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No. 
5997 _ 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka

nununun Tekrar Meriyete Konuhna-

— 2 — 
Sayfa j No. Sayfa 

sı hakkında Kanun 129:164,172,20i :202, 
282:304,311,354,389410,410,412,424:427 

KAKARLAR 
1810 — Yargıtay üyesi Hüseyin Kâzım 

Suda'mn doğum tarihinde yapılan 
tashihin emekli muamelesinde de göz 
önüne alınması hakkındaki Dilekçe 

• Komisyonu kararının kaldırılmasına 
dair :.•:. . ,.. 110:113 

1811 — İstanbul Teknik Üniversitesi in- ' 
• saat Fakültesi öğrencisi iken kaydı 
silinmiş olan Yüksel Unsal'a bir imti
han hakkı daha verilmesi hakkindaki 
Dilekçe Komisyonu kararının kaldırıl- ' 

; masına dair .••*.- 171,202 
1812 — Maraş Milletvekili Ahmet. Bozdağ'-

m milletvekilliği dokunulmazlığı.-, hak
kında 237.313 

1813 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'm milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 237,313 

1814—. Ordu Milletvekili Naşit Fırat ' ın 
milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında ... 237,313, 

1815 — SeyhaıvMjlletvekiİi Mahmut Kibar-
oğlır'nun. milletvekilliği, -dokunulmaz- . .. 
lığvhakkjnda,. .....' .- ;.."."-'.' .237,313 • 

1816 — Bilecik Milletvekili ismail Aş
kın'm milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 236,313 
— izmir Milletvekili Behzat Bilgin '-
in milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında 236,313:314 
— İzmir Milletvekili Sadık Giz'in mil
letvekilliği dokunulmazlığı hakkın
da 236,314 
— Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar'm 
milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında 237,314 
— Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pek-
kip'in milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 237,314 
— Sinob Milletvekili Server Somun-
cuoğlu'nun milletvekilliği dokunul
mazlığı hakkında 237,314 

•İ822 —. Bilecik Milletvekili İsmail Aş
kın'm milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 236,314 

1823 — Çankırı Milletvekili Celâl Otman'-
ın milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında .... 236,314 

1817 

1818 

1810 

1820 

1821 

ÖNERGELER 
Burdur (Mehmet Özbey) 
1. — Köy Kanununa bir madde eklen

mesine dair olan kanun teklifinin geri 
verilmesine dair ('4/288)- • •• • 38 

';2; '— Milî • Eğitim Bakanlığı M«rkez 
Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişildik .yapıl m asıma 
dair olan .4926 sayılı Kanuna bağlı. (1).. 
sayılı: cetvelin, değiştirilmesi hakkındaki 
kanun-r t teklif inin geri verilmesine dair 
(4/293)., .. . 120. 

(idareci-Üyeler Kurulu) 
;..;3.:—; Büyük Millet. Meclisi . .1952 yılı 

Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
(4/29»j'! •"••' '-;:;.-;" ••:- ; '„'''\y---\ • ''*•"" 355 

4, --'- 'Türkiye Büviik" : Millet Meclisi 

1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair (4/300) 388 

izmir (Pertev Arat) 
5. —Belediye Kanununun 15 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine ve 16 ncı 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilme
sine dair olan kanını teklifinin geri ve
rilmesi hakkında" (4/298) 312 

'Kastamonu (Muzaffer Ali Milhto) 
6. — Dilekçe Komisyonunun 1.XI.1952 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3405 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair (4/291) 37 

'Kastamonu (Rıfat Taşkın) '••'••' 
7. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu

nunun 52 nci maddesinin değiştirilmesi 



Fihrist 

BAKANLAR) KURULtI 
Sayfa 

1. — İzinli bulunan Sağlık ve Sosyali 
Yardım Bakanı Ekrem Hâyri Üstündağ'a 
İçişleri Bakanı Eteni Menderes'in vekillik 
edeceği (3/327) 

2. — NATO' Konseyine Hükümetimiz 
adına iştirak için Paris'e giden Dışişleri 

126 

Sayfa 
Bakanı Fuad Köprülü'nün dönüşüne kâdat 
Başbakan Adıian Menderes*in kendisine 
vekâlet, edeceği (3^10). 237:238 

3. — Yugoslavya'ya , giden Ekonomi; 
ve Ticaret • BakanıEnver^ öürelifni» döttüV 
süne kadar kendisine Çalama Bakanıv Sâ-
met Ağaoğlu'nun vekillik edeceği^3/417) 388 

ÇEŞÎTLÎ KÂĞITLAR 
'1. —< Milletvekillerinden mürekkep bir 

Heyeti Hindistan'a daveti mutazammın 
Hindistan Büyükelçiliği mektubu (5/60) 312 

GENSORU 

1. — Mardin, Milletvekili Kemal Türk-
oğlunun, İkinci Menderes Kabinesine dâ
hil bakanlardan yarısından fazlasının de
ğişmiş olması dolayısiyle Anayasaya uy
gun bir Kabinenin teşekkülüne imkân ha
zırlamak maksadiyle Başbakanın istifa et

memesi veya hiç olmazsa şeklen istifa ede
rek aynı şahsiyetlerle ve yeni bir prog
ramla Meclisten güven oyu istemememi se
beplerini açıklamak üzere Başbakandan 
gensoru açılmasına dair önergesi (6/838) 128:129 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
5901 — 1702 ve 1880 sayılı kanunların ta

diline dair 2517 sayılı kanunun birin
ci maddesinin (B) fıkrasının değişti
rilmesi ve (C) fıkrasının da yürür- ! 

lükten kaldırılması hakkında kanun 6:8 
5992 — Tekel Genel Müdürlüğü Kuru

luş ve Görevleri hakkındaki, 4036; sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 4896 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki 5804 
sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair Kanun 16:21,186:187 

5993 " Posta, Telgraf veTelefon İşletme 

No. Şayia. 
Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yı
lı Kesinhesap Kanunu 125, 185 rlS^ÜBÖ, 

191,191,192 :İ93V 
5994 — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Genel Müdürlüğünün 1948. Bütçe yı
lı Kesinhesap Kanunu 28Ö'315,327,327,329; 

339,340:343 
5995 — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı, 

(A/l) işaretli, cetvelde değişiklik;ya
pılması hakkında Kanun 280,316,327,329, 

344:347. 

5996 — Taşova İlçesinin Amasya İline bağ
lanması hakkında Kanun 4,410:412 



— 3 
Sayfa 

Hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair (4/29?) Ş80:281 

Kocaeli (Ekrem AUean) 
8. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine t e Vergi 
Usul Kanununun bâzı maddeleriyle kanu
na bağlı cetvelde deg^^Ift y&pdmasana 
ve bu kanuna bâzı fıkralar eklenmesine 
dâir olan 5815 sayıjı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerinin kurulması kabul olunan Ge
çici komisyonda görüşülmesine dair 
(4/296) 127:128 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) 
9. — Konya Asliye Hukuk Yargıeı 

hakkında Bakanlığa vâki şikâyetin sebep 
ve mahiyetine ve bu hususta yapılan mua
mele ve verilen karara dair olan yazılı 
soru önergesinin geri verimnesi hakkında 
(4/292) M 

Konya (Tarik KoMbek) 
10. — Devlete ve il hususi idareleriyle 

belediyelere ait hastanelerde çalışacak 
mütehassıs doktorların mesailerinin tama
men hastanelere basrma;rve buaamukabil 
tazminat verilmesine dair kanun teklifi
nin geri verilmesi hakkında f 4/294) 126 

Manasa (Muzaffer Kurbanoğlu) 
11. — İçtüzüğün 219 ncu maddesinin 

yorumlanmasına dair önergesinin geri ve
rilmesi hafekında (4/28£) 38 

Manisa (Sudi Mihçtoğlu) 
12. — Dilekçe Komisyonunun l . X I . 

1952 tarUdi BaftalA Karar cetvelindeki 
4431 sayıjlı Kararın Kamutayda gögriüsül-
mesme dair (4/287) 4 

Mardin (Kemal Turkşjjil&) 
13 İkinci Mendere* Kabinesine dâhil 

bakanlardan yarısından f azlatmın* değiş
miş olma» dolay-ısiyle Mayassya uygun 
bir KabbıemBr teşsİkültoEö imkfc hasırla
mak maksadiyİe Başbataaıh istifa etmemer 
si veya'teç olmazsa şekkn istifa ederek ay
nı şahsiyetlerle ve. yeni bir programla Mec
listen güven oyu istememesi sebeplerini 
açıklamak Üter e Başbakandan: Gensoru 

açılmj&sına dair önergesinin geri verilmesi 
hakkjnda (4/336) 128:129 

rhan (Salim Serçe) 
14. —- Kânunu Medeninin 658 ve §59 

ncu Maddelerinin yorumlanman hakkın
daki I-önergesinin geri verilmesine dair 
(4/2#) 18 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve iki ar-
kadak) 

lfe —• Çiftçiyi TopraklandırmaKanunu
nun fa nci maddesinin değiştirilmesme dair 
olan feanun teklifinin geri verilmesi hakkın
da öfcgesi (4/295) İTİ :172 

İnkara (Talât Vasfiöş) 
11 — Pasaport Kanununun^ 9d asi mad-

desirtfa yorumlanmasına dair (4/274) 
Denizli (Baha Akşit) 
2t — Maadin Nizamnamesinin 30 nea 

madjfesindeki (akraba ve taalükat) tâbi
rinin Yorumlanması hacında (4/£76) 

ateesun (Arif Hikmet 

1406 

431 

431 

Haftalık Karar 
karann Kamutayda 

(4/238) 
(Şahap Tol) 

— Dilekçe Komisyonuma 14. VI . 
tarihli Haftalık Karar Ce*wldndeki 
sayılı kaamınn Kamutayd* gorüfülme-

mu^sfa (4/48) nOllB 
* — Dilekçe Komisyonumun 13.11. 

279:280,318=321 

195^ tarihK Haft«bk 
143^ sayılı kararın Kamutayda görüştÜme-

(4/232) 134,203,231 
•nu (Mfat Taştmy y* Ordu 

(J?e)mi Bmtepe) 
İ ; — Askerî Y a s g ı ^ üyıelş^e-swwa-

sınıp yaş haJdlerin&n yorum yo^ te tesbiti 
(4/246) : 260:801 

^yseri (Fikri Apaydkn) 
IV numaraaı Geçici Dölekçe Ko-

2.VI.1950 - « h ^ a * » 1 4 
Ka^r Ce^^lîndıeM 2544 say^b feararm Ka-

görüşülmeane daSr (4/54) 236 237, 
&4#Î6 

m 

(MaDaiea (Muzaffer Kurbam^u) 
% — İçtüzüğün 219 ncu maddsamm yo-

(4/280) 38 
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Fehmi 
MilletVi 
runma 

A E İ ^ y p | Ç O | d p ' ö N ü BAPCPLAII 
1. -^ l l ş ^ J İ a a Ş K ^ bir maddej|eiklıen 

m6siı^4^^i'U^ta»ûa7isılxaMiinda (1/375 
fyt.rt* Erzurum İöefcvçMii 

Nutku'4IHI, Deniz tahmil ve T 
miyeti îeavün Şa&dığınjn tasfiyesâ 
dald k a t o t tefeli!»© & ? (2/359) 

279 

27|,316: 
318 

3. —j Eskişehir Milletvekili Kem 
tinoğlu ,|mp> ?]gillî.Korunma Kani 
bâzı maİJ|len^n.d^|tİTİİittşşi hak! 
ki,ŞQ20 (sayılı jŞ^nnna, ek .kânun tek! 
Amasya | Mületyeküi f̂emet (Hgaç'm 
Korunmi Kain^nûn bâzı maddele: 
ğiştirihöBSİ ve Samsun MîHelvekili- KasanJ 

tabğfu ye 5 arkadaşı ile 
MlAİftttllaîi Aytemiz'in, 
:anttnünun 5020 sayılı K 
en 30 ncu maddesinin yü: 
Üması hakkındaki kanun 

(2/89* im, 223, 373) 
Kaan alacaklarının tahsil- ^sulü 

hakkındaki kanun tasarısının Geçici! Ko
misyona [havalesiısfe dön- (1/464) |f 

«tamonu HSttetvekili RifaljjTaş-
'^Mİİetvekili Feyzi Boztşpe'-

ay üyeleriyle saveıjpınm 
n yorum \ yoliyle tesbiti »jnak-

nergelerinjn g«çiei bir komiAren-
daic (4^284) ı 200^201 

|tt^»:MöletyeWH Nadir (SFadi 
i Milletvekili Hamdi Orhoİ'un, 

Basın Kalauuunuh 36 mi maddösinni bi
rinci fıldtosött d«t i#i^ne«i hakkınfalci 

daa?4%135a) [ |43£ 
İ k n e r piyade Alayr. lİHa-

İBİSO-
Gasşalbaşı Çıkm 

ta oturan! Ali Kental Uygur'un 
zasma çar^t«^aj«k J^kındaki 
l ık^zker^ine dair (3/36#); | jfti 

431 :432 

281 

dair (4/219) 
Seyhian (Salim Serçe) 
10. tr- Kanunu MiedemMu 658 ve 659 

ncu maddelerinim yorumlanması hdktanda 
(4/261): • 38 

|m%n Doğan Taner'in hü- • 
kümlü bulunduğu cezanın affı hakkında 
(5/59) ! '•":" " 280 

9. —j Tabipı Odaları Birliği kanunu ta
sarısına; dâir (1/122) 4, 

1. —ı Af Kanununun 7 nci maddesinde
ki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük] Kanununda yazılı buludan (Para 
cezaları^ nın da d^hil olup olmayacağının . 
yorumlanmasına dâir Başbakanlık tezke
resi hakkında (3/180); 64,94İİ72:185 

2. —i Çorum Milletvekili Hüseyin Or- :: 
takcıoğltı ve 2 arkadaşının, Burdur Mil
letvekili i Mehmet özbey'in, Balıkesir Mil
letvekili ; Müfit Erküyumcu ve fstanbul 
Milletvekili Füruzan Tekil 'in, Erzurum • 
Milletvekili Emrullah Nutku'nun, Konya . 
Müîetvelj;ili Hidayet: Aydmer'in, Rize Mil
letvekili lîzzet Akçal ve Siird Milletvekili. 
Mehmet Daim Süalp'm, Tokad Milletvekili 
Ahmet Gfürkan'm, Siz* MilleipeMM îzzgfc 
Akçai ve 2 arkadaşının ve Baldşiglr Mil
letvekili ı Vacid Astena ve 3 arka4a4&n«L, 
Türk Ceza Kanununun bâzı mao^fte^rnün 
değiştirilmesi hakkındaki kanun telifle
rine dairi (2/219, 235, 250> 269, 27% 334, 
344,350,872,392) 304;30£ 

ANAYASA KOMİSYONU RAPOB^4|tI 

1. ,—• İstanbul Milletvekili Fuad Köpııü-
lü ve 203 arkadaşının, Anayasa teklifi hak
kında (2/849) ; 129 :̂144,144:164>172) 

201;2(^2Ş2:294294:304 
2. — istanbul MHîetvekiLi Fuad Köp

rülü ve 203 arkadaşının, Anayasa, teklifi 
ile îzmir Milletvekili Zahtü Hilmi Velibeşe 
ve 185 arkadaşının, 4İ1 sayılı Teşkilâtt 
Esasiye Kf^ununun yenadea mşriyete k<h 



— 5 — 
Sayfa 

nulmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/349, 469) 354,389 :410,412,424:427 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Atatürk Orman Çiftliği arazisin

den bir'kısmının istimlâk edilmesi hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/400) 93 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Askerî Memurlar Kanununun 8 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/430) 93 

2. -7T Atatürk Orman Çiftliği arazisin
den bir kısmının istimlâk edilmesi hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/400) 93 

3. — Bina ve Arazi vergilerinden istisna 
edilmiş olan mukataalı gayrimenkullere 
kıymet takdiri hakkındaki 3950 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin 'değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/49) 125 

4. — Eskişehir MilletvekiliKemalZey-
tinoğlü'nun, Millî Korunma Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki 5020 'sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Milletvekili İsmet Olgaç'm, Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Samsun Milletvekili Ha
san Fehmi Usaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş 
Milletvekili Abdullah Aytemiz'in, Millî Ko
runma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifleri

ne dair (Mütalâa ve esas rapor olarak) 
(2/59, 102, 223, 373) 431:432 

5. — Gazianteb Milletvekili Galip Kın-
oğlu'nun, 3546 sayılı Danıştay Kanununa 
ek kanun teklifine dair (2/31) 

6. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcı
rahları hakkındaki 1613 sayılı Kanunun 
1757 sayılı Kanunla değiştirilen İ n c i mal -
desinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/39Ö; 311 

7. -T— İdareci Üyeler Kurulunun, Sayış
tay Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve aynı kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki . kanun teklifine dair 
(2/;L27) ; . . . .,.;.,.. '../• "432 

8. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet İîecİisi 1952 yılı Bütçesinde değişik-

Öayfa 
iik yapılmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/440) 280,316,327,329,344:347 

1.'— Af Kanununun 7 nci maddesinde
ki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (Para 
cezaları) mn da dâhil olup olmıyacağmın 
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezke
resi hakkında (3/180) 64J94,172:185,185 

2. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın 
Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek 
kanun teklifine dair (2/300) 21:29 

3. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'in, Erzurum deprem felâketzedeleri 
yararına bir keşide tertibi için Millî Piyan
go İdaresine yetki verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/339) 64:67,94:104,121 

4. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 4896 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişdikldk ya
pılmasına dair olan 5804 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/313) 16:21,186:187 

5..— Erzurum Milletvekili Mustafa Ze-
ren'in, Erzurum'un Mehdiefendi Mahalle
sinden İbrahimoğlu Rifat Topal'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi hakkında (2/105) 104:110 

6. — Gümüşane Milletvekili Ahmet Ke
mal Varınca ve 5 arkadaşının, kavurma 
imal ve satışından dolayı tahakkuk etmiş 
olan Muamele vergilerinin terkini hakkın
daki kanun teklifine dair (2/315) 8:11 

7. — İlk ve Orta Tedrisat Muallimleri-. 
nin Terfi ve Tecziyeleri hakkındaki 1702 
ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair 2517 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fık- . 
r asının değiştirilmesi ve «C» fıkrası
nın yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in, 1702 ve 1880 sayılı ka
nunların tadiline dair olan 2517 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrasının* 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (1/376, 2/387) 6:8 

8. — Samsun Milletvekili Hadi Uzer'-
in, Türkiye- Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

432 



— 6 — 
Sayfa 

Kanununun geçici 52 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/199) 11:16 

9. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanun teklifi hakkında 
(2/345) 110 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORU 
1. — Garson ve benzeri işçilerin hiz

met karşılıkları hakkında kanun tasarısı
na dair (1/362) 311 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Kuzey Atlantik Andlaşmasma 

Taraf Devletlerce Avrupa Savunma Bir
liği Üyesi Devletlere Verilen Garantilere 
mütaallik Kuzey Atlantik Anlaşmasına ek 
Protokolün kabulüne dair kanun tasarısı 
hakkında (1/441) 432 

2. — 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Al
man Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 
eklerinin onanmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/396) 280 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Giresun Milletvekili- Arif Hik

met Pamukoğlu ile Samsun Milletvekilleri 
Muhittin özkefeli ve Hadi Üzer'in, Di
lekçe Komisyonunun 28 .1.1952 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1406 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergeleri hakkında (4/238, 219) 279:280, 

318:321 
2. — İçel Milletvekili Şahap Tol'un, 

Dilekçe Komisyonunun 13 . I I . 1952 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1435 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
(4/232) 171,202,231 

3. — Kayseri Milletvekili Fikri Apay
dın'm, IV numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 2 . VI . 1950 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2544 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
hakkında (4/54) 236:237,314:315 

1. — İçel Milletvekili Şahap Torun ; 
Dilekçe Komisyonunun 14 . VI . 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki (11) sa-

Sayfa 
yılı Kararın Kamutayda görüşül meşine 
dair önergesi hakkında (4/48) 110:113 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Denizli Milletvekili Baha Akşit'-

in, Maadin Nizamnamesinin 30 ncu mad
desindeki (akraba ve taallûkat)ı tabirinin 
yorumlanması hakkındaki' önergesine dair 
(4/276) 431 

2. — Pamuklara arız olan haşarat ve 
emrazın imha ve tedavisi ve tohumlarının 
ıslahj hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerini değiştiren 1056 sayılı Kanunun «* 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/407 V 37 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Af Kanununun 7 ncd maddesinde
ki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para 
cezaları) nm da dâhil olup olmıyaıcagının 
yorumlanmasına dadr Başbakanlık tezkeresi 
hakkında (3/180) 64,94,172:185,185 

2. — Erzurum Miltetvekdlâ Enver Ka
ran'm, Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren 4896 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dadr olan 5804 sayılı Ka
nuna geçici bir maddfc eklenmesi hakkın
daki kanun teklifline dair (2/313) 16:21,186:187 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Mülletvekili Öevdeıt Soy

dan ve Gazianteb Milletvekili Ali Ocak'm, 
Ulusal Bayram ve Genel Ta-tüller hakkında
ki 2739 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
D ve E fıkralarının değişttirdlımesii hakkın
daki kanun teklifine dair (2/370) 354 

2. — Basın Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarım hakkında (1/375) 279 

3. — Bina ve Arazi vergilerinden istisna 
edilmdş olan mulkaitaalı gajyrhnenkullere kıy
met takdiri hakkındaki 3950 sayılı Kanu
nun 1 nci m&ddesMn değiştirilmesine dadr 
kanun tasarısı hakkında (1/49) 125 

4. — Çorum Milletvekilli Baha Koldaş 
ve 2 arkadaşının, Köy Kanununa bâzı m«d-
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<İeter; eiki«n!inwn« ve 46 ncı raasddefemin 
değSştiriİmteBİıne' ve fcu kanunun bâzı maçU ; 

deleıamin kaldmltoasına .daâr 5672 sayılı 
Kanunu»! ek birinci maddeBÜaıM birinci fık- ( 

raiaiyle geçici nmdldesmin değiştiı*lin«öi • 
handanda kanun tekflüötte dair (2/471) 431 
,;" 5. — EsMşeihir Mebusu Kemali ZeytAn-
oğlu'nun MHî KoTunrna- Kanununun bâzı 
nWidıeleıinaaı < degişiMhnıesi haMonıdaM 
§jÛ20 sayılı Kanuna ek kamun teMiti ile 
AmasyaMebusu İsmet OLgaç'ın, Millî Ko-
runırıa Kamujıtınuin bâzı maddeiteTnınin de-
îştîiıtümJeSi ve Samsun Mebusu Hasattı Fetı- I 

md UstaJoğlu ve 5 arkadaşı ile Mauaş Metni- 1 
su AbduŞattı Aytemiz'ln, M l î Korunma 
KanunıuiMİ«n 5020 sayılı Kanunla die^ftâri-
len 30 ncu maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki kanun tekBffeıriine dair 
(2/59, m, 223, 3T3) 431ı432 

6. — G&mmtVtSb MüleftoveteiM Gteiip Kın-
oğlu'nun, 3546 sayılı Danıştay Kanıunuh» 
€k katnun teklMiıne daliır (2/31) 432 

7. — Muğla Midletvefeilli Nadir Nadi ve 
Trc tah Müfelüvefcili Hamdd Orhon'un, Ba-
sm Kanununun 36 ncı mıaddesimhı bininci 
fıkrasının değişlMlmıdsi hakkındaki kanım 
teklifine dadr (2/353) ' 432 

8. — TTaşova İlçesinin Amasya İline 
bağlanması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/447) 4,410412 

9. — Zonguldak Milletvekili Rifat Si-
vişoğlu'nun, Bâzı Kisvelerin Giyilentiyece-
ğine dairw Kânunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/435) 354 | 

1. — Bursa Milletvekili Agâh E rozan '.-' 
in, Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek 
kanun teklifine dair (2/300) 21.59 

MALİYE KOMİSYONU RAKSLARI 
1.— Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-

oğlu'nun Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındak'i 5020 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya. 
Mebusu İsmet Olgaç'ııl, Mîllî Korunma Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve Samsun Mebusu Hasan Fehmi Uştaoğ-
lu ve 5 arkadaşı üe Maraş Mebusu Abdullah | 

••?:]>.'• " " â«r^ 
jAytemitf'ın, Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
haddesinin yürürlükten, kaldırılması hak
kındaki kanun tekliflerine, dair (Düşünce 
|olarak) (2/59, 102, 223, 373) 431 ̂ 32 
! 2. — idareci Üyeler Çurulunun, Büyük 
JMillet Meclisi A «ısının Tahsisat ve Harcı
rahları hakkındaki 1613 sayılı Kanunun ' 
[1757 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad-; 
idesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak-
Jnnda kanun teklifi ve Maliye ye Bütçe 
komisyonları raporları (2/395) 311 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesin^ 
(deki (Vergi cezaları tâbirinin) muhtevasına ."•• 
|Gümrük Kanununda yazılı bulunan (Pa-
jra cezaları) nın da dâhil olup olmıyacağı-
nın yorumlanmasına dair Başbakanlık tez
keresi hakkında (3/180) . 64,94,172:185,185 

2. '— Erzurum Milletvekili Enver ^a-
?an'in, Erzurum deprem felâketzedeleri 
jpararma bir keşide tertibi için MülîPiyanr 
jgo İdaresine yetki verilmesi hakkında ka
ktın teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (3/339) 64ı67,94:104,121 

3. — Gümüşane Milletvekili Ahmet 
feemal Varınca ve 5 arkadaşının, kavur-
bıa imal ve satışındaû dolayı tahakkuk 
JBtmiş olan Muamele vergilerinin terkini 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/315) 8 rll 

4. — Samsun Milletvekili Hadi Uzer'-
fn, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 52 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nım teklifine dair (Ş/199) 11:16 

5. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür
can'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Satı
ldığı Kanununa ek kanun teklifine dair 
1(2/345) '•:• \:. .110 

^ECLİS HESAPLARINI İNCl&ElfE KOMİS-
| YONU RAPORU 
1 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi J 
J1952 yılı Haziran - Ağustos, ayları hesabı 
^kklnda (5/58) İTT1̂ 02 

| MİLLÎ EŞİTİM KOMİSYONU RAPORU 

• 1 1 — İlk ve Orta Tedrisat Muallimleri-
bin Terfi ve Tecziyeleri hakkındaki 170? 



g*yfı 
ve 1880 <myiİKkamw*ârtn tarifine Öair 
3517 tmfûrT£&wstyl<mi ma3d*«nl<B) 
fıkra^*mr<*^fti*§l^şj ve (C) fckrafchm 
y ü r t i r » * ^ 1 katdtttfftfası fcaJöftnda )t|*wm 
tasamı ite Burdur Mill^vaöli '.tflijttet 
Öabey1n,i 1702 ve '=ÎSİ0 »ayüı k a m e r i n 
tadiline' 4&ir oi*n « | 7 m»yıh Ka*4&m 
1 nci ıs&IIlSitota^B)^^ 
mesi hft**t«âaki teiölutt'tfkitftne ^ i r 
(1/376? 2j^ST) , # # 

MÎLLÎ SİVUWA KOMISYONU R^OHIŞ^I 
1. — Askerî Mem^tfar Kanunuşmn 8 

nci maddenin iliştirilmesi hakkındaki 
kanun tanrısına dair (1/#H)) 

410 

SYtMÜ 

1. —Emir ve-Seyis Erleri hakki»#aki 
kanun .taşa*ssrile,$oMim Milletvekili ̂ Ah-
metrMalp^yük ve.IJüseyin Ortakc 
nun Bmukar ve âigris» Srferi hak 
203 sayıİJ)İÇ«asa»n 1 nci ve 3 ncü 
lerinin-di*tşt*rihne«me dair 1600 
Kanunda, J4«jtfl*Wik yapılması hakk 
kanun telifine dair (1/159, 2/293) L S16^9, 

321 #29,330:8Ş>,412ftî7 
2. —r$rauram< Milletvekili Muştala! Ze* 

ren'in, .E*tfur«mtyn M*htiefendi Maksile
rinden-îbttritiınoğlu \R*f at Topal'a v»jtani 
hizmet ter-tibincUn aylık ballanmakla 

"•dair karâı: «*felitt hakkında (2/105) | 104 

SAĞLİ3T ̂ İSÖSTtOJ VAJÖHM K0MÎ 

1. — f âbip duaları1$irîigi kanuna ta
sarısına dair Xlfö%2) 

2. — Trabzon Slüistvekili Faik [Ah-
med Barutçu ve iki arkadaşının, koy ıj&be-
leri ve kqjy sa&hk memûrlİarı tefkil«tt|. ya
pılmasına. ve 3017 numaralı SağMİş • • 
Sosyal Vardun Bakanlığı Teşkilât veİMe-
^x«^n^K<j<|»iptfan bazı ma^^kHnfei|İ de
ğiştirilmeline diMtfJÖkm 4459-sayılı ^ n ü 
nün 58- «iei ınad#f«4nm yttrüritkteı* kal-
chrılmMr-hakindâki 'k*mm ttiMiittJ da
ir (2^419) ! İ 7 1 

&mgfrAY -KOMİSYONU 'RAPOİ|iLA3İ 
1. — Devlet Derawyo>Harı ve Umanla

rı İstet»* »€tefcel »«^Vİâğu«>S47'|NHçe 
yılı ISwünh«siibına.»it Uygtt&fck ^ftlri-

İŞ — 
Sayfa 

93 

minifi: •uaaMgguna *air Say^t*y Baş-
kanktı tegiferesi ıle^evfet Dwrirydtarı 
ve I 4 ^ 1 i r ı ^ f & ^ ^#enel M ^ r l f t i ü 
1947 FHI-Keifohesap Kanunu tasarısına 
dair Wa#3, 1/828) 431 

2. — İBeHet HavaydHarı Genel Mü-
dürll^ü Î947 Bütçe yılı Kesinaşeabına 
ait Uy^tnluk Bikttriminin sunul^ğuna 
dair Ş a ^ t a y Başkanİjğı etzkeresi ile 
Peylet (pavayöHarı Genel ]^üd$rlüğü 
1947 yriı t ^ ^ n ^ s a l n hakkındaki kannn 
tasansınar 3air $/337, 1/329) # 431 

3. .— Devtet Hav^yoHarı Genel Mü-
dür$gü |948 ^i&çe yılı Kesiah««tbına 
ait Uyfşnluk Bildirjmtein sunulduğuna 
dair g||j^ştay Bakanlığı teskeresi ile 
Devlet İavayölları Genel Müdürlüğü 
1948 y ıh -pöş^ab ı hakkındaki kanun 
taşarısınaj dair (3/385, J/2) 431 

4. — İdareci Üyeler durulunun, Sayış
tay Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/127) ; 432 

5. — İîudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesiajıesabına 

^ait Uygunluk Bildiriminin sunrçldşğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun ta
sarısına djair (3/388, 1/330) 432 

6. —- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdtirlüğji 1948 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna. 
dair Ştayijştay Başkanlığı tezkeresi ile Hu
dut ve Sahiller Şajlik Genel Müdürlüğü 
1948 yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun ta
sarısına dair (3/374, l/t) 432 

7. —"Sosta, Telgraf ve Telefon işletme 
Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait jUyg^nluk indiriminin sunuldu
ğuna daîr^ŞaySftşy^I£alfcanl$ı teskeresi ile 
Posta, telgraf ve Telefon iletme Genel 
Müdü^if i 1947 yılı rResittfetbı hakkın
daki kanun tasarıma dâir (3^t5,: 1/331) 125, 

}• İ85;î8§^î9^1Sa,192;î95 
&..~iîfosta,<Telgraf ve TeŞsfon*İşletme 

G e n e l - ! « i t e ü f r i 9 4 r i B ü t ç ^ 
sabma ait-IWyffunluk bildiriminin sunuldu-
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%r— Beı»öâ&*a ârü «ta» laşamt ve 

rmı €Wf1f«ör«ı iö&6-sayıluKa^uöim 3 ÖCÜ 
fıkra ekleffiiıesme dair ba

nım tas*nsı hakkında (I/4Û7) 

Erzurum MS|et^fc^i İH»^a^ı 

37 

-••; 1ft8 
İ ' — Şrtattpr îfa»tvekili BemaL ̂ Zey-

Eanun-
neTilaad^ttam yörür-

3i hakkındaki kanun tek-

3, — ^f jg>ş t m | tarinÜ^örk - Al-
man Tjı»T©t ve Ödeme Anlaşmaları ile ek-

_ ^ âm kanı»' t$samı 
hakta»** 

2 t - ^ 

yorumlaamaama dair önergesi 
W%m '••-.; m 

ABkerlerm zat klerfne taallûk 

Sayİk 

v*J 

mm&s ve tm kaputtabiftt; 
tajilpin* dair kamın teklrfâ hakkında 

kşi'm oıi^stvekillimi 
tez-

§38,313 
338,314 

-Ot-
mim'ın miHöt^kiHiti 
kfomhfttet h*fckmdaki ftgbskanhk tez-
k^eii** dtfe- i^my 23£;314 

pfc ~ İzmir MlftetvekiH Behsat Wlgte'-
i^ miîtetr•kim|i dokmıuhiiftliıigraı ^ 1 -

îtttkkJÖdaki Başb*kanhk t*Ae-
#air ( ^ a > --ir---.-- o ^ 3 1 3 : 3 1 4 
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6: — Maraış Milletvekili Ahmet Bey
dağ'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tes
keresine dair (3/310) £37,313 

7. — Muş Milletvekili Ferit Kılıçların 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeres&rçe 
dair (3/357) $37,314 

8. — Ordu MiMetveiki'li N«git Fıralt'ıh 
mil«tv©kdpği dokımufonazlığmın kaldittİ-
ması haikjkmdaM Baî balkainlık tezlfleıreJsİHJe 
dair (3/327) ^37,313 

Sayfa 
9. —Seyhan Miltefcvtefcild Mahmut Ki-

baroğto'ınun mile&v«fkıilMği dükunulmaahği-
*nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlık 
b e r e s i n e dak (3/326) 237,313 

10. — Sinob Milleltveika'M Server Somun-
euoğlu'nım mdllefbvekillıiği dokunulmazlığı
nın fcaMırıiması hakkındaki Ba^batoamlık 
tedkeresine dair (3/390) 237,314 

11. — Zonguldak Milliertjveiki'lii Hüseyin 
Balık'ıın m&Uıet̂ Mllgd dokunulmazlığımın 
kaldırılması hakkındaki Başbaıkanlık tez-
toeresdne dair (3/311) 237,313 

SAYIN MÎLLETV^KÎLLERÎYLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER 
İzinler 

J. — Sayın üyelerden bâzılarına iziiı 
verilmesi (3/402) I 5 
(3/409) \ 280 

Milltvekilliği dokunulmazlıklara j 
1. — Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın 1-

m miletoekiliği doîkunulmazlığı (3/347) j . 236, 
j 313 

' (3/393) £36,314 
2. — Çankırı MlletvekiM Celâl Otman'j-

m mill^eMlMğd dokunulmazlığı (3/394) i 236, 
; 314 

3. — İzmir Mlletvekdli Behzat Bilgdaı'iai 
mdltebvekMiği dokunulmaızlığı (3/352) 1 236, 

3İQ:314 
4 . — İzmiT Miletiv^kili Sadık Gdz'idi1 

milletveskaaiiğd dokunulimaaflığı (3/353) 206,314 
5. — Kars Millfetfveikili Sırrı Atalay'ın1 

milletvekilliği dokunulhıaızlığı (3/412) j 279 
6. — Kırklareli MdlM-veMü SıtM 

Pekfldn 'm miUetvekilliğd dokunulmazlığa 
(3/358) 2$7,314 

7. — Maraş Mpetövekild Ahmet Bozdag'-i 
m miUefcveMlıiğd dokunulmazlığı (3/310) j 237, 

* İ 313 
8. — Muş Milletvekili Ferit Küıelar'ıni 

milletvekilliği dokunulmazlığı (3/357) 2^7,314 

9. — Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın 
miHeifrekilliliği dokunutazlığı (3/327) 237,313 

10. — Seyhan MlliertJvielkili Mahmut Ki-
baroğlu'nun millötvekilliği dokunulmazlığı 
(3/328) 237,313 

11. — Sinob Milletvekili Server Somun-
cuoğlu'nun, milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/390) 237,314 

12. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'm, milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/311) 237,313 

Seçimler 
1. — Gelir ve Kurumlar vergileri ka-

nunlariyle Vergi Usul Kanununda ve bu 
kanunun 5815 sayılı Kanunla değiştirilen 
bâzı maddelerinde değişiklikler yapılması
na ve bu kanunlara bâzı madde ve fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarıları ile Kars 
Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Gelir 
Vergisi Kanununun 10 ncu ve 11 nci mad- ."'•'. 
delerinde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun teklifinin görüşülmesi için Geçici 
bir komisyon kurulması (1/414; 415, 457, 
2/366, 3/404) 126:127 

2. — Vâki davet üzerine Yugoslavya'
yı ziyaret edecek olan milletvekillerinden 
mürekkep heyetin seçimi 5:6,29 
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X — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

Sayfa 
Başbakanlıktan 

1..— Çanakkale Milletvekili Bedi Bnus-
tün 'ün, 1952 Bütçe yılı içinde Çanakkale 
îlîne il ve koy yolları ve köy içme suları 
için yapılan aynı ve nakdî yardım yekûnu
nun kaç oradan ibaret oldulana dair Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/919) 430 

2. — Mardin Milletvekili Kemal Türk-
oğlu'nun Ayın Tarihi Dergisinin ne mak
satla yayınlandığına, yılbk masrafının 
Devlete kaça mal olduğuna ve mezkûr der
gide yayınlanan yazılara dair Başbakan
lıktan olan sorusuna Devlet Bakanı Mu
ammer Alakant 'in sözlü cevabı (6/854) 37,359: 

365>38^389 
3. — Yozgad Milletvekili Avni Do

ğan'm, Alaca,,- Mamure - Zile istikame
tinden Kümbet ovasının Zile ve Alaca şo
sesine; Yozgad - Sorgun - Çekerek - To-
kad istikametinden Artova'nın her iki ci
hetteki ana yollara raptının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/875) 199,377:378 

4. — Yozgad Miüetveküi Avni Do
ğan'in, Sorgun İlçesinin bâzı köyleriyle 
Boğazlıyan, Yerköy ve merkez ilçelerinin 
birçok köylerinde Hazine namına tesbit, 
tescil ve göçmenlere tahsis olunan yerli 
halka ait topraklar hakkında bir tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/884) 279,381 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, İstanbul'da münteşir 
büyük gazetelere dair Adana Demokrat 
Parti Kongresinde bâzı iddialarda bulunan 
İzmir Milletvekili Cihad Babanın sözleri 
karşısında Hükümetin ne düşündüğüne da
ir Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/874) 199, 

377 

1. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 
Endik'in 1952 yılı başında Çanakkale'ye 
gönderilmiş bulunan «İktisadi Kalkındır
ma Heyeti» nin vermiş olması lâzımge-

CEVAPLAR 

Sayfa 
len rapora üzerinde her hangi bir karar 
almıp alınmadığına dair Başbakanlıktan 
İfİan sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Enver Güreli'nin sözlü cevabı (6/843) 58:61 

2. — İzmir Miüetveköi Pertev Arat'-
m, C. H. P. Genel Başkanı ve Malatya 
Milletvekili İsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 
pazar günü İzmir'de Cumhuriyet Meyda
nında söylediği nutuk hakkında umumi ola
rak Hükümet görüşünün açıklanmasına 

! dair Başbakanlıktan olan sorusuna İçişleri 
Bakanı Etem Menderes'in sözlü cevabı 
(6/828) 50,263:265 

3. — Mardin Milletvekili M. Kâmü Bo~ 
ran'm, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh-
lis Ete'nin istifası sebebine ve Bakanlar Ku
rulundaki değişikliklere dair Başbakanlık
tan sözlü sorusu (6/766) 42,258,356,436 

4. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
resmî ilânlar hakkında kaç kararname çıka
rıldığına ve bu iş için ödenen para miktarı
na, kararnamelerin kanunlarda yazılı olmı-
yan hükümleri ihtiva etmesinin doğru 
olup olmadığına ve resmî ilân kararname
leri ile tatbikatının fikir hürriyetine ne gi
bi fayda ve zararları olacağına dair Başba
kanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı 
Muammer Alakant'm sözlü cevabı (6/715) 38, 

238546 
5; — Trabzon Milletvekili Salih Esad 

Alperen'hv İstanbul'da muvakkaten Bahr 
riye Müzesi olarak işgal edilen Bezmiâlem 
Velide Sultan Camiinİn tahliye edilerek 
maksadı tesisinde kullanılması hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Baka
nı Muammer Alakant'm sözlü cevabı 
(6/755) 41,246:247 

6. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangil'in, memleketimizin petrol mevzuu 
hattında Resmî Gazetenin 22 . XI ,1952 
tarihli nüshasında yayınlanan Bakanlar 
Kurulu kararı hakkında Başbakanlıktan 
olan sorusuna İşletmeler Bakanı Sıtkı 
Yıreah'nın sözlü cevabı (6/850) 61:64 



7. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, bugüne kadar 
hangi gazf telere ne miktar resmî ilân ıtev-

•-İfttı. yapı|dığma, muhalefet organı fclan 
gazeMîere! verilen resmî ilânlarda tfeljibe-
dilen ^sirie W ®idret Gazetesine r$smî 
ilân ^efîft^mM sebebine dair BâıŞbafean-

"Öfcfem olat'şofnsuha "Devlet Bakam JMu-
ammer sj^akght'în sözlü cevabı '(8/7fl£) 

Sayfa 

42, 

man 

249058 
8.-~ JZöfttuidâk Möietvekili Atrflür-

mhra*^ ,?B^y^^öerIinJ
fkok kömürü jtev-

ziatııttn* g^fkmesi ve *bWür İstihsalini; ar-
tırmây^ t^tâttif gayretlenin semere verme
mesi heriflerine, Zonguldak 'ta Kozlu ̂ İb61-
gesiöde viikııtaftftn grl^u hâdisesinde hâ-
#1ı$fcnJizarar miktarına, gemilerde kulla
nılan "kü^feömürlere ve kok ve liıjıyit 
satış *^ttt|i %Wün memlekete teşmîljine, 
l inyit^iİiaT ve' ^satış tettftm ile liriy^tle-
rimizde?̂ !JEbk Ve azot istihsâline, azotlu 

- I t o e l e ^ î l ^ a l i hakkındaki çalışniaİara 
ye Zorfiöİ^ak-'Havzalinda yapılmakta olan 
lâvv$ffiWm inşaat duttimtöıa dâir Balba-
kanlrifttm jöîsn' ısotttsuöa fİletmeler' Babanı 
SıttaT^reblı'nin sö'zlü eevabı (6/841) ' 57, $ 6 : 

Î74 
9. ^°M)iıgtrîöftk-MilletVekili Abdürfah-
tı - Bo^jie^gÖler'in, ffişsken buhranjîna 

ve kirklSrâ karşı gereken tedbirlerin' Dev-
let taf^H$an ele4 aİtamasına Emlâk Kîfedi 
Banfeasiîrhi Ankara 'da yapılan apartman
lara Mika ettiği kredi miktarı ile yapı 
fcdöp^atiflerine ve dar ve az gelirli va-
tandâffSraf yaktığı kredi miktarına, Şttl-
lî Kofttfttnaİfâflünu muvacehesinde mesken 
ve kiSm ^S^sinın bir kül ölarîîk halli için 
ne gft̂ i teİMrier düşünüldüğüne, Nan|ık-
kemal Mİihİallesiiideki binaların meöftur 
ve işê eMıfett az gelirli olan vatandaşlara 
kat kat sanılması hakkındaki söyleiıtilelrin 
dĞğtfti olup olmadığına dair Başbakan
lıktan aözHf -sorusu (6/842) 57,350,436:437 

10:— "feğuldak Mföetvefâli Abdürlklı-
man ftöyaofgİller "m, Yunan Kırâl ve Ki'ra-
liçesi f^İrtSe verilen resmi kabtfte M|let 
Part^irh41d«v^t edilfhelıfitesi sebebine Ve 
alelûnîttîfc reffftî ldavetrve ıfter^siıft^de^âi-
yMt' parti genel başkan Ve Meerîs #fr%hi 

Başkan ve temsilcilerinin hazır bulunma-
İBrı için davetiye gönderilmemesi sebebine 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet 
Bakanı Muammer Alakant'm sözlü cevabı 
(6/761) 42,247:248 

Adalet Bakanlığından 
1. —Diyarbakır Milletvekili M. Remzi 

Bucak'm, Diyarbakır adlî teşkilâtında 
mevcut Asliye Ceza ve Asliye Hukuk mah
kemeleri işleri hakkında Adalet Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/893) 309 

2. — Erzincan Milletvekili Sabit Sa-
ğıroğİH'ftun, Keşan Hukuk Mahkemesinin 
ne için lâğvedildiğine Ve mezkûr mahke
me yarg^eı Afif Kart'in bu suretle açıkta 
bırak*tthktan sonra aynı mahkemenin tek
rar ile için açıldığına dair sorusuna Ada
let Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ'm sözlü 
cevabı (6/665) 125,370:373 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci 'nin, 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hak
kında yapilan tahkikatın ne safhada ol
duğuna ve Hükümetin bu hususta ne dü
şündüğüne dair sorusufla Adalet Bakanı 
€teman Şevki Çiçekdağ'in sözlü cevabı 
(6/432) 41,246,355:356,432:436 

bayındırlık Bakanlığından 
1. — ÎMncân Milletvekili Sabit Sa-

ğıroğlu'hlin, Malatya - Kemaliye - Erzin
can ve Sivas - KÖçğiri - Küfuçay .- Erzin
can yallarının inşasına ne zaman başlâna :-
cağına, ^eîahlye - Kemah yolundaki inşa
atı sınaiye için tahsisat verilip vefilmiye-
ceğine, Dumanlı veyahut Cebesoy istas
yonları civarında Fırat Nehri üzerind'e bir 
köprü yapılıp yâpılmıyacağına dair Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/872) .198:199,375:376 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet öz-
demir'in; Zamantı Irmağı üzerindeki hicİ-
ro - elektrik işinin daha ne kadar müddet
le tetkika tâbi tutulacağına, şimdiye ka
dar yapılan etüdlerin teknik ve iktisadi 
bakımlardan ne gibi nefieeler verdiğine 
dair î&yTntfdiflık Bakanlığından sözlü so
rusu t&Ğ&î) 310 
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3. — Kırklareli Milletvekili Şefik Ba-
kay'ın, Babaeski İlçesinin Doğanca Kö
yünde vukua gelen yangın ve felâketzede
lere Hükümet tarafından yapılan • yardım . 
hakkında Bayındırlık Bakanlığından söz
lü sorusu (6/888) 309 

4. — Urfa Milletvekili. Feridun Er
gin'in; 1951 ve 1952 seneleri zarfında Urfa 
Vilâyeti köy suları için ne kadar .yardım 
yapıldığına ve kaç köyün ihtiyacının te
min edildiğine, aynı il dahilindeki köy ve 
Devlet yolları için 1952 yılı Bütçesinden 
ne miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik 
Köprüsü inşasının ne zaman tamamlana
cağına dair Bayındırlık Bakanlığından söz
lü sorusu. (6/900) 310 

5. — Zonguldak Milletvekili Rifat Si-
vişoğlu'nun; Bolu Irmağının Suçatmdan 
itibaren Filyos'a kadar uzanan yatağının 
ıslahı ve Devrek'i Tefen İstasyonuna 
bağlıyan ahşap köprünün yeniden inşası 
hususlarında ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6^898) 310 

1. — Hatay Milletvekili Abdürrahman 
Melek'in^ şiddetli yağmurlar yüzünden sel 
felâketine uğramış olan Hatay İlinin Dört
yol İlcesine bağlı Ocaklı Köyü ve İsken
derun İlcesine bağlı Karaağaç Köyü ile 
etrafı ve Şekere, Çırtma, Aşkarbeyli köy
leri hakkında ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sorusuna Bayındırlık Baka
nı Kemal Zeytinoğlunu'n sözlü cevabı 
(6/832) 54:55 

2. — Kars Milletvekili Hüsamettin 
Tugaç'm, Kars İlinin Ardahan, Paslı, Ar
paçay, Çıldır ve Göle yollarının önümüz
deki kış mevsiminde motorlu nakil vası
talarının .işlemesine müsait bir hale geti
rilmesi için ne düşünüldüğüne dair soru
suna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytin-
oğlu'nım sözlü cevabı (6/779) 42:43 

-3. — Mardin Milletvekili Aziz Ursa'-
ın, Cağ - Cağ sulama projesinin ne saf
hada olduğuna dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/812) 49:50 

4. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'-

Sayfa 
m, Dicle.üzerinde, kurulması düşünüleni;Ya-, 
ragele hakkındaki sorusuna Bayındırlık.;. 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cev% 
bı (6/804). ^ ^ • : ; 

5. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'-
ın, İskenderun - İran yolunun Urfa - Mid
yat, Cizre, kısmının ne zaman tamamlana
cağına dair sorusuna Bayındırlık Baka
nı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/805) 47:49 

6. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
inşasına devam edilmekte olan Genç - Muş 
demiryolunun ne zaman Muş'a ulaşacağı
na, Muş - Tatvan hattının inşasına Hü
kümetin taraftar olup olmadığına dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/793) 43:44 

Çalışma Bakanlığından 
1. — Trabzon Milletvekili Mahmut. 

Goloğlu'nun, Trabzon Liman, İşletmişi1 . 
emrinde çalışan mayna kaptan ye taylar,, 
larmın günlük mesailerinin, muayyen olup, 
olmadığına ye bunlara fazla, mesai üçrejti 
verilip verjlmediğinıe dair Çalışma Bakan
lığından sözlü sorusu (6/901) 310,.. 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller'in, Grev kanunu ta
sarısının bugüne kadar -Meclise sevkedil-
memesi, Zonguldak bölgesinde 1000 ya
taklı bir verem hastanesi yapılmaması ve 
hastalık sigortasının geciktirilmesi sebep
lerinde, işçi sigortaları primlerinden teşek
kül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi 
olmalarının derpiş edilip edilmediğine, 
İşçi Bankası kurulması ve işsizlik sigortası 
tesisi hakkında ne düşünüldüğüne, yeni 
Sendikalar kanunu tasarısı ile İş Kanunu
nun tadiline dair tasarının ne zaman 
Meclise sunulacağına dair Çalışma Bakan
lığından (6/861) 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller'in Zonguldak Lima
nını inşa eden Hollanda Şirketi ile liman 
işçileri arasındaki ihtilâfın halli için nev. 
yapıldığına, bu gibi anlaşmazlıkların ön
lenmesi için Zonguldak Çalışma Müdürlü-, 
ğü Teşkilâtının iş müfettişleriyle takviye-. 

sinin derpiş edilip edilmediğine ve beyne!-
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mile) iş yeri ve işçi müfettişleri- statüleri
nin memleketimizde tatbik edilmemesi se
beplerine dair Çalışma Bakanlığından 
sözlü korusu (6/862) 92,367:368 

Devlet Bakanlığından 
1. — :Kars Milletvekili Sırrı Atalay'-

ın, Kars'ta. mevcut arazi ihtilâflarının sür
atle halli.ve mülkiyet •haklarının nizam al- • 
tına alınması hususunda ne gibi tetkikler 
yapıldığına ve alman neticelere dair, 
sorusuna Devlet Bakanı Muammer Ala-
kant ' ın sözlü cevabı (6/858) 92,367,445:448 

2. —•: Yozgad Milletvekili Hasan Üçöz'-
ün, Yozğad'm Boğazlıyan îleesi merkez 
ve köyleri ile Çayıralan îloesinkı Çat 
ve; Burunkışla köylerine bugüne kadar 
Bulgaristan göçmenlerinden kaç hane is
kân edildiğine vo bu maksatla yapılan ev
ler için sarf olunan kereste miktarına, in-
şaatm tamamlaoııp tamamlanmadığına v»e 
mütaahhide verilen avans miktarına, göç
menlere 'arazi ve koşum hayvanı verilip 
verilmediğine ve îskân Toprak Tevzi ko
misyonlarının taraflı çalışmalarının önü
ne ne zaman geçileceğine dm'r Devlet Ba-
kanlığıhdon sözlü sorusu (6/904) 31.0 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 

îlisan Sâbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest 
ithal müsaadesinin ne zaman verildiğine, 
bu usul cari iken lüks eşyanın memleketi
mize ithaliyle döviz israfına' sebebiyet ve
rileceğinin ve ithal taleplerinin tetkik ba
hanesiyle uzun müddet elde tutulması sure
tiyle suni pahalılık' yaratılacağının düşü
nülüp düşünülmediğine ve her nevi inşaat, 
sanayi ve-ziraat alet ve malzemesinin her 
zaman için katı ve muteber olmak üzere 
serbest ithallerine karar* verilip verilme
yeceğine dair Ekonom'i ve Ticaret Bakan
lığından sözlü sorusu (6/878) 235,380:381 

2. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
îşeri'nin, memleketimize ithal edilmekte 
olan otomobil ve traktör sayısının tahdidi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Eko
nomi vo Ticaret Bakanlığından sözlü so
rusu (6/877) 235,380 

3. — Denizli Milletvekili Baha Âkşit'iii, 
küçük sanatların yayılması, gelişmesi, bu
günkü .içtimai ve iktisadi şartlara uygun 
bir şekle getirilmesi ve bu sanat erbabının 
kalkınması, el dokumacılığının inkişafı ve 
dokumacılara kredi temini hususlarında ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Denizli'
deki Apre - Boya santralinin el dokumala
rını ialiyen bir fabrika haline getirilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Eko
nom'i ve Ticaret Bakanlığından sözlü soru
su (6/920) 430431 

4. — Muğla Milletvekili Oemal Hünal'-
ın; Süngerci ve balıkçılara yardımda bu
lunulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/899) 310 

5. ----- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'm: 1952 yılında kaç vatandaşın harice 
seyahat ettiğine, bunlardan kaç tanesinin 
döviz verilmeden 100 Türk lirası ile gittik
lerine ve döviz açığımızın miktarına dair 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/905) 310 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 1939 - 1945 yılları arasındaki 
altın stokunun miktarına ve 1945 yılından 
sonraki azalma sebepleriyle halihazır dö
viz durumuna ve döviz açığını kapamak 
için alman tedbirlere, dış ticaret politika
mızın esaslarına, ithalâta tahdit vazedil
diğinin doğru olup olmadığına ve dış tica
ret muvazenemizin lehimize dönmesini sağ
lamak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorara (6/840) 57,356,436 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 

1. —- Van Milletvekili Ferid Melen'in 
(Rüyam) kotrasının Gümrük Resminden 
muaf olarak yurda sokulmuş olduğunun 
doğru olup olmadığına ve bu kotra için 
döviz tahsis edilip edilmediğine dair so
rusuna Gümrük ve Tekel Bakanvekili Sıt
kı Yırcalı'nm «özlü cevabı (0/824) 259:263 
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İçişleri Bakanlığından 
İ. —' Balıkesir Milletvekili AH Fahri 

İşeri'nin, taşıt kazaların* önlemek için 8e 
gibi tedbirler alındığına dair sorusuna İç
işleri Bakam Eteni Menderes'in sözlü ce
vabı (.6/8T6>- 23Ş,378:880 

2. ^ Diyarbakır Milletvekili M. Remzi 
Bucak *ûı, kadrosuzluk yüzünden terfi etti-
rilemiyen bucak müdürleri hakkında İçiş
leri Baiganhğındansözlü sorusu (6/892) 300 

3. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağır-
oğlu'nün, Tercan'da Hükümet konağı yap
tırılması için 1953 yılı Bütçesine tahsisat 
konulup konulmadığına dair sorusuna İç
işleri Bakanı Etem Menderes'in sözlü ce
vabı (6/873) 198,376577 

4. —' Kars Milletvekili Sırrı Atalay'-
ıh, Sarıkamış ve Göle ilçelerinin bâzı köy
leri ile Erzurum l i r a s ı n d a devam eden 
hudut ihtilâfının halli için ne düşünüldü-
güne dair İçişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/886) 279,881 

5. ~ Kars Milletvekili Sırn Atalay'uı 
valilere, bulundukları mantakalara göre 
farklı.ve fevkalâde salâhiyetler verilip ve-
rilmediğine dair İçişleri Bakanlığından 
sözlü soruşu (6/921) 481 

6. - KııfelareM MİllefrvririM Şefik Ba-
(kay'm, Baıbaerfri ilçesinin Doğanoa Köyün
de vukua #eien yaagm ve felâtoetaedetere 
Hüküm«rt; tarafından yapılan yardım hak-
kmda İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/888) 309 

7. — Manisa Milk*vfefi&M Befik Şevket 
înce'nin, <fitenörl«rin hwkesi izaç edebi hal-
lerrnin öiıüne geçmek içdn inaSbati ve içtti-
mai .bakım>ardaın tedbir alnumasymn düçü-
nülüp dt^nulme^ğine dair tçişteri Bakan-
l^mdaıft sözM sorasu (6/8%) 309:310 

8.--Sinöb $mm&m Mutetar Asardın, 
1951 ve 1952 senelerinde IstanJbul Sergisin
de Şehir MecMsi üye^lerin*ı vaaifıelendİTİil-

; dağinin doğru olıip olmadığma, aynca feaç 
i kişinin istüıdato e<üldigane ve buaibrB üc-
\ ret, ywsa(yıe ve' geee me&eisî öaımı artmada 
l ne kadar para, ödendiğine dair İçişleri Ba-
kanfeğsndan soW^©™a (6/910) 353 

9/— Sinob MiB0tveWfti MJuhter Acar'm. 
['feta|ıM^Beied%!e«iaıee Eyüp'te Döfceetter 

Gadâesinde mubayaasına üevaasül edilen ar
sanın satınaluıması muamelesine dair İçiş
leri Bakanlığından sözlü sorusu'(6/912) 

- Siııob Milletveteili Mü&fcar Aear'-
ın, |stanbul Genel Meolfeiaıin totııumtm tâ
yin ms$ toplantı dövvateri haridiüde jhfa-
sas tomisyonlannın çalışıp 
na \je bu komisyonlara dâhil 
hafcM huzur verilp veirilınödtiğine, İstan
bul Birleşik Mahallî İdaresi üe Beiediyeöi-
ne fejjh müesseeele-r kadrolarında isfjhdanı 
edilemer arasında vı 
haldi namlamna 
fenleşe, meslekle alâkası olımıyanlarm bu
lunduğu hakkındaki iddaalarm doğru olup 
ohnamğma dair İçişleri Bakanlığından söz
lü sojpsu (6/911) 

11. — Sinob Milletvekili Mufatar Acar '-
m, İstanbul İmar Pumam göre yeeil 

©utm DTT arsatuiıı 
husustafei efvrakm daianî ko-

miî?v(kıa nasıl ve a s sebeple grödeıiBiğfoıe 
dadr {İçişleri Bakanlığından sözlü somam 
(6/909) 

m, Sotemi Vafeımı Anonim Türk Petrol 
Şirfeefa As IstanJbua Belediyesinin (bör muka
vele ^fcdedip etmediğine dair İrsleri Ba-
kanlıfcndan öö#ü sesrasu (6/ft6> 

İŞ. — ürfa Milletvekili Feridun Ergin'-
in; l t e l ve 1952 seneleri zarfında TTrfa 
Vilâyeti köy suları için ne kadar yardım 
yapılJjğjna ?e kaç köyün ihtiyacının temin 
edödffime, aynı il dâhilindekî kşy ve Dev
let ydHarı için 1952 yılı Bütçesinden ne 
miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik 
Köprttıü inşasının ne zaman tam&mlana-. 
eağınA dair İçişleri Bakanh^ndan sözlü 
sorusu (6/900) ' 

14İ — Yozgad Milletvekili Yusuf Ears-
lıoğluınun, Dilenciliği menedeeek tedbir
lerin I alınması hakkındaki Kanun hü-
Mmlepnin şimdiye kadar yerine gejörll-
memeii sebebine dair İçişleri Bakanlığın
dan s^lü sorusu (6/896) 

15.jU- Yozgad Mmetv^vrusa f Kars-
lıoğlukun, düîftnlercy MenH Israfat BTa-
nununkft tatbik ed^nem^ıi sebebine dair 

Sayfa 

387 

387 

353 

460 

310 

310 



Ur-
İçi§l&L&&g&Uğu |̂ft& sözlü sorusu (6/891 

X.— Diyarbakır, Milletvekili -
Ekinci jtüjı, 19.36, s^riesi^İe öldürj 
tandaşl§£ dolayısiyle müs»Bİ?bipl̂  
kında yapılan tabjşikatın ne saf-
duğuna: ve Hü)j$rnetin bu husus^j 
şündüğjüa$s dair sözlü sorusu (6/Ö 

3§g:356^ 
2. ~ M a ^ a Milletvekili Melj: 

dik Etf'nga, Elbistan, Belediye 
Ahmet t^dçan!» ne.zaman ve hal
lerle isten el ' ç^k^ildiğine ve ,*, 
yapılan muam$J$ nştiçeşjne da&L 
Bakanlağjnplan sözlü sorusu.. (6/762); 

3. — Mardin Milletvekili Aziz 
Mardin tHnin asayiş, durumu h 
sorusuia^ îjişjer^ Ö^ggı Etem, Me 
in sözlji .cevabi. (6/pQ3) 

ı 
inletmeler Balaınlığınd*iı 

1. -i- Denizli Milletvekili Baha 
in, kü$ik sanatların yayılması, 
bugündü içtimai ve iktisadi şartlara 
bir şekle getirilmesi ve bu sanata 
iıın ktuypntoaSj, el dokumaetlığını&j 
fi ve (ktoaaeıjara kredi .temimi 
rmda jift gibi. tabirler dügüaükN 
Denizli'deki Apre - JBoya santrali 
kumalarını işliyen bir fabrika 
rilmesünin. düşünülüp düşünülm 
ir İşletmeler Bakanlığından sözlijı, 
(6/920),' 

Sayfa 
300 

M46, 
J2;43» 

M4fc 

ı.-
can'm,: 

430:431 

re Bakanlığından 
Tekirdağ Milletvekiîf$eV$et M$-
1952 yılında kaç vatan 

rice sçyfehat ettiğine, bunlardan 1 
sinin îöviz verilmeden 100 Tflrk 
gittiklerine ve döviz açığımızın 
dair Mafiye Bakanlığından sö: 
(6/&)q) 

• 2. — Vân Milletvekili Ffcâd 
Van'ni Erci* lisesinin Zeylan 
»mda bulunan Altsndere Harası i 
lâk edilmiş ve edilmekte olan 
arazi bedellerinin mülk sahiple 
memesi için, tn> emir veriÜg v» 
ne, verilmişse sebeplerine dair. eorsufla 

310 

Maliye Bakam Mmm Eo i | ^n? ın 
cevabı J&$69) 

Şayia 
sözlü 

lg6,374:375 

1. -4 Mç4^y^Mi%ty« |mHıi]N*^Ş^ 
tal'ın, Türkan Cuıı^nnfeelâ %w*U.%fe 
djğı. İ4ar^ Eurulu üyeliğine tâyin edilmiş 
olan îsmet Bozdoğan'ın Emekli Sandığı 
Kanununun 4 n0ft njaı lâe^^f^ v a ^ a n 
haiz oW*p olmvkğm*, M$ mmmmJ^^y 
ye, Bakanı, Haşan Pe&tkan'm sözlü e* 
vabı "($/m) mps&m& 

2. — Yan Î^Uet^K^ Ferid i ^ m ' ı n , 
(Büyam) kotrasmınöümrük ÎNjittiJiııien 
muaf olarak yurda sokulmuş olâağönu» 
doğru olup olmadığına ve bu kotra için 
deyiz tahsis edilip edilmediğine dair so
rusuna^ Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 
sözlü eeyabı (6/834). 26#426& 

3. -L- Zonguldak Milletvekili Abdürrab-
man Boyacıgiöer'in, Cumhuriyet Merkez 
Bankacının 19<39 - 1£45 yılları arasındaki 
altın stokunun miktarına ve 1945 ytliadan 
sonraki azalma sebepleriyle halihazır dö
viz durumuna ve dcHriz açığını kapamak 
için alinan tedbîrlere, dış ticaret politika
mızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'eetlfe-
dîğmiıl doğru olup olmadığına ve diş ti
caret muvazenemizin lehimize dönmesini 
sağlamak üzere ne gibi tedbirler dtffinül-
düğüne dair Maliye Bakanlığımdan sözlti 
sorusu: (6/840) 57,4ö^43#^ 

BİÜ1Î Eğitim Bakanağından 
1. -~ AJyon, % r a h i p r M ^ Y ^ p t Ali 

îhsan Slfeis^ı, Topkanı Sarı 
tsmâil ta^ınjn ejjmjge ş$0i§Ş 
lini muhafaza e^in etnı^di^^.ye 
de mevcut g M i ^ ^ mamul 
bugjnjyi durumünav; $$$£ M e 
kanı Tevfik, İleri 'nksu şögjlü cesçıyb* 

' 2. ~ Di^aKbsto Mfrh 
Ekinci'nin, 19#& 
nerelerde ort»,me3^ep açıldığına, bunl&*4*n 
kaç tanesinin Doğu, illerine isabet eteğine . 
ve M y a r ^ ı ^ ı n t i i # e ve ^ a ^ t i ^ J t e ^ = 
de orta mektep açılmasına neden müsaade^ 
edilmediğine, 1961. v4 Igi^^p^iStodteiİB^ 
ğu illera$e/ kaç adedjkeş- okula- yafcteıl* > 
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(lığına dair Millî Eğitim Bakanlığından 
»özlü sorusu (6/883) • .235,381 

3. — Elâzığ.. Milletvekili Ömer Faruk 
Sanaç'ın, C. H. P. iktidarı tarafından ya* 
pılan.ilkokullarla iki yıldan beri D. P. ik
tidarı taralından yaptırılan ilkokulların 
sayısına, köylerimizin topyekûn ilkokula 
kavuşması için bir program hazırlanıp ha
zırlanmadığına, köy (enstitülerinin' durum
la rina ve bu sene bu-müesseselere az öğ
renci alındığı yolundaki iddianın doğru 
olup olmadığına dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tevfik^ ileri 'nin sözlü cevabı 
(G/807). . : 36,356:357,437:445 

4. — Erzincan Milletvekili Sabit Sa-
ğıroğlu'nun, Tercan'daki Yetiştirme Mek
tebi Müdürü Hilmi Erbuğ'un ne sebeple. ı 
vazifesinden uzaklaştırıldığına dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri.'nin 
sözlü cevabı (6/864) 125^368:370 

5. — Gümüıane Milletvekili Vasfi Ma
hir. Kocatürk 'ün; liselerimizde tatbik edil
mekte olan Türk Dili ve Edebiyatı prog
ramlarının hangi heyet veya şahıslar t a r a / , 
fmdan yapıldığına, ilmî, hayati, terbiyevi 
ve millî bir şekle getirilmelerinin• düşünü
lüp- .düşünülmediğime dair Millî Eğitim Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/903) 310 

6. -T- Sinob Milletvekili Muhtar Acar'
ın, Sinob..Müzesinin'Kastamonu'ya nakli 
için bir karar verilip.verilmediğine,.veril
mişse sebebine dair, Millî Eğitim. Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/917) . 430 

7. — Sivas Milletvekili Şevki Ecevit'-
in, .il ve ilçeler dışında bulunan köy okul
larının vilâyet itibariyle, adedi ile halen 
esaslı surette tamire muhtaç olanlarının 
miktarına, _ öğretmen okulu mezunu öğ
retmenlerden bu okullarda vazife alanlar ... 
bulunup .bulunmadığına, 1951 - .1952 ders 
yılındaki mezun sayısına ve bu okulların 
tamamının teftiş görüp, görmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/880) 235,236,381 

Millî Savunma Bakanlığından 
1.. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman Boyacıgiller'in,. Kore'dle savaşan 
Türk er ve Subayların memleketlerinde-

Sayfa 
kilerle parasız muhaberelerinin sağlan
ması için bir teşebbüs olup olmadığına ve 
Türk Tugayının altı ayda bir dağiştiril-
mesine tevessül edilmemesi sebebine dair 
Millî Savunma Bakanlığından sözlü soru
su (6/870) 170,375 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
îhsan Sâbis'in, 1952 senesi başından be
r i nerelerde ve hangi tarihlerde askerî 
uçak kazaları olduğuna, bu yüzden uğra
nılan insan ve malzeme kaybına, kazala
rın sebeplerine ve tahdidi için ne gibi ted
birler alındığına, bu sene Hava Harb Oku
luna ne kadar talebe alındığına ve yedek 
subaylardan pilot olmak için müracaat 
edenlerin sayısına dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Seyfi Kurtbek'in sözlü ce
vabı (6/810) ' 36:37,358:359 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet 
Kartal ' ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı idare Kurulu üyeliğine tâyin edil
miş olan îsmet Bozdoğan'ın Emekli San
dığı Kanununun 4 ncü maddesindeki vâ
sıfları haiz olup olmadığına dair sorusu
na Millî'Savunma Bakanı Seyfi Kurtbek'
in sözlü'cevabı (6/837) 265:266 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri . 

îşeri'nin, Balıkesir'de yeni açılan hastane
de göz ve kulak koğuşları boş olduğu hal- . 
de dahiliye koğuşunda ikişer kişinin .bir 
arada yatırılması sebebine, vazifeli dok
torlardan üçüne aynı ay içinde izin verilme- . 
sinin doğru olup olmadığına ve bu gibi 
idaresizliklere sebep olanlar hakkında ne 
muamele yapılacağına dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Baaknlığından sözlü soruşu 
-C6/881) . 236,381 

2. — Manisa Milletvekili Refik Şevket 
înce'nin, dilencilerin her keşi izaç eden hal
lerinin önüne geçmek için inzibati 4ve içti
mai bakımlardan tedbir alınmasının -düşü
nülüp düşünülmediğine dair Sağlık ye Sos
yal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu. 
(6/895)- . " ' " . , - ' 309:310 

3. — Trabzon Milletvekili Mahmut 
Goloğlu'nun, hastanelerin müstakil başhe- . 
kimlikl erce idarresi ile servis mütehassısla-
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Sayfa 

rıhın mesailerinin ve hastanelerin idaresi
nin bugünkü durumdan kurtarılmaları hu- • 
susunda ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığından sözlü sorusu (6/902) 310 

4 . — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Grev kanunu ta
sarısının bugüne kadar Meclise sevkedil-
memesi, Zongulrak bölgesinde 1000 ya
taklı bir verem hastanesi yapılmaması ve 
hastalık sigortasının geciktirilmesi sebeple
rine, işçi sigortaları primlerinden teşek
kül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi 
olmalarının derpiş edilip edilmediğine, îşçi 
Bankası kurulması ve işsizlik sigortası te
sisi hakkında ne düşünüldüğüne, yeni 
sendikalar kanunu tasarısı ile îş Kanunu
nun tadiline dair tasarısının ne zaman 
Meclise sunulacağına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/861) 92, 

367 

Tarım Bakanlığından 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 

ihsan Sâbis 'in, Orman Umum Müdürlüğü 
tarafından Kızılcahamam, Abant Gölü ve 
sair mahallerde yapılmış olan binalar ve 
köşkler için hangi yıllarda, ne miktar para 
sarf edildiğine, ve mevzuata aykırı olarak 
yapılan lüzumsuz bu sarfiyattan dolayı 
müsebbipleri hakkında bir muamele ya
pılıp yapılmadığına -dair Tarım Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/879) 235,381 

2. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
îşeri 'nin, 1951 yılında Trakya 'da Enez 'in 
Çavuş Köyünde alâkasızlığı yüzünden bü
yük ve küçük baş hayvanlardan birçoğu
nun telef olmasına sebebiyet veren .Keşan 
Merkez baytarı hakkında ne muamele ya-
pıldığına dair, Tarım Bakanlığından sözlü ; 

sorusu-(6/887)' ' 309 
3. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 

îşeri'nin, Bahdırma'nın Merinos Çiftliğin
de 1952 yılında' kaç dönüm ziraat yapıl
dığına ve ne miktar tohum'ekildiğine, malı-' 
sülün çiftlik ihtiyacını karşılıyacak bir 
durumda olup olmadığına ve ekilen Buğ
day ve yulafların vaktinde biçilmemesi 
yüzünden 2iyaa uğradığının doğru olup ol-

Sayfa 
madığına dair, Tarım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/894) 309 

4. — Samsun Milletvekili Muhittin 
özkefeli'nin, ziraat makineleri acenteleri
nin protokol esaslarına riayet etmemesi 
yüzünden meydana gelen aksaklıkların önü
nü almak için tamir atelyesi tesisi ve yedek 
parça bulundurulması hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/857) . 37,365:367 

. 5. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Van'ın Erciş İlçesinin Zeylân mmtakasmda 
bulunan Altmdere Harası için istimlâk edil
miş ve edilmekte olan emlâk ve arazi be
dellerinin mülk sahiplerine ödenmemesi 
için bir emir verilip verilmediğine, veril
mişse sebeplerine dair Tarım Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/869) 125,374:375 

1. — Hatay Milletvekili Abdürrahman 
Melek'in, Hatay'da iki seneden beri ekilen 
pamuklara arız olan yeşil ve pembe kurt
larla mücadele için ne gibi tedbir alındığı
na ve alınacağına dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/833) 55:57 

2. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'm, Etimesgut depolarında çürümekte 
olan traktörler ve zarara sebep olanlar hak
kında ne muamele yapıldığına, 1947 ve 
1949 yıllarında karma teftiş heyetlerince 
tesbit edilen orman suiistimalleri hakkında
ki raporlara dair sorusuna Tarım Bakanı 
Nedim ökmen'in sözlü cevabı (6/786) 53:54 

3. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'm, Saray îlcesi halkına mahsus mah
rukattan ve yapraklı çırpı uçlarından % 
100 fazla resim alınması, aynı ilce halkı
nın çırpılarını kasaba dışında satmak hak
kından mahrum edilmeleri ve tarlaları mah
sulünün zaptedilmesi sebeplerine dair soru- ... 
şuna Tarım» Bakanı Nedim ökmen'in söz
lü cevabı .(6/784) 50:53 

Ulaştırma Bakanlığından 
• 1. — Balıkesir Milletvvekili Ali Fahri 

îşeri 'nin; Bandırma - İstanbul ve Karade
niz hattında işliyen vapurlarda, biletsiz se-
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alınan iki misil 
ijlaştıma Bakanlığından sorusu 

Sayfa 

309 

310 

3»M 

nanlann çalışnıa 

$«*MÎÖr ft^fcajytiöııa y«m' ; so«ısa 

3̂>̂— Sinop Milletvekili Mjıfeit 

m.--;-- -r- ^ * * ; ! 

II«HHW» yszı& ^ ^ f c | Ş ^ 3 ^ ^7 ££ 

»^fflö«s J ö ^ i t t t f ^ t ^ K f 279 



ao 
nün, Erzincan'ın Başköy, Tercan'ın Ka
rakulak; ve Mans bucaklarını Pekeriç ve 
Tercan Demiryolu istasyonlarına bafbya-
cak olan Karasu üzerindeki Eızılötağara 
mevkiindeki köprünün inşaatına ne vakit 
başlana^ağMia dair Bayındırlık Bakanlı
ğından yazılı sorusu (6/908) 

2. — Erzincan îıöHe^vekili ZiyaîSoy-, 
lu'nun, Erzurum'un îhca Bucağına . içme 
suyunun ne vakit getirileceğine dair Ba-
ymdırlık Bakanlığından yazılı sorusu 
(Ç/914); 

3.--jSinelHMiM^^ 
îstanbuit Belediyesi imar işleriınde DAJevzu--
ata^ajfcih alarak rya|»îıaın m«a3n«lelöntt na
sıl tatHk edildiğin* ve mü^el^rpferi^ hak
kında şimdiye kadar ne muaoB^e yalpığı
ma dair Bayındıriıfc Batoanîığıindan yazıtı 
sorusu (İ6/915) •< ' 

Sayfa 

354 

m 

4âl 

1. —"Vari Mtletvefc&i 5^Md>Mim'in; 
yağan şdddettlii yağmurlar yMaıdı&ı su 
baskıniöâ fnğrattnış olaın "Vlain'ın Aafsaçm 
ve Kasnİk köyleri'halkina Hü!kBme*e#' bir 
yardımım yapılıp yapıiamıyaeaftna, yapı-
Iacaiksa miktar ve ıa:}sp0ma- ım olacağına 
dair soruşuaı^. B^a^odıdik Batanı Bfemal 
Zeytinp^ûjnun yapliM<sevahı (6/791) 401:422 

OftİTSTnae Bftkft.nliJhndfl.Ti 

- 1. ^Trabz^ııMilktv^kiU, Mahmut!Gol-
o^u'mınjj Akçaabat?taJbm <mi$m'Mîfy> tü
tünün işljannıesine ne.jtcjn_ıntüsa,ad!e «dilme
diğime,.'^ . 6Q& tütün vse 15ft^et^ işgşdrdtıı 
işsifc katafcaspata i # ı ne gibi teâtyMjev 
alındığ^. 4air Çaiışm* E M ^ # a a k ^ y»a> 
zili soittirk :(6^S86) • \ -. 

1. — jÇankırr MBepmkffî H&nal 'jAta-
kurt 'un, | MJanisa 'da göçmen; evleri *' ityaası 
sırasında reşhas zimta#ttode ftirateKhgfr id
dia oîttns}n»«îirüht lî&r (b*&fe& Bir^tei-
tiş yapfîip yapılmâ^^aa ryapıte^ia^rie i ' 
tfeesine ^ ı^ÖeMe^ Sakanlığtt^att jşzılî 
sorusu (6J/863) : 

2. — TJrabzon Milletvekili Mahmut ,pol-
<)ğlu*nun,İA^aâ}^tebdr s ^ ^ tü
tünün işlj^essine ne içja müsaade. "fcdil-

13i 

93 

m ed i ğ^ ve 600 tütüyt ve 150 deniz işçisi
nin iaeiz kalmamaları için n« gibi tedbir
ler abadâğına dşdr Devlet Bakanlığından 
yazılı asirusu (§/86$) 

Sayfa 

125 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
1. — Çorum Milletvekili Ahmet Başibü-

yük'ün, İskilip JKazası halkına verilen zirai 
kredi miktarının artırılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soruluna Ekono* , 
mi ve Ticaret Bakam Enver Güreli'nin 
yazılı cevabı (6/860) 93,230 ;231 

2. —-' Denizli Milletvekili Baha Akşit 'in, 
küçük sanatların yayılması, gelişmesi, bu
günküm içtimai ve iktisadi şartlara uygun 
bir şekle getirilmesi ve bu-sanat erbabı
nın kataımasv el dokumacılığının inkişafı 
ve dokumacılara kredi temini hususlarında 

[x ne. gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Deniz
li'deki Apre - Boya santralinin el doku
malarını işliyen bir fabrika haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yazılı 
sorusu (6/920) 430:431 

3. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Ali-
can'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin halen 
Hazine kefaletini haiz bonolarla Merkez 
Bankasına ne kadar borçlu olduğuna ve bu 
borcun yıllara isabet eden miktarına, Ofi
sin bugüne kadar sattığı hububattan borç
larına karşılık ne kadar alacağı olduğuna ; 
ve hububat dışındaki stoklarının nelerden 
ibaret olduğuna dair Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığından yazılı sorusu (6/907) 353:354 

4. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar-
tal'm, İktisadı Devlet Teşekküllerimden 
1951 - 19&2 yıllarışdâ bilançolarım kârla 
kapayan müesseselerin hangileri olduğuna, 
bu müesseselerde memur ve müstahdemlere 
tevzi edilen safi kârın % 5 inin ne kadar tut- \ 
makta olduğıpıâ ve kârdan işçilere, de tev
ziat yapılıp yapılmadığına dair Ekonomi 
ve Ticarft Bak^nb^ndan yazılı sorusu 
(6/856) ^ -.'-?••••:•,'37 

1. -—.. ^ n - ^ l e t v e k i l i Ferid Melen'in, 
1951 - 19S2 yılları içinde hangi şartlarla 
ve kimlere kaç maden imtiyazı verildiğine 
ve hangi madenler için kimle/nn işletme 
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rahsatuaaı^ al&âifta dair 805«WEL%.fiko. 
noırd ^e Tkûret B^a^ ,ED^iî.^ör«li'öm 

taluiıat re 
Sayn 

1. —Trabzon Milletvekili l&pütiit € » 

tünün İ ^ L -ne i^ft »öıİAdff *dfî  

1 ^ 

toey'in; köy, ilce ve ü hndttt iKtiüflan. 
nın bir *Q e^4İ h«îti içki İU**> teûr*Ü 
Genel Müdürlüğü kadrosunun takviyesi 

6fcüal İfeieit 

şisl^ BaJwm +»** 36«*fe-

Er- i: 

r^' 

^ 

öiieö 'H kadrosualuk 



Sayfa 
Kremit Fabrikası imalât makinelerinin! ha
reden kaç liraya mubayaa olunduğuna, 
bu fabrikanın âhara satılmaması sebebine 
ve mubayaada yolsuzluk olup olmadĵ feıa 
dair sorusuna işletmeler Bakanı Sıtkı Vır-
calı'nın yazılı cevabı (6/740) 

Maliye Bakanlığından 

1174120 

Yİ. — Trabzon Milletvekili CahidjZa-
mangil'inj Haziran - Ekim 1952 aylau| so
nunda 96j 95 kargılık fonu hesabının! ha
reketleri ve aynı aylar sonunda Merkez 
Bankası aktifindeki altınlardan ne miktarı
nın hangi yabancı memleketlerde mefhun 
bulunduğu hakkındaki sorusuna Mİliye 
Bakanı Hasan Polatkan'm yazılı c#abı 
(6/834) 

2. — Van Milletvekili Ferid,Melerin, 
Türkiye Çınlak ve Kredi Bankasının $951 
ve 1952 yıllarında mesken inşası için Sap
tığı ikrazbt miktarı ile aynı yıllar zarfın
daki % 7, faizli ikrazatuı tutanna ve $6- 5, 
!% 7 faizli olmak üzere 25 b'in liradan luâa 
feedi almış olanlara dair sorusuna Mİüye 
Bakanı Efasan Polatkan'm yazılı cöpabı 
(S/844) < 

MÜH Eğitim Bakanlığından 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet} öz-

bey'in; Olimpiyatlara'iştirak eden edibi
mizin serilişinde yapılan hatalar n i c e 
sinde uğranılan mağlûbiyetlerin müseb
biplerine've yapılan masraflara dair 
lî Eğitim Bakanlığından yazılı s< 
(İ6/906) i-

! ; 
İ. — Burdur Milletvekili Mehmet) öz-

bey'in okul kitaplarının okullarda 
ea cevp verecek şekilde vaktinde hazıı 
lündurulması için ne şibi tedbirler 
nijldüğünie ve meslekî feilgi ve görgül 
artırmak maksadıyla kendi 
harice ̂ gönderilenlere verilen müdd$ti| 
seneye çıkarılmasına dair yazılı sorj 
Mİfiî Eğitim Bakanı tevfîk İleri'i 
zıh cevabı (5/745) 

Milli Savunma Bakpaljğuulııjı 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz. 

165 

382 

310 

1230 

Sayfa 
bey'in; Kore'deki er ve subaylânmızm 
mektuptan! palasız veya az bir ücretle 
göndermeleri.hususunda ne düşünüldüğü
ne dair ]£illî Savunma Bakanlığından ya-
zıh sorusu (6/913) , 387 

2. ---1 Diyarbakır Milletvekili Yusuf 
Azizoğlu'nun, üç yıldan beri tahsisatsız-
lık yüzünden natamam bir halde bulunan 
Diyarbakir Askerî Hastanesinin ikmali 

.inşaatı için ne düşünüldüğüne Ve bunun 
için 1953i yılı Bütçesine ne miktar tahsi
sat konulduğuna dair Millî Savunma. Sa
kam Sejrfâ Kurtbek'în yazılı cevabı 
(6/853) 3,120:121 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığından 

1. — Tfrabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğlu'nun,; Trabzon Verem ve Numune has
taneleri satmalmalarinda vazifelendirilen 
Belediye üyelerinin alamadıkları ücretleri 
hakkındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Ekrem Hayri Üstühdağ 'm ya
zılı cevabı (6/846) 120 

Tarım Bakanlığından 

1. — Çorum Milletvekili Ahmet Başı-
büyük'ünj çiftçinin, mübrem ihtiyacı 
olan ve ormandan istihsal edilen ziraat 
alet ve vasıtalaiferte muhtaç olduğu keres
teyi kolaylıkla teinin edebilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ta-
rım Bakauı Nedim ökmen'in yazılı cevabı 
(6/778) , 166:167 

2, — Çorum Milletvekili Hüseyin Qr-
takeıoğlu'hun, Çorum'un Sungurlu İlçe
sinde sürü sahibi ohnıyan vatandaşlardan ' 
hayvan başına alınan 20 kuruş koruma pa
rası hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı 
Nedim ökmen^yazilı cevabı (6/518) 417: 

419 
3. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar

tal'ın, Suİtansuyu Harasının hangi tarihte 
kurulduğuna, zeriyat yapılan kısmı ile me
ra olarak: kullanılan kısmının mesahasının 
neden ibaret olduğuna, bu arazinin ne suret
le Hazineye iştikşİ ettiğine, lj6 yıl önce bir 
miktarı köylüye -terzi edilen araziden kaç 
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kişiye no miktar verildiğine 4 a î r , 0 } a n s o: > 
rusuna Tarım Bakanı / Nedim jökmen'in 
yazılı cevabı (6/836) v 114:117 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Bordur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in; Kore'deki er ve subaylarımızın mek
tuplarını parasız veya az bir ücretle gön
dermeleri hususunda ne düşünüldüğüne 

-.•:.;-••'• Öayfa 
dair Ulaştırma Bakanlığından yazılı soru
su (6/913) 387 

2. — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğlu'nun, Samsun - Trabzon arasında ba
lıkçılıkla geçinen ve en çok 3 - 5 tonluk .N 
motor, kullanan vatandaşlardan diplomalı. 
kaptanlık ehliyetinin aranmasının doğru 
olup olmadığına dair sorusuna Ulaştır
ma Bakanı Yümnü Üresin'in yazılı cevabı 
(6/871) 170,306 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
275 

TASARILAR 
1. — Ankara Üniversitesi 1953 yılı Büt

çe Kanunu tasarısı (1/474) 4 
2. — Asker ailelerinden muhtaç olan- . 

lara yardım hakkındaki 4109 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair (1/488) 311 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/475) 4 

4. — 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı < , 
(1/473) " 4 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe
sine ek ve.olağanüstü ödenek verilmesi • 
hakkında (1/489) 311 

6. — Devlet Demiryolları ye Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı (1/476) 4 

7. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/477) 4 

8. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve, Teadülü hakkındaki 3656 sa
yılı Kanunla tadil ve eklerinin içişleri 
Bakanlığına ait cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair. (1/490) 311 

9. —Devlet Memurları, .. Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne ,dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı. (1) sayıl; cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (1/498) . 387 

, 10. r - Devlet, Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı (1/478) . 4 

11. — Hâkimler Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında (1/499) 387 

12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Kesin Hesabı 
hakkında (1/486) -•• 37 

13. — istanbul Üniversitesi 1953 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/479) 4 

14. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/480) 4 

15. — Jandarma Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/491) 311 

16. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/481) • , 4 

17. — Orman Genel Müdürlüğü 19Ş3 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/482) , . 4 

18. —Osmanlı Bankasiyle sapılan mu
kavelenin onanması hakkında (1/492) 311 

19. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı (1/483) 4 

20. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununun 19 
ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna ek 
4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelin
de değişiklik yapılmasına dair (1/493) V 311 

21. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 •" 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/494) 311 

22. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
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cetvelde olağanüstü ödenek konulması 
hakkında (1/495) 311 

23. — Tekel Genel Müdürlüğü 1953 yı
lı (Bütçe kanunu tasarısı (İ/484) 4 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
dle «Amerika (Birleşik Devletleri Müşte^ 
re'k Güvenlik İdaresi» namına hareket 
eden «Export - İmport Bank of Washing
ton» arasında 13 Haziran 1952 tarihinde 
imzalanan (11.2) milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında . 
i(l/487) • ~ 236 
« 25. — Türkiye - Çekoslovakya Ttiearet 

ve ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 
tarihli Tütün Protoklü sürelerinin uzatıl
maları hususunda teati 'olunan mektupla
rın onanmasına dair (1/497) 311 

26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Müte
vekkili Yemen Kırallığı arasında akdedi
len Dostluk Andlaşmasmın onanması hak
kında (1/496) 311 
^ 27. — "Türkiye Vakıflar Bankası 'kanu
nu .tasarısı (1/500) ' 387 

28. — Vakıflar Genel Müdürlüğü '1953 
yılı Büteç kanunu tasarısı (1/485) 4 

1. — Askerî Memurlar Kanununun 8 
nei madesindn deği^r-ilmıesi hakkında . 
(1/430) 93 

2... •>— Atıaıtürk Orman Çiftliği ara^dsim-
dert bir tamimim -fetimlâk ediHmesi hakkın-•/' 
da (1/400) 93 

•3. —Basın Kanununa ibiir madde eMen- • 
meşime dair (1/375) 279 

4. — Bdına ve Arazi vergilerinden istis
na edilmiş, olan mukatealı .gayrimenlku-lile-
re kıymet takdiri hakkımdaki '3950 sayılı 
Kamunun 1 nei maddesinin değdıştMlmestinie • 
dair (1/49) -125 

5. — Devlet Demiryolları ve Ldmıanları 
İşletme "Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesim-
hesap kamumtv tasarısı (1/328) 431 

6. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1947 yılı KesinhesaJbıhakkımda (1/329) '431, 

7. —- Devlet Havayoll'a'n 'Genel Müdürlü
ğü 1948 yılı Kesinhesalbı hakkında (1/2) 431 

8. — Emir ve Seyis Erleri' hakkında 
(.1/159) 216:229,321 :329,330:339,412:417 

9. — Garson ve benzeri işçilerin hizmet 
karşılıkları hakkında (1/362) v ., 311 

10. -<- Gelir Vergisi Kanununda deği
şiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı , 
maddeler eklenmesine dair (1/414) 126:127 

11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesabı hak
kında (1/330) 432 

12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/3) 432 

13. — îlk ve Orta Tedrisat Muallimle
rinin Terfi ve Tecziyeleri hakkındaki 1702 
ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair 
2517 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesi ve (C) fık
rasının yürürlükten kaldırılması hakkında 
(1/376) 6:8 

14. — Kamu alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki kanun tasarısını/n Keçici Ko
misyona havalesine dair (1/464) 281 

15. — Kurumlar Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve bu kanunun 

cbâzı maddelerine fıkralar eklenmesine da
ir (1/415) 126:127 

16. — Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
Taraf Devletlerce Avrupa Savunma. Bir
liği Üyesi Devletlere verilen garantilere 
mütaallik 'Kuzey Atlantik Anlaşmasına ek 
Protokolün kabulüne dair (1/441) 432 

17. —16 Şubat 1952 tarihli "Türk - Al
man Ticaret ve ödeme anlaısmaları ile 
eklerinin onanmasına dair (1/396) 280 

18. — Pamuklara arız olan haşarat ve 
emrazın imha ve tedavisi ve tohumlarının 
ıslahı hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerini1 değiştiren 1056 sayılı Kanunun 0 
neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/407) 37 

19. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhe
sabı hakkında (1/331) 125,185:186,188,191, 

191,192:195 
20. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet

me Genel Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhe
sabı hakkında (1/70) 380,315,327,329,339, 

340:343 
21. — Tabip Odaları Birlimi kamum ta

samı (1/122) 4 
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$â. — tagova İlçesinin Amasya îline 
bağlanması hakkında (1/447) 4,410:412 

23, — Vergi' Usul Kanunu ile bu kanu
nun 5815 sayılı Kanunla değiştirilen bâzı 

Sayfa 
maddelerinde, değişiklik yapılmasına ve 
kanuna bâzı madde ve fıkralar^eklenmesi
ne dair (1/457) • 126:127 

TEKLİFLER 
Ankara (Hâmid Şevket İnce) 
1. — 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 
tekrar meriyete konulmasına dair (2/474) 387 

Burdur (Mehmez Erkazancı) 
2. — iskân Kanununa bir madde eklen

mesi hakkında (2/4'66) 311 
Burdur (Mehmet özbey) 
3. — Hayrat hademesi hakkında (2/467) 311 
4. — Maden Tetkik-ve Arama Enstitü

sünün Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
bağlanması hakkında ,(2/456) 199 

5. — Türk Ceza Kanununun 273 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/476) . ' ' " ' . • " ' 43İ 

Çorum (BaJut, Koldaş ve iki arkadaşı) 
6. — Köy Kanununa bâzı maddeler ek

lenmesine ve 46 ncr maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair 5672 sayılı Kanunun 
ek 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası ile geçici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/471) 354 

Diyarbakır (Yusuf Azizoğlu) 
7. — özel idarelerden aylık alan ilkokul 

öğetmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim 
Bakanlığı teşkilâtına alınması hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (2/447) 4 

Erzincan (Nahid Pekcan) ve (Ziya- Soy
lu) 

8. — Erzincan'da yaptırılacak mesken
ler hakkındaki'5243 sayılı Kanunda bâzı 
değişiklikler yapılmasına ve bu kânuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair olan 5594 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (2/463) 279 

Gazianteb (Süleyman Kuranel) ve Niğde 
(Asım Doğanay) 

9. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nuna ek 5127 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında (2/449) 125 

(İdareci Üyeler-Kurulu) , , 
10. —. Büyük .Millet Meclisi 1952 yılı 

Bütçesinde değişiklik yapılmasına. ,.daiı- ; 

(2/475)- v-:.r 387, 
.'"',• 11. — Sayıştay 1952 yılı Bütçesinde der. 
ğişiklik yapılması hakkında (,2/450) 171 

12. —* -..Türkiye Büyük Millet,-. Meclisi 
1952 -yılı Bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında ',(2/468) 

İzmir (Necdet Incekara) 
13. — Muhasebei umumiye Kanununun 

23 ncü maddesine iki fıkra eklenmesine 
dair (2/459) ' 236 

îzmiı (Pertev Arat) 
14. — Belediye Kanununun 15 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine ve 17 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/472) . 354 

İzmir (Zühtü Hilmi Velibeşe ve 185-ar
kadaşı) 

15. — 401 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun yeniden meriyete konulmasına 
dair (2/469) ' 311,354,389:410,412,424:429 

Kastamonu (Rayri Tosunoğlu ve 10 ar
kadaşı) 

16. — Abana İlce merkezinin Bozkurt -
Pazaryeri Kasabasına nakli hakkında 
(2/451) 171 

Kayseri* (İsmail Berkok ve iki arkadaşı) 
17. — Sivas Kongresince seçilen Temsil 

Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet. 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üye
lere vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki 5269 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/448) : 93 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) ••* 
18. — Artırma, Eksiltme ve İhale Ka* 

nununun 7 nci maddesinin B fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (2/461) 236 

19. — İş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değişen 13-,ncü maddesinin Ç bendi
nin 4 ncü.fıkrasının ?değiştirilmesi hak- . 
kında (2/460) 236 
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20. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması hakkında (2/464) 

Konya (Tarik Kozbek) 
21. — İçtüzüğün 78 nci maddesinin 7 

nci fikasından sonra bir fıkra eklenmesi 
hakkında (2/457) 

Manisa (Refik Şevket İnce) 
22. — İçtüzüğün 78 nci maddesinin 3 

v ncü fıkrasına bir fıkra eklenmesi ve 150 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/452) 

Muğla (Nâtık Poyrazoğlu) 
23. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair (2/470) 

Niğde (Necip Bilge) ve Kayseri (Meh
met özdemir) 

24. — Köy Kanununun 28 ve bu ka
nuna. ek 5672 sayılı Kanunun 1 ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/453) 

Rize (İzzet Akçal ve 3 arkadaşı) 
25. — 8 Kaşım 1877 tarihinde Aziziye 

Tabyasının istirdadına iştirak eden Nene 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair (2/454) 

Rize (İzzet Akçal ve 54 arkadaşı), 
26. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/458) 
Sinob (Nuri Sertoğlu) 
27. — Muamele Vergisi Kanununun 9 

ncu maddesinin değişik 12 nci fıkrasının 
5668 sayılı Kanunla değiştirilen (A) ben
dine bir hüküm eklenmesine dair (2/465) 

Tekirdağ (Şevket Mocan) 
J28.-—Subay ve memurların Protokolün 

tesbit. ettiği hallerden, gayrı karşılama ve 
uğurlamalarda bulunamıyacaklarına dair 
(2/462) 

Trabzon (Hamdi Orhon) 
29. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa ek kanun teklifi (2/455) 
Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçıoğlu) 
30. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanu

nuna ek kanun teklifi (2/473) 
Trabzon (Naci Altuğ) 
31. — 2702 sayılı Kanunun 3278 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 3 

Sayfa 

279 

199 

171 

311 

171 

171 

199 

279 

236 

171 

354 

Sayfa 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (2/477), V - 4 3 1 . 

Ankara (Cevdet Soydan) ve Gazianteb 
(Ali Ocak) •'' 

.1. —'Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin D ve E fıkralarının değiştiril
mesi hakkında (2/370) 

Amasya (İsmet Olgaç) • •. t • •. , 
2. — Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair (2/102) 

354 

431: 
432 

Antalya (Ahmet Tekelioğlu) 
3. — Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi 

Usul Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanunlara bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında (2/157) 199:200 

Balıkesir (Müfit Krkuyumcu) ve îstan-
:bul (Füruzan Tekil) 

4. —- Türk Ceza ^Kanununun # 549 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/250) 304:. 

. „ 305,305 
Balıkesir (Yacid A sena ve üç arkadaşı) 
5. —Türk Ceza Kanununun 273 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/392) 304: 
305,305 

Burdur (Mehmet özbey) 
6. — 1702 ve 1880 sayılı kanunların ta-

diline dair olan 2517 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin ,(B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (2/387) 6:8 

7. —̂ Köy Kanununa bir madde eklen- . 
meşine dair (2/232) 38 

8.—Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 sa-

' yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair, 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin değiştirilmesi hakkında (2/389) 126 

9. — Türk Ceza Kanununun 567 ve 
568 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (2/235) 304;305. 

Bursa ( Agâh Er ozan). , 
i: 10. — Temsil ödeneği hakkındaki .İta-. ...,_.• 

nuna ek kanun teklifi (2/300) . 21:29 
Çorum (Ahmet . Başıbüyük) ve (Hüse* 

yin Ortakcıoğlu) l 

11. — Emirber ve Seyis Erleri hakkın--,•. 
dala 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü 
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maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
k ında (2/293) 216:229,321:329,330:339,412:417 

Çorum (Baha Koldaş ve 2 arkadaşı) 
12. — Köy Kanununa bâzı maddeler 

eklenmesine ve 46 ncı maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
n in kaldırı lmasına dair 5672 sayılı Kanu
nun ek bir inci maddesinin birinci fıkra- „ 
siyle geçici maddesinin değiştirilmesi hak
k ında (2/471) ? .. 431 

Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu) 
13. — T ü r k Ceza Kanununun 515 nci 

maddesin'e bir f ıkra eklenmesi hakk ında v 
(2/219) - 304:305,305 

Erzurum (Emrullah Nutku) 
14. — Deniz Tahmil ve Tahliye Cemi-

veti Teavün Sandığının tasfiyesi hakkın-y"v 

da (2/359) ' 279,316:318 
15. — Türk Ceza Kanununun 516 n e ı ' 

maddesinin sonuna bir f ıkra eklenmesine 
dair (2/269) 304:305,305 

E rzu rum (Enver Karan) 
16. — Erzurum deprem felâketzedeleri 

yara r ına bir keşide ter t ib i için Millî Piyan
go İdaresine ye tk i ^ verilm'esi hakkında 
(2/339) 64:67,94:104,121 

17. — Tekel Genel Müdürlüğü! Kuruluş 
ve Görevleri hakk ındak i 4036 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren 4896 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair olan 5804 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakk ında (2/313) 16:21,186:187 

Erzurum (Mustafa Zeren) 
18. — Erzu rum 'un Mehtiefendi Mahal

lesinden İbrahiboğlu Rifat Topal 'a va tan i 
hizmet ter t ibinden aylık bağlanmasına 
dâir (2/105) 104:110 

Gazianteb (Galip Kınöğlu) 
19. — 3546 sayılı Danış tay Kanununa 

ek kanun teklifi (2/31) 432 
Oümüşame (Ahmet Kemal Varınca ve 

5 arkadaşı) 
2 0 . — K a v u r m a imal ve sat ış ından do

layı ' tahakkuk etmiş olan Muamele ver
gilerinin : terkini hakk ında (2/315) 8:11 

Eskişehir (Kemal Zeytinoğlu) 
21. -r- Millî Korunma Kanununun bâzı 

Sayfa 
maddelerinin ^değiştiri lmesi hakkındaki 
5020 sayıl i" ' Kanun a .çk.' kanun ' teklifi,. -
'(2/59) ' "' " .''"';,'."•'"' •"'""•".' ^31:432 

(İdareci Üyeler Kurulu) •<.• ' 
22.- . — Büyük Millet Meclisi.; 1952: 

yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasına. ...,., 
dair (2/440) . ;280,316,327;329>344:347 

23.r-+\Büyük Millet • Meclisi 1952 yılı 
Bütçesinde değişiklik;.- yapilmasi hakkın- ' 
da (2/377) - . •• 355 

• 24. — Büyük Millet Meclisi A z a s ı n ı n " ' ' , " 
Tahsisat ve Harcırahlar ı hakkındaki 161^ 
sayılı Kanunun 1757 sayıJr Kanunla değıV 
tirilen 1 nci •maddesiınin ikinci • fıkrasının5 '•*'•'"* 
değiştirilmesi hakk ında (2/395) ''••'•'" 3 İ İ 

25. — Sayıştay Kanununun bâzı "mad-.-
delerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaj(2/127) 432 

î s t anbu l (tfuad-Köprülü\ve, 203 arka-?. 0..,,-. 
daşı) ' r ; : 

26. — A n a y a s a teklif i , (2/349) 129 :144,14i: 
146,172,201; :202,282:294,294:304,354,389:, 

..\ll, 410,412,424:427 ; 

İzmir (Pertev Arat) •_• ' .-. . ,• 
••••. 27. — Belediye K a n u n u n u n • 15;: mci - ;̂ -; 

'maddesine b i r -fıkra eklenmesine ve 16 : 
ncı maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril- :; 
meşine da i r (2/430) ^: .,.,- • , . . . , > />-r<:Şİ2s\-. 

Kars (Hüsamettin Tugaç) - * 
28. — Gelir Vergisi Kanununun 10 

ncu ve 11 'inci maddelerinde değişiklik ya-'; ' 
pılması hakkında (2/366) ^ 126:127 

(Kastamonu (Rifat, Taşkın)! 
29. — Askerî Muhakeme ' Üsu îu ;Ka- ' ; 

nununuri 52 nci maddesinin 'değişt ir i lmesi 
hakkında (2 /307) : : ^'2BÖ;2i8İ.; 
4 Kocaeli (Ekrem Atican) .. ', 

30. —• Gelir Vergisi K a n u n u n u n b â z ı . 
maddeler inin • değiştirilmesine ve b u kamı- , 
na bâzı maddeler eklenmesine da i r (2/162) 127:, 

31. — Vergi Usul Kanununun , bâzı mad- ,: 
deler'iyle kanuna bağlı , cetvelde. .değişik] %, ,.: ;... 
yapılmasına ve bu kanuna bazı fıkralar. ekr^ . 
lenmesine dair olan 5815 sayılı. Kanunun bâ - .? 
zı maddelerinin değiş t i r i lmes i .hakkında- - . ^ 
(2/319) ' 127:128" 
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:--,.-- Sayfa. 
Konya (Hidayet Ay diner) 
32.—— Türk Ceza Kanununun 5665 sa- . , • 

yılı Kanunla değişen 526 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/272) 304:305, 

305 

Konya (Tarik Kozbek) 
33. — Devlete ve il hususi idareleriyle '• 

belediyelere ait hastanelerde çalışacak mü, 
tehassıs doktorların mesailerinin tamamen 
hastanelere hasrına ve buna mukabil taz
minat verilmesine dair (2/326) 126 

Maraş (Abdullah Aytemiz) 
34. — Millî Korunma Kanununun 5020 

sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
(2/373) 431432 

Muğla (Nadir Nadi) ve Trabzon < (Ham
dı Orhon) 

35. — Basın Kanununun 36 ncı madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (2/353) 432 

"Rize..(İzzet Akçal) ve S'iird (Mehmet 
Daim Süalp) 

36. —• Türk Ceza Kanununun 55 ve 56 
ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/350) 304:305,305 

37. —• Türk Ceza Kanununun 68:77 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/334) 304:305;305 

Bize (İzzet Akçal ve iki arkadaşı) 
38. — Türk öetza Kanununun bâzı mad

delerinin dteğiştMlmıesi hakkınıda (2/372) 304: 
'305;305 

Samsun (Hadi Üzer) 
39. — Türkiye Cumhuriyeti Emtekü San

dığı Kanununun geçici 52 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkımda] 
(2/199) 11:16 

Sayfa 
Samsun (Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 

arkadaşı) 
40.—..Milî Korunma Kanunumun 5020 

sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu ınadde-
sindm yürürlükten' kaldırılması hakkımda 
(2/223) 431432 

Tokad (Ahmet Gürkan) 
41. — Türk Ceza Kanununun 1'63, 421, 

440/ 441 ve 44(2 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında (2/344) 110,304:305,305 

42. — Türkiye Cumlhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanumma ,ek kamum teklifi (2/345) 110 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve iki 
arkadaşı) 

43. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 21 ned maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/411) 171:172 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve iki 
arkadaşı) 

44. — K ö y ebeleri ve (köy sağlık memur
ları 'teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşki
lât ve Memurin Kanunumun bâzı (maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 4459 sayılı 
Kanunun 18 nei maddesinin f yürülükten1 

kaldırılması hakkında (2/419) 171 
Trabzon (Mahmut Goloğlu) 
45. — Kan Gütme Sebebiyle İşlenen 

Adam öldürme ve Buna Teşebbüs Cürüm
leri Failleri Hısımları Hakkında Tatbik 
Olunacak Muameleye dair 3236 sayılı Kanu
num bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kamuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
(2/361) 113-fll4,187:191,202 £16,412 

Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) 
46. — Bâzı Kisvelerim iGiyilemiyeceği-

ne dair Kamunun birin'ci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/435) 354 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Karışık 

OL. — Posta, Telgraf ve TejHefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Aynaya* 
Kesinhesabına ait cetvellerin gönderildiği
ne dair (3/413) 279 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
muamelâtına ait bilanço ile denetçiler ra
porunun gönder ildiğine dair (3/414) 

Milletvekilliği dokunulmazlıkları 

- Kars Milletvekili Sırrı Atalay' ın 
milletvekilliği dökıınulmaizlığının kaüdinl-

1. 

279 



Sayfa 
mam hakkımda: r(3/412) -279 

1. — Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın'm 
mi'Hetvekilliği dokımulmazlığımn kaldırıl
ması hakkında (3/347) 236,313 
(3/393) 236,314 

2. — Çankırı Milletvekili (Mâl Otaıan'-
m miletvekilMği dt^unutoaMığıının kaldı
r tması hakkında (3/394) 236,314 

3. — İzmir Milletvekili ıBehmt Bilgdn'-
im - nülletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması 'hakkında (3/352) 236,313:314 

4. — îzmir Milletvekili Sadık, Giz'in 
: milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/353) 236,314 

5. —Kırklarel i Milletvekili Sıtkı Pek-
kip'in milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması'hakkında (3/358) 237,314 

6. — Maraş Milletvekili Ahmet Boz-
dağ'm ' milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/310) 237,313 

7. — Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar'-
m milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/357) 237,314 

8..— Ordu Milletvekili Naşit Fırat ' ın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl- -
ması hakkında (3/327) ' 237,313 

.9. — Seyhan Milletvekili Mahmut Ki-
baroğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/328) 237,313 

10. — Sinob Milletvekili Server Sömun-
cuoğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/390) 237,314 

11.— Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'm milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/311) . 237,313 \ 

Ölüm cezası 
~ 1.. — Mülga 81 nci Piyade Aİayı Havan j 

Bölüğü erlerinden Gazianteb'in Kozanlı 
Mahallesi Gassalbaşı Çıkmaz Sokakta '•- otu
ran Ali Kemal Uygur'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/356) '••••• 311 ; 

. ; . ; Yorum istekleri 

1. '— Af Kanununun 7 nci maddesinde
ki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para 
cezaları) nm da dâhil olup olmıyacağmm 

Sayfa 
yorumlanmasına dair (3/180) 64>94,172.:1$5,185 

2. -r- Askerlerin >zat işlerine taallûk, eden : 
dâvalarından, Türkiye Cumhuriyeti : Emek
li Sandığı Kanununun 8- nci maddesinin 
(Ç) fıkrasında bahsedilen çeşitli-ödemeler
den mütevellit, dâvaların rüyet yetkisinin 
yorumlanmasına dair-(3/381) • 431 

B. M. M. BAŞKANLIĞI TEZKERESİ 
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi hakkında (3/402) 5 
(3/409) ' .280 

CUMHRBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — îzinli bulunan Sağlık ve Sosyal 

Yardım" Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ-a 
İçişleri Bakam Etem Menderes'in ve- . 
killik edeceğine dair (3/327) 126 

2. — NATO Konseyine Hükümetimiz 
adına iştirak için Paris 'e giden Dışişleri 
Bakanı Fuad Köprülü'nün dönüşüne ka
dar kendisine Başbakan Adnan Menderesy-
in vekâlet edeceğine dair (3/410) 237-238 

3. — Yugoslavya'ya giden Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin, dönüşüne 
kadar kendisine. Çalışma Bakanı Samet 
Ağaoğlu'nun vekillik edeceğine dair 
(3/417) 388 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanlan 

İşletme Genel Müdürlüğü 1949'Bütçe yılı 
Kesinhesabma ait, Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/416) 354 

2. — Devlet Orman İşletmesiyle kereste 
fabrkalai'i.nın. 1949 yılı muameleleri hak
kında tanzim edilen raporun bilançolarla 
birlikte sunulduğuna dair (3/411) t 279 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Kesinesabraa ] 
ait Uygunluk Bildiriminin unulduğuna da
ir (3/403) 93 

4. ,— Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Ke
sinhesabma ait Uygunluk Bildirimimin 
sunulduğuna dair (3/407) 199 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair (3/408) 199 
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1. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe 
yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiri-' 
minin sunulduğuna dair <( 3/343) 431 

2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/337) 431 

3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/337) 431 

4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabüna ait 
•Çygunluîk : Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/385) 431 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabma 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/338) / 432 

6. — Hudut ve. Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabma 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/374) 432 

7. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Ke
sinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair (3/345) 125,185:186,188, 

191,191,192:195 
8. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesin-

Sayf a 
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair (3/377) 280,315,327,329,339,340: 

343 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZ
KERESİ 

1. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ile komisyon raporunun iadesine » 
dair (3/415) 305 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZ
KERESİ 

1. — Antalya Milletvekili Ahmet Tekc-
lioğlu'nun, Gelir Vergisi Kamum ile Vergi 
Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiş--
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Ge
çici Komisyona havale edilmesi (3/406) 199:200 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZ
KERESİ 

1. — Gelir ve Kurumlar vergileri ka-
ııunlariyle Vergi Usul Kanununda ve bu 
kanunun 5815 sayılı -Kanunla değiştirilen 
bâzı maddelerinde değişiklikler yapılmasına 
ve bu kanunlara bâzı madde ve fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarıları ile Kars ' 
Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Gelir 
Vergisi Kanununun 10 ncu ve 11 nci mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin Geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair (3/404) 126:127 

TUTANAK ÖZETLERİ 
10 ncu Birleşime ait tutanak özeti 
11 nci » » » » 
12 nci » » » » 
13 ncü » » » » 
14 ncü ,» » » » 
15 nci » » » » 

2:3 
36<37 
90:93 

124:125 
170 

198:199 

16 nci Birleşime ait tutanak özeti 
17 nci » » » » 
18 nci » >> » » 
19 ncu » » » » 
20 nci » » » » 
21 nci » » » » 

YOKLAMALAR 
4, 

38, 
93, 

126,144, 
171,185, 

199, 

235:236 
278:279 
309:310 
353:354 
384:387 
430:431 

237,258, 
280,294, 
312,330, 
354,374. 

388, 
432, 
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DÜZELTÎŞLEE 

Sütun Satır .. Yanlış Doğru 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
38 
8 

19 
20 
25 
43 
15 

3036 
ırza tecavüz 
Millî Savunma Komisyonu adına 
dikkatli konuş sesleri 
yor sesleri 
Bas dilini 
eksilmiştir 
önergeler 

4036 
zabıtaya tecavüz 
G-eçici Komisyon sözcüsü 
dikkatli konuş 
yor 
Bask dilini 
eskimiştir 
önerge 

t 

Diğer düzeltişlerin bulunduğu sayfalar: 
Sayfa 

31, 121/191/231,339,423 



Söz alanlar 

Sayfa 
Halide Edib Adıvar (İzmir) - 491 sa

yılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekraf 
meriyete girmesi hakkındaki Kanun.müna
sebetiyle 299,300 

Salâhaddin. Âdil (Ankara) - Emir ve 
Seyis Erleri hakkındaki Kanun tasarısı 
münasebetiyle 218,226 

Abdürrahman Fahri AğaoğTu (Kon
ya) - Af Kanununun 7 nci maddesindeki 
(Vergi cezaları) v tâbirinin muhtevasına, 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para 
cezaları) ııın da dâhil olup olmıyacağmm 
yorumlanmasına dair komisyon raporları 
münasebetiyle 179,184,185 

îzzet Akçal (Rize) - Af Kanununun 7 
nci maddesindeki (Vergi cezaları) tâbiri
nin muhtevasına, Gümrük Kanununda ya
zılı bulunan (para cezaları) nm da dâhil 
olup olmıyacağmm yorumlanmasına dair 
komisyon raporları münasebetiyle 184 

—• Kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
leri hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
•olan kanun teklifi münasebetiyle 204,205 

—. Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle 26 

Kenan Akmanlar (Çanakkale) - Tekel 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4896 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması
na dair olan 5804 sayılı Kanuna geçici bir 
maddo eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 17,19,20 

Refet Aksoy (Ordu) - Temsil ödeneği-

Sayfa 
hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi müna
sebetiyle 28 

Y. Muammer Alakant (Devlet Bakanı) -
Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm Kars'ta 
mevcut arazi ihtilâflarının süratle halli ve 
mülkiyet haklarının nizam altına alınması 
hususunda ne gibi tetkikler yapıldığına ve 
alman neticelere dair, sözlü sorusuna ceva
bı 446,448 

— Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'-
nun, Ayın Tarihi Dergisinin ne maksatla 
yayınlandığına, yıllık masrafının Devlete 
kaça mal olduğuna ve mezkûr dergide ya
yınlanan yazılara dair sözlü sorusuna ce
vabı 359,360,363,364 

— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
22 Mayıs 1950. tarihinden bugüne kadar 
resmi ilânlar hakkında kaç kararname çı
karıldığına ve bu iş için ödenen para mik
tarına, kararnamelerin kanunlarda yazılı 
olmıyan hükümleri ihtiva etmesinin doğru 
olup olmadığına ve resmî ilân kararname
leri ile tatbikatının fikir hürriyetine ne gi
bi fayda ve zararları olacağına dair sözlü 
sorusuna cevabı 238,241,242,244 

— Trabzon Milletvekili Salih Esad Al-
peren'in, İstanbul'da muvakkaten Bahriye 
Müzesi olarak işgal edilen Bezmiâlem Vali
de Sultan Camiinin tahliye edilerek mak
sadı tesisinde kullanılması hakkında sözlü 
sorusuna cevabı 246 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller'in, bugüne kadar hangi 
gazetelere ne miktar resmî ilân tevziatı ya
pıldığına muhalefet organı olan gazetelere 
verilen resmî ilânlarda takip edilen usule 
ve Kudret Gazetesine resmî ilân verilme
mesi sebebine dair sözlü sorusuna cevabı 249, 

251,253,254 
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— Zonguldak Mili et vekil i Abdürrah- i 
man Boyacıgiller'in, Yunan Kıral ve Kıra-
Hçesi şerefine verilen resmi kabule Millet 
Partisinin davet edilmemesi sebebine ve 
alelumum resmî davet ve merasimlerde si
yasi parti Genel Başkan ve Meclis Grupu 
Başkan ve temsilcilerinin hazır bulunmala
rı için davetiye gönderilmemesi sebebine 
dair sorusuna cevabı 247 

Salih Esad Alperen (Trabzon) - İstan
bul'da muvakkaten Bahriye Müzesi olarak 
işgal edilen Bezmiâlem Valide Sultan Ca
mimin tahliye edilerek maksadı tesisinde 
kullanılması hakkında sözlü sorusu münase
betiyle 246. 

Ferit Alpiskender (Diyarbakır) - 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tek
rar meriyete girmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 129,130,161 

Kâzım Arar (Çankırı) - Emir ve Seyis 
Erleri hakkındaki kanun tasarısı münase- ı 

betiyle 330 j 
Pertev Arat (İzmir) - C. H. P. Genel j 

Başkanı ve Malatya Milletvekili İsmet înö- j 
nü'nün, 5 Ekim 1952 Pazar günü İzmir'- j 
de Cumhuriyet meydanında.söylediği nu- ' j 
tuk hakkında umumi olarak Hükümet gö- ' • -
rüşünün açıklanmasına dair sözlü sorusu 
münasebetiyle • ' 264 

—- Emir ve Seyis Erleri hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 415 

— Erzurum. Mehtiefendi Mahallesinden i 
îbrahimoğlu Rifat Topal'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi münasebetiyle 106,107 

— Kan gütme sebebiyle islenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail-. 

Hüseyin Balık (Zonguldak) 1 Bugüne 
kadar hangi gazetelere ne miktar resmî 
ilân tevziatı yapıldığına, muhalefet organı 
olan gazetelere verilen resmî ilânlarda ta
kip edilen usule ve Kudret Gazetesine 
resmî ilân verilmemesi sebebine dair sözlü 
soru münasebetiyle 253,255,256 

Sayfa 
leri hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3286 sayılı Kanunun hîızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve (bu ka
nuna Mzı maddeler eklenmesine dair olan 
kanun teklifi münasebetiyle 203 

— Taşova İlçesinin Amasya îline bağ
lanması hakkındaki Kanun münasebetiyle 411 

Sadri Maksudi Arsal (Ankara) - 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar 
meriyete girmesi hakkındaki 'Kanun mü
nasebetiyle- 131,133,134,139,154, 

v ; 165,201,291,300,303 
Vacid Asena (Balıkesir) - Af Kanu

nunun 7 nci maddesindeki (vergi ceza
ları) tâbirinin muhtevasına, Gümrük Ka
nununda .yazılı bulunan (para cezaları) 
nın da.dâhil olup olmıyacağmın yorumlan- . 
masına dair. komisyon raporları münase
betiyle 176,178,183 

• Sırn Atalay (Kars) - Kars ' ta mevcut 
arazi ihtilâflarının süratle 'halli ve mülki
yet haklarının nizam altına alınması hûsu- • 
sunda ne gibi tetkikler yapıldığına ve alı
nan neticelere dair, sözlü sorusu münase
betiyle .446 

— Kavurma imal ve satışından dolayı 
tahakkuk -etmiş olan Muamele vergileri
nin terkini hakkındaki kanun teklifi mü- " 
nasebetiyks 11 

Sıtkı Atanş (Tokad) - Emir ve Seyis 
Erleni hakkındaki 'kanun tasarısı münase
betiyle : 322 

| Abdullah Aytemiz (Maraş) - Eski Te
kel Başmüdürü Saffet Kâ'hyaöğliı "hakkıri-
daki Dilekçe Komisyonu raporu münase
betiyle 319,320,321 

— Geçen Tutanak özeti hakkında 354,355 
Kemal Balta (Rize) - Emir ve seyis er

leri hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 333,416 

— Kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail-
Jeri hısımları hakkında tatbik olunacak 



34 
Sayfa 

muameleye dair 323(> sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu-. 
na. bâzı maddeler eklenmesine dair olan 
kanun teklifi münasebetiyle 211 

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon)* - 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar 
meriyete girmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle .156 

Ahmet Hamdi Başar (İstanbul) -
Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi 
cezaları) tabirinin muhtevasına, Gümrük 
Kanununda yazılı bulunan (Para cezaları) 
ınıı da dâhil olup olmayacağının yorum
lanmasına dair komisyon raporları müna
sebetiyle 179,184 

Ahmet Ba§ıbüyük (Çorum) - Emir ve 
seyis erleri hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 321,322,323,324,325,327,336,413,415 

Avni Başman (İzmir) - 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun tekrar meriyete 
girmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 290, 

291 
Cevdet Baybura (Gümüşane) - Ayın Ta

rihi Dergisinin ne maksatla yayınlandığı
na, yıllık masrafının Devlete kaça malol-
duğuna ve mezkûr dergide yayınlanan ya
zılara dair sözlü soru münasebetiyle 365 

Mithat Benker (İstanbul) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar meri- • 
yete girmesi hakkındaki Kanun münase- ' : 

betiyle . 397,408,409 
İsmail Berkok (Kayseri) - Emir ve 

Seyis Erleri hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 327416 

Zihni Betil (Tokad) - 491 sayılı Teşki
lâtı Esasiye Kanununun tekrar meriyete 
girmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 

— Taşova İlçesinin Amasya iline bağ
lanması hakkındaki Kanun münasebetiyle 

Ömer Bilen (Ankara) - Emir ve Se
yis Pirleri hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 

.— ErzUı-um deprem felâketzedeleri ya
rarına bir keşide tertibi için Millî Piyango 

294,; 
.297 

410 

228 

IS ay fa 
İdaresine yetki verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle 100 

Necip Bilge (Niğde) - 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun-tekrar meriyete 
girmesi-hakkındaki Kanun, münasebetiyle 134, 

137,405,407,409 
Abdürrahman Boyacıgiller (Zongul

dak) - Bugüne kadar hangi gazetelere ne 
miktar resmî ilân tevziatı yapıldığına, mu
halefet organı olan gazetelere verilen res
mî ilânlarda takibedilen usule ve Kudret 
Gazetesine resmî ilân verilmemesi sebebine 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 249,250,251, 

252,253,254,256,257,258 
— Gündemde bulunan kanun tasarı ve 

tekliflerinin sorulardan önce görüşülmesi 
hakkındaki önerge münasebetiyle 128 

—• Kok kömürü tevziatının gecikmesi 
ve kömür istihsalini artırmaya matuf gay
retlerin semere vermemesi sebeplerine, Zon
guldak'ta Kozlu bölgesinde vukubulan gri
zu hâdisesinde hâsıl olan zarar miktarına, 
gemilerde kullanılan küllü kömürlere ve 
kok ve linyit, satışı işinin bütün memlekete 
teşmiline, linyit istihsal ve satış durumu ile 
linyitlerimizden kok ve azot istihsaline, 
azotlu gübrelerin imali hakkındaki çalışma
lara ve Zonguldak havzasında yapılmakta 
olan lâvvarların inşaat durumuna dair söz
lü- sorusu münasebetiyle 271,273 

— Usul. hakkında • ' 57,128 
-— Yunan Kıra I ve Kıraliçesi şen.1 fine 

verilen resmi kabule Millet Partisinin davet 
edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî da
vet ve merasimlerde Siyasi Part i Genel Baş
kan ve M'eelis Grupu Başkan ve temsilcile
rinin hazır bulunmaları için davetiye gön
derilmemesi sebebine dair sözlü sorusu mü
nasebetiyle 247,248 

M. Remzi Bucak (Diyarbakır) - Erzu
rum. deprem felâketzedeleri yararına bir 
keçide tertibi için Millî Piyango İdaresine 
yetki verilmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 99 
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Sayfa 
Fethi Çelikbaş (Burdur) - 1702 ve 1880 

sayılı kaunlarm tadiline dair 2517 sayılı 
Kamumun birinci maddesinin (B) fıkrası- --
nm-değiştirilmesi ve (C) fıkrasının da yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 7 

Abbas Çetin (Kars) - Emir ve Seyis Er
leri hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 414 

Osman Şevki Çiçekdağ ("Adalet Ba
kanı) - Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci'nin. 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dol ay isiyle müsebbipleri hakkın
da yapılan tahkikatın ne safhada olduğu
na ve Hükümetin bu hususta ne düşündü-

Avni Doğan (Yozgad) - Alaca - Ma
mure - Zile istikametinden Kümbet Ovası
nın Zile ve Alaca şosesine, Yozgad - Sor
gun - Çekerek - Tokad istikametinden A-
tova'nm her iki cihetteki ana yollara rap-
tınm düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü sorusu münasebetiyle 378 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl)) - Af 
Kanununun 7 nci maddessindeki (vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına, Gümrük 
Kanununda yazılı bulunan (para cezalan) 
nm da dâhil olup olmıyacağmm yorumlan
masına dair komisyon raporları müna
sebetiyle 175,179 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) . 1936 
senesinde öldürülen vatandaşlar dolayı-
siyle müsebbipleri hakkında yapılan tah
kikatın ne safhada olduğuna ve Hüküme
tin bu hususta ne düşünüldüğüne dair söz
lü sorusu münasebetiyle 433 

Süreyya Endik (Çanakkale) - 1952 yı
lı başında Çanakkale'ye gönderilmiş bulu-

Say^a 
güne dair olan sözlü sorusuna cevabı 433 

— Erzincan Milletvekili Sabit Sağır-
oğlu'nün, Keşaii Hukuk Mahkemesinin ne 
için lâğvedildiğine ve mezkûr mahkeme 
yargıcı Arif Kar t 'm bu suretle açıkta bı
rakıldıktan sonra aynı mahkmenin tekrar 
ne için açıldığına dair sözlü sorusuna ce
vabı 370,372 

— Kan gütme Sebebiyle İşlenen Adam 
öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Fa
illeri Hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesin ve bu anuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair olan kanun 
teklifi münasebatiyle 214 

— 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun tekrar meriyete girmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 151,152 

— Erzurum Mehtiefendi Mahallesinden 
İbrahinıoğlu Rifat Topal'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 109 

— - Kan Gütme sebebiyle işlenen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri 
hısımları hakkında tatbik olunacak muame
leye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair olan kanun 
teklifi münasebetiyle 189 

ııan «iktitea-di Kalkındırma Heyeti» nin ver
miş oHması lâjzınugelen raporu üzerinde her 
hangi bir karar alınıp alınmadığına dair 
sözlü sorusu münasebetiyle 59,60,61 

— Erzurum Mehtiefendi Mahallesinden 
îbrahimoğlu Rifat Topal'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi münasebetiyle 109 

D 

E 



Sayfa 
Sabri Erduman (Erzurum) - Emir ve 

Seyis Erleri hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 334 

— Erzurum deprem felâketzedeler^ ya
rarına bir keşide tertibi için Millî Piyango 
İdaresine yetki verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle 94 

— Erzurum Mehtiefendi Mahallesinden ....... 
İbrahimoğlu Rifat TopaFa vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 108 

Kemal Eren (Amasya) - Temsil ödene
ği hakkındaki kanuna ek kanun teklifi mü
nasebetiyle 23 

Semi Ergin (Manisa) - Deniz Tahmil 
ve Tahliye Cemiyetti Teavün Sandığının 
Tasfiyesi hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle 317 

Hayrettin Erkmen (Giresun) - Ka
vurma imal ve satışından dolayı tahakkuk 
etmiş olan Muamele vergilerinin terkini 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 10,11 

Sayfa 
Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - Af Ka

nununun 7 nci maddesindeki (vergi ce
zaları) tâbirinin mu'htevasma, Gümrük 
Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) 
nın da dâhil olup olmıyacağının yorum
lanmasına dair komisyon raporları müna
sebetiyle 175,185 

— Erzurum deprem felâketzedeleri ya
rarına bir keşide tertibi için Millî Piyan
go İdaresine yetki verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle 66 

Agâh Erozan (Bursa) - Temsil ödene
ği 'hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi 
münasebetiyle 22,24 

Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon) - Kan 
Gütme Sebebiyle İşlenen Adam öldürme 
ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hı
sımları Hakkında Tatibik Olunacak Mu
ameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve !bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair olan 
kanun teklifi münasebetiyle 207,208,209, 

210,213 

Fikret Filiz (Kırklareli) - Af Kanunu
nun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) 
tâbirinin muhtevasına, Gümrük 'Kanunun

da yazılı :bulunan (para cezaları) nın da 
dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına 
dair komisyon raporları münasebetiyle 181 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Af Kanu
nunun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) 
tâbirinin muhtevasına, Gümrük Kanunun
da yazılı bulunan (para cezaları) nın da 
dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına 
dair komisyon raporları .münasebetiyle „ 180 

— Kah Gütme Sebebiyle İşlenen Adam X 
ttld ürme ve 'Buna Teşebbüs Cürümleri Fa- j 

illeri Hısımları Hakkında Tatbik Oluna
cak Muameleye dair 3236 sayılı 'Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve W 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

olan kanun teklifi münasebetiyle 187,204,208, 
209,211,214,215 

— Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4036 sayılı ıKanuniiın 
bâzı maddelerini değiştiren 4896 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair olan 5804 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi 'münasebetiyle 17,21,186 

Bedri Nedim Gröknil (İstanbul) - Demiz 
Tahmil ve Talhliye Cemiyeti Teavün San
dığının Tasfiyesi 'hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 318 
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— Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle 27 

Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Yargıtay 
üyesi Hüseyin Kâzım Suda hakkındaki 
Dilekçe Komisyonu raporu münasebetiyle 111,112 

Asım Gündüz (Kütahya) - Emir ve se
yis erleri hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 325 

Enver Güreli (Ekonomi ve Ticaret Ba
banı) - Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, İ952 yılı başında Çanakkale'ye 

Sayfa 
gönderi imiş bulunan «İktisadi iKa İlkindi rma 
Heyetinin vermiş olması lâzımgelen rapo
ru» üzerinde her hangi bir karar alınıp 
alınmadığına dair sözlü sorusuna cevabı 58,59, 

61. 
Ahmet Gürkan (Tokad) - Taşova lice-

sinin Amasya İline bağlanması hakkındaki 
kanun münasebetiyle 411 

Saffet Gürol (Konya) - Temsil ödeneği 
hakkındaki kanuna ek kanun teklifi mü
nasebetiyle . 2 4 

Hadi Hüsman (İstanbul) - Af Kanunu
nun 7 ııci maddesindeki (Yergi cezaları) 
tâbirinin muhtevasına, Gümrük Kanun-

H 
da yazılı bulunan (Para cezaları) nın da 
dâhil olup olmıyacağınm yorumlanmasına 
dair komisyon raporları münasebetiyle 183 

Tevfik ileri (Millî Eğitim Bakanı)-
Afyon Karahisar Milletvekili Ali îhsan 
Sâbis'in Topkapı Sarayındaki Şah Tahtı
nın elimize geçtiği zamanki halini muhafa
za edip etmediğine ve aynı yerde mevcut 
gümüşten mamul masa saatinin bugünkü 
durumuna dair sözlü sorusuna cevabı [ 357 

— 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun tekrar meriyete girmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 159 

— Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk 
Sanaç'ın, C. H. P. İktidarı tarafından 
yapılan ilkokullarla iki yıldan beri D. P. 
İktidarı tarafından yaptırılan ilkokulla-
n n sayılma, köylerimizin topyekûn ilk
okula kavuşması için bir program hazır
lanıp hazırlanmadığına, köy enstitüleri
nin durumlarına ve bu sene bu müessese
lere az öğrenci alındığı yolundaki iddia
nın doğru olup olmadğma dair sözlü so
rusuna cevabı 437,439 

— Erzincan Milletvekili Sabit Sağır-
oğlu'nun, Tercan'daki Yetiştirme Mektebi 
Müdürü Hilmi Erbuğ'un ne sebeple vazi
fesinden uzaklaştırıldığına dair sözlü so

rusuna cevabı 368,369,370 
— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 

22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
resmî ilânlar hakkında kaç kararname çı
karıldığına ve bu i$ için ödenen para mik
tarına, kararnamelerin kanunlarda yazılı 
olmıyan hükümleri ihtiva etmesinin doğru 
olup olmadığına ve resmî ilân kararname
leri ile tatbikatının fikir hürriyetine ne gi-
b' fayda ve zararları olacağına dair sözlü 
sorusuna cevabı 245 

Halil İmre (Sivas) - Temsil ödeneni 
hakkındaki kanuna ek kanun teklifi müna
sebetiyle 25,26 

Hâmid Şevket İnce (Ankara) - 491 sa
yılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar-
meriyete girmesi, hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 130,131,149,150 

Refik Şevket înce (Manisa) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar meri
yete girmesi hakkındaki Kaııun münase
betiyle 295 

— Eski Tekel Başmüdürü Saffet Kâhya-
oğlu hakkındaki Dilkçe Komisyonu raporu 
münasebetiyle 318,319 



Sayfa 
-~ Yargıtay üyesi Hüseyin Kâzım SÜda, 

hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu mü
nasebetiyle ; ,110,112 

Ali Rıza încealemdaroğlu (Zonguldak) -
Bugüne kadar hangi gazetelere ne miktar 
resmî ilân tevziatı yapıldığına muhalefet 
organı olan gazetelere verilen resmî ilân
larda takip edilen usule ve Kudret Gazete
sine resmi ilân verilmemesi sebebine dair 
sözlü soru münasebetiyle ' 250,252,254 

İsmet înönü (Malatya) - 5 Ekim 1952' 
Pazar günü İzmir'de Cumhuriyet Meyda-

âayfo 
ninda söylediği nutuk hakkında umumi ola
rak Hükümet görüşünün açıklanmasına 
dair İzmir Milletvekili Pertev Arat 'm, Baş
bakanlıktan olan sözlü sorusu münasebe
tiyle 

Ali Fahri îşeri (Balıkesir) - Emir ve 
Seyis Erleri hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 

— Taşıt kazalarını önlemek için ne gibi 
tedbirler alındığına dair sözlü sorusu mü-
nasebetivle 

295 

21C 

379 

K 
Sadettin Karacabey (Bursa) - Emir 

ve Seyis Erleri hakkındaki Kanım Tasa
rısı münasebetiyle 414 

Enver Karan (Erzurum) - Erzurum 
deprem felâketzedeleri yararına bir ke
şide tertibi için Millî Piyango idaresine 
yetki verilmesi hakkındaki kanun .tekli
fi münasebetiyle. 66 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğilu (Manisa) -
Bugüne kadar hangi gazetelere ne mik
tar resmî ilân tevziatı yapıldığına, 
muhalefet organı olan gazetelere verilen 
resmî ilânlarda takip edilen usûle ve Kud
ret Gazetesine resmî ilân verilmemesi se
bebine dair sözlü soru münasebetiyle. 257 

— Geçen tutanak özeti, hakkında 055 
Mehmet Kartal (Malatya) - Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı İdare Kuru
lu üyeliğine tâyin edilmiş olan İsmet.Boz
doğan'm Emekli Sandığı Kanunun un 4 
ncü maddesindeki vasıfları haiz olup ol
madığına dair sözlü sorusu münasebetiy
le \ : 266-

Cemal Kıpçak (Zonguldak) - 5434 sayı
lı (Türkiye Cuhmuriyeti Emekli Sandığı) 
kanununun geçici .52 nci maddesinin 4 ncü . 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle. 13,15 

Vasfi Mahir Kocatürk (Gümüşane) -
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tekrar mer'iyete girmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle. 138,139 

Fuad Köprülü (İstanbul) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tek
rar meriyete girmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 153,154 

Doğan Köymen (Giresun) - Bugüne ka
dar hangi gazetelere ne miktar resmî ilân 
tevziatı yapıldığına, muhalefet organı olan 
gazetelere verilen resmî ilânlarda takip 
edilen usule ve Kudret Gazetesine resmî 
ilân verilmemesi sebebine dair sözlü soru 
münasebetiyle 255,312 

— Erzurum Mehtiefendi Mahallesinden 
İbrahimoğlu Rifat Topal'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağanmasma dair ka
nun teklifi münasebetiyle 107 

Hulusi Köymen (Bursa) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar 
meriyete girmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 406,407 

Seyfi Kurtbek (Millî Savunma Bar 
kanı) - Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, 1952 senesi başından beri 
nerelerde ve hangi tarihlerde askerî uçak 
kazaları olduğuna, bu yüzden uğranılan 
insan ve malzeme kaybına, kazaların se
beplerine ve tahdidi için ne gibi tedbirler 
alındığına, bu sene Hava Harb Okuluna 
ne kadar talebe alındığına ve yedek su
baylardan pilot olmak için müracaat eden
lerin sayısına dair sözlü sorusuna cevabı 358 

— Emir ve Seviş Erleri hakkındaki 



kanun tasarısı münasebetiyle 
— Malatya Milletvekili Mehmet Kar

tal'ın Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı idare Kurulu üyeliğine tâyin edilmiş 
olan ismet Bozdoğan'ın Emekli Sandığı Ka
nununun 4 ncü maddesindeki vasıfları 
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226,228,327,339 haiz olup olmadığına dair sözlü sorusuna 
cevabı 

Kasım Küfrevi (Ağrı) - 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun tekrar meriyete 
girmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 

Sayfa 

266 

400, 
404 

M 
Abdürrahman Melek (Hatay) - Hatay'

da iki seneden beri ekilen pamuklara 
aruz olası yeşil ve pempe kurtlarla mü
cadele için: ne gibi tedbir almdığma ve 
alınacağına dair sözlü sorusu münasebe
tiyle 5."),;")(! 

Ferid Melen (Van) - Kamu Alacakla
rının Tahsil Usulü hakkındaki kanun tasa
rısının -Geçici Komisyona havalesine dair 
Adalet Komisyonu raıporu münasebetiyle 281 

— İnşasıaıa devam edilmekte olan 
Genç - Muş demiryolunun ne zaman Muş'a 
ulaşacağına, Muş - Tatvan, hattının inşa
sına Hükünvetin taraftar olup olmadığına 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 43,44 

— (Rüyam) kotrasının Gümrük Res
minden muaf olarak yurda sokulmuş ol
duğunun doğru olup olmadığına ve bu 
kotra için döviz tahsis edilip edilmediğine 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 260,262 

— Van'ın Erciş İlçesinin Zeylûıı mm-
takasmda bulunan Al timlere Harası için 
istimlâk edilmiş ve edilmekte olan emlâk 
ve arazi bedellerinin mülık sahiplerine 
ödenmemesi için bir emir verilip verilme
diğine, verilmişse sebeplerine dair sözlü 
sorusu münasebetiyle 374 

Etem Menderes (İçişleri Bakanı) -
Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'nin, 
taşıt kazalarını önlemek için ııe gibi ted
birler alındığına dair sözlü sorusuna ce
vâbı •'• ' 379 

263 

44 

— Erzincan Milletvekili Sabit Sağır-
oğlu'nun, Tercan'da Hükümet konağı 
yaptırılması için 1953 yılı Bütçesine tah
sisat konulup konulmadığına.'dair sözlü 
sorusuna cevabı 377 

— izmir Milletvekili Pertev Arat'MI, 
(•. H. P..Genel Başkanı ve Malatya Mil
letvekili îsmet inönü'nün, 5 Ekim 1952 
Pazar günü izmir'de Cumhuriyet Mey
danında söylediği nutuk hakkında umumi 
olarak Hükümet görüşünün açıklanması
na dair sözlü sorusuna cevabı 

— Mardin Mi'll etvekil i Aziz Uras 'in, 
Mardin îli-nin asayiş durumu hakkındaki 
sözlü soruşuna cevabı 

Şevket Mocan (Tekirdağ) - Etimesgut 
depolarında.eürümekte olan traktörler ve 
zarara sebep olanlar hakkımda ne mua- • 
mele yapıldığına, 1947 ve. 1949.yıllarında 
karma teftiş heyetlerince tesbit edilen 
orman suiistimalleri hakkındaki raporla
ra dair sözlü sorusu münasebetiyle 54 
. v — Saray l<l<cesi hal'kına mahsus .mahru
kattan ve yapraklı çırpı uçlarmdaaı % 100 
fazla resim alınması, a-ynı, ilce halkının 
çırpılarını kasaba dışında satmak hakkın
dan mahrum edilmeleri ve tarlaları 'mah
sulünün zaptedilmesi sebeplerine dair söz^ 
lü sorusu münasebetiyle , 51,52 

Muzaffer Âli Mühto (Kastamonu) -
Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek 
kanım teklifi-münasebetiyle 27 
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Rükneddin Nasuhiöğlu (Edirne) - Ke
şan Hukuk Mahkemesinin ne için lâğve-
dildiğinc ve mezkur mahkeme yargıcı Arif 
•Kart'm bu suretle açıkta bırakıldıktan 
sonra aynı mahkemenin tekrar ne için açıl-
dığına dair sözlü soru münasebetiyle 

—• Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle 

Emrullah Nutku (Erzurum) - Deniz 

371 

i) t) 

Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün San
dığının tasfiyesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 

— Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 4896 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair olan 5804 sayılı Kanuna 
geçici 'bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetivle 

Sayfa 

316 

19 

O 
Burhanettin Onat (Antalya) - Erzu

rum Mehtiefendi Mahallesinden İbrahim 
oğlu Rifat Topal'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tekli
fi münasebetiyle 105 

Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) - Af Ka
nununun 7 nci maddesindeki (vergi ceza
ları) tâbirinin muhtevasına, Gümrük Ka
nununda yazılı bulunan . (para cezaları) 
nııı da dâhil olup olmayacağının yorum
lanmasına dair komisyon raporları müna
sebetiyle 182 

— Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Ka

nun tasarısı münasebetiyle 220,228,333,338 
— Kan Gütme sebebiyle işlenen adam 

öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
leri hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan . 
kanun teklifi münasebetiyle 210,215 

— Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle • 28 

Celâl Otman (Çankırı) - Emir ve Se
yis Erleri hakkındaki kanun tasarısı mü-' 
nasebetivle - 336 

ö 
Nedim ökmen (Tarım» Bakam) - Ha

tay Milletvekili Âbdurrâhman Melek'in 
Hatay'da iki seneden beri ekilen pamuk
lara arız olan'yeşil 've'pembe kurtlarla 
mücadele için ne gibi tedbir alındığına v$ 
alınacağına dair sözlü sorusuna cevabı 55,56 

— Samsun Milletvekili Muhittin özke-
feli'nin, ziraat makineleri acentelerinin 
protokol esaslarına riayet etmemesi yüzün
den meydana gelen aksaklıkların önünü 
almak için tamir atelyesi tesisi ve yedek 
parça bulundurulması hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair sözlü sorusuna 
cevabı : 366 

— Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'm, Etimesgut depolarında çürümekte 
olan traktörler ve zarara seb-ep olanlar 
hakkında ne muamele yapıldığına, 1947 ve 
1949 yıllarında Karma Teftiş heyetlerince 
tesbit edilen orman suiistimalleri hakkın
daki raporlara dair sözlü sorusuna cevabı 

— Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'm, Saray ilçesi halkına mahsus mah
rukattan ve yapraklı çırpı uçlarından c/o 
.100 fazla resim alınması, aynı ilce halkının 
çırpılarını kasaba dışında satmak hakkın
dan mahrum edilmeleri ve tarlaları mah
sulünün zaptedilmesi sebeplerine dair sözlü 

53 
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sorusuna cevabı 
•*. -— Van Milletvekili. Ferid Helen'in 
Van'ın Erciş İlçesinin Zeylân mmtakasın-
da bulunan Altmdere Harası için istimlâk 
edilmiş ve edilmekte olan emlâk, arazi 
bedellerinin mülk sahiplerine ödenmemesi 
için bir emir verilip verilmediğine, veril
mişse sebeplerine dair sözlü sorusuna 
cevabı 

Muhittin Özkefeli (Samsun) - Ziraat 
makineleri' acentelerinin protokol esasla
rına riayet etmemesi- yüzünden meydana 

50,58 

374 

gelen aksaklıkların önünü almak için ta
mir atelyesi tesisi ve yedek parça bulun
durulması hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair sözlü sorusu münasebe
tiyle ; : • ••• -••• 

Halil özyörük (İzmir) - Af Kanununun 
7 nei maddesindeki (Vergi cezaları) tâbi
rinin muhtevasına, , Gümrük Kanununda 
yazılı bulunan (Para cezaları) nm da dâhil 
olup olmıyacağının yorumlanmasına, dair 
komisyon raporları münasebetiyle. . . . 

Sayfa 

367 

181 

Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) -
Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme 
ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısım
ları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve • bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair olan kanun tek
lifi'münasebetiyle " 213 

Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) -
5434 sayılı (Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı) Kanununun geçici 52 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 14,15,16 

— Erzurum deprem felâketzedeleri yaT . 
rarına bir keşide tertibi için Millî Piyango _ 
İdaresine yetki verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle . 102 

— Kan gütme sebebiyle işlenen adanı 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri faille
ri hısımları hakkında tatbik olunacak mua
meleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair olan kanun 
teklifi münasebetiyle 210,212 

— Malatya Milletvekili Mehmet Kartal '-
m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli ' Sandığı 
İdare Kurulu .üyeliğine tâyin edilmiş olan 
İsmet Bozdoğan'ın Emekli Sandığı Kanu
nunun 4 ncü maddesindeki vasıfları hâiz '. 
olup olmadığına dâir sözlü sorusuna ce- . •*! 
v a b ı • " • . - > • " • " ' • 2 6 5 

— Van' Milletvekili Ferid Melenen,' * 
(Rüyam)" kotrasının Gümrük Resminden 
muaf olarak yurda sokulmuş olduğunun 
doğru olup olmadığına ve bu kotra için 
döviz tahsis edilip edilmediğine dair söz
lü sorusuna cevabı . - • . 261 

— Van Milletvekili Ferid Melen 'in, 
Van'ın Erciş İlçesinin Zeylân mmtakasmda 
bulunan Altmdere Harası için istimlâk 
edilmiş ve edilmekte olan - emlâk ve arazi 
bedellerinin mülk - sahiplerine ödenmemesi 
için bir emir verilip verilmediğine dair 
sözlü sorusuna cevabı 374 

Abidin Potuoğlu (Eskişehir) - Ayın 
Tarihi Dergisinin ne maksatla yayınlandı
ğına, yıllık masrafının Devlete kaça mal 
okluğuna ve mezkûr dergide yayınlanan 
yazılara dair sözlü soru münasebetiyle 364 
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Ali îhsan Sâbis (Afyon Karahisar) -

1052 senesi başından beri nerelerde ve 
hangi tarihlerde . askerî uçak kazaları ol
duğuna, bu yüzden uğranılan insan ve 
malzeme kaybına, kazaların sebeplerine 
ve tahdidi için ne gibi tedbirler alındığı
na, bu-sene Hava Harfe Okuluna ne kaçlar 
talebe alındığına ve yedek subaylardan 
pilot olmak için müracaat edenlerin sayı
sına dair sözlü sorusu münasebetiyle 

— 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun tekrar meriyete girmesi 'hakkında
ki Kanun münasebetiyle 

— Topkapı Sarayındaki Şah Tahtının 
elimize geçtiği zamanki halini muhafaza 
edip etmediğine ve aynı yerde mevcut gü
müşten mamul masa saatinin bugünkü du
rumuna dair sözlü sorusu münasebetiyle 

Sabit Sağıroğ-lu (Erzincan) - Keşan 
Hukuk Mahkemesinin ne için lâğvedildi-
girie ve mezkûr mahkeme yargıcı Arif 
Kart 'm. 'bu suretle açıkta bırakıldıktan 
sonra aynı mahkemenin tekrar ne için 
açıldığına dair sözlü.sorusu münasebetiyle 

— Malatya - Kemaliye - Erzincan ve 
tfivas - Koçgiri - Kuruçay - Erzincan yol
larının inşasına ne zaman başlanacağına, 
Refahiye - Kemah yolundaki inşaatı sına
iye için tahsisat verilip verilmiyeceğine, 
Dumanlı veyahut Cebesoy istasyonları ci
varındaki Fırat Nehri üzerinde bir köprü 
yapılıp yapılmayacağına dair sözlü sorusu 
münasebetiyle 

359 

150 

357 

371, 
373 

376 

Sayfa 
— Tercan'da Hükümet konağı yaptı

rılması için 1953 yılı Bütçesine tahsisat 
konulup' konulmadığına dair sözlü sorusu 
münasebetiyle 377 

— Tercan'daki yetiştirme mektebi mü
dürü Hilmi Erbuğ'un ne sebeple- vazifesin
den uzaklaştırıldığına dair sözlü sorusu 
münasebetiyle 308,369,370 

Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ) - G. H. P. 
iktidarı tarafından yapılan ilkokullarla/ 
iki yıldan 'beri D. P. iktidarı tarafından 
yaptırılan ilkokulların sayısına, köyleri
mizin topyekûn ilkokula kavuşması için 
bir program hazırlanıp hazırlanmadığına, 
köy enstitülerinin durumlarına ve bu sene 
bu müesseselere az öğrenci alındığı yolun
daki iddianın doğru olup olmadığına dair 
sözlü sorusu münasebetiyle 444 

Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) - 491 sa
yılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar 
meriyete girmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle • ' ' • 131,146,148,149,150 

Rifat Sivişoğlu (Zonguldak) - Erzurum 
deprem felâketzedeleri yararına bir keşi
de tertibi için Milli Piyango İdaresine yet
ki verilmesi hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 95 

Cevdet Soydan (Ankara) - Kan Gütme 
Sebebiyle İşlenen Adam öldürme ve Buna 
Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları 
Hakkında Tatbik Olunacak Muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun ıbâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair olan kanun 
teklifi'münasebetiyle 113 

Halûk Şaman (Bursa) - Emir ve Seyis 
Erleri hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 224,226,332,337,338,339,417 

Mazhar Şener (Giresun) - Erzurum 

deprem felâketzedeleri yararına bir keşi
de tertibi için Millî Piyango İdaresine yet
ki verilmesi hakkındaki kanun teklifi .mü
nasebetiyle [01 
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Sayfa 
Hasan Reşit Tankut (Hatay) - 491 sa

yılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar 
meriyete girmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 397,399,400 

Hamdullah Suphi Tanrıöver (İstanbul) -
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunumun 
tekrar meriyete girmesi hakkındaki ka
nım münasebetiyle 389 

Mustafa Reşit Tarakeıoğlu (Trabzon) -
Erzurum deprem felâketzedeleri yararına 
bir keşide tertibi için Millî Piyango İda
resine yetki verilmesi ha.kkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 97 

Rifat Taşkın (Kastamonu) - Emir ve 
Seyis Erleri hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 323,325 

Sinan Tekelioğltı (Seyhan) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar meri
yete girmesi hakkındaki kanım münase
betiyle 405 

— Emir ve Seyis Erleri hakkındaki ka
nun tasa n'sı münasebetiyl e 326,327 

— Erzurum Mehdiefendi Mahallesin
den İbrahim oğlu Rifat Topal'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 105.107 

— Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adanı 
öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri 
Failleri Hısımları hakkında Tatbik Olu
nacak Muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair olan kanım teklifi münasebetiyle 202 

— Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle 24 

Ziya Termen (Kastamonu) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar me
riyete girmesi ha.kkındaki kanun münase
betiyle 282,283.284 

— Erzurum deprem felâketzedeleri 
yararına bir keşide tertibi için Millî Pi
yango İdaresine yetki verilmesi hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 96,99 

Hüsamettin Tugaç (Kars) - Kahire 
Hava Meydanına inerken bir tepeye çarpa
rak parçalanan yolcu uçağımızın uğradığı 
kazanın sebebine ve uçak personelimizin 

Sayfa 
yetiştirilme tarzına dair sözlü sorusu mü
nasebetiyle 40 

— Kars İlinin, Ardahan, Paslı, Arpa
çay, Çıldır ve Göle yollarının Önümüzdeki 
kış mevsiminde motorlu nakil vasıtalarının 
işlemesine müsait bir hale getirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu müna
sebetiyle 42 

Muhlis Tümay (Manisa) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun Tekrar 
Meriyete Girmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 394 

Muhit Tümerkan (Sinob) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun Tekrar Mer -
iyete Girmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 395,404 

—-.Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Ka
nun tasarısı münasebetiyle 218 

Cezmi Türk (Seyhan) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar mer'-
iyete girmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 130,131,133,165,284,285,286,289 

—• Erzurum deprem felâketzedeleri ya
rarına bir keçide tertibi için Millî Piyan
go İdaresine yetki verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle 65,98,101 

— 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne ka
dar resmî ilânlar hakkında kaç kararname 
çıkarıldığına ve bu iş için ödenen para 
miktarına, kararnamelerin kanunlarda ya
zılı olmıyan hükümleri ihtiva etmesinin 
doğru olup olmadığına ve resmî ilân ka
rarnameleri ile tatbikatının fikir hürriye
tine ne gibi fayda ve zararları olacağına 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 239,242,245 

Kemal Türkoğlu (Mardin) - Ayın 
Tarihi Dergisinin ne maksatla yayınlan
dığına, yıllık masraflarının Devlete kaça 
malolduğuna ve mezkûr dergide yayınla
nan yazılara dair sözlü sorusu münasebe
tiyle 360,361,362,363,364,365 

— Bugüne kadar hangi gazetelere ne mik
tar resmî ilân tevziatı yapıldığına muha
lefet organı olan gazetelere verilen resmî 
ilânlarda takip edilen usule ve Kudret 
Gazetesine resmî ilân verilmemesi sebebi-
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ne dair sözlü soru münasebetiyle 
— 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanu

nunun tekrar meriyete girmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 

— Geçen Birleşim tutanağı hakkında 
— Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri hakkındaki 4036 Sayılı Kanunun 

Sayfa 
257 

298 
388 

Sayfa 
bâzı maddelerini değiştirici 4896 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair olan 5804 Sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetilye. 

— Temsil ödeneği hakkındaki kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle, 

20 

23,26 

u 
Zihni Ural (Çoruh) - Kan Gütme sebe

biyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Te
şebbüs Cürümleri Failleri Hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 
Sayılı kanunun bazı maddelerinin değis-
yılı kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair olan kanun teklifi mü
nasebetiyle. 188,189,205 

Aziz Uras (Mardin) - Çağ - çağ sula
ma projesinin ne safhada olduğuna dair 
sözlü sorusu münesebetiyle. 50 

— Dicle üzerinde kurulması düşünü
len Varagele hakkındaki sözlü sorusu mü

nasebetiyle. 47 
— Gündemdeki kanun teklifi ve tasa

rılarının sorulardan önce görüşülmesi hak
kındaki önerge münasebetiyle. 6 

— İskenderun - İran Yolunun Ur'fa. -
Midyat - Cizre kısmının ne zaman tamamla
nacağına dair sözlü sorusuna cevabı. 47,48 

— Mardin ilinin asayiş durumu hak
kındaki sözlü sorusu münasebetiyle. 46 

Hadi Üzer (Samsun) - 5434 sayılı 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) 
Kanununun geçici 52 nei maddesinin 4. 
ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle. 11,13,14,15 

ü 
Murad Âli Ülgen (Konya) - Tekel Genel 

Müdürlümü Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 403(> sayılı Kanuninin bâzı maddelerini 
değiştiren 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 
5804 sayılı Kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 

Cevat Ülkü (Aydın) - Kan Gütme Sebe
biyle 'İşlenen Adanı Öldürme ve Buna Te
şebbüs Cürümleri Failleri Hısımları hakkın
da Tatbik Olunacak Muameleye dair 3236 
.sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti-

21 

rihnesiııe ve bu kanuna, bâzı maddeler ek
lenmesine dair olan kanun, teklifi münase
betiyle ' 207,211,215 

— Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle 26 

Yümnü Üresin (Ulaştırma Bakanı) -
Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, 
Kahire Hava Meydanına inerken bir tepe
ye çarparak parçalanan yolcu uçağımızın: 
uğradığı kazanın sebebine ve uçak persone
limizin yetiştirilme tarzına dair sözlü soru
suna cevabı 39,41 
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Sayfa 
Ahmet Kemal Varınca (GKimüşane) -

Erzurum deprem felâketzedeleri yararına 
bir keşide tertibi için Millî Pipango İdare
sine yetki verilmesi hakkındai kanun tek
lifi münasebetiyle 94,103 

— Kavurma imal ve satışından dolayı 
tahakkuk etmiş olan Muamele vergilerinin 
terkini hakkındaki kanun teklifi münase

betiyle 
Sayfa 

8 

— Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle 28 

Ethem Vassaf (Kocaeli) - Erzurum dep
rem felâketzedeleri yararına bir keşide ter
tibi için Millî Piyango İdaresine yetki veril
mesi hakkındaki kanım teklifi münasebe
tiyle 98 

Celal Yardımcı (Ağrı) - 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun tekrar meriye
te girmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 283,297 

Sani Yaver (tstanbul) - 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun tekrar meriyete 
girmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 134 

Memiş Yaaıcı (Erzurum) - Erzurum 
deprem felâketzedeleri yararına bir keşi
de tertibi için Millî Pipango İdaresine yet* 
ki verilmesi hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 96 

— Kavurma imal ve satışından dolayı 
tahakkuk etmiş olan Muamele vergileri
nin terkini hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 9,11 

M. Şevki Yazman (Elazığ) - Emir ve 
seyis erleri hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 412 

Sıtkı Yırcalı (Gümrük ve Tekel Ba
kan Vekili) - Af Kanununun 7 nci mad
desindeki (Vergi cezaları) tâbirinin muh
tevasına, Gümrük Kanununda yazlı bulu
nan (Para cezaları) nın da dâhil olup ol-
mıyacağınm yorumlanmasına dair komis
yon raporları münasebetiyle 173,177,179, 

181,184 
— Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren 4896 sa
yılı kânuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair olan 5804 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 18,19 
— Van Milletvekili' Ferid Melen'in, 

(Rüyam) kotrasının Gümrük Resminden 
muaf olarak yurda sokulmuş olduğunun 
doğru olup, olmadığına ve bu kotra için 
döviz tahsis edilip edilmediğine dair sözlü 
sorusuna cevabı 259,261,263 

Sıtkı Yırcalı (İşletmeler Bakanı) -
Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, 
memleketimizin petrol mevzuu hakkında 
Resmî Gazetenin 22. X I . 1952 tarihli nüs
hasında yayınlanan Bakanlar Kurulu Ka
rarı hakkındaki sözlü sorusuna cevabı 61,64 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
mam Boyacıgiller'in, kok kömürü tevzia
tının gecikmesi ve kömür istihsalini artır
maya m'âtuf gayretlerin semere verme
mesi sebeplerine, Zonguldak'ta Kozlu 
bölgesinde vukubulan grizu hâdisesinde 
hâsıl plan zarar miktarına, gemilerde kul
lanılan küllü kömürlere ve kok ve linyit 
satışı işinin bütün .memlekete teşmiline, 
linyit istihsal ve satış durumu ile linyitle
rimizden kok ve azot istihsaline, azotlu 
gübrelerin imali hakkındaki çalışmalara 
ve Zonguldak havzasında yapılmakta 
olan lâvyarların inşaat durumuna dair 
sözlü sorusuna cevabı 267,273 

Unıran Nazif Yiğiter (Konya) - 491 sa
yılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar , 
meriyete girmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 13Ç| 
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Ali Canib Yöntem (Bursa) - 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar me
riyete girmesi hakkındaki Kanım münase
betiyle . . , . - • , . . . 143,144 
;-.:.• Kemal Yöriikoğlu (Gümüşane) - Af 
Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi ce
zaları) tâbirimin muhtevasına/ Gümrük 

Cahid Zamangil (Trabzon) - Memle
ketimizin petrol mevzuu hakkında resmî 
gazetenin 22 . XI . 1952 tarihli nüshasın
da yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı 
hakkındaki sözlü sorusuna cevabı 62 

Mustafa Zeren (Erzurum) - Erzurum 
Mehtiefendi Mahallesinden İbrahimoğlu 
Rifat Topal'â vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 104,106 

Kemal Zeytinoğlu (Bayındırlık Ba
kanı) - Erzincan Milletvekili Sabit Sağır-
oğlu'nuıı Malatya - Kemaliye - Erzincan 
ve Sivas - Koeğiri - Kuruçay - Erzincan 
yollarının inşasına ne zaman başlanacağı
na, Refahiye - Kemah yolundaki inşaatı 
sınaiye için tahsisat verilip verilmiyece-
ğine, Dumanlı veyahut Ceb'esoy istasyon
ları civarında Fırat Nehri üzerinde bir 
köprü yapılıp yapılmıyacağma dair sözlü 
sorusuna cevabı 376 

—- Erzurum deprem felâketzedeleri 
yararına bir keşide tertibi için Millî Pi~ • 
yango İdaresine yetki verilmesi hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle 400,101 

— Hatay Milletvekili Abdürrahman 
Melek'in, şiddetli yağmurlar yüzünden 
sel felâketine uğramış olan Hatay İlinin 
Dörtyol İlcesine bağlı Ocaklı Köyü ve îs-
k'enderon İlcesine bağlı Karaağaç Köyü 
ile etrafı ve Şek-ere, Çır tına, Aşkarbeyli 
köyleri hakkında ne gibi tedbirler dü-

Sayfa 
Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) 
nm da dâhil olup olmıyacağının yorum
lanmasına dair komisyon raporları müna
sebetiyle 172,176,181,185 

— Eski Tekel Başmüdürü Saffet. Kâh-
yaoğlıı hakkındaki Dil ekçe Komisyonu 
raporu münasebetiyle 321 

z 
şünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı 54 

—• Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç'ııı, Kars İlinin Ardahan, Paslı, Arap-
çayı. Çıldır ve Köle yollarının önümüzdeki 
kış mevsiminde motorlu nak'il vasıtalarının 
işlemesine müsait bir hale getirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna ce
vabı . 42 

— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Çağ-Çağ sulama projesinin no safhada ol
duğuna dair sözlü sorusuna cevabı 49 

—• Mardin Milletvekili Aziz Ura s'm, 
Dicle üzerinde kurulması düşünülen Vara
gele hakkındaki sözlü sorusuna cevabı 47 
; —• Mardin Milletvekili' Aziz Uras'm, 

iskenderun - Iran yolunun Urfa - Midyat -
Cizre kısmının ne zaman tamamlanacağı
na dair sözlü sorusuna cevabı 47,48,49 

— "Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
inşasının devam edilmekte olan Genç - Muş 
demiryolunun ne zaman Muş'a ulaşacağına, 
Muş - Tatvan hattının inşasına Hükümetin 
taraftar olup olmadığına dair sözlü soru
suna cevabı 43 

— Yozgad Milletvekili Avni Doğan'm, 
Alaca - Mamure - Zile istikametinden Küm
bet ovasının Zile ve Alaca şosesine, Yoz
gad - Sorgun - Çekerek - Tokad istikame
tinden Artova'nın her iki cihetteki ana yol
lara raptmın düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü sorusuna cevabı 377 
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