düşünülüp düşünül--
nıecliğme dair sorusuna içişleri Bakanı 
Halil. Özyörük'ün cevabı (6/314) ••••.; 266:268 

3. --- Samsuri Mili etvekili Ferit . Tüzel'- •: 

in, Çarşamba Ortaokulunda : hademe olan 
bir kadına polis memuru Arif tarafından 
yapıldığı söylenen işkencenin' vâki olup' ol-
m arlı ğma; vâki ise müsebbibi hakkında ne 
muamele yapıldığına dair yazılı: sorusuna 
îçisleri Bakanı Halil Özyörük ' ü n c e v a b ı -, 
(6/291) . '92:93 

işletmeler Bakanlığından 
1. —- Zonguldak-Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, 1946've 1950 seçimle-i-^i--
rinde C. Tl". P. lehine İktisadi Devlet Teşefc-" 

Sayfa 

: • ; [ 
külleri taraf m^m, yapılan faaliyel, .netice-. 
sinde; fdorğan za^ç,^oİ4|yfş^^;^üş«)^KÎj^rî... ,̂ 
hakkş&da; .ne oıatuamele yapıldığına, ,tp^lama r .•,-, • >f 

havuzu yapılmaması suretiyle (200 000) JJHPL; :,, 
sılamın ziyama. sebep .̂ olanlara, Ereğli, kö
mürleri işletmesmdeki sMstimal'söylenti
leri dolayısiyle1 yapılaîit^hkikat' dosyala
rı nm t etkileten f geçirilmesinin' düşü&föKip •;!; 

. düşünülmediğine, "'Etibaiik' ve":; Sümerfeahk- : ' 
tan seçimlerde -kullanılmak üzere yapılan • '• •• 
bağışlara dair' (-6/322)-;' '• ; ' " - ' ->• '' * •"-"-•''"-,î-?2 

_ ,-Maliye Bakanlığından ;;- ; î, 
1.• — rÇor.um Mletyekili, Baha Koldaş'-

m, piçin çi.en -f abnan;;;. Muamele Vergisinin ,, 
kaldırılması •-hacında ne ^düşünüldüğüne . 
dair .(6/338,), •' ' \S..-.,.-,. .,• •!..- ,'.'''•.' >"..[ .,!'•'"I". ^ 8 

2." — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-, , 
man Bo^^eıgüler'i^, emekli oldukları hal
de Devlet : lıizmetinde .istihdam: «dilenlerin (; 

m-üd^rı^a., mevcut tamimlere frağmen mün- . _. 
hallere memur .tâyin edildiği hak;kmdaki 
söylentilere, memurların yazifeye .devamı
nı ve rasyonel çalışmayı sagİıyacak ne gi- .'.' 
bi tedbirler .alındığına dair sorusuna Maliye '" 
Bakanı Şaşan Rolafkan'm cevabı (,6/3,55) 3İ2, 
. . ; . ? : ' : :"•'""' ':::':"':''"': : ! ^ 2 9 : 4 3 o 

1. •— Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu 'nun, kırmızı' plâkalı resmî 
otomobillerle hizmet otomobillerinin Sayı-' ' ; 

sına ve yıllık'TO^s¥aflârima'€OTr^flıiHi'-soıtı--
sunavr j''-'Malîye' "Bakanı" Hasan Pdlatkaıi'm '•-"''' 
cevabı (6/180) '• «66^872 

2. — Konya ' Milletvekili Abdurrahmari' ' : ' ! ; 

Fahri <• Ağaöflu-'kuıî, •'•«hÖteöıniet '-«w adalet• 
binalaîrı- b^lürimıyân^ir rve'Ecelerin sayısı- ^ 
na, bu-gibi :yerlerde ihtiyacın1 karşılafnma- • •M • 
sı için bir' program -'hazırlanıp -»hazırlanma^ f «•• 
dığma ve yılda ödenen"'kirai'?"bedeline dairK^fü 
yazılı sorusuna Maliye '• '©a'kanı Hasan Po- ' 
latkan'ın cmsbi; (6/243) ,!; • , 177:181 

" ! ; Millî Eğitim 'Bakanlığından ' ; ' f 

1 i-• ;:üi * Afyon Karahisar 'Mületvekili: ' ^ l i ! f ' • y 

ihsan Sâbis'inV'' îstanbul ;Kiz Lisesi1'Tarih1;'': 

ve Coğrafya öğretmeni Maide özgeçen'in 
hastalık ve maaş durumü! hakkında (6/377) 385 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdür-» ' î l 

rahmıun.! fBbyafcîgHl^r'in,'*! tefrltür 'ii»taS§€d«a!îi*^o^ 
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m izin dumanlan ile tâyin şartl-arı ve ca- | 
lışma tarzları^hakkı'ndafci'sonısuna-Millî1 ;; 

Eğitfm'Ba^am^'Tevfik' îleri'nin c e v a b ı -
, . (6/32İ) <>'*'-;*V y-i-y-»-'- i ^ u s - 1 : 139,416:417 j 

..." Millî Savunma Bakanlığından j 
. 1. — Afyon. Karahisar Milletvekili Ali , I 

İhsan -Sâbis'in, Çanakkale: ye. Gelibolu ta-
rallarmdaki.,;;n)üstahkem;r,;mahal'lerde ;b;a-, ,. ; 

lunan, tanksavar ,; toplariyie, diğer• .topların . , _. ,• ı 
f/mevzileri hakkındaki sorusuna Millî Savun
ma Bakanı Hulusi Köymen'in cevabi; 
(6/365) ^-^y?.d^Sy& _-k^%2:313,427:429 j 

2.'— Afyon 'Karahisar Milletvekili Ali 
thsan'Sâjbis'in, Earb malûlü1 Ali A^TÎİ'Ber-
beroğlu'na birinci "der:eee üzerinden malu
liyet maaşı tahsis edilmemesi sebebine ve 

I bu hususta vermiş olduğu istida; muamele- : 
sinin bir an evvel neticelendirilmesine da
ir sorusuna Millî''Öavunma Bakanı Hulusi 
Köymen'in cevabı (6/336) ; 258,286:287 

I 3. —- Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
I ihsan ^Sâbis'in, İnönü Şehitliğinde yapılan '"'" , 
I tören munasöbetî^le' Eskişehir Hava T eş- j 
I .Içüâtı namına söylenen, sözlere, dair spru-
I f ^ n a ; Millî Savunma Bakam "Hulusi Köy- ' ' 
I ' men 'in cevabı (6/356) 312,424.425; 
I 4in~.:Afvon. Karahisar Milletvekili Ali: 

I ' îhsaıı Sâbis 'in,, Kpre Birliğimizin dtirumu , , : 

hakkınca (^ŞŞl).,,,".. :., ; ^ . : ' ^ X V . ^ 4 4 2 İ 
I 5.,,-r-, Afyon karahisar Milletvekili Ali M 
I îh san, S abis'in,: orduda: kalb krizi, geçirmiş ..... ; 
I .planlar hakkında ire gibi bir muamele ya- ..*... 
I pılnıaş.ının. .düşünüldüğüne dair ,(6?/3 -̂9) . 442 j 
I 6:.rtn>Afyon Karahisar ,Milletvekili/Ali..•• ;.'•; H 
I îhsanSâbis'in,^'Ordu-Donatım,Şubesi Mü-; f!, \ 
I dürükAl'bay AhdürrahmanuEren'in Erzin-: <; \ 
I . can'a; nakli• sebebine:; ve,, halen istanbul'da ; j 
I muhtelif hizmetlerde?;omyıldan fazla•,kal-; : ' i 

m iş subayların : durumlarına: :dairr (6/357);: 312 
I ' "' 7:!—• Çorum Milletvekili' Ahmet Başı- ! ; 

büyük'ün*askerjr,Qtomoblllerj-n >:kullanılış 
sekli hakkındaki soruşuna^ Millî.-.Şayunma; 
Bakam,Hulusi Köymen.'in.eevabı/(.6/Ş28). ;.,139,' 

y; •:.>>•-• .-:.--1: .-; ::). •;;• „.,i-v:-jiV vû r 253':254; 
>. 8. — Konya. .Milletvekili <Murad Âli; >. , \\ 
Ülgen 'in,ş /. Ali; Askerî uŞûrakv hakkındaki- ; 
sorusuna!.Millî Savunma : Bakam .Hulusi , | 

Köymen'in cevabı. (6/359) • . • 312,425 :427 

1. — Afyon- Korahisar Milknvokni 
Ali İhsan Sâbis'in, İmgün'Havn kuvvet
lerimizde vazifeli -Gen er;ı i kule r-v velev >;u 
kuvvetlere mensup iken şi/udi bir,:!1::"! \-::s>v-
ikLercle bulunan Generallere, Hava kuvvet 
lerimizde kullanılan uçak modeli eriyip 
personel yetiştirilmesi ve meydan inşası 
hususlarındaki faaliyetlere, 1950 yılında 
havacılara verilen ucu? paralarıma Ve bu 
hususta" ha'zırlanmakta olduğu' haber alı-
nan kanun tasarısının ne zaman Meclise 
sevk olünae'ağıua. dair .vorasuniı Mili: .S;--

' vınvma Bakanı' Hulusi Koyyıenkn ecuv-ilk 
(G/811) W 

2. •— Afyon Pvaraükuı.r Milletvekili Ali 
İhsan, SSfıbia'in, harb plânları ile seferber-
lik işlerine, Millî .Savunma Bakanlığı Ku
ruluş, ve görevleri hakkındaki Kanunun 
2 nei ve 4 neti maddelerinin tadilinin lü
zumlu „ohı.p olmadığına,-- Kara, Hava ve 
Deniz Kuvvetleri Kovquranlıklarının duru
muna Askerî Şûranın, bugünkü vaaziyeü-
ne, Fen ve. Sanat Umum Müdürlüğünün 
daha verimli;,bir hale getirilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî 
Savunma Bakanı, Hulusi Köymen 'in cevabı 
(6/316) • ,"'"" - " V'"' •". 93:98 

....... 3. -*/Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sabis'in, Subayların Yaş Haddini 
tesbit. eden Kanunun bugünkü icaplara . 
göre .tadilinin düşünülüp düşünülmediğine , 
dair .sorusuna Millî .Savunma..Bakanı Hu
lusi Köymen 'in. cevabı (6/317). . 213:214 

; f k i ; : ^ - Konya, Mili etvekiii Abdürr ahin an 
Kahri Ağa'oğlu kıım, birinui;takviye birliği 
ile Kore'ye, gitmiş bulunan kıdemli, piya
de üsteğmen, Ali Büyükkirişei 'nirı a 1 ama-
dığı dört, aylık, maaşı hakkındakiya?ulı so
ru önergesine Millî Savunma Bakam Hu
lusi Köymen'in cevabı••(6/310) , . 130:131 

, Sağlık ve Sosyal Yardım^ Bakanlığından 
1. —• Afyon Karahisar Milletvekili Ali 

İhsan Sâbis 'in, Paris 'teki.Pastö'r Enstitü
sünde; .hazırlanan-, gençlik • serırmu hakkın
daki mütalâa ve tetkik neticesine rîair 
(6/376). , 3S5 



Sayfaj 
2. — Ankara Milletvekili Muhlis Bay-

ımuogin'nun, 1951 yılı'Bütçesine konulan 
ödenekle temini ieabeden (2000) verem ya
tağı ve personeli için gerekli hazırlıkların' 
yap-Iıp yapıl m-adıgıua've hangi illerde açı- —' 
hîcağ:n.m kararlaştırılıp kararlaştırılmadır 
ğma dair (6/354) • ••••... 312 

.'i — Erzurum Milletvekili1 Bahadır -
Dül ger'in. Ankara Devlet Demiryolları -
H afvtan esinde" vefat eden Hakkı Altın 'in,' " ' ' •' 
ölümü sebebine, usulsüz müdahale ile yapı
lan ameliyat neticesi hakkında tahkikat ' -
yapılıp yapılmadığına "dair (6/366) • ""'313' 

Tarım Bakanlığından 
'!. - Üonıır Milletvekili Ahnıe! Başı-

büyükkin, aş mı ^uraklarmm durumuna., 
bâzı köylerle ilçelerden toplanan para ,ile,; . 
ılınan bogal.ar.in miktarına ve müsavi şe-.• . 
kilde ilçelere ' taksim : edilip edilmediğine, • 
yorum İlinden toplanan naraların miktarı
na ve verilen boğaların' ilce.itibariyle sayı- . ,. : 

sına dair Tarım Bakanı Nedim ökmen'in 
cevabı (6/327) • .139,417:423 

2. --— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
vıan Bo3'aeıgillcr'in,'köylüye teknik'ziraat • 
usullerini öğretmek, gılbre kullanmak, çeşitli 

Sayfa 
•i'r ı*<': 

f 

mahsuller invekiliş ve toplanışı İle .hayyançı-
; lık ve bakımı hakkında bilgi vermek üzere} 
kurslar !açûmasmıır'düşüıiülüp düşünülme- ; • 
diğinedair (6/360):;- .,.:.!..,- ••';., ,.•,;>...,,«. ..' 312 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürran- ; ! ; ı ' 
inan Boyacı güler 'iri,' .yurt ' ' t0]Vraklarının •' 
tahlili için Marslıaîl'. Yarcllm/ndia;h ! nefer 
sağlandığına uzvi ve kimyevi ğul)reTe'i;in;:rie- •'•"•''''•' 
suretle'' "tcnıih'.' ve; tev^i' ' ' 'edildiğine''zirai ' -
istatistik üzerindeki • çalınmalara [ Ve"' neti-''! ' '! ' 
çelerinin köylüye aksettirilip ettirilmediğino' 
ve zirai kalkınma plân mm hazırlanıp hazır-' 

.lanmadiğına' dair, (6/365) ' ' ' " 

Ulaştırma Bakanlığından 

1. — ,Erzurum • M i 1 letvekili • Bahadır Dül
ger 'in, Ankara Devlet 'Demiryolları' Hasta- l ' ;"'' '•" 
nesinde vefat eden Hakki" :Altın'm^ ö l û n î u ' ^ ^ 7 

sebebine, usulsüz'müdâhale'ile yapılan' ame- irl 

liyat neticesi 'haMnnd'a'tahkikat' yapılıp r"'' ''•' 
yapılmadığına dair (6/366) ' """ '""' ' : 3 1 3 ' 

V'. | ' ( !0 

312 

i ! 

î t ? ; ; V2. — Çorum: Milletvekili: Baha; ıKoldaş'-
m, İstanbul Postanesi ;Ücr etli Muhabere': Me- s.; 
murlarından Yusuf Kelepi^ci.'nin; durumu-:.,.,..,,.., 
na dair sorusuna Ulaştırma Bakanı ;Sey^i;;;.j;.|f.jj 
Kurtbek'ni:.eevabınC6/337),,1,. . rv ' . ; . ;".;;2Ş8,46a470 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
• ; 2 8 ; ; : ' ' ! l . - • • • ' . « • • • • ? ; • 

• > ' -.! ( 

TASARILAR 
(?oı 

1. -— Adliye. Harç Tarifesi Kanununa 
ek Noter Harç Tarifesi Kanununun bâzı' ' 
in ad delerinin değiştirilmesi ve 19 ncumad- •••'. •.' 
eksinin son fıkrasının kaldırılması hakkın-
da. (1/189) i -61: 

•2. - - Astsubay Kanunu tasarısı (1/193): .103, 
386,444459 

3. — Bâzı Suç ve Cezaların Af fi hak- • 
kındaki 567" \s ayılı' Kanunun 6 heı madde-' •••••' 
sine' bir 'kkra. ek]erimesine dair : (1/205) '.• 313 

' 4. — Belediye Gelirleri Kanunun birin
ci maddesinin değiştirilmesi ve -bu kanuna -
secici bazı maddeler eklenmesi: hakkında 
vi/195) " . ' 133 

5. --- Dina yapımını teşvik ve izinsiz 

6. — 1949.yılı Keşinhesap Kanunu ta- {: • 
; sansa (1/190.).. v , / • v k ( , T ",,. .Jii:, , M ; ' ; . ^ / : 

7. — 195H yılı-Bütçen Kanununa bağlı .,;.,,>.:ı 
• A / l ve.; A / 2 işaretli, cetvellerde.; .değişiklik, ;: .. 
iyapılması-hakkındai(1/215) ;.,-,;W;.;,,, ,^... t 3Ş5f, 

8. —ıDenİ2i;tuzlalanndan..yaJbançı mem- ; p...t , y 
: leketlere: ihraç gedilmek:jsuretiyle,. tuz,. işti'hr. ,r,,.,. ' , 
: saik- için . hakiki• .veya • hükmi şahıslara izin 
• verilebileceği:' hakkında (1/210):.-,; r -,..•;:. ; 344 

9. - ^ • Devlet Denizyolları;: ;:ye Limanları, :. ( '.t, ; 
! İşletme;:Genel;.Müdürlüğünün.Î, 1944 Bütçe,, ^,.( j 
! y)lıf:Kesinhesap kanunvtasarısı,.(1/197) ,.J... İŞ9 

. 10. .— ; Devlet-Havayolları ,,. Genel; Mü- ... 
düriüğü ihtiyaçlarıcjçin,.gelecek: yıllara,ge- . • , 
cici yüklenmelere:girişilmeHi hakkında 4860 

yapılan binalar hakkında (1/196) 139 | sayılı Kanunun 1 nci maddesini .değiştiren 
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507ö sây^i 'Mânun^1-'ek-kanun !' tasarısı •:.. . 
(1/211)'- • ' -•?-'•••:"•'•. İ':'İ^ :.?.- r:- :•;•.: . :::;;/,,; 344 | 

İL —-̂  • Cfelîi» Veirgisi' İKanununun %24.1 .;.-.,: 
neü; maddesine bir fıkra eklenmesi, hak- . , :.•: 
kında (1/206) ; 313 

12. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
G-iriş Genel Tarifesinin 647 nei maddesinin . , ' . ' . / 
değiştirilmesine.,,dair :̂ (1/198) . 140 

13. —, İstanbul Üniversitesi binalarının 
yapımı. hakkındaki 4999 sayılı Kanunun 
birinci.,, maddesinde değişiklik yapıl ması 
hakkmda ;(İ/204 j . ' ,7.^7/...."'. '. '. 313,345,390:391 
-.; 14. — Kibritin Tekelden .çıkarılmasına 

ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına da
ir (1/199) r.:;U,sM:^'L> <-•:.-::,/,; 140 

15. —- Memurların; . suçlarından dolayı 
'haklarında, ..yapılacak, soruşturma ve ko
vuşturmaya^-dair (1/214): • . .. 385 

16. — Muamele, Yergisi Kanununun 9 . 
ve 89 ,neu maddelerine birer fıkra eklen
mesine dair (1/200) ;,.;••.; ^.'. Î4Ö 

17. — Noter Kanununun bâzı .'maddele
rinin değiştirilmesi : hakkîncfe "(1/20&) 259 

18. — (Müîfç Para Verme-İşleri Kanu
nunun M-zi • maddefle^indiî;; değiştirilmesi 
h a k k ı n d a ' ( 1 / 1 9 1 ^ ^ r - ^ O ' w , - ' 6 1 

'? I9v'-^-'Sağlık' ve Sosyal Yardıim Bakan- -i; 
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununda ve 
bu kanuna ek 4862, 5087 ve J0519İ9sayalıi;,Ia;; 

Kanunlara bağlı kadro cetvelleriyle 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair . 
(1/209) 344,358:359 

20. - ^ fİİrfeiye,IîöMmeti iOe Birleşmiş .••• 
Mîlletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı; Bif-̂  ^ u 
leşmiş 'Mftîetler ve4; Milletlerarası î y ^ i ve 
Kalkınma B'aUkdsi/; j arasında"' Akdeniz 
nîîntakası memleketlerine : bâz*; Teknik 
Yardımlar" teminine" • :> efcair • ; • Anlaşmanın 
onanması ftakfcm&sl ('î/213^"• •;' *B4A#4&:346,386/ 

: ^ iw.*y.w* 444;459<4e0,408f^7Ö,47;li47^^ 
*'\21. — Türkiye- :C/tm^^ 

ile İsrail Devleti Hükümeti ârasinda Hava ; 

Ulaştırmalarına : ' datir*r' / öl&n1»11 Anlaşmanın - ? iv; 
onanması hakkındar(t/207y' ' ; ;^ : i ^313 

22. — Türkiye -Tergoslavya t i ca re t { '0 
Anlaşm asma' ek listelerin' : yürürlük : süre- !! 

l e r in in ' uzatılmasına', daiı4 ': mektupların 
onanmasr naîefenıda (1/192) 61,345,401 

Sayfa 
23. —. Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna

nistan ,Kıraüığı arasında imzalanan. 111:-
tür Aıılaşiiiasınnı,,.,,onanmayı ._ hakkında 
(1/212.).,- ,•..,-•: .. • ,...••... . , . 

24. — «Ücretli . İş Bulma .Büroları 
hakkmdaki,96 numar alı söz!eşme (1949 
tadili) » nin onanmasına dair .(1/201). 

25. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Teşki]âtı...^hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 3821 sayılı Kanuna 
ek kamın tasarısı' (1/216) 

26. — Yergi Usul Kanununun bâzı 
maddeleri ile Kanuna bağlı cetvelde değl-

6:U 

140 

335 

siklik yapılmasına bu Kanuna bâzı 
maddeler ve fıkralar eklenmesine dair 
(1/208) . 3:13,314 

27.-— Yabancı sermayeyi teşvik kauu-
. nn tasarısı • (1/194) 103/140.111 
: . 28. — Yüksek öğrenm Öğrenci Yurt-
lam ve'-Aş Evleri hakkındaki 5375. 5661 

'sayılı Kanun.]aran bâzı maddeleri.nin de
ğiştirilmesine 'dair (1/202) 110 

• 1. — Askerî memurlar hakkındaki Ka- •, • 
nunun 3128 sayılı Kanunla değiştirilen 5 

\ nei -maddesinin .3 neü fıkrasının değiştiril--
: meşine; ve- bu kanuna .geçici, bir ..madde; ek- ... 
lenmesine dair (1/158; 140,230:231,274:275 

,..1. V' 2...'. — -, Avrupaiılararası Tediye Birliği 
Anlaşması hükümlerinin Türkiye ile 
Belçika arasında tatbikim mümkün kıl-

,,mak.üzere imzalanan proiokolüu mıanma-
"si" "hakkında (1/168) 30,220,27.3 :274.27b,281. 

285,290 :299 
3. 1—-Avrupahlararası.. Tediye .-Birliği 

Anla§raasi'niH«-8- n-eı ma:ddesi hükümlerinin.-. 
Türkiye-; ile Pranga arasında tatbik <;ri). 
mümkün kılmak üzere teati edilen, m. ek-. 
tu'pların, onanması hakkında. /1/1Ö2/ . 30,225. 

- / 0 ; , . ; - - . 273,278,285,288:201 
4.—r!..Çekos!ovakya.'ya eski ye-yeni tü

tün satışları, hakkındaki .-.protokolün onan-. , 
masına dair)::(1/116;);, ...v, 30,225,273,-278,285,292 • 

. > ' - . ; ;;; :-,• . . ' : . ' , •-: 2 9 5 

5. —-J^mî yayınlar döner sermayesi 
hakkında: • (1/184). 345,388:3^)0 
•"<*>. — Halkevleri için. ithal olunacak. 

radyo ye -.sineni:a makinelerinin .\tuamfdc 
Vergisiyle Gümrük ve Oktruva resinde-

file:///tuamfdc


- âl — 
Sayfa 

rihrten istisnası hakkındaki 2154 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına; dair : 

( V İ G O ) .'".. •" •':••' -84:85 
T. — Kadrodan •"•çıkarılmış bulunan 

harb çcnıilerinin sabh/iasnıa dair (1/165) 386, 
459:460 

8. —- Kayseri ve Eskişflıir'Tayyare fab-
rikaiarma.'' nıiftedaviİ sermaye verilmesi ' 
hakkındaki 3ü26 sayılı Kamınım kaldı-
j".. b T.'osu"1;!, ~c! ön er sormavevc ait mevcut 
i^r/îmı Tt^^me^e gel/r kaydoiuıımasma 
dn'r :-!/t?9) ' ^ 218,261,272 

'"!. 'Konsolosluk kanunu tasarısını gö-
rüsLiek üzere secici'bir komisyon ' kurul-• 
masına dair (5/32) 103:104 

10. — Maliye Bakanlığı 'Ba5?hukük'Mü-
şaviriiğimn ve Muhakemat Genel Müdür-"""' 
lüğiirvüu vayifelerine, Devlet dâvalarının 
takibi usullerine ve" merkez ve vilâyetler 
kadrolarında bâzı değişiklikler yapıîma-
•••.ms dair olan 4353 sayılı Kanunda' deği- '_' 
Siklik yapılması hakkında '(1/172) 345,392:399 

11. - - Milletlerarası Telekomünikasyon '"''' 
.Söylemesine ek Telgraf ve Telefon Tüzük
lerini, Nihai Protokolü, karar ve dilekleri 
ihtiva ^rien. vesikaların onanması halkında 
(İ/1.19) 185:231,275,281,285;304:307 

12.'— Mİ]:îî;Kğitim 'Bakan/lığımi,•'bağlı ;::' 
oku'larda okutturulacak ders kitaplarının 
seçilmesi, bayılması ve- dağıtılması hakkm-
datr' 54.2î> sayılı Kamına bir madde eklen-
mcsiııe dair (1/173) : J03,226,274,274;281,285, 

300:303 
13. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohum

luk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı (1/120) "345,391 

Öayfa 
•!'-°-f4; — Refah vapurunda ölen askerî şa
hısları^ şehit, dul ve yetimlerinin de senit 
dul ve yetimi sayılması;'KâM^tfa^(İ)^6f)'''''''^î,\ 

';'':::-; " 324,387388 
15. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş' 

ve .Görevleri hakkındaki 4036'[ sayılr Ka- i:" i; ' 
mtna ek kanun taşarısi (1/38)" "' 315 

16. —- Tekel Genel ,MüdürIüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Ka- . 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine/.. 
dair olan 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da (1/180) - •'-;;;

;':;' ' ; ! ; . / ' : ; : :,''V( 345,392. 
17. — Türkiye - Belçika ödeme. Anlaş-, . ,, 

masının 13 ncü maddesinin, değiştirilmesi , 
için Belçika Elçiliği ile teati olunan inek- v 

tuplarm onanması hakkında .(.1/166) ' 259, 
285,364,365,366,377 -380,387^01,407 408,435 ::438 

18. ~, Türkiye; ile Kederal.., Almanya , \ > 
Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ ; ;. ; ;;, 
30 Haziran, 1951 devresinde,.mübadele edi- ı; 
leeek mallara ait A ve B listelerini muhtevi . j , ; 
Protokolün onanması^harsında (1/181):. ,;345, 

399:400,430; 
. 1.9. *-** - Türkiye* - federa l Almanya; Öde- ., ' 

me Anlaşmasının üiç&neİE maddesi I:; ekiöde\ i • J • 
musarrah •. cari tediyelere yeni: M>zı ödeme-• ;-,,• .-. L-
lerin ilâvesi hakkında teati olunan mektup- .••• •• • 
larm onanması ha*bkıo!daiv>(l/182)i , 345,401^430 

20. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıy-> r 

meti haiz olan eserlerin1;; korunma,: bakım 
ve restorasyon işTerrfldV uyülaeak prensip
leri kararlaştırmak üzere' bir I>ahlşma İtti-
rulu kunılma'si h'aklhûda''':(l/14) " ' " '2Ş6: 

TEKLİFLER 
Balıkesir [Ali 'Fahri î.şcri] 
.'!.. —307P sayılı Tuz Kanununun 4 neü . 

rıirt-.'îvh-jsinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
oir madde eklenmesi hakkında (2/255.) , 218 

Bcü ıkesir [Müfit flrlm'intvıcuf • : ve' İs- • '-
T.anbni. [Fûrümn TeMtj' ;':,'':-'--' • i : ; ' " ! , r ' : ' ' ' ' •' 

2. -• Türk O ẑV Kanununun. ü'49 nen' 
ime hh'sîn'M değişti dini esi hakkında 

'2 '250 ' 103 

Çanakkale [Beâi E'nüstünj " ' •'•• 
3. — Yol Vergisi ;v'e. mükellefiyeti hak- : ' 

kmda (2/257) . | "'•"//^ i:]i,up»i 

Çanakkale [Ömer Mart[s. ve^E'dirric';; 

[Cemal Köprülü] 
"4. ^ ' ; Mfllî: ;"Kütuph-ane;;': hakkında "".' 

/ o /or-iQ-y 

Çorıılı JMecit Bumin] '"'''-' •• ' - • • • • 
5. — Yol mükellefiyeti kanunu teklifi 

(2/245) . 

*LW 

30 



Çoruh; [M esud Güney] vc : Trabzon. ! 
[Mustafa Reşit Tarakgıoğlu] 

6. :7— Tarbzon'un Çaykara kazasının 
Paçan. Köyünden Kaltabanoğlu, Ahmet 
Yılmaz'.a,; vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında (2/247) ,; . : 61 

• Erzurum [Bahadır Dülgeri 
7. —'İçtüzüğün 51, 53, 56 ye 57 nci 

.maddelerinin değiştirilmesi: hakkjnda tüzük 
teklifi (2/251), ". "'. . " 103 

Erzurum [Emrullah Nutku] 
8..—- Türkye Cumhuriyeti Emekli San-'. 

dığı Kanununun 41 nci ve 100 ncü madde-/ 
lerinin değiştirimesi hakkında (2/266) 442 

Erzurum '[Fmrullah Nutku ve beş ar
kadaşı] 7 '••;'''' / •'';"' 

'/9. — Arıcılık Kanunu tekifi; (2/261)! 313 
Gâzianteb [Süleyhian Kuranel] ' 
10. ^~ Belediye yapı ve yollar konunu 

teklifi (2/248) / 61 
11. -̂ - Yol • Vergisi • kanunu teklifi • '•'; ' 

( 2 / 2 4 6 ) " ;••.••'-•••••. -.I : •- •:.-; : - ^ ^ 
•'•"'Giresun [Arif Hikmet-Pamukoğlu]'ve'• '•' '• 

Trabzon [Mustafa Reşit Tarakgıoğlu] 
12. —-Giresun/ -Trabzon,; Çoruh, Ordu >•/ 

ve Rize: illerinin topraksız: yahut az topra- * • 
ğa sahip çiftçilerine toprak verilmesi hak- .; 
kında (2/262) - ^ - ,•;•• ,, : , 

' İs tanbul [Ahmet Hamdi Başar ve 3 ar
kadaşı] , •, ; 

13. — Bir İskân Bankası .kurulmasma 
ve iskân islerinin icra tarzına dair (2/264) 

istanbul [Andre Vahram Bay ur] 
14. — Devlet Demiryolları, .ye Limanla

rı. İşletme Umumi İdaresi Memurları Te
kaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı Ka
nuna ek kanun hakkında (2/256) 

İzmir [Cihad Balan ve '4 -arkadaşı] 
15. — Türk vatandaşlığımdan sıskat, edi-

edilenlere. >; .vatandaşlık . haklarının iadesi 
hakkında' (2/265) ' ' r ; ; . .. 

İzmir. [Halidfi Edib 'Adıuarve 10 arka
daşı] 

16. '— Çiftçi mallarının korunması hak- : •* 
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fık
ra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmer 

sine dair (2/253). ;\ ;.'.,''".•• • / , ' 1 8 5 
Konya [Himmet ölçmen] 
17. — Türk Mühendis ve Mimar Odaİa-

344-

385 

218 

385, 

rı Birliği hakkında (2/260) 
Konya IV'nerem. Nazif Yığılır] 
İS. —, Türk :Ticaret Kanununun koo

peratif şirketlere mütedair Lükürnloriîiiı.:. 
değiştirilmesi hakkında (2/244) 

Manisa [Nafiz Kör ez] 
19. — Tâbiiyet muamelâtından anıla

cak harçlara dair olan 1260 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesini değiştiren 4151 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin doğiştirnıoco 
si. hakkında (2/263) 

Tckad [Sıtkı Atanç], 
20. - - .Orman Kanunu teklifi (2/254) 

0-x-i: 

24>/ 
0 1 0 

Trabzon [Faik Ahmed Barutçu, ve- 2 
arkadaşı] 

21. :—İçtüzüğün 149 - 168 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (2/256) 

Trabzon- (Hamdi ÖrhonJ 
22. — Belediye Kanununun bazı :aaot-

deleriyle • 4573 ve 4617 sayılı kanunların 
kaldırılmasına.ye 2226 sayılı Kanunda ya
zılı « Genel Meclis ^'tâbirlerinin « Bele
diye Meclisi » olarak düzeltilmesine dair 
(2/267)•"',' .' 

-y Tunceli filidir Aydın] 
23. r— 251,0.. sayıplı • îskâıı Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren 5098 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilme
sine ve yaşaklığ] kaldırılan yerlerle ida
re ten boşaltılmış bölgelerde köy tesisine 

O 7 1 

442 

':i '} dair. (2/249) 
TTrfa [Feridun Ayalp] 
24. — Subaylar Heyetine Mahsus Tt*v-

fi Kanununun 16 nci. maddesinin (E) fık
rasının değiştirilmesi ve bu Kanuna geçko 
bir madde eklenmesi hakkında (2/252) 

14 

Afyon Karahisar [Ali İhsan .8abis j 
1. — Türk Ceza Kanununun 16İ nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/229) 
4.68 

Ağrı [Celâl -Yardımcı] 
2. —/Hastane, okul, park, meydan, cad

de, stadyum ve emsali müessese ve yapıla
ra yaşıyan kişi adlarının 'konmaması hak
kında (2/14) ' • 117:1İD,120 

Balıkesir [Müfit JZrkuyumcu] 
3. —• Devlet Memurları Aylıklarındı 



— 23 — 

i. 
, r1.f,;, 159 

O&bey] 
Kovla kız çocuklarının ilk tahsil 

,,ioi m w m d a (2/1.52) • 3,100:169,169:177,209: 
;; : ; : ••'""'' 213,219:225 

9. — Yun içinde ve memleket dışında 
ıier hancı-bir bakanlık hesabına okutula
cak talebelerin masraflarmın ödenme şek
li hakkındaki kanun teklifinin geri veril
meme dair (2/132) 386:887 

19. - Türkiye Cumhuriyet! Emekli 
r<n imliği ICau ununun geçici b'5 nci maddesi 
TT işaretli fıkrasının (K) ' bendinin değiş-' 
ürümiesi hakkındaki kanım. teklifinin geri 
irilmesine dair, (2/225).., ,,. . - 443 

Çoruh [Mevti Bvminl .., .-'•'"'' 
'\\ - 5KI: J 1.09., 4287, 4291,4333 ve 5190 

Sayfa 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmedi 
ve bu kanana bâzı maddeler eklenmesi 'hak-
•kındaki 4-59$ s ayılı Kanuna ek 4908 sayılı 
Kurumun, 1 nci' maddesine iki fıkra eklen
mesine dair (2/174) ' 103,146 

Balıkesir [faikı Yır cali ve 8 arkadaşı] 
i. •— Belediye Gelirleri Kanununun 9 

mu maddesinin birinci fıkrasının değişti
rilmesi hakkında (2/64) . .''. 47:57,68:73,159 

Balıkesir [Sıtkı Yırcdı re .9 arkadaşı] 
ö. — Koy Oku-Harı vo Eıı^i Kileri Teşki-

iat Kanununun 13 nen'-maddesinin değişti-
nlmosine.vfi aynrk.anu.na bâzı maddeler ek-
'.enmesm,?. dair (2/197) 3,160:169,169:177, 

209:213,219:225 
r/nm'/ [Feridun. Fikri Düşünsel ve 4\ 

0. — istanbul Selimiye Hayvan Sağlık, 
Okulu mezunbıriyle istanbul Sağlık. Me-,.' 
ma rh'iiı Okulu 1945 yılı ..melunlarına, yedek .• , 
subaylık .hakkının tanınması hakkında • 
(2/198)' " ' • • s 

Bobı [Zvlrıri Dunumun, ve ,16 arka- • 
dn,r>.J " ' • • • • • • • • 

7. — İlkokul öğretmenlerinin veya ..ilk
okul öğretmenliğinden gelerek orta ve daha .. 
yüksek dereceli öğretim, müesseselerinde- ., 
öğretmenlik yapanların yahut Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taş™ teşkilâtında .ça-v ; 

lisanların hikmet müddetlerine göre ala
cakları .ıvhk dereceleri hakkında (2/48) 103.146: 

Sayfa 
[ «jyıîı kânunlarla,.- , verilmekte olan hayvan, 
j yem bedellerinin birleştirilmesi hakkında. 
' (2/158) . • '..,..••: 4. . • ,,'."188:189" 

Edime [Cemal Köprülü] 
12. — ilkokul öğretmenlerinin veya: 

ilkokul öğretmenliğinden gelerek orta ve:,... 
daha, yüksek dereceli öğretim müessesele
rinde öğretmenlik yapanların yahut .Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tında çalışanların hizmet müddetlerine 
göre,alacakları aylık dereceleri hakkında 
(2/57)..' / . . ." '.., ....= ,,_,,. . 103,146:159 

Elâzığ [Mehmet Şevki,> Yazman], • • . : . . , . ; 
13. —• Askerlik mükellefiyeti Kanunu-,; 

mm. 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/160) . ,, .-.•. ,.: . 40:47 

Erzurum. [Bahadır D/ülger] . ? ••-
14. -—Basın Birliği Kanununun kaldı-;.. 

Tilması hakkındaki - 4932 -sayılı. ... Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair (2/25) ' 120:129, 

• •: ' . 208:209 
, . - Erzurum [Bahadır Dülger ve 3 arka
daşı^ . '•.:-..:••.....-•• , t .;; . •• _. 

İt?. — Belediye'Gelirleri,; Kanununun 
21 nci maddesine bir (fıkra eklenmesine ,j 
dair ;(2/26)j ;, ............ , , , 259,272:273,443:444 

, Erzurum [Said Başak]\ ;.;,,.;:;;,., .-; •.<.. 
. 1 6 . — Artırma, Eksiltme ve îha'le Ka
nununun 60 nci maddesinin değiştirilmeyi, 
hakkında ,(2/180)' ; - ;

 i: ,,. . ; , ;, 3,159:1.60,261 
17. —• .İhtiyarlık Sigortası Kanununun 

2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna £f>ei"' 
da (2/171) 

bir madde eklenmesi hakkın-
,, . , /7:20,85:91,107:117 

Eskişehir [Abidin Potuoğlul 
18. — Eskı§eh ;it^^pe1erT^Çiftliği ge

nel çevresi 'ieih.de' işgal edilmiş yerler için 
ecri misil' aran maması hakkında (2/185) ' 85,90, 

91,97:100,1Ö4,1İ9:12Ö,13^ :İ35 
istanbul [Ahmet Hamdı Başar] 
19. — Milletçe kalkınma kanunu tek

lifinin. geçici komisyonda görüşülmesine'; 
âmv (2/230) . ;>;/;:>;316 

îsteT}bıü:\[Andre.Ydhr!am>Şwy(f!frfıf ;-' 
20. — Hastalık ve Analık; ,Sigortasr Ka

nununun ,15 nci maddesinin';değiştirilmesi 
hakkında (2/2.11): • ;: • •. 218,261:263 

Konya-_.[Jîmran Na&ip<Yiğiter,[A>\'V .-•• A-
21. — ('eza Muhakemeleri Usulü Kamı-» • 

.^j^m-mmm*^^ 

http://aynrk.anu.na
http://'ieih.de'
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, - , . Sayla i 

ııumiri'398 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/9) 386 

Ordu [liefet AJçspy] 
22. — Körlerhi ' tahsil' veyterbiyelerine 

ait bâzı' gereçlerden Gümrük- Resmi alın
maması hakkında'(2/172) 218,263:265,265,362: 

364,365,366,373:376,387,401,407,43İ :434 
Mize"J Ahmet Morgu] 

.23; — Devlet Memurları Aylıklarının' 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı | 
Kanunim bâzı maddelerinin değiştirilmesi ; | 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak- ; j 
kındaki 4598''sayılı 'Kanunun 4' ucu mad-' I 
desine b i r :^ra 'e Idenmesme' v Mr (2/111)' ! 3 4 5 , ' \ 

•?.;..: i — i--' .; .i :v ;_;. •.:.::-:.• , • - • . - • 3 3 7 - 3 8 7 i 
Sivas [İhsan Dizdar] • j 
24. — 4.379 sayılı Kanunun geçici 8 nci ; 

maddesinin "değiştirilmesine1 dair (2/73) 386 ' 
Ttâââ'fAhmet Gürhan]' ' ' ' . 

' ' : 25r — Dinî tahsil müesseseleri açılması 
1 ve 'Vakıflar idaresinin Diyanet İşleri Baş-

kaniığııla bağlanması hakkında (2/194) 219 ; 
Uri'a eski Milletvekili [Vasfi Gerger] 
26. -—; Boğazlıyâıı eski ' Kaymakamı 

Kemal'in ailesine vatani hizmet tertibin-' 
• cifen aylık bağl anmasın a .dair olan Kânuna ' 
ek kanun hakkında (2/18)" ' v W r ' \ '3-74:84,386, 

•: . " ^ ! •-. •:!-..:;î-..-î;:t .ı.-^r,- i 460:468; 
Ur Fa [Feridun Ergin] ' v : ; : : ' ' ' :; : 

| , : ' '27. '-'—''•Sermayesinin tamamı ; D e v l e t " ' • 

Sayfa 
LttraüıucUn .. verilmek,, ^ur etiyle kuvuloTi* 
iktisadi teşekküllerin teşkilâıiyie idare ve 
murakabeleri hakkındaki-3460 sayın. -iia-f 

nu.nun 4502 saydı "Kanımla degiKt.irJi.eii 
5 nei maddesinin 3 neü iYkr.asımn kaldjrii-
dnasına ve 4075 sayılı Kanunla değişti
rilen 24 neü maddesinin değiştirilmesine 
dair .(2/52) '"'" • 218,265,275 :2S.'-

• ^Zonguldak [Ah dür rahmanı Boyaca 
güUr] 

28. -T- Türk (.'eza Kanununun 3G3S -sa-
yllı Kanunla, değinen -435 ve 436 nci mad-

J'ikrakır ok l enine KÎ hnkkn-Tda 
•o.l.-o 

delerim 

. Zonguldak [Fehmi Arıi^oz'j 
29. — Maaş Kanonuna ek 4379 sayılı 

"Ka.uunun 1 nci ve 2 nei maddelerinin de
ğiştirilmesine' v.e DU kanuna bâzı gçiei 
maddeîer''eMenınssane dair elan 5585 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi ile geçici 7 
nei maddesinin ' dğiştiriimesi i.u.kknıdn 
(2/23) 

3 0 . - " Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nei maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna .bâzı. geoici 
maddeler eklenmesine air olan 5585 sayılı 
Kanunim '1 nei maddesi ile geçici o, 4, 5, 
6, 7 ' ve ;8 nci' maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında : (2/70) 

.362 

o£JJ 

o 80 

T E S K E Î İ 5 J L E Î I 
! ; 'BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ i 

, , 43-erjlyerme isteği . ; 

1.,— Tekel Genel,Müdürlüğü .Kuruluş •... 
ye (görevleri hakkındaki 4036 sayılı I^anuna, 
ek kanun .fyasara^ınin,geri;.verilmesine dair 
(3/193)' '.'''...'o •o,,.',. '̂."-..-...A» \ :, = .•;..-:.•. 3 1 5 

•''•• ••'ür.ii-.::.: K a r ı ş ı k .-•••' 
i . — » A l t ı n m e s k u k â t ; ile zinet altı nl arı : 

hakkında (3/182) ;f -61; 
2. — Millî Piyango»•İdaresinin 1950 yılı' 

biJânçosunun gÖnderi'kliğine dair '(3/183)' : ; ' 61 '• 
3; - ^ -Sinob Milletvekili Cevdet Kerim' '. : 

•feıcedayi'hın öldüğüne dair (3/190)' :' • 260 ' 
4. — Takip ve-' tahsiline imkân \g©rüle-

miyeıı 1 .239 $92 lira 92 kuruşun terkini 

ve 10 978 lira 79 kuruşun affı hakkında 
(3/184) : ' 14-0 

. / Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Bursa .Milletvekili Agâh Erozan 'm 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/191^^ • ~ 259 

2. — Giresun.Milletvekili Mazhar Şe
ner'in, Milletvekilliği- dokumum azlığının -
kaldırılması hakkında (3/197) K 344 

3. - - Kastamonu Milletvekili 'Ahmet 
Keskin'in Milletvekilliği, dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/192) 250 

.:• Onanma istekleri 
1. — Millî Koruruna '' Kanununa göre 

muhteliti: bakanlıklarda' ihdas ' edil m i* olan 

http://degiKt.irJi.eii


— 26 — 
Sayfa 

hizmotiero ait kadrolarda yapılan değişiklik . ' -
w ilgn.l8.-nrv onanması lıakkında .(3/39,); . 313,362 

2. — Millî.'Korunma Kanununa - göre • •.'•• 
TTiv.h+'-Li.f bakanlıklarda ihdas edilmiş olan ;.. 
hizmetlere ait kadrolarla yapılan değişik- • 
hk v- ügahırn^onahmas?. hakkında (3/46)- 313.362 

3. ,— Millî Korunma 'Kanununa ;göre ' 
muhtelif b a k t ı k l a r d a - ' i h d a s edilmiş olan, ; 

hizmetlere ait kadrolarla yapılan değişiklik ''; •. 
va i -a larm onanması hakkında (3/47) ' 313,362 

k. •.Millî.• Koıaiılma Kanununa' göre-" " ; 

mııaleirHkıkaıdıldardakihdas edilmiş1 olan — '-"-: 

hizmetlere ait kadrolarla yapıları 'değişik-''-
iık ve ilgah-vrın onanması hakkında 
C3/4S) .' / -313,362 

5. •• - M.i'llî Kornoma v Kanununa 'göre 
nündedr 1 ki kan nk kırda ihdas edilmiş olan 
hizmetlere ait kadrolarla yapılan değişik
l ik ve •İÎ.ÖVÜM ; i galamı onanmamı hakkında 
(3/4.9) 313,362 

6. •.--• M131î_ Korunma-,. Kanununa göte.,.- .--
muhtelit Bakanlıklarda ihdas edilmiş 
olan hizmetlere ait kadrolarla yapılan 
değişiklik ve ı!gaVirın onanması hakkın
da.- (3/50; , 3İ3:362 

7 -— Miriî Könrnm'a Kanununa göre 
muhtelif. Baka alıklarda ihdas edilmiş,,,.<.-< .•$ 
olan hizme'lerr- ^it kadrokırkı 'yapıtaki' A :~' %' 
değişiklik ve 'hvahırm. oua'Tima.sı hakkın- '" -

da ' 3/5:1) . 313,362 
v.: -•- M i Mî Korunma Kanununa göre 

muhtelif Bakankklarda ihdas edilmiş'" •"" 
olan'hizmetlere ait kadrolarla . yapılan 
değişiklik ve ile;ahırın onanması hakkın
da. .(3/53) 313,362 

9. — Millî Korunma Kanununa göre 
.muhteliti Bakanlıklarda ihdas edilmiş1-Vivî --':-
oları hizmetlere ait kadrolarla yapılan 
değişiklik ve ilgnlarıu onanması hakkın
da (3/54.)' " 313,362' 

10. - - Millî Korunraa Kanununa göre 
muhtelit bakanlıklarda ihdas edilmiş olan 
kiznıe ilere eit kadrolarla yapılan değişik- --"--"-
Îİk ve i ••maların onanmam hakkımla. (3/55) :'•>'!:>, 

362 
B'L Milli Koruruna Kanununa göre 

îi'iiht.eiiii bakanlıklarda ihdas; edilmiş olan 
lıi/.n«. eti er o ait kadrolarla yapılan değişik

lik ve ilgal-arın onanması hakkında. (3/56.) 

12. — Millî Korunma Kanununa, göro 
muhtelif bakanlıklarda ihdas edilmiş- olan 
hizmetlere ait kadrolarla yapilan değişik
lik ve ilgaların onanması hakkında'(3/57) 

13. _k Millî Korunma Kanununa gör e 
muhtelif, bakanlıklarda ihdas edilmiş olan 
hizmetlere ait kadrolarla yapılan değişik
lik ve ilgaların' onanması hakkında (3/58), 

d.4. — Millî Korunma Kanununa. görc : 

. muhtelif bakanlıklarda, ihdas edilmiş olan 
hizmetlere ait kadrolarla yapılan değişik
lik-ve ilgaların -onanması, hakkında (3/59) 

. ., .15. __.> /Millî. Korunma Kanununa göre 
muhtelif .bakanlıklarda ihdas edilmiş olan 
hizmetlere. ait kadrolarla yapılan değişik
lik ve ilgalarm onanması hakkında (3/60) 

16. —..Millî. Korunma. . Kanununa .göre 
muhtelif bakanlıklarda,ihdas edilmiş olan-
hizmetlere ait kadrolarla; yapılan değişiklik 
ve ilgaların onanması hakkında (3/61) 31 

l. 17,^r-^ -Milli Korunma Kanununa göre 
muhtelif bakanlıklarda ihdas edilmiş olan 
hizmetlere ait kadrolarla yapılan değişiklik 
ve ilgaların onanması hakkında (3/181) ' 

Sayfa 
f i - ı o 
' ) . İO, 

362 

313, 
362 

313, 
362 

313, 
362 

313; 
362 

3,362 

313, 
362 

Yorum istekleri 
1. — Îİk tahsil üzerine bir yıllık mesle

kî tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Me
murin Kanununun 2919 sayılı Kanunla de

lgi şen; §\ -neü maddesi hükmüne göre kad
rosuz stajyer olarak istihdam edilip edile
ni iveceği hususunun yorumlanması hakkın
da (3/195) 313,314 

1. — Af Kanununun 7 nei maddesin-
•-deki.-(Vergi cezaları) tâbirinin-muhtevası
na Gümrük Kanununda yazılı bulunan (pa
ra cezaları) nın da dâhil olup olmıyacağı-
mn yorumlanmasına dair (3/180) 385,468,470' 

2. — Gelir Vergisi Kanununun 91 nci 
maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 
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m 
% 3 ve 4 numaralı cetveller sommdft mevcut 
hükümlerin yorumlanması hakkında (3/169) 

Sftjfif 

386 

BÜYÜK, M&LfBTI MBOfcM BAŞKANLIĞI 
* mzK&mmBi 

1. —« Bu toplantı» yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan ' Kırşehir Milletvekili Os
man Bölükbaşı/ttiıi; ödeneği hakkında 
(3/187,) 188. 

2. — Bu» toplantı yılı» içinde iki aydan 
fazla izin alan Maraş Milletvekili Salâ-
hattin Hüdayioğlu'nun Ödeneği hakkında 
(3/188). . 188 

3. — Bu toplantı- yılı içinde iki aydan 
fazla izin.alan Sinob 'Milletvekili Muhit 
Tümerkan'm ödeneği hakkında (3/189) 188 

4. — Erzincan Milletvekili Cemal OÖ-
nenç'e izin verilmesi hakkında (3/196) 386 

5. — Sayın. üyelerden bâzılarına izin 
v«rjlme«i, hakkında (3/186) 185:187,187:188 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERESİ 
1. — Devlet Bakanlığına Manisa Mil-

letvekili Fevzi Lûtfi' Karaosmanoğlü-'nun 
tâyin."cdîltlîgin'e' dair (3/1.94) . 272 

' SAYIŞTAY BAŞKANÎHĞT TEZKimELÜIlt 
'•; il •-- Pevlef Havayolları• (*.!oııvl Müdür-

lliğünün 1946- Bütçe yılı Kesinhettabma 
ait Uygunluk Bildiriminin? sunulduğunu 
dai r (Z'/im) -İ--0 

2; -•—. Orman.- Gfeual MüdudüğiUiü-n 
1946 Bütçe yıkı lyjesiuhesahına. aituygun
luk Bildiriminin -Mimılduğuna dair 
(3/199) 3,v, 

'3-, — .Posta, Telgraf ve Te'icıtm imlet
me Genel Müdürlüğü 194.6 İ>üt<§e-yılı 
Kesinhesabımı.! ait Uygunluk Bildiriminin: . 
sunulduğuna dair (.3/200/ 385 

.. - L — Aralık 1950 - Şuba,t 1951 aylan-
na ait. raporum sunulduğuna'' dair (3/H37) 271 

3;ı.7;4oo 
2. — Haziran - Kasım. 19.50 ayltuana 

ait raporun sunulduğuna: dair (3/158)•• 27'i, 
3I7.,4r>0 

YÜKSEK SEÇİM-KURULU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ^ 

1. — Hatay Milletvekilliğine seçilen 
Abdullah Çilli'nin seçim tutanağı hak
kında (3/25) . . T40U3-U-95 

TUTANAK ÖZETÜBEt 
83 «QÜ; Birlenme, ait. 

• 
84 ncü> »> »• 
85 nci » » 
86 nci ». », 
87. nej; », », 
88'nci, » »,: 

2 
. 30 

60:61 
102 

138:139 
184-:185 

89 ncu; Birleşime ait 
90 Î nci » » 
91... nci » » 
92, nci >> » 
93, nen. » » 
94... ne-ü' ». » 
95: nci ;> » 

m?-
256 

33 L 
343 
381: 
440 

?.W 
1:59 

313 
•34 i 
•3&> 
44ü 

^OS^AMALA^ 
119 168 

i |iı>»ııı ı»-^>fc»-<h-
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D Ü Z E L T Î Ş L E R 

Düzeltilerin. bulunduğu 3ayf.aiar 

Say** Sayfa 
28 i '• 430 

130 470 

Diğer düseîtişler 

4 ne": ssyfa birinci sütundaki Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin soru önergesi o sütundaki 
(2) y\\\'i\iivp\ı hwhgm. olt;ma geleoek. 

20 UL'Jİ şayianın birinci aütuımndaîci (2) nııraarah :başfrkta*n söîli& <"( rapor dkûnûıı) ikeHmtf-tî-
v\ va'/ıFac'ark. ' 

f*a:yf a Sütıtn Sat* Yanlış ©öğrtf 

27S £ 27 "Berl!çffe& Fransa 
346 1 41 Baffalbmhk • • • SfcşIdssİhte 
^C l2 '• 4 Başkanl ık BaşkâHİik 
4t)0 2 •{> Heyeti ttmumiyesiııİK -Hey^i oamttnsfyefftifi 

;>87 ne i sayt'aıvm ikinci sütununun altındaki notta yazılı (92) rakamı (93) olacaktır. 



Söz alanlar 
„ T 

Jr\. 

Sayfa 
Fehmi Açıksoz (Zonguldak) - Maliye 

'Bakanlığı Baş , lîuk.uk Müşavirliğinin ve 
Muhakemat O-enel Müdürlüğünün vazife
lerine, Devlet Dâvalarının Takibi Usulle- ..... 
rine dair olan. 4353 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması bakkaldaki Kanun müna
sebetiyle • 393,395,396 

Ethem Vassaf Akan (Kocaeli) - Boğus-
ljyaıı eski Kaymakamı Kemal'in., ailesine 
vatani hizmet tertibinden, ayli.k bağlonma-
sıııa dair olan Kanuna ek kanun teklifi 
münasebetiyle • ••••.;• r : .81,83 

îzzet Akçal (Rize) - Adalet Bakanlığı 
Oeza ve"Tevkii1 Evleri Umum Müdürlüğü 
Başmnavin ve Birinci Şube Müdürü 'Hik
met Muradoğlu ve Oeza İsleri Umum Mü
dürlüğünde Altıneı Şube Müdürü Lûtüi-,. . ,. .;.-,, 
Erendor ve Hukuk işleri Umum Müdür
lüğünde yetkili yargıç xlziz Korukla hak
larındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle 320 

—• Astsubay Kanunu münasebetiyle 452 
îzzet Akm (Van) - Sulama teşkilâtı 

olan yerlerde-halktan alınmakta olan su
lama üereierinin miktarı ile buna ait tari
fenin iatbik şekline ve 1950 yılı için Van'
da tahakkuk ettirilen sulama ücretlerine 
dair sorusu münasebetiyle -414 

— Van'ın askerlik şubesi bulunmıyan 
ilçelerinde .bu teşkilâtın kurulması için ne 
düşünüldüğüne dair olan sorusu münase
betiyle 4.1.3 

Refet Aksoy (Ordu) - Boğazlıyan eski 
Kaymakamı Kemal'in ailesine vatani hiz
met tertibinden yalık bağlanmasına dair 
olan Kanuna ek kanun teklifi münasebe
tiyle 463 

— Kadrodan-çıkarılmış bulunan harb 

Scyfa 
gemilerinin, satılmasına dair kanun müna
sebetiyle 

— Kür, sağır \ro uûsıziei'iij. Lta^ı »o 
terbiyeleri ile ilgili veya münhasıran im 
malûller tarafından. kullanılan m<wım<if 

alet ve cihazlar.n üümrük Kesininden mu
af tutulması hakkındaki kanun ınünas^-
betiyle. -

Yusuf Kâmil Aktuğ (Diyarbakır1) -
Askerlik .Mükellefiyet 1 Kanununun S m-i 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun .teklifi münasebetiyle . 

Kifat Alabay (Konya) - Bo'ğazljyan. 
eski Kaymakamı Kemal'in ailesine vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair ,olan Kanuna ek kanun teklifi münase
betiyle 

; 'Ekrem Alican (Kocaeli) - 3460,4075 ve 
4502 sayılı kanunlarda değişiklik yapıl-
masına dair kanun teklifi müııa.sfibcliylo 

Ferid Alpiskcnder (Diyarbalar) - K':»y • 
lü kız £ocukiLa<rı<riHi ilfctcJh&i; ya^ı "halikın
da ve Köy Okulları ve Knû'tküki'ri T e k i 
la t Kanunun an. 13 neü maddesinin de-
ği§tMd)m!esine ve aynı 'kamına ıbâzı xaad~ 
deler leMearroıeshıe 'dair kanun 't-efrl lifleri: 
ve ''Millî Eğitini Komisoynu raporu mîh 
naisefbe,tTy0.e 

Kâzım Arar (Çanktn) - A^kerifk Mü
kellefiyeti Kanununun 8 n d maddemin 
d;eğiştirilraeisi halkkındaki 'kanun teklifi. 
müııaseıbetiyie 

— İlkokul öğretmenlerinin veya ilkokul 
öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yük
sek dereceli öğretim müesseselerinde öğ
retmenlik yapanların yahut Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında £a-
lisanların hizmet müddetlerine göre ala
cakları aylık dereceleri 'hakkındaki k&uûn 

W-\ 

4Ü 

4(>4 

75 

171-



— 2 â -
Sayfaj 

•tekİT-Seri, Milli Eğitim ve Bütçe 'komisyon
lar1. raporları münasebetiyle • 152 

' -=•- Yurdun 'mubaelif yerlerinde vukua-
£?len'heyelanlara ve bu husus İçin Bütçe-
yt kon «in- tahsisata dair olan sorusu mü-
ı.ustrbetiyie' • 326.328 

Sardi Maksudi Arsal (Ankara) - Ada
na \la oturan Tunus müMeeiferinjden Salih1 

Kfl,Ta ve 34 arkada51 hakkında' 1 No. !u 
'Oeç'oî TYlüe-koy; Tvonıisyoruı kararı mimasc-
be-tıyle 199 

Baif Aybar (Bursa) - Adalet Bakanlığı 
Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü 
B.--s/muavin ve Birimci Şube •Müdürü ü ik-
UÜ'L Muraaoğiu <ve Ce»a işleri Urnırm İM'ü-
dürrüğünde Altıncı »Snibe Müdürü laıti'l 
Ervndor v<e Hukuk tşîcri Umum Müdürlü-
g'ünde yetkili yargıç A:ziz Ttorukoğlu hak-
larmdaki Dilekçe Komisyonu kararı mü-; 

v n ^ V ' M - 32E322 
•-•• Y\ :'g-;;d Mil'loivf.'kiu YUÜUİ Karslı-

«ığiuhni'rı îçi-üzüğün 5o ncü 'maddesinin 
yo.iüMİâuiua-bi 'İLakkıiKİâid önergesi ve 

Cihad Baban (İzmir) - Boğ :^!ıyan eski 
k^yim'kann Kemal'in ailesine vatani lık-
m>ı LerıiİJİijLueiı aylık bağlanmasına .dair 
vhın Kanana ok kanun teklifi münasebe
tiyle; : 

Hüseyin Balık (Zonguldak) - İlkokul 
öğretmenlerinin -veya ilkokul • öğretmen
liğinden gelerek orta ve daha yüksek de
receli öğretim müesseselerinde, öğretmo.u-
Mk yananların; yahut Millî Eğitim Bakan
lığı -uierkez ve hışra leşkilâtmela çalışan-
laı::n hi:'.riıet müddetlerine göre alacakları 
îiyîık dereceleri hakkındaki kanun teklif
leri, Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları 
r;.'P0!'!arı münasebetiyle 152 

Kemal Balta (.Rize) - Erzurum Millet
vekili Bahadır Dülger'in 2591 ve 4298 sa
ydı kanunlarda zikrolunan (Eskiyr. müsa-
dome^iurl^ malûl olan") t?d>irinin ym-nm-
lanmr.suva rTnir* ön^r^es: vf MîlT.î Savunma, 
M"n"'y« v<': Bütçe komisyonları raporları. 

Sayfa 
Anayasa Komisyonu raporu müaıaseibe-
tiyle 20 

Hıdır Ay dm (Tunceli) - '25İÛ sayılı 
İskân. Kanununun bâzı maJddeleriıni de
ğiştiren '6098 sayılı Kanunim 12 ııci mad
desinin' değiştirilmesine ve yasaklığı (kaldı
rılan yerlerle idaneten Ibogaltılmış Ibölige-
lerde köy tesisine 'dair »olan kanun Jtefcl&fi 
'.müneselbetiyle - ' 314,315 

Yusuf Aysal (Kütahya) - '5237 sayilı 
Belediye (Mirleri Kanununun Ö ucu mad
desinin 1 nci îıkrasınm deği§tirilimjesi' ih'ak-

| kındaki Kanım müna&elbetiyle ;51 
i Abdullah Aytemiz (Maraş) -Adana 'da 
j oturan Tunus mültecilierinden Salih Kaya 
I ve 34 'arkadaşı Ihaikkında 1 No. 1u Geçici 

Dilekçe Komisyonu kararı ' ımünasdb eltiyle 19G, 
20(1 

— Yozgad Milletvekili Yusuf Karalı-' 
I oğiu'nun, İçtüzüğün 53 ncü maiddesinin 
i yorumilaaıması ıhaikkındaki ' ÖTiergesii ve ; 

I Anayasa Komisyonu raporu müna&elbetiyle 22, 
I ' * '28,26,37 

B 
i münasebetiyle ', '75 
I Said Başak (Erzurum) - Bankalar ta-
j sar ruf mevdu atının Bankalar Kanununun 
i 28 nci maddesinde tesbit edilen nispetlere 
I uygun olun olmadığına dair sorusu müna-
| sebctiyle ' ' ' 409 
I —' 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka-
I nununun ikincim addesiniu değiştirilmesi 

hakkında kanun münasebetiyle 9,1.10 
i - - Memlekette'bedenen çalışan işçilc-
! ı-in sayısı ile kaçının ihtiyarlık sigortası -
I tıa dâhil bulunduğuna, bedenen eahşanlar-
I dan gayrı bu sigortaya girmesi lâzım gelen 
I ve dâhil olan ne kadar vatandaş bulundu-
I ğımay ihtiyarlık sigortasının bedenen ça-
•| lışnn i§çi zümresini tatmin edip etmediği-
I UP ve bu sigortanın teknik plânmm yap ti -

rdıp yaptırdmadığma dair sorusu müna-
I <? ol)o ti yi e 360 
i Fikret Başaran (DenMi) - İlkokul öğ

retmenlerinin veya ilkokul öğretmenliğin-
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den .gelerek orta .ve * daha, ..yüksek dereceli 
öğretim müesseselerinde öğretmenlik ya
panların, yahut, Millî J&ğitim 'Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtında çalışanların 
hizmet müddetlerine göre alacakları aylık 
dereceleri hakkındaki kanun teklifleri, 
Millî JEğitim -ve -Bütçe komisyonları ra
porları münasebetiyle 

Cevdet Baybura (Gümüşane) - Kö/ylü 
kıy. gocuklarının ilk -tahsil ya&ı hakkında 
ve Kıoy Okulları ve Jinştitülori Teşkilât 
Kanununun 13 ;ncü ^maddesinin değiştiril
mesine ve aynı kanuna bâzı .maddeler ek-
1 (inmesine dair kanun teklifleri ye Milli 
Eğitim Komisyonu raporu münasebetiyle 

15r 

174, 

Ömer^Bilesı -.(Ankara,,) - Erzurum Millet
vekili Bahadır Dülger'in, 2591 ve 4298 
sayılı kanunlarda zikrolunan (eşkıya mü
sademesinde mâVCU. olan) .tâbirinin yoruaı-
1 anmasına, dair önergesi ve Millî Savunma, 
Maliye ve Bütge komisyonları, raporları 
münasebetiyle • 77 

— Köylü kız çocuklarının ilk tahsil ya
şı hakkında ve Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilât Kanununun 18 neü maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu münase
betiyle • 17.5 

N^cip Bilge (Niğde.) -.5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununun 9 neu maddesi
nin l.nci, fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle 50>51,159 

—> Kör,, sağır ve dilsizlerin tahsil ve 
terbiyeleriyle ilgili veya münhasıran bu 

. malûller tarafmdan kullanılan, malzeme, 
alet ve cihazların GtümKÜk Resminden mu
af tutulması hakkındaki kanun münasebe
tiyle . 363 

•— Köylü kız çocuklarının ilk tahsil ya-. 
şı hakkuıda ve Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilât Kanununun 13 neü maddesinin 

.0^ 'J 
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değişürilmeeine ve aynı kanuna hâsı mud-
deler eklenmesine dair kanun tekiiikri vs 
Millî .Eğitim Komisyonu '.raporu münase
betiyle J 70,172 

----- Maliye Bakanlığı,Ba^ Hukuk Müfja-
vhliğinhı ve Muhakemat Genel Müdürlü-
ğünün vazifelerine,, Devlet dâvalarınıi!. B~ 
kibi usullerine dair. 4353 sayılı K.ırnımla 
değişiklik yapılması •hakkındaki kannrı 
müua&euoayie 

—. Yozgad MilietveKiii YuauJÎ ivarslı-
oğlıı'nun, İçtüzüğün 63 noü maddecinin 
yorumlanması 'hakkındaki önerisi ve -Ana
yasa Komisyonu -raporu münasebetiyle' 

Abdairmhman .Boyaöîgilter '.(Zm^sl-
dak) - Gemi in^a-sı ve', tersane tedai.hak
kında .Hükümetle. 'aimım§ bil- karar akıp 
oimadığjt, miatları, dolan gviıiileriu ..demir 
ve çelik iabrikala^ma satılması..hususunda 
•ne, düşünüldüğüne dair ssürusu münasebe
tiyle ; 

—- Ka&r'odan çıkarılmış bulunan harb 
gemilerinin satılmasına dair kanun -müna-*-
sebetiyle 

Celâl Boynuk (Çankırı) - Basın Birli
ği Kanununun kaldırılması hakkındaki 
4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun münasebetiyle 127,126,.129 

iiıikı -Sakaa Üui'çak ^umruk ve £&K-
ei Bakana) •» Af Kanununun :7 n.ei madde» 
sindeki (vergi cefaları) tabirinin muhte
vasına. Gümrük. Kanununda, ya yalı. bulu
nan (para ee^n.lan) mn da rlr.bil o.Iuy al
madığına dair Başkanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporvmun Bütçe ve Malîye 
komisyonlarına havalesine dair -di)h 

— Kasatmoıuı Milletvekili Şükrü Ke-. 
rimzade/nirı,, iıalı transitinin, ihyası .imkân
larının. düşünülüp düşünülmediğine, ..tekel 
mamuiâtı ve bilhassa tütün ve sigara için 
verilen .beyiyenin mâkul hadde yükseltil
mesinin mümkün olup olmadığına datr flo
rusun a cevabı fil? 

4 e n 
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ç 
Fethi Çelikba-ş (Burdur) - Adana MÎ), 

oturan Tunus-. mültecilerinden.. Salih Kaya 
VÎ' 3j .arkadaşı hakkında-1.No. Iıı. Gemici 
Dilekle.Komisyonu, kararı münasebetiyle 200, 

203 
— Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline • 

dair Kanun münasebetiyle 22S 
— 5502 sayılı Hastalık v» Arınfak £i-

o-oı-tysı Kanununun 15 nci. maddesinin 
tîidilvrıe art, fcrmrm teklifi münasebeti}'! e . 2G2 

- .v^r'siiyıü Belediye Gelirleri Kanu
nunu^ 0 î.ır-a maddesinin 1 nci fıkrasının 
doğişrin.Jme.si hakkındaki Kanun müna-
^hoüylo 49,56,72 

•••- Birleşmiş.Milletler Avrupa- İktisadi ' 
.Kot;îtı.syommun; çalışnıa!arından memleke
timiz için- saklanan faydalara.'" mezkûr 
komisyonca yayınlanan-eserlere ve iktisa-' 
elen e-?^i- kabım- memleketlerin kalkın-
masr• "i'e.in ne gib'i tedbirler alınması' Lav-
s:'ye olunduğuna. dair olan sorusu müna
sebetiyle - 331 

- - Boğazî ıy;m eski kayma.kamı Kc-
mal.'in ailesine vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair olan kanuna ek 
kanun teklifi münasebetiyle 8î}82>464 

— Erzurum.' Milletvekili" Bahadır Dül- ' 
erer'in' 2o*>l r e 429^* sayılı Kananlarda 
zıkrohımm (Eşkıya nmsademe^inde-^ ••'mâ-
T'Ad olan) tâbii'min- yorumlanmasına' dair 
önergesi ve-.Mi.lu Savunma» Maliye ve 
Biitce komisyon iarr raporları mühase-' 
beriyle 75,77,78 

— Hastane,, okul. park> meydatr, cad--' 
ae.i sf adyom ve emsali müessese' ve yapı-

S*yt& 
Jara yaşıyan kişi adlarının konmaması 
hakkındaki Kanun teklifi- münasebetiyle lıİU 

— İlkokul öğretmenlerinin: veya ilk
okul öğretmenliğinden gelerek orta ve 
daha yüksek^ dereceli öğretini ıııüesaj©-
1 erinde öğretmenlik 'yapanların, yahut 
MiÜî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilâtında • çalışanların hizmet müddet
lerine göre alacakları aylık dereceleri 
hakkındaki kanun teklifleri, Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonları raporları münase
betiyle 153 

-— Köı-, sağır ve dilsizlerin tahsil ve ter
biyeleri ile ilgili veya münhasıran İni mâ- . 
iniler tarafından kullanılan malzeme,, alet 
ve cihazların .Gümrük Resminden muaf tu
tulması hakkındaki Kanun münasebetiyle 2G4 

— Köylü.kız çocuklarının ilk tahsil, yaşı 
hakkında ve köy okulları ve enstitüleri T-eş: 

kil.ât Kanununun 13 neü. maddesinin değiş
tirilmesine ve aynı kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair. kanun teklifleri ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu münase
betiyle 200 

Osman ̂  Şevki Çiçekdağ. (Ankara) - Has- , 
tane. okul, park,. meydan, cadde,, stadyum .;.,. 
ve emsali müessese ve .yapılara yaşıyan kişiı 
adlarının konmaması hakkındaki kanun' 
teklifi münasebetiyle • '117,1.1'') 

Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) -Boğazlı'-1 

yan eski Kaymakamı Kemal 'in ailesine va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına^ 
dair olan kanuna ek kanun teklifi münase--
bet ivl e 82 

D 
Zuhuri. Damşmaii (Bolu) - İlkokul. Öğ-

retmt'iüedinin veya ilkokul öğretmenliğin
den spererelv-'orta ve daha-- yqiksekwdeTT-celr 
r'ğretimvjnüe^evSGİe^rttd'e'-oğtetm^nîik'^^aTh'in-r 
bınn, .yahut''Millî' Eğitim Bakanliğrmerkez 
ve taşra-• te^kiîn-tmda; çalisanlârır: hizmet 
müddetleri r;?< rvöre alac-aklnn nvhk derece--

leri hakkındaki kanun teklifleri; Millî Eği
tim ve•••' Bütçe- KomisyönlaTiyraporlârı mü
nasebetiyle • • • - • • • • . -[^g 

Ömer-Riza Doğrul (Konya) - Dinî:ya- • 
ymlar döner sermayesi:- hakkındaki Kanuıi' « 
münasebetiyle' ! • "f:1' 388 

AH Naci Duyduk (Giresun) - ivnvıu\*>-

http://ve-.Mi.lu
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niz'in Doğu bölgesi mahsulünün tahsis edi- ! 
l.ecek vapurlarla doğrudan doğruya ecnebi j 
iskelelere, şeykınm düşünülüp düşünülmedi-
diğine dair olan sorusu münasebetiyle 243 

Bahadır Dülger (Erzurum) - Adana'-
da oturan Tunus Mültecilerinden Salih 
Kaya ye 34 arkadaşı hakkında 1 No. lu-Ge
çici Dilekle Komisyonu kararı münasebe
tiyle 198,203 

— Basın Birliği Kanununun kaldırılma
sı hakkındaki 4932 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair Kanun münasebetiy
le '..122,126 

— 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zik- »". 
ı olunan (Eskiya müsademesinde malûl 
olan) tâbirinin yorumlanmasına dair öner
gesi ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları münasebetiyle 73,77,78 

—- Köylü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı 
hakkında ve Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilât Kanununun 13 neü maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanuna.bâ/u mad-

Sayta 
deler eklenmesine dair kanun teklifleri ve. 
••Millî •Eğitim. Komisyonu raporu münase
betiyle - •''•'••' '»'• ':''•.•:'•"• i 'ÎTİ 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) -
Adana'da oturan Tunus mültecilerinden 
Salih Kaya ve 34 arkadaşı hakkında-
1 No. lı Geçici "Dilekçe Komisyonu, kavar.ı 
münasebetiyle '20.205/207,208 

— Astsubay' Kanunu 'münasebetiyle 4-15. 
410.451,454,457,4.J6 

, — Boğaziıyan eski kaymakamı Kemal'
in ailesine vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair olan kanuna ek ka- ; 

nnu teklifi münasebetiyle 463 

— -Köylü kni çocukla.ı:.ınuı ilklahsil 
yaşı hakkında, ve Köy Okulları ve. Ensti
tüleri Teşkilât Kanununun 13 ne/ü madde
sinin değiştirilmesine ve aynı kanuna, bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanon, tek-, 

"İ vo Millî E5itim. Komisvnnu VVIMHI 

münasebetiyle. l^OJT'MT1 

E 
Perit Ecer (Niğde) - Hatay Milletve

killerinin seçim tutanakları hakkında Tu
tanakları ti meleme Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 102 

Şevki Ecevit (Sivas) - Maliye Bakan
lığı Başhukuk {Müşavirliğinin ve 'Muha? 
kemat Genel Müdürlüğünün .-.vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine dair 
olan* 4353;;-sayılı Kanunda değişiklik ya- • 
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 394 

Selim Rağıp Emeç (Bursa) - Basın Bir
liği Kanununun kaldırılması hakkındaki 
4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun münasebetiyle 120,124 

Zeki Erataman (Tekirdağ) - Dış mem
leketler hububat mahsulünün bu seneki 
vaziyetine, hububat ve bakliyatın bizdeki 
fiyatl ari yi e dış piyasalar fiyatlarına, Top
rak Mahsulleri Ofisinin alım ve.istek .va
ziyetine ve mubayaa, fiyatlarının tesbit 

•edilerek bir an.evvel, ilanına dair sorusu 
münasebetiyle : 33 

- 'Feridun Ergin ('Urîa) - 3460, 4 07 5 ve,. 
4502 sayılı kanunlarda değişiklik yapıi-
masma dair kanım teklifi' nn-imiM-beı/iyle 282 

Hayrettin Erkmon (Giresun) - 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununun 1) .n°u 
maddesinin 1 /nci fıkrasının- değiştirilmesi 
hakkındaki. Kan un münasebetiyle 40,55 

—. 3460, 4075 .ve 4502 saydı kanunlar-. 
da değişiklik yapnmasına dair han un tek
lin münasebetiyle. • • 277 

Müfit Erkuyutncu (Balıkesir) - Mali-
y.» Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin ve 
Mıdıakemat Genel Müdürlüğünün vazife
lerine, Devlet dâvalarının takibi usuller j . 
ne-dair olan 4353 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması hakkındaki.Kanun.münase-,, 
betijde ' . ;.: . . • -• - 303,396,097. 

Muhlis Ete (Ekonomi •• ve Ticaret Ba^ .• 
Bakam) * Erzurum Milletvekili Enver Ka-;.-.. 
ran'm., :esası Erzurum'da kurulan et kom-.. .. 
binası teşkilatı ile diğer illerdeki mütei'er--;/ •• 
rik teşkilât için-şimdiye, kadar sartedi!en 



Sayfa ' 
j.-̂ '-îi'Ku miktarına've bu' işin ikmali için' 
•.e dmdmüidügun.e dair sorusuna cevabi 244/246 

— Tekirdağ-Milletvekili Zeki' Erata- ' 
aanm: 'dış memleketler hububat mahsu-
ürnin ovt senekr vaziyetine hububat ve 

bakliyatın*' bizdeki fiyat! ariyle dıg piyasa
lar fiyatlarına, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
alım ve stok vaziyetine, ye mubayaa; £iy at
latman ^tesibit edilerek (bir an evvel ilânına 
dair sorusuna cevabı 

Sayfa 
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263 

!9,R: 

Hi'kkt Gedik (işletmeler Bakanı) -
Afyon Krnahisar Milletvekili- Süleyman 
Karma udu. Emirdağ İlcesine bağlı köyle
rin de pancar ekim m intak asma ithali hu-
susunda"ro düşünüldüğüne dair olan so~ 
ru-süna cevabı .241 

Namık Gedik (Aydın) - rS502 sayılı 
Hasiahk \o Analık Sigortası Kanununun 
'i o uei maddesinin-tadiline ait kanun tek
lifi münasebetiyle 

--• fi .417 saydı "İhtiyarlık Sigortası Ka-
üiiuiııaın '2 nel maddecinin' değiştirilmesi 
hakkındaki Kaınüf nnmhscbetiyic 13.18, 

AbdullaİrGedlkoğlu'' (Âııkara) :- 55Ö'2 
«ayılı Hastabk ve Analık Sigortası Kamı
nı umu 15 nei maddesinin tadiline ait ka
nun teklifi münasebetiyle 26İ 

Mahmut Ğoloğlu (Trabzon) - 5502 sa
ydı Hastalık ve- Analık Eigortaşı Kanu-
uiinun 15 mi maddesinin tadiline ait ka
rım mkdfi münasebetiyle 283 

•-- t'itıgnyiıyan eski. kayırı aka/ini Kemal'
im aik'ş'm vatani hizmet tertibinden aylık 
;;aii'1a-um;suıa'd;;i;' olan Kanıma ak kanun 
teklifi münasebetiyle 83 

Bedri Nedim Göknil (istanbul) - 5417' 
aaytk ihtiyarlık Sigortası Kanununun 
ikinci'maddesinin' değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle 16 

Mahmut O-ügbiîmes' (Bolu)•'•'-•- Adalet 
T^kaülıŞf Osra ve TevkiJf^'EVie^-'U^tiaıf" 
Müdürlüğü ; ' Ba$m'uWmm ve Birlnc^'Şufo'r 
Atüdürii Hlkm'et" MüraWğlır ve ~Oez£rîşle-" 
m Ijmürrr^MtîdİEPİü'ğüîîd^ AltiööTŞube'Mü
dürü Lutfılîfen^cıör v«-'[^'kfö^1t§l*ft,Uffiit:ın". 
Müdürlüğünce yetkili" yargıç" Aâıi'z'- Koruk-*' 
oğlu haMairıudaîkı" Dilekçe Köm'lsyomt" 
k a r a n münasebetiyle 319,322 

Astsubay Kanunu münasebetiyle 453. 
455 

— Hastane, okul, park, meydan, cadde, 
stadyum ve emsali müessese ve yapılara 
yaşayan kişi adlarının konmaması hakkın
daki kanun teklifi' münasebetiyle , . 113 

— İstanbul Milletvekili Ahmet Hara di 
Başar'm. milletçe kalkınma kanun teklifi
nin geçici komisyonda görüşülmesine dair 
Ekonomi Komisyonu raporu münasebetiyle 310 

— Köylü kız çocuklarının ilktahsil yaşı 
hakkında;' ve Kjöy Oktrllah Ve Enstitüleri 
Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve aynı kanıina' bâzı madde
ler eklenmesine . dair kanun teklifle'ri ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu münase
betiyle 175;i76 

— Maliye Bakanlığı Başdıukuk Müşavir
liğinin ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
nün vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi 
usullerine dair olan'4353 sayılı* Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 3?3,3f)S 

-— 3460. -4Ö75 ve 4502 sayılı kanünla'rda' 
değişiklik yapılmalına dair kanun teklifi ' 
münasebetiyle" 284 

Reş&f Güçnr (Seyhan) : - Basın Birl iği ' 
Kanununun* fcaldir'ılnras"!- OıalkkıridâÜçîir"4932' 
sâf i l i ' K a n l ı n a ' ^ ' 
•ir" Kanun münasebetiyle 121,128 

— 541T sâyiiİr"'Mi%^İ"lik,'S^rt'amJK1a. 
nunııntüı " 2* ııci • makM'e^inilfr'de^ğı^itiilm'esi 
hakkındalki" Kanun ''ıraîJM^^tSyle^ 1Î6 

— Erzurum Mifö&tVİMf Bah^dlt''Düfc' 
geründ 2m?t' ve''~4^$~:'sa#l1v l&ıT^fctöfcr' 
zikrolırnali '' (elifti' mu^âmi€sY$<£i>: ma
lûl lolan)' itâfeıriniiı' y^tiM1aifîTO^slWa'daW 
önergesi ve Millî Savunma, 'Miâtr^&ve Büt
çe kom{s^onlarVra^r6Vla>ı'•'m,Sn'K5?eb^iyl^r,'' 75 
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— Hastane, okul, park, meydan, cadde, 
stadyom ve emsali müessese ve yapılara ya-
şıyan kişi adlarının konmaması hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle 118,119 

Enver Güreli (Balıkesir) - 5417 sayılı 
İhtiyarlık Sigorta Kanununun ikinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun mü
nasebetiyle 8,19,89 

— 3460, 4075 ve 4502 sayılı kanunlarda 

değişiklik yapUmasma dair kanun tekiii'i 
münasebetiyle 

Saffet Gürol (Konya) - Basın Birlir;; 
Kanununun kaldırdmpsı lifikkınclaki 4P?? 
s;?y -fi Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
K'nnun münasebetiyle 12 

— 5417 sajıh îhtiyarilk Bigürüa,. K*-
romunun 2 nei maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 

fe^:fi 

0 7 » 

'! "f *' 

Şevki Hasırcı (Aydın) - Devlet Sulama 
kanallarından istifada edenlerin sn ücret-

H 
leriue yMpdn.n r'^ıu'hakkT.ndak 
nar ebet iyi e 

\or 
od i 

Tevfik îleri (Millî Eğitim Bakanı) -
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Kerman'ın Emirdağ İlçesinde okulsuzluk 
yüzünden okula devam edemiyen öğrenci! e-
riu durumuna ve İnkılâp İlkokulunun avlu
sunda yanan kerestelere dair sorusuna ce
vabı 105,108 

— Anıtlar yüksek kurulu teşkiline dair 
Kanun münasebetiyle 228,229 

— İlkokul öğretmenlerinin veya ilk
okul öğretmenliğinden gelerek orta ve 
daha yüksek dereceli öğretim müessese
lerinde öğretmenlik yapanların yahut Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tında çalışanların hizmet müddetlerine gö
re alacakları aylık dereceleri hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonları raporları münasebetiyle 154,155, 

: 158 
—. îstanbul Üniversitesi binalarının ya

pımı hakkındaki 4999 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair olan kanun münasebetiyle 390 

Halil Imre (Sivas) - 5237 sayılı Beledi
ye Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesinin 
1 nesi fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle 72 

Hâmid Şevket înce (Ankara) — Ada

na'da oturan Tunus mültecilerinden Saiib. 
Kaya ve 34 arkadaşı hakkında 1 No. lu 
Geçici Dilekçe Komisyonu kararı münase-
betiyJe ~ 204,2<r. 

Yozgad Milletvekili Yusuf KaraL-
ogıii ıi'ii.11, jLçtuzugun oo ncu luâHüe^iiııı 
yorumlanması hakkındaki önergesi ve 
Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle 23,oo 

Refik Şevket înce (Manisa) - Adalet 
Bakanlığı Geza ve Tevkif Evleri Umum 
Müdürlüğü Bnşmmıvin vo Birinci >;nb( 
Müdürü Hikmet Mur^rloğlu <•? Ce/;ı î-.1;''^ 
Umura Müdür]iiğıiTirî<? .Altıncı ^ube vl'rv'ü 
rü Lûtfi Erendor ve Hukuk Iyleri Bm.üm 
Müdürlüğürıdt; yetkili yargıç Ask Koruk-
oğlu haklarındaki Dilekçe Komisyonu ka
rarı münaseü eliyle v'Â'd 

— Boğazlıyan eski Kaymakamı Kemal' 
in ailesine vatanı hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair' olan kanuna ek k?nrm 
teklifi münasebetiyle 82 461,-U^ 

Ali Fahri îşeri (Balıkesir) - Erraırum 
Milletvekili Bahadır Dülger'in 253:i ve 
429S sayılı kanunlarda zikroluııan .(E^krya 
musademesınü.e nıaıul oıan) tabirinin yo
rumlanmasına dair önergesi ve liıiJı öa-; 

yunma, Maliye ve Bütç,e komisyonları ra
porları münasebetiyle 74 



— 35 
Sayfa i 

— Köylü kız çocuklarının ilk tahsil ya
şı hakkında ve köy okulları ve enstitü
leri Teşkilât Kanununun 13 neü maddesi
nin değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı 
ma 5 d ci er eklenmesine dair kanun teklif-

Sayfa 
leri ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
münasebetiyle . 167 

— Manyas Kazası köylerinde ineklere 
tatbik edilen suni tohumlama hakkındaki • 
sorusu münasebetiyle • 237,239 

K 
Emin • Kalafat (Çfinakkale) - Adalet 

Bakanlığı Ceza' ve Tevkif Evleri Umum 
Müdü^ü^ü Brsmuavin ve Birinci Şube 
TffVl."..:?. TTİkTr.̂ t Muradogkı vo Ceza İşleri 
L: ;:•.:.....". .'.. .İ.-.1.U; i.a^i<.i.'!--.J vj.ic.iia.'o.ı. >.puue A>JL.U-

•Tikkl Laiıl E ['ende t/ ve Hukuk işleri 
Umum Müdürlü günde yetkili yargıç Aziz 
Kotukokiu hakkındaki Dilekçe Komisyo
nu kar??'": münasebetiyle 

• Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline 
do.rr kanun münasebetiyle 227.-228 

- Astsubay Kanunu münu^ebtkiyle 
- B e ^ i b y ^ n eski kaymakamı Kemal'

in e k l i n e 'vatani hizmet tertibinden, ay
lı.. oagbiaiaaSaiiu. Cıaiı: Oıaıı .uaiıuija ek KU-
ıiuı] f-ok-İL'i münasebetiyle 

^iivor Karan (Erzurum) - Esası Erzu-
vum'dr. kurulan- Et Kombinası teşkilâtı , 

illere: eki müteferrik t eski! ât için 
-•ır'^v sn^edilcn nararnu. mikta

rına ••-.' l'u i-üu ikmali için ne. düşünüldü-
v"'ur rk-ny e'e'irv:. münasebetivle 

Yuu::I ^ar;jkc|İL> (Yozgat) - Boğazlı-
ee;'ı .'ski e.n\ ,e a karni. Kemakin ailesine. va-
;: a nk.kizm e ı, tertibinden aylık bağlanması
na ekili ulan kanuna ek kanun Teklin mü-
ımseeMıyie . . 

— • I<;i üzücün 53 ncü maddesinin yo-
eee" !:n.r.v. ec"k ön erkesi ve Anayasa Komis-
V'-'"!':"-; MpiT;",; nkkiviseketivle 

u?eeve' .e^v;a:;cg'j.n (lüiss; - Kor, sağır 
••e:1. ciilsi/Ierin tahsil ve .tevbiyeleriyle îlgiîi 
vayi\ münhasıran, bu malûller tarafından 
k Yılkından malzeme. a'et ve .cihazların 
(vıimrük Keseninden muaf tutulması hak
kındaki kamın münasebetiyle 

Fahri Keçecio^lv. (Kastamonu) •• Kas-
e-!vuo>ı;ı "vV'T-'mı Hnstanosbıin kifayet?,!?; olan 
!,;fi.'i;-̂ t"!M«::o ik»vıp' or]î'»>)oryıp«şî sebebine 

j ' e cim-

<-;bıvk'"V 

321 

229 
45fi 

466 

240 

466 

3f>4 

dair sorusu münasebetiyle 357,358 
Şükrü Kerimzade (Kastamonu) - 5417 

sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
ikinci maddesinin değiştiri.mesi hakkında
ki kanun münasebetiyle • 14 

— Halı transitinin ihyası imkânlarının 
düşünülüp düşünülmediğine, tekel ma-
mulâtı ve bilhassa tütün ve sigara için. 
verilen beyiyenin mâkul hadde yükseltil
mesinin mümkün olup o'madığma dair 
sorusu münasebetiyle 63 

Süleyman Kerman (Afyon Karahisar) -
Emirdağ İlcesine bağlı köylerin de pancar 
ekim nımtakasma ithali hususunda ne 
düşünüldüğüne dair olan sorusu münase
betiyle . ' ; ' 241 

~ Emirdağ ilçesinde okulsıızluk yü
zünden okula devam edemiyen öğrenci
lerin durumuna ve înkilâp ilkokulunun 
avlusunda yanan kerestelere dair sorusu 
münasebetiyle 105,107 

Ceimal Kıpçak (Zonguldak) - Astsu
bay kanunu münasebetiyle-. 456 

— Liman inşaati için alınacağı ilân 
edilen deniz vasıtalarına ve finansman 
mukaveleleri akdedilmiş bulunan liman
ların inşasına ne zaman başlanacağına. 
dair sorusu münasebetiyle 67 

Fuad Köprülü (Dişi ler i Bakam) -
ibıediıi- Milletvekili Fethi Çelikbaşbn, 
Birleşmiş Milletler Avrupa İktisadi Ko
misyonunun çalışmalarından memleketi
miz için sağlanan faydalara, mezkûr ko-
misyouca yayınlanan eserlere ve iktisa-
den geri kalmış memleketlerin kalkın
ması için ne gibi tedbirler alınması tavsi
ye olunduğuna dair olan sorusuna cevabı 329 

—- Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş 
M'lMlov Orda vo Tarım%Teşkilâtı, Birle?-
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iniş Milleller ve Milletlerarası İmar ve 
Kalkııımn 'Bankası arasında, Akdeniz 
'mıutakası menılckclleriue bâzı teknik 
yardımlar teminine dair anlaşmanın onan
ması hakkındaki kamın tasarısının görü
şülmesi için geçici bir komisyon kurul
masına dair 

Doğati Köymen (Giresun) - 5417 sayılı 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle 

JPjılûşi ^KJoymm ÇŞOTî -|&yunm^ Ba
kanı) - Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 

— Astsubay kanunu münasebetiyle 

— Erzurum Milletvekili Bahadır Dül
ger'in 2591 've 4298 sayılı Kanunlarda 
zikrohman (Eşkıya müsademesinde ma
lûl olan) tâbirinin yorumlanmasına dair 
önergesi ve Millî Savunma, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları münasebe
tiyle 

— Sivas Milletvekili Rifat Öçten'in. 
> • • ' . • •'.• • > . " : . . . • • f " >• " * • 

Hava, Kuvvetleri Komutanlıgmdaki üç. 

345 

112 

45 
,453, 
457 

76 

yargıcın ahar mahallere tâyinleri selu-ıvim' 
dair olan sorusuna, cevabı 

-Van Milletvekili İzzet Ak.ur m, 
Yan'ın, askerlik şubesi buh.mmıyan ilcile
rinde bu teşkilâtın kurulması için ne düşü
nüldüğüne dair olan sorusuna oevnbı W 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrab-
man Boyacıgiller'in gemi inşası ve tersarui 
tesisi hakkında Hükümetçe alınmış bir ka
rar olup olmadığı, miadlan dolan gemile
rin demir ve çelik fabrikalarına sa Yılmam. 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna cevabı. 

Se^fi-Kurtbek (Ulas'cırma Bakanı) -
Giresun Milletvekili Ali Naci Duyduk ?on, 
Knradenizin 'Doğu bölgesi mahsulünün 
tahsis edilecek vapurlarla dûğradiui doğ
ruya ecnebi iskelelere sevkının düşünülüp 
düşünülmediğine dair olan sorusuna ce
vabı 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in gemi inşası ve teıs-ane 
tesisi hakkında-Hükümetçe alınmış-.bir ka
rar olup olmadığı, miadlan dolan gemile
rin demir ve çelik fabrikalarına satılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair olan so
rusuna cevabı. 

fHyİv. 

40î! 

,m 

242 

M 
Ömer jYtart (Çanakkale) - Köylü kız 

çocuklarının' ilk'tahsil yaşı' hakkında ve 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Ka-
nununun 13 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve aynı kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifleri vo Milli Eğitim 
Komisyona raporu münasebetiyle 164,172,220 

Ferid Melen (Van) - Gelir Yergisi mü-
kellefJerinden aînaıı yıllık beyanname sa
yısı ile beyan olunan kazanç ve iratların 
tutarına ve vergi miktarına, Kurumlar ve 
Esnaf Yergileri mükelleflerinin sayıları 

ile vergi miktarlarına dair soruşa 'müna
sebetiyle 

Ahmet Morgil (Rise) - İlkokul öğret* 
menlerinin veya ilkokul öğretmenüğ'inden 
gelerek orta ve daha yüksek dereceli -öğ
retim müesseselerinde öğretmenlik yapan
ların yahut Millî Eğitim-Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet. 
müddetlerine göre alacakları aylık derece
leri hakkındaki kanun teklifleri, Milli Eği
rim ve Bütçe komisyonları raporları mü
nasebetiyle 

144 

)&}{ 

http://Ak.ur
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Büknedelin -Fasuhioğlu (Adalet .Baka
nı) -:Adalet Bakanlığı. Ceza. ve.-Tevkif ev
leri ,'Unııın.ı Müdürlüğü -Basmuavin ve - Bi-
Hmü.&vıbe Müdürü..Hıkınet Muradoğlu ve 
'"*<••/.<; ..t'jlcr: Unum -Müdürlüğünde .Altıncı 
>Sube • Müdürü. Lütf i..Erendor. v.e Jlukuk; 1$-

; ier! Umum Müdürlüğünde yetkili ..yargıç; 
Azız .Koruüvoğiu . naklarmdaki Dilekçe .KO
TU isyonn. k? rarı. münasebetiyle • 317,828 

—-• . Şeyh an • Mili et vekil i (" ezmi ;.T.ü rk'-
em. .Cemiyeti- ..Kanunu hakmımdan .1950 
y\\\ -.İÇÜI/K? kaç cemiyet veya partinin ..tef
tiş ve ııvurak?.beye tâbi . 1 nîulduğuna, De-

Bıırhanettirı ÎÖJiat-(-Antalya) -Adana ' - i 
da oturan Tunus.mülteci]münden MaliliKa- I 
ya ,ye 3.4 arkadaşı hakkında! 0Sİ0. lu Geçi- j 
oi Dilekle Komisyonu kararı münasebeiiy- • i 
.'Io -208 | 

Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline dair j 
Kanun münasebetiyle 227,228 j 

Bekir Oynaganlı (Afyon Karahisar) - j 
Hatay Milletvekilliğine seçilen Abdullah | 
Oil'lrnîn, seçim tutanağı hakkında Yüksek | 

-jRifat Ögten (Sivas) -Hava Kuvvetleri 
d\omutrsrıkğındaki üç yargıcın ahar mahal
lere /[ayinleri ..̂ ehebıı-e dair .olan sorusu 
münasebetiyle . .411 

.Kedim rökmen (Tarım JSakanı) - Balı
kesir Miliev.ekiJi Ali ;Eahri ;îşeri'nin, Man
yas Kazası :köylerinde ineklere tatbik edi
len suni .tohumlama .hakkındaki .sorusuna 
pevahi 237 

— Beyhan Milletvekili .Sinan Tekeii-
.oghrnam Adamı Pos ormanlarmdaki tra-
vp.r:« isinin -kiınlere yerildiğne, .muhtelif 
M ramlardan-bu şah'slara verilen 'işm.mik--
miki av.mı, orman mınt.&kalarm&a .oturan 

vŞayfa 
m okra t .Partinin bu-sene Adana'da yapı-
1 an Jvoı iarelerin in ..kanun hükümlerine uy-

: :Qun olarak, yapılıp yapılmadığına, Ceyhan 
Kızılay Kongresi,ile seçilen idare, heyetinin 
kanuni durumlarına. v.£ yeni.bir Cemiyetler 

| rKanunu yapılmasının düşünülüp düşiinül-
! mediğine dair olan. sorusuna cevabı 334 

E,mrullah N.utku (Erzurum) - A.skcr-
!ik mükellefiyeti- Kanununun S uei maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 44 

— 'A stsu bay , Kanunu münasebet i \ie 4">9 

Seçim JCurulu {Başkanlığı. tezkeresi ve Tu- • 
tanakiarı İnceleme Kondsyonu raporu mü
nasebetiyle 195 

— .Köylü kız çocuklarının,ilk.tahsil yaşı 
hakkında ve Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve ayni kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu münase
betiyle 174 

•.keresteci. oduncu ve kömürcülere ne mik
tar orman, ver ildiğine ^e-Kadirli Kazasının 
Yeşilyurt mevkiinin ormanı haline .ifrağı 
için -kurulan jkoop.eratfin rfaaliyetine dair 
sorusuna. cevabı 247>248>2İ>,1,253 

-Himmet rölçınen '(Konya) - Milletlera
rası ;Tele.koınünikasyon Sözleşmesine ,.ek 
Telgraf ve T.e lef on .tüzüklerini, nihai pro
tokolü, karar ve .dilekleri-ihtiva eden ve
sikaların onanması hakkındaki Kanun,mü-
nasebetyle 231 

Talât :Vasfi Qz , (Ankara) - iBoğazhyaıı 
eski Kaymakamı Kmııal'm ailesine vatani 
hi/.met >î edebinden .aylık bağlanmasına da-

o 

ö 
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ir olan Kanının ek kanun teklifi münasebe
tiyle 79,462 

Kemal Özçoban (Ayfon Karahisar) -
Astsubay Kanunu münasebetiyle 446,447 

Rifat özdeş (Kırşehir) - Askerlik Mü
kellefiyeti Kanununun 8 nci .maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 43 

— Astsubay Kanunu münasebetiyle 445. 
446,447,451,453,455,456 

Nuri Özsan (Çalışma Bakam) - 5502 
sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nunun 1.5 nci maddesinin tadiline ait ka
nun teklifi münasebetiyle 282 

-— 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka
nununun 2 nci maddesinin değişrilmesi 
hakkidakl Kanun münasebetiyle 11,89,90 

— Erzurum Milletvekili Sait Başak'm, 
memlekette bedenen çalışan işçilerin sayısı 
ile kaçının ihtiyarlık sigortasına dâhil bu
lunduğuna, bedenen çalşalardan gayrı bu 
sigortaya girmesi lâzımgelen ve dâhil olan 
ne kadar vatandaş bulunduğuna, ihtiyarlık 
sigortasının bedenen çalışan İşçi zümresini 
tatmin edip etmediğine ve bu sigortanın 

teknik plfumnn. yaptırıl ip y;ıpf ınb.iîMn^ina 
dair sorusuna cevab: dd9.3GJ 

Halil özyorük (içişleri Bakanı) - 2510 
sayılı İskân Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren 5098 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin değiştirilmesine ve yasak!-g: kaldı
rılan yerlerle idareteıı bo^altıhruü bölge
lerde köy tesisine dair olan kanun ıekli:d 
münasebetiyle . 315 

— Seyhan Milletvekili Oezmi Türk'ün 
Cemiyetler Kanunu bakm/ıındaa 1850 -yu% 

içinde kaç cemiyet veya partinin, teitiş ve 
murakabeye tâbi tutulduğuna. 1) em okra t 
Partinin bu sen<- Adana'd-.: yapılan bou.,T>:-
leriniu kanun hükümlerine .uygun olarak 
yapılıp yapılmadığına, Ceyhan. Kızılay kon
gresi ile .seçilen idare heyetbuu '.-.-. I.:: ı.m. 
durumlarına ve yeni bir Cemiyetler Kâ
nunu yapılmasının düşünülüp düsünulm-e-
diğine dair olan sorununa cevabı MS 

— Trabzon Milletvekili Kam di Ordövr
ün, Vakfıkebir Belediye Başkanı ömer Em
min'in işten menedilmesi sebebine ve bu 
hususta bakanlıkça ne şibi bîr knr<ır a km 
dığma dair sorusuna cevabı 141 

P 
Hasan Polatkan (Maliı/e Bakanı) -

Erzurum Milletvekili Said Başak'm, ban
kalar tasarruf mevduatının Bankalar Ka
nununun 28 nci maddesinde tesbit edilen 
nispetlere uygun olup olmadığına dair so
rusuna cevabı 

•— İlkokul öğretmenlerinin veya ilkokul 
öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yük
sek dereceli öğretim müesseselerinde Öğ
retmenlik yapanların, yahut Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında ça
lışanların hizmet müddetlerine göre ala
cakları aylık dereceleri hakkındaki kanun 
teklifleri, Millî Eğitim ve Bütçe Komisysn-
ları raporları münasebetiyle 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekel i-
oğin'nun, bâzı mücevherat; altın ve 
kıym-etli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gi
bi bir karara istinaden Topkapı Sarayından 

Ankara'ya nakledildiğine kîynıer, eins -«e 
miktarlarını», zabıtla tesbit edilip edilmedi-

| ğine. kıymet takdiri için Kolanda'ya gön-
| derildnn söylenen bu mücevherat Jıakkm-
I daki mütehassıs raporuna ve a çil amir ar,' 

408 İ kasalar muhteviyatına dair sorusuna ne-
| vabı 
| — Seyhan Milletvekili Sinan Tekoiio^-
I lırnun, İstanbul eski ueliterdarınm V'arhk 
i Vercpsi mükelleflerinden bâzıları hakinnda 
i yaptığı muameleye ve 'vl<Iı;fı söylenen evi'n 
! kira o ait olduğuna, İstanbul'da satılan iki 
| apartmanın kimler ı.fi rafın dan kara ahııcb-
| ğma ve Adana 'daki bir mükellefin aıi'e-

157 '! dilmiş vergisi' miktarına dair sorusuna ce-
| vabı 
; — Van Milletvekili Ferid Melen'iu, G-e-
! lir Vergisi mükelleflerinden alman ydhk 
i beyanınanıe sayım ile 'beyan olunan -kazanç 

232 

•402 
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.e iıatların tutarına, ve vergi miktarına, î leriyle kanuna ibağlı cetvelde değişiklik ya-
Kurumlar ve Esnaf vergileri mükellefle- j pumasına ve bu kanuna bâzı maddeler ve 
r ıdn sayı'.arı île vergi miktarlarına dair | fıkralar eklenmesine dair olan kanun ta- • 
sorusuna uevsb: 142,145 ; sarısının geeiei bir komisyonda görüşülme-

- - Yergi Usu! Kanununun bâzı madde- . i sine dair 314 

S 
Âli İhsan Sâbis (Afyon Karahisar) -

A&föubay Ka-nunu. münasebetiyle 446 
Sabit Sağıroğlu (Erzincan) - Adalet 

Bakanbğı Ceza ve Tevkii Evleri "Omum 
ivlYlaadiğü fîa ^muavin ve Birinci Şube 
Müdür? Hikrncî Muradoğlu ve Ceza Işferi 
Umum Müdürlüsünde Altıncı Şube Mü
dürü Lûtfi Ereudor ve Eu'kuk İşleri Umum 
İMüdür..1 öcünde yetkili yargıç Aziz Koruk-
iu baklamı d aki Dilekçe Komisyonu kararı 
v.üiıc^betiyk 323 

Aîi Kıza Sağlar (Çoruh) - ©oğazlıyan 
•eski Kaymakam;- Ke'mai'm ^.İ'lesmc 'vatani 
'id/ara1- tertibinden ayb'k bağlanmasına da-
Y -o'Mn kiıauua ek kanun teklifi münaselbe-

d ^ - > '80,81 
Eifa-t Sivişoğlu (Zonguldak) - TMıke-

x'V Milletvekili Müfit Erkuyumcu'nun 
'Devlet Memurl-arı Aylıklar mm Tevhit ve 
Y'adülüno dair o'lan 3656 sayılı "Kanunun 
t;.Ası 'maddelei'iırin. değiştirilmesi ve bu Ifca-
ı-'dV'iv bâz; maddeler 'efelenmesi haikkındaki 
4n()8 sayılı Kanuna '̂ ;k 490R sayılı Kanıl
ar:':: .'! a.»5i maddesine. iki fıfkra ekiennıesi-
.:..' da'r k.anun teklifi ve Bütc/e Komisyonu 
r-:!v-.ra münasebetiyle lA'.l 

mi «avdı Belediye Gelirleri Kanu-
r'unun 9 n-;.r\ maddesinin 1 nci fıkrasının, 
değiştirilmesi hakYndaki kanun münase
betiyle 09 

--- lYğaYıyan e .ski Kaymakamı Kemal' 
in ailesine aat i rd h k ^ e t tertibinden aylık 
'''••^•la^.ma;"!'.'! ar-.v' obuı kanuna ak kanun 
J-rVifi. - Y - ı - Y d Y Y - 465. 

- î'.k')k;.d İşletmenlerinin veya iik-
wan; o£rr! 'aen]îdinden gelerek orta ve da
ha yakîadr Y'^aYi Öğretim müessesclerin-
:'!•.:• ".^udmr.Ydk r^aınlai ' in yakut Millî Eği-
; ira Hakanlığı aıerke;i ve taşra teşkilâtm-

j da çalışanların hizmet müddetlerine göre 
! alacakları aylık dereceleri hakkındaki ka-
: nun teklifleri, Millî Eğitim ve Bütçe 
i komisyonları raporları münasebetiyle 151 

— 3460, 4075 ve 4502 sayılı kanunlar-
da değişiklik yapılmasına dair kanun tek-

| lifi münasebetiyle 279,280 
; Cevdet Soydan (Ankara) - 5417 sayılı 
ı ihtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci 
j maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka-
I nun münasebetiyle sözleri 86,109,113,114, 

115,116 
; Mehmet Daim Süaîp (Siird) - Adalet 
• Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Umum 
I Müdürlüğü Ba.şmuavin ve Birinci Şube 
| Müdürü Hikmet Muradoğlu ve Ceza îş-
! leri Umum Müdürlüğünde Altıncı Şube 
! Müdürü Lûtfi Erendor ve Hukuk İşleri 
| Umum Müdürlüğünde yetkili yargıç Aziz 
| Korukoğlu haklarındaki Dilekçe Komisyo-
| nu kararı münasebetiyle 318 
j — 5237 sayılı Belediye . Gelirleri Ka-
| nun unun 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası-
| nm değiştirilmesi hakkındaki kanun mü-
I nasebetiyle 47 
I —• Boğazlıyan eski kaymakamı Kemal'-
I in ailesine vatani hizmet tertibinden aylık 
| bağlanmasına dair olan kanuna ek kanun 
j teklifi münasebetiyle 462 
i —• Erzurum Milletvekili Bahadır Dül-
j -î-er'in 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zik-
; r olunan (Eşkıya müsademesinde malûl 
I ulan) tâbirinin yorumlanmasına dair öner-
ı /resi ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe 
i komisyonları raporları münasebetiyle .' 75 
I — Tîastane, okul, park, meydan, cad-
i de, sladyonı ve emsali müessese ve yapı-
{ L-ıra yaşıyan kişi adlarının konmaması 
j hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle llt 
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— .fİkoİruT'' Öğretmenlerinin veya'ilk- | 
okul Öğret m enliğinden "gelerek' orta' ve' da- j 
ha yüksek dereceli öğrethn'müesseselerin- | 
de öğretin enlik1 yajikiilaTiri; yakut" Millî'1 | 
Eğitini Bakanlığı merkez ve taşra teşkila- ; 
tında, çalışanların hizmet müddetlerine 
j?ore a lacakları aylık dereceleri hakkında-
ki kanun teklifleri, Millî Eğitim ve Bütçe I 
komisyonları raporları münasebetiyle 156 ! 

—- Reüah Vapurunda ölen askerî şahıs- j 
lamı şehit/ dul ve yetimileri hin d4 şeliit dul. ; 

Mustafa Reşit Tatf&kçıoğlü (Trafezbn j -
Köylü kız gocuklarının ilk tahsil yaşı hak
kında ve Köy Okulları ve Enstitüleri Teş
kilat Kanununun 13 ncü maddesinin de
ğişi i ri İm esi iıe ve aynı kanuna bâzı mad-
deb>r eklenmesine dair kanun teklifleri 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu mü
nasebet; vlc ' 16G 

Rifat Taşkın (KâsiamÖnu) - Askerlik 
Mükellefiydi Kanununun 8 nci maddesi-' 
niıİ değiştirilmesi hakkındaki kâmın tek
lifi münasen etiyle 43 

— Astsuhay kanıtnu münasebetiyle 452. 
45po^ 

— Erzurum.' Milletvekili Bahadır ".Dul-
jrer':in '2501 ve 4298 sayılır kanunlarda 
?.ik rehinen (Eşkıya müsadeınesinde' ma
lûl olan") tâbirinin yorumlanmasına, dair 
önergesi ve Milli Savunma, Maliye vo 
Bütçe komisyonları münasebetiyle 77 

Tezser Taşİaran (Kars) - Kör ; sağır ve 

ve yetimi''sa^alma^T' hakkındaki Kahrın 
münasebetiyle'" 324 

— üsül hakkinda; 44b\444 
— 34(50, 4075 ve 4502 sayılı kanunlarda 

değişiklik'Vapılmasıüâ'' dair kanun teklifi 
münaseb etiyl e 28 3. 

— Yozgad Milletvekili Yusui Karslı-
oğlu'mın. İçtüzüğün 53 ncü maddesinin 
yorumlanması baklandaki önergesi ve 
Anayasa. Komisyonu raporu münasebe
tiyle 35 

dilsizlerin tahsil ve terbiyeleri ile iipib 
veya münhasıran' bu malûl lor ta.T'afmdan 
kul la 1111 a n m a 1 •/. e m e. al e t v e c i h a ?. .1. a r ! n 
(fümrük "Resminden' mu al' tutulmas:;. ha.A-
kındaki kanun'"münasebetiyle 261 

-— Köylü kız çocuklarımın ilk. ; ah sil' 
yaşı hakkında, ve 'Köy'Okulları ve Ensti
tüleri Teşkilât Kanununun'18 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve aynı 'kanıma bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun, t ek l i 
leri ve Millî Kğitinı Komisyonu raporu" 
münasebetiyle 162,1? î'3',211 

Sinaâr"T<ikeıliöflû' (Seyhan) - Adananda 
oturarf'Tunus iTiülteeiiennden Salih 'Kaya 
ve 84 arkadaşı hakkında T Xo. İn Geçici 
1)11 ekçe Komisyonu kararı münasebetiyle. 1,95 

--•- Adaba' 'Pos oran anların daki. travers 
işinin kimlere verildiğine, muhtelif or
manlar el ân bu şahıslara verilen işin mik
tarına. 'orman 'mıntaka'larımla oturan ke
resteci,' odunen ve kömüreülere ne miktar 

Haluk Şaman (Bursa) - 5417 sayılı İh
tiyarlık Sigortası Kanununun 2 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
111 ü n a se 1 ıctiyl e 17,107,114/115 

Ali ŞÜKrü Şavlı (Sinob) - İstanbul üni
versitesi binalarının yapımı baklandaki 
4000 sâvı'li Kanunun 'birinci maeldesinde 

değişiklik:1 yapılmasına dair olan. ' karimi 
münasebetiyle' 30n 

Mazhar Şener (Giresun) - 522)7 saydı 
Belediye 01 e lirleri Kanununun. 9 nen mad
desinin' birinci fıkrasının, değiştirilmesi 
hakkındaki' kânun 'münasebetiyle sözleri' 70,72 

T 
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orman verildiğine .'ve Kadirli . Kazasının . . 
Ve-şily^rt mevkiinin orman 'haline.-ifrağı' 
hjiıı kurulan kooperatifin faaliyetine dair 
soımu münasebetiyle 248,249,252 

— Amtipr Yüksek Kurulu teşkiline 
dair kamın münasebetiylo 

— Asvtsubav kanunu'münasebetiyle 
228 

452, 
458 

—- Bâzı. mücevherat.; altın ve kıymetli 
eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi bir . 
kurara istinaden Topkapı.Sar?;yuıdan.An
kara fya nakledildiğine? kıymet, cins ye . 
miktar] n.nrnrı zabıtla tesbit ' edilip edil-> 

m ediğine, kıymet takdiri için Hol ânda'ya 
gönderildiği söylenen' bu mücevherat .hak-' ' .. 
k"üî.dakî'.'inüta-ha.*»s!s raporuna veaçılamı-
yan kasal ar müht e viyatma da ir ' sorusu' 
münasebetiyle' ' • " '- .235,236,237 

—-Boğazlıyan eski Kaymakamı 'Kemal'-' <• 
in ailesine vatani'-hizmet ••tertibinden"'aylık"" ' "' 
bağlanmasına- dair -olan. -kanuna- ek kanun " 
teklifi münasebetiyle; . ••'.' 79,84,460,467 

— Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'.-
in, 2r»91 ve 4298 sayılı kanunlardazikrolu- : 

uan (Eşkıya müsademesinde' niâlûl olan) -
tâbirinin yorumlanmasına dair önergesi ve 
Millî Savunma, Maliye .ve. Bütçe komisyon
u n raporları münasebetiyle * 74,76 

—- ilkokul öğretmenlerinin veya ilk
okul öğretmenliğinden-gelerek orta ve daha 
yüksek.. derce eli öğretim muesse.sel.eri nd e 
f>ğretmojıl.ik yapanların, yahut Milli Eği-
t:m Bak&n'hği merkez- ve taşra teşkilatında • 
^aksanların hizmet müddetlerine -göre-ala
cakları aylık "dereceleri ..'hakkındaki kanun " 
teklifleri,;. "M'iîjî • -Eğitini ve * Bütçe komis
yonları. raporları münasebetiyle . \ 155,loS 

— İstanbul eski defterdarının Varlık 
Verştsi .mükelleflerinden bazıları hakkında 
yaptığı muameleye ve aldığı söylenen., evin 
kijjo ait olduğuna, İstanbul'da satılan iki 
apartmanın kim 1er- tarafın elan kaça al indiği - • 
na. vs.iVekna'dakİ.bir, mükellefin affedilıliis ; > ' / 
vergisi miktarına dair sorusu münasebe- . . 
tiyîo- ;". ' ' . ' . . '•••' ^ "•' ';•... ' t - > ^ , 4 o ş , # 6 

—'Kacİrd&ah. 'çıkarılniipb'ultinajı''' karb".,; 

gemilerinin satılmasına dair îyaımn müna : 

sebetiylc. , ' . 460 

174 

262 

12 

• — Köylü Kız çocuklarının ilk tahsil ya
şı hakkında ve 'Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilât Kânununun 13 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı madde-
ler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu münase
betiyle 

Abidin Tekön (îznıir) - 5502 sayılı 
hastalık ve Analık Sigortası Kanununu™ 
15 nci maddesinin tadiline ait kanun teklifi 
münasebetiyle. 

—- 5417 sayılı İhtiyarlık Sigotası Kaim-: 
nunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun münasebetiyle sözleri 

Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) - Hatay Mil; . 
1 et vekillerinin seçim tutanakları hakkında 
Tutanakları încel eme Komisyonu raporu 
münasebetiyle . 189,103 

Muharrem Tuncay (Balıkesir) - Köylü 
çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkın d a ve Köy 
Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 
13 neü maddesinin değiştirilmesine ve aynı : 
kanurta bazı maddeler eklenmesine dair •' • 
kanun, teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
rapora münasebetiyle r 

Cemi "Türk (Seyhan) - Astsubay -Ka-
nunu-münasebetiyle " -••-"-• 

— Cemiyetler Kânunu bakımından 1950 
yılı içinde kaç.cemiyet veya partinin teftiş 
ve murakabeye, tâbi tutulduğuna, Demok
rat Partinin bu sene Adana 'da yapılan kon
grelerinin kanun hükümlerine uygun olarak 
yapılıp yapılmadığına, Ceyhan Kızılay kon
gresi ile-seçilen idare heyetinin kanuni 
durumlarına ve yeni bir Cemiyetler Ka
nunu. yapılmasının düşünülüp düşünülme
di iği ne dair rolah sorusu münasebetiyle 

— Seyhan İlinde çeltik: ekimine ve ke- •? 
sik sulamaya geniş ölçüde izin verilmesi-••' 
nin sebeplerine, D. D. T. nin miktar ve 
tatbikatuıa ve serbest bırakılan çeltik eki- • 

: m inin Seyhan îli, halkının sağlığı üzerin- , .. 
de yapacağı tesirlere dair sorusu.münase- . ...*<•• 
betiyle ,-* • , ' 351,35/p56 

Hüsnü Türkand (Kocaeli) •-. Koylu kız ? , [' 
K)cuklanmn ilk tahsil ..yaşı 'hakkında, ve l'' " 
Köv Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kânü-
ıı u n un 13 ncii maddesinin.-. değiştiril m eşine t. .-• 
ve aynı kanuna :bâzi maddeler eklenmesine-i 
dair kanun, teklifleri ve Millî Eğitini Kd-

210 

445 

335 

Air 
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«apte: 

Kemal faSfeteopa 4^fantf*& - J&öyiîi ta 
çocuktansın tök tatoral "yaşı ••fa&haBtât», y& 
Köy Ĉ kııddMarj :̂ e J3rw*ffltwferi 3teşk»l^''ltem-

dair isaiMim••'*elfili3Bşw T*.'''3iilllî ,-3STî tin-.--.'Sis-, 
yuigtfMtoa, T^apora 'münasebet le- '."2&L 

o 
Hasan Üçbz (Yozgad) - Boğazthyitaa-«s-,- • 

'ki Kayımıafcaaıaı $Geiürf% mlesİBie Ts&taııi 
hikmet tetft$bfe&e^ 'aıyfolk tfea$tam<a«n»a d-a-
ir olan KaaıSEfra ıefc fkaısun teMiîfii «nfem-
selbetiyûse . '•• 82 

Murad Âli Ülgen (Konya) - Astsubay 
Kanunu münasebetiyle $52,453,45&;^55, 

•İ96,«Ş8,'3öt) 

Ibul «siki BdEtea*diaa3în3ai ^a ıMt 'Vtiggpn: ümi-
faellefî/eTfflriidten M^ı-iarm ^bakkırîıâa y a ^ ^ 
nıuaımeA^e v«,4adidş#ı:^öyto^ 
ait tfldtaıeıınışirte 
tmaaıın kimter tarafındatn JBttfr̂ r̂fptfhtjfjBB. -,•: 
ve Adıama'tdöâcd Mr möteeŞeŞaa. . .«^fltoate 
dergisi miktarına dair &<raı̂ ;;imfiaâ»6Swe---:'•••-•• 
'tiyie • • ... .•;•)•••.:'.'•'. '".V- "••• 406 

— Ifööylıi '&»« ̂ ec«ifckr4ûıii âfötefcaiiısil yö§ı 
'h'aıkknifdha *ro Köy «©kılara ve ? <®mfâs&m&-

TeşkÜlâit KJa.nmmn.iHi 1:3 aa-eü ••m'add'e-smin 
değiştiı^ltomin;e. ve ^nı^fcaaıaai'a iiMizı IMKI-
•deler Oepfe^rniesine. «dair "İkatoam trtfclipen 
vfc :Miüî .'Jİ^ig^./KiOîiirusjyoiîu'^^îKrnı •mümı-
sebetiyle. ;••'.•'..,... .!,-•..•, :U^ 

yal Yw&Sm. StefatoBlty • ~' '$&fâ&mmm. 'iMfet-" 
'vdkiili-iPaâHPİ ^e^e!ei^p5a%T«n, "fâş&bsmBiseti. « 
^i^i',®aötain'esin&ı ^ifayetek oM<n %#Ii r^ •" •"•' 
sın \ u n i t e a l ' ^^^imsöSî v '»eîbeibinae. •. ûm: -»o-
rusıco»-;-«iöviaflDa... ••'.••-•' - v ^ . ş s ^ 

^ Ş ş j f e $ t t Mil«1;vjtMl :Ce2mi;TtİT%^DVi'. 
Be^an"lBı|dje £<eÜti!k.̂ Mîmin-o ^%eâfi(k -sa-
'lain'ayâ 'geMş:^$Şd£'.;Uzîn;TeıiIlıftûsHm'. #e-" 

| ibep^erine, ;:I).;:D. 'T.'mn/inaklar.*r*.'-WtJbı-
| katına ve seifeest %r;aM%wı. 'çeltik ^krnıî-
|'' riin Seyhan '"İlâ %a$nııın şfaŞl^ı: üz^rthıde 
j yapacağı- tesMere "ûmv soHtfsttfia cevabi 

Ahmed Vezirogfa. <«flcfy»n Kasflinsar-) • 
$237 sa,yı3a Bele^iy© «OreMtterâı tKatEOBuSBaıı 
9 ncu wcm^dxms!im JL siei.Tfteaemnı-^iepş-

V 

-80-

Başar'%1, ınîHe^ee'kâ^kınma"kaartrımn^ekâifi- '" ''-"• 
nin g^eâ^toTSyonâıa ^oi^ş^H'a^me öferir 

Saari Ya^fir ^tstsafeı^ - Akitter. Frti^. 
sek KnrHİa nfeeiş&îlin«e •'^te&^vtoy-udâte&m-
b e t i y i e . ...-••••'.•• 

terbi$«tai IMB rÜgiJî T^ey», üfflztfcaasıcte isru 
taâltJler tsam&odaîB iöüaanâıaa. möixc3ö£, 

Ü3S 

a1 et ^e^ :di&|Lî a^p® r^İTürîSs .5R;i?satîjii»».ı.v':^''' 

*Mtifo&faM •••' '" • ' ',. • ' • : • • . .' 26S,1'>̂ 4 

%#^iştirîlm.esi. hakkındaki &«ymn '.'-t* 

http://KJa.nmmn.iHi
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münasebetiyle 
— • Astsubay Kanunu münasebetiyle 
— Elâzığ'daki cüzam hastanesinin 

başka bir yere kaldırılması hakkındaki 
müracaatlara dair Sağlık ve Sosya! Yar-

• •" dım Komisyonu : raporu münasebetiyle 
—• İstanbul üniversitesi binalarının ya

pımı hakkındaki 4099 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde değişiklik yri]ıiliıi.'isına 
dair olan kanun münasebetiyle 

Sıtkı Yırcoh > (Balıkesir) - Kasın Kir
liği Kanununun kaMırılması hakkındaki 
4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun münasebetiyle 

—- 52-17 sayılı Belediye Gelirleri K'a-
nununun 9 ncu maddesinin 1 nei fıkrası
nın değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 

—• Boğa/.lıyan eski kaymakamı Kemal'
in ailesine vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmalına dair olan kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle 

— Köylü kız çocuklar ının ilktahsil 
yaşı h a k k ı n d a ve Köy Okullar ı vr Ensti tü
leri Teşki lât K a n u n u n u n 11 ncü madde
sinin değiş t i r i lmesine ve aynı kanuna hfı-

— 43 ~ 

•n,4G 
U5 

un 

.".'.ıı 

l-JG 

50.51 

Z*Tİ* 
I 7A maddeler eklenmesine dair kamın tek

lifleri ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
i münasebetiyle 160,161.168.170,171.17. 

Gazi Yigitba.Ni (Aiyon Karahisar) -
i Köylü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hak-
: kında v-e. 
: — Köy Okulları ve Enstitüleri teşkilât 
! Kanununun l-'l ncü maddesinin değiştiril-
I meşine \'e aynı kanuna bfı/.ı maddeler e.k-

b'iımesiiıe dair kanun teklifleri ve Milli Kği-
; tim Komisyunu raporu münasebetiyle 

Ümran Nazif Yigiter (Konya) - Yoz-
i cad Milletvekili Yusuf Karslıoğlu'nun. 

îçtüzüğün 5.1 ncü maddesinin yorumlanma
sı hakkıdaki önergesi ve Anayasa Komis
yonu raporu münasebetiyle 

Halil Nuri Yurdakul (Niğde) - Boğaz-
hyan eski Kaymakamı Kemal'in ailesine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair olan Kanuna ek kanun teklifi 
münasebetiyle 

&enihi Yürüten (İstanbul) - 5502 saydı 
Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun 
15 nei maddesinin tadiline ait kaun teklifi 
münasebetiyle 

172 

S3 

262 

Cahid Zamangil (Trabzon) - Türkiye 
ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasın
da 1 Temmuz 1950 ilâ :\0 Haziran 1951 

•devresinde, mübadele edilecek mallara ait 
. A ve B listelerini muhtevi protoko'üu 
onanmasına dair Kanun münasebetiyle 

Kemal Zeytüıoglu (Bayındırlık Baka
nı) - Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'mn. 
Devlet Sulama kanallarından istifade edenle
rin su ücretlerine yapılan zam hakkındaki 
sorusuna cevabı 

— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 'm. 
yurdun muhtelif yerlerinde vukuapelen he 
yolanlara vo bu husus için bütçeye konan 

tahsisata dair olan sorusuna cevbı .125/328 

199 

-•- Yan Milletvekili izzet Akm'm. su
lama teşkilâtı olan y-erlerde halktan alın
makta olan sulama ücretlerinin miktarı ile 
buna ait tarifenin tatbik .şekline ve 1950 
yılı için Van'da tahakkuk ettirilen sulama 
ücretlerine dair sorusuna cevabı 414 

--- Zonguldak Mllctve.kili Kemal Kıp
çak'ın, liman inşaatı için alınacağı ilâ.n 
edilen deniz Vnsıt-alanna ve finansman mu-. 
kavelcleri akdedilmiş bulunan limanların 
inşasına ne zaman başlanacağına dair so
rusuna cevabı 66,6S 

http://Yigitba.Ni



