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DEMEÇLER 
J Sayla 

1. — Balıkesir ve Çanakkale vilâyet
lerinde vukubulan zelzele felâketi dola-
yısiyle Büyük Millet Meclisinin teessürle

r i n i bildiren telgraflar çekildiğine dair 
Meclis Riyasetinin beyanatı 6:7 

2. — Bursa Mebusu Halûk Şaman'm, 
vâki davet üzerine Hindistan'a gitmiş bu
lunan heyet achna kendilerine gösterilen 
hüsnükabulü ve Türk Milletine karşı du
yulan dostluk hislerini tebarüz ettiren 
demeci 480:481 

3. — Büyük Millet İteclisi Reisi Refik 
Köraltan'ın, Alman Federal Devleti Par
lâmento üyelerinden bir heyetin Meclisi 

Sayfa 
361 ziyaretleri münasebetiyle demeci 

4. — Çanakkale Boğazında vukua 
gelen Dumlupınar denizaltı ; gemisi facia
sında şehit olan denizcilerimizin mânavi 
huzurlarında saygı duruşu yapılması ve 
deniz kuvvetlerimizle şehit ailelerine Bü
yük Millet Meclisinin teessür ve tâziyet-
lerinin Millî Savunma Vekâletince bildiri
leceğine dair beyanat 

5., — Maliye, Vekili, Haşan Polatkan'm, 
iştirak etmjş. bulunduğu Avrupa iktisadi 
îş Birliği Teşkilâtı VçkUJer Konseyi top
lantısında cereyan eden müzakere ve alı
nan kararlar hakkındaki demeri 255:258 

227 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
ı. Açık bulunan Devlet vekillikleri

ne Burdur MeBusu Fethi Çelikbaş ile Ağrı 
Mebusu Celâl Yardımcı'nın, Millî Eğitim 
Vekilliğine Erzurum Mebusu Rıfkı Salim 
Burçak'in, Gümrük ve Tekel Vekilliğine 
Çanakkale Mebusu Emin Kalafat'in ve 
Çalışma Vekilliğine de Giresun Mebusu 
Hayrettin Erkmen'in tâyin edildikleri 
(3/470), •"'•"''•'r: ' ' ' ",";" 

'2.';•— Avrupa İktisadi İş Birliği Teşki
lâtının Konsey toplantısına iştirak etmek 
üzere Paris'e giden Maliye Vekil; Hasan 
Polatkan'm dönüşüne kadar kendisine İç
işleri Vekili Etem Menderes'in Vekillik 
edeceği (3/453) 

284 

49 

3. — Devlet Vekili Muammer Alakant, 
Millî.Eğitim Vekili Tevfik İleri ve Çalış
ma Vekili Samet Ağaolu'nun istife, ettik
leri (3/462) : . . . . . . ...... 283:284 

4. — Fransız Hükümetinin davetlisi 
olarak Paris'i resmen ziyaret edecek olan 
Başvekil Adnan Menderes'e Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üs-
tündağ'm, Dışişleri Vekili Fuad Köprü'-
lü'ye İçişleri Vekili Etem Menderes'in ve 
Paris'te.toplanacak Avrupa Müşterek Zi
raat Pazarı Konferansına iştirak edecek 
olan Tarım Vekili Nedim ökmen'e de 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'-
nin vekillik edecekleri (3/443) 7 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
6077 — Subay ve Askerî Memurların 

Mecburi Hizmetleri ve İstifaları hak
kında Kanun 51:52 

No. Sayfa 
6078 — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 53 



m. 
6079 

Sayfa 
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1949 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 50: 

51,61,61,80,81 £4 
— Türkiye Cumhuriyeti ve i,-diğer 
Müttefik Devletlerle Japonya arasın
da Washington'da imzalanan ve Ja
ponya ile Barış Andlaşmasmın 15 nci 
maddesinin (a) fıkrasının tatbikından 
doğacak ihtilâfların halline 4air olan 
Anlaşmanın onanması hakkında Ka
nun 52:53,61,61,80,85:88 

No. Sayfa 
6081 — Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hak

kındaki Kanuna ek Kanun 122:123 
6082 — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına da

ir; 1221 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun 53:54, 

351:353 
6083 — Dumlupınar Denizaltı gemisinin 

batması dolayısiyle ölenlerin şehit, dul 
ve yetimlerinin de şehit dul ve yeti
mi sayılmaları hakkında Kanun 351,367, 

406:411 

KARAR 
1830 — Rasim Pasinler'in emekli aylığının tadili hakkında 5&3 

LÂYİHALAR 
1. — Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil meni 
leketlerle Borçlanma, Yardım ve ödeme 
Anlaşmaları akdi için Hükümete yetki 
verilmesine dair 5969 sayılı Kanunla mu
addel 5436 sayılı Kanunun meriyet müd
detinin uzatılması hakkında (1/571) 157 

2. — Âmme Malları kanunu lâyihası 
(1/572) 157 

3. -— Ankara Şehri lâğımları hakkın
daki 4099 sayılı Kanuna ek kanun lâyi
hası (1/573) 157 

4. — Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe 
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/590) 478 

5. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam 
Kazasının Çamlıdere Nahiyesinde (Çam-
lıdere) adiyle yeniden bir kaza kurulması 
hakkında (1/591) 478 

6. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1948 malî yılı Hesabı Katî Kanun 
lâyihası (1/574) • 157 

7. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1949 malî yılı Hesabı Katî kanun lâ
yihası (1/580) 350 

8. — Çeltik ekimi kanunu lâyihası 
(.1/566) 5 

9. — Çı rağan Sarayının İstanbul Bele
diyesine Devir ver Temliki hakkındaki 4872 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair (1/567) 5 

10. — ;Çif'teiyi Topraklandırma Kanu-

nunıı geçici bir madde eklenmesi hakkında 
(1/569) 49 

1.1. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katî 
kanunu lâyihası (1/592) 478 

12. — Erzurum Vilâyeti Pasinler Kaza
sının Aşağıpasinler (Horasan) Nahiyesin
de (Horasan adiyle yeniden bir kaza ku
rulması hakkında (1/593) 478 

13. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı 
Giriş Genel Tarifesi cetvelinin 630 ncu nu
marasına (D) fıkrası ve ihtar eklenmesi 
hakkında (.1/575) 157 

14. — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bâzı maddelerinin ilgasına ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
(1/568) 5:6 

15. — İspençiyari ve Tıbbi Müstahzar
lar Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş bulunan 5 nci maddesinin tadili 
hakkında (1/586) 404 

16. — İstanbul Emniyet Sandığı kanu
nu lâyihası (1/594) 478 

17. — İstanbul Üniversitesi 1949 malî 
yıh Hesabı Katî Kanunu lâyihası (1/576) 157 

18. — İstanbul ve İzmir'de bireiY..>eza 
evi yaptırılması için gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişilmesi hakkında (1/581) 350 

19. — Mehmetoğlıı Yunus Karlıova'nın 
eşi Zehra Karlıova'ya hidamatı vataniye 
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Sayfa 

tertibinden maaş bağlanmasına dair (1/582) 350 
20. — Milletlerarası Sağlık Nizamname

sinin (Dünya Sağlık Teşkilâtının 2 numa
ralı Nizamnamesinin1) lHesdikı hakkında 
(1/587) 404 

21. — Millî Korunma Kanununun 5020 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 neu madde
sinin (V) nci bendinin (b) fıkrasına yeni
den bir hüküm eklenmesine dair (1/595) 478:479 

22. — Muamele Vergisi Kanununun 63 
neü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (1/596) 479 

23. — Muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesi hakkındaki Kanunun ıbâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve göç
menlerle nakledilenlere ve mııhtaç çiftçi
lere tohumluk ve yemeklik dağıtılması 
hakkındaki Kanunun 4 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair (1/577) 157 

24. — Nafıa VeJkâleti Teşkilât ve Va
zifelerine dair 3611 sayılı Kanunun 5 nci 
'maddesinin 4 ncü bendinin değiştirilmesi 
hakkında (1/578) 157 

25. — Orman Umum Müdürlüğü 1951 
yılı Hesabı Kati kanunu lâyihası (1/570) 49 

26. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı He
sabı Kati kanun lâyihası (1/588) 404 

27. — Tekel Umum Müdürlüğünün 
1951 Bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyi
hası (1/597) 479 

28. — Türkiye ile Belçika - Lükseın-
burg Ekonomik 'Birliği arasındaki öde
me Anlaşması müddetinin uzatılmasına 
dair teati olunan mektupların tasdiki hak
kında (1/598) 479 

29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Kırallığı ve Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında 28 Şubat 1953 
tarihinde Ankara'da akdedilen Dostluk 
ve îş'Birliği Andlaşma sının tasdikma dair 
(1/fflMD ••<>". 479 

30,' — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yugoslavya Hükümeti arasında 26 Şu
bat 1953 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri
nin kabulü hakkında (1/583) 350 

Sayfa 

404 

351 

157 

351 

53 

479: 
480 

31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1950 yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 

•i(l/589) . 
!i 32. — Yeniden bir vilâyet ve dört kaza 

kurulması hakkında kanun lâyihası 
(1/584) 
• 33. — Zehra İşık'a vatani hizmet ter
tibinden aylılk bağlanması halkkında 
(1/579) 

34. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği kanunu lâyihası (1/585) 

1. — Askerî Ceza Kanununun 114 neü 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/323) 

2. — Eskişehir Vilâyeti Merkez Kaza
sına bağlı Çifteler Nahiyesinde Çifteler 
adiyle yeniden bir kaza ve bu kazaya 
bağlı olmak üzere Mahmudiye adiyle ye
niden bir nahiye kurulması ve îsmetpaşa 
Nahiyesinin kaldırılması hakkında (1/516) 

3. — Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası (1/530) 122:123 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabi Katisi 
hakkında (1/261) 576 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisi 
hakkında (1/486) 576 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 
Bütçe yıh Hesabı Katîsi hakkında (1/57) 576 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 
Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası 
(1/370) ' 5 7 7 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 
Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası 
(1/371) ' 5 7 7 

9. — Karayolları Trafik kanunu lâyiha
sı (1/242) 54: 80,107- :117>123:154,158: 

188,193:212,229:230 
10. — Kastamonu Vilâyetine bağlı Kar-

gj Kazasının Çorum Vilâyetine bağlanması 
hakkında (1/363) 283 

11. — Köy kariüfnu lâyihası (1/185) 551:552 
12. — Memur Meskenleri inşası haklön-

kındaki 4626 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası (1/347) 283 

13. — Turizm Endüstrisini Teşvik kanu-



Sayfa 
nu lâyihası (1/341) 50,452:469, 

524:543,545:548,570:601 
14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Müte- . 

vekkilî Yemen Kırallığı arasında akdedilen ., 
Dostluk Andlaşmasının onanması hakkında ?• 
(1/496) 479 

15. —Türk iye Cumhuriyeti ve diğer f 

Müttefik Devletler ile Japonya arasında 
Vaşington 'da imzalanan ve Japonya ile 
Barış Andlaşmasının 15 nci maddesinin 

Ağrı (Celâl Yardımcı) 
1. — Redsvekilliğinden istifa ettiğine da

ir (4/340) 367 
Balıkesir (Müfit Erkuyumcu) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti EaneM San

dığı Kanununun ibâzı maddelerinde de|wşitk-
lik yaprltması haMnndalki kanun teMiıfiinin 
geri verlmeSine dair (4/328) 7 

Balıkesir (Sıtkı Yır cali) 
3. — Memurin Kannnumıun 3335 sayılı 

Katntınla değiştirilen 85 nci maddesinin son 
fıfciteis&nm kaldırılması hakkındaki kanun 
teMlfeıin geri verilmesinle dair (4/334) 255 

Erzurum (Bahadır Dülger) 
4» — Dilekçe Komisy onumun 27 . I I . 1953 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki' 5398 
sayılı kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/329) 6 

Eskişehir .(Hasan Polatkan) 
5. — Dilekçe Komisyonunun 16 . I I . 1958 

tarihli. Raf taikk Karar Cetvelindeki 5188 sa
yılı kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/330) 6 

İzmir (Çihad Bahan) 
6. — Bâzı gazetelerin Millî Eğitim Ve

kilini irticai teşvik eder mahiyette gösteren 
neşriyatı hakkında Milî Eğitim Vekilinden 
sözlü sorusu ve soruyu geri aldığına dair 
'(4/331) . 16 

Kars (Sırrı Atalay) 
7. — Amerikalıların Doğu - Anadolu için 

•teklif etmiş olduğu 3,5. milyon döKârlık yar
dımla Kars'ta ne gibi 'tesisler yapılacağınla 
ye hayvancılığın ıslah ve inkişafı için bir 
tarım endüstrisi kurulaması hususunda ha
zırlık yapılıp yaipıllmadığına dair Tarım Ve-

Sayfa 
(a) fıkrası tahtında tahaddüs edecek ihti
lâfların halline dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkında (1/471) 52:53,61,80,85:88 

16. — Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve 
Birlikleri hakkında (1/234) 158 

17. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 
Bütçe yılı -Hesabı Katî kanunu lâyihası 
(1/260) 50:51,61,80,81:84 

18. — Yedek sttoay kanunu 'lâyihası 
(1/459) 480 

killinden sözlü sorulunun geri verilmesine 
dair (4/339) 405 

Kastamonu {Rıfat Taşkın) ve. Ordu 
(Feyzi Boztepe) 

8. — Askerî Yargıtay üyeleriyle sav
cısının yaş hadlerinin tefsir voliyle tesbi-
ti hakkındaki önergesinin geri verilmesine 
dair (4/333) 193 

Konya (Hidayet Ay diner) 
9. — Umumi Heyetin Perşembe günleri 

de toplanmasına dair (4/337) 258 
Rize (İzzet Akçal) 
10. — Hâkimler Kanununun 62 nci 

maddesinin tefsiri hakkında (4/342) 443 
Sivas (Nâzım Ağacıkoğlu) 
11. — Ekalliyet ve ecnebi mekteple

rinde çalışmakta olan Türkçe, Tükçe -
kültür muallimlerinin resmî kadroya alın
maları hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair (4/341) 443 

Trabzon (Hamdı Orhon) 
12. — Belediye Kanununun bâzı mad

deleriyle 4573 ve 4617 sayılı kanunların 
kaldırılmasına ve 2226 sayılı Kanunda 
yazılı «Genel Meclis» tâbirlerinin «Beledi
ye Meclisi» olarak düzeltilmesine dair olan 
kanun teklifinin gündeme alınması hakkın
da (4/332) 91:106 

Urfa (Necdet Açanal) 
13. — Bayındırlık ve Ulaştırma komis-; 

yon!arından çekildiğine dair (4/343) 480 
V&n(Ferid Melen) 
14. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası

nın son iki yıl içinde açtığı ticari krediler 
dol ay isiyle içtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince Meclis soruşturması yapılmasına 

ÖNERGELER 



— 5 - -
Sayfa 

dair (4/338) ^367:398 
Zonguldak (Suat Başol ve £ arkadaşı) 
15. — Madenlerden yapılacak ihracatta 

ödenmekte olan, nispî resimlerin Gelir ve 
Kurumlar Vergisinden mahsubu hakkın
daki kanun teklifinin geri verilmesine* dair 
(4/335) 255 

Denizli (Bâha'Âkşit) 
1. — Maadîn Nizamnamesinin 30 ncu 

maddesindeki (akraba" ve taallûkat7"tâbi-' 

Sayfa 
rinin tefsiri hakkında (4/276) 18:26 

Erzurum (Sabri Erduman) 
2. — Dilekçe Komisyonunun .1 . XI . 

1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki' 
4797 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/284) -.-..,.,.. ,,,....f 553 

Kastamöhiî (Rifai Taşkın)' ve Ordu 
(Feyzi Boztepö) 

3. — Askerî Yargitây üyeleriyle savcı
sının yaş hadlerinin1 tefsir yoliyîe ' tesbitî 
hakkında (4/246f : 193 

Vi> 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/323) 53 

2. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Ma-' 
adin Nizamnamesinin 30 ncu maddesindeki 
(akraba ve taaMkat) tâbirinin tefsiri Hak
kındaki önergesine dair (4/276) 18:26 

3. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-
oğlu'nun, Millî Korunma Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebusu tsmet Olgaç/ın, Millî Ko-' 
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan Feh
mi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Mebu
su Abdullah Ay temiz'in, Milli Korunma 
Kanununun 5020 sayılı Kanunla' değiştiri
len 30 ncu maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki kanun tekliflerine dair 
(2/59,102, 223, 373) 26,50,188:1$9,2İ£ =223,230: 

248,259:276,322:346,353:360,3ftL :364,4İ2:414, 
415,419:437,447:452,524,579 

4. — Konya Mebusu Hidayet Âydmer,-i 

in, Temyiz^ Mahkemesi Teşkilâtına dâir 
1221 sayılı Kanunun 8 hci maddesîriîii de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine da
ir (27484) * - 53:54,351:353 
- 5. — Köy Kanunu lâyihasına dair 
(1/185) 551:552 

6. — Niğde Mebusu Necip Bilge 1mn, 
bakanlıkların kuruluğu ve bakankrâem görev 

554 

288 

ve sorumla*! nakkınâaKî kanun1;eldifıne da
ir (2/360) 

7. — Niğde "Mebusu Necip/Bîlgeye 
seri Mebusu Mehmet' "Özdemir 'in,, Köy 
nununun 28 ve bu kanuna efe 5672 sayılı Ka
nunun!. 1 ye 2 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/453) 

8. — Seyhan Mebusu Sinan 'Tekejiojjlu'-
nun, Başbakan ve bakanların görgv ve ş^-r 
rumluluklârina dâir kanun teHiîf nakküıclâ 
(2/41) 

9. — Türk Ceza Kanununun b|zı jn#4- ,^ 
delerinin değiştirÜınesi yejb^ işnuna^J)^!! 
maddeler eklenmesi hakkında kanım tekj|f-. 
lerine dair (2/219, 235, 250, 269,,272,,334, ' 
344, 350, 372, 392, 427, *438, 458, 464, 476, "WT, 
480) 578:579 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranel ve 23 arkadaşının, Namıkkemal İla-
haliesindeki memur konutlarının satış su
retiyle tasfiyesi, Burdur Mebusu Meh-' 
met özbey'in, Ankara TsTamılkkemâl 'Ma
hallesindeki ' binaların Devfet dairesi 
olarak kullanılması, Çankırı Mebusu Ke-
nan Çığman'm, Naıniıkkenıal ıMahalİe-
sindeki «D» tipi blok evlerin verem.mü
badelesinde kullariılhıak^' üzere Sağlık' ve 
Sosyal Yardım Vekâleft emrİnıe verilmesi ,; 
hakkındakPkanun te&İiÖ«riîie dair (2/50,' 
123, 125) 351 

2. — Memur meskenleri"' inşası îh*ak- ~ 
kındaki 4626 sayılı Kanuna ek kanttn lâ-

: î - ; * 

'«ar 



Sayfa 
yihasma dair (1/347) 283 

1. — Karayolları Trafik kanunu lâyi- 1" 
hasına dair (1/242) 54:80,107:117,122*154^ 

158:188,193:212,229:230 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranel ve 23 arkadaşının, Namıkkenıal Ma
hallesindeki memur konutlarının satış su
retiyle tasfiyesi, Burdur Mebusu Meh
met özbey'in, Ankara Namılkkemal Ma
hallesindeki binaların Devlet dairesi ola
rak kullanılması, Çankırı Mebusu Kenan 
Çığman'ın, Namıkkemal Mahallesindeki 
«D» tipi blok eVlerin verem mücadele
sinde kullanılmak üzere.Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâleti emrine verilmesi 'hak
kındaki 'kanun tekliflerine .dair (2/50, 
123, 129) 351 

'2. — Kastamonu Vilâyetine bağlı Kar
gı Kazasının Çorum Vilâyetine bağlanması 
hakkındaki kanun lâyihasına'dair (1/363) 283 

3. — Kırşehir Mebusu Rifat özdeş ve 
8 arkadaşının, Dumluıpınar denizaltı ge
misinde ölen askerî şahısların şehit, dul 
ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sa
yılmasına" ve bu şehitlerin ailelerine taz
minat verilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/517) 367,406:411 

4. — Mardin Mebusu Kemal 'Türkoğ-
lu'nun, Reisicumhur tahsisatı hakkındaki 
«kanun teklifine dair (2/442) 479 

5. — Memur meskenleri inşası hakkın
daki 4626 sayılı Kanuna ek kanun lâyi
hasına dair (1/347) 283 

1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-
oğlu'nuîn, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebusu İsmet Olgaç'ın^ Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan 
Fehmi Ustaoğlu ve Şf^rkad^şı ile Maraş 
Mebusu Abdullah Ajrtemizt'in, Millî ICo 
rurima Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklif

lerine dair (Ayni zamanda mütalâa olarak) 
(2/59, 102, 223, 373) 26,50,188:189,213:22?, ' 

230:248,259 :276,322:346,353:360,361:364,412: 
*' 414,415,419:437,447:452,524 -579 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORU 

1. — Turizm Endüstrisini! 'Teşvik Ka
nunu lâyihası üe Antalya Mebusu Burha-
nettin Onat ve 122 arkadaşının Turizm En
düstrisini Teşvik kanunu teklifine dair 
(1/341, 2/342) 50,452:469,524:543,545:548, 

579 :601 

DÎVANI MUHASEBAT KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı Katisine 
ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezke
resi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı Katisi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (3/395, 
1/261) 576 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisi
ne ait Mutabakat Beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı 
Katîsi hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(3/403, 1/486) 576 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1947 Bütçe yılı Hesabı 
Katîsi hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(3/351, 1/57) 576 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile, lstanfe&lk 
Teknik Üniversitesi 1948 Bütçe yılft Hesafef/İ 
Kati kanunu lâyihasına dair (3/375, 1/370 »577 

5. - - İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 

. Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi; ile İstanbul 



Sayfa 
Teknik Üniversitesi 1949 Bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihasına dair (1/371) 577 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin «unulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkerest ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihasına dair (3/408,1/260) 50: 

51,61,80,81:84 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Müte

vekkili Yemen Kırallığı arasında akdedilen 
Dostluk Andlasmasmm onanması hakkın-

• daki kanun lâyihasına dair (1/496) 479 

1. — Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hak-
• kındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun lâyi

hasına dair (1/530) 122:123 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 

Müttefik Devletler ile Japonya arasında 
Vaşington'da 'imzalanan ve Japonya ile Ba
rış Andlasmasmm 15 nci maddesinin (a) 
fıkrası tahtında tahaddüs edecek ihtilâfla
rın halline dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/471) 52: 

53,61,80,85:88 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORU 

1. — Erzurum Mebusu Sabri Erduman '-
m, Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1952 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 4797 
sayılı kararın'Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergeni hakkında (4/284) 553 

1 EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU 

1. — Denizli Mebusu Baha AkşitUn, 
• Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesin-
I deki (ajtepaba ve taallûkat) tâbirinin tefsiri 

hakkındaki önergesine dair (4/276) 18 £6 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Kastamonu Vilâyetine bağlı Kargı. 

Kazasının Çoruma Vilâyetine bağlanması 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/363) 283 

2. — Niğde Mebusu Necip Bilge ve 5 ar
kadaşı ile Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu ve 3 arkadaşının, Memurların Tah-

M* 
sil Müesseselerinde Talebe Olamıyacafcları-
na dair 4007 sayılı Kanun ve tadillerinin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
tekliflerm<*:daİr (2/497, 504) 479 

3. -— Trabzon Mebusu Faik Ahmed Ba
rutçu ve Hatay Mebusu Abdürrahman Me
lek'in, Pasaport Kanununun 22 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (2/424) 522 

4. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Ba
rutçu ve 2 arkadaşının, Memurin Kanunu
nun 4 ncü maddesinin «Z» fıkrasiyle 6 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifine dair (2/421) 522 

1. — Eşkşehir Mebusu Kemal Zeyjtin-
oğlu 'nun, Millî Korunma Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebusu İsmet Olğaç'ın, Millî Ko
runma Kanujıunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan Feh
mi Ustaoğİu.ve 5 arkadaşı ile Maraş -Me
busu Abdullah Aytemizin, Millî Korunma 
Kanununun 5020 sayılı Kanunla değişti
rilen 30 ncu maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki kanun tekliflerine dair 
(2/59, 102, 223, 373) 26,50,188:189,213 : 

229,230:248,259:276,322:346,353:360, 
361:364,412:414,415,419:437,447:452,524,579 

2. — Jandarma albaylarının terfilerin-
<le 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanununun 9 ncu maddesinin uygu
lanıp uygulanmıyacağınm tefsiri hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/264) 552:553 

3. — Köy kanunu lâyihası hakkında 
(1/185) ; 551:552 

4. — Niğde Mebusu Necip Bilge ve 
Kayseri ^ebusu Mehmet özdemir'in, Köy 
Kanununun 28 ve bu kanuna ek 5672 . sa-

• yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/453) r 554 

5. — Tekirdağ Mebniu Şevket Mocan'-
'n, subay ve memurlarına protokolün tesbit 
ettiği hallerden gayrı karşılama ve uğur
lamalarda bulunamıyaeaklarına dair ka
nun teklifi hakkında (2/462} 554:56i 
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6. — Trabzon mebusları Faik Ahmed 
Barutçu ve Hamdi Orhon'un, Polis Vazife 
ve Salâhiyyet Kanununun 8'nci macldesihin 
(D) bendinin değiştirilmesine dair kahüh 
teklifi hakıknda (2/425) " " r 567 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranel ve 23- arkadaşının, Namıkkemal Ma
hallesindeki memur konutlarinin satış su
retiyle tasfiyesi;' Burdur Menusu Mehmet 
özbey'in, Ankara Namıkkemal Mahalle
sindeki binaların Devlet dairesi olarak 
kullanılması, Çankırı Mebusu Kenan Çiğ-
man'm, Namıkkemal Mahallesindeki «D» 
tipi blok evlerin verenvmücadelesinde kul
lanılmak üzere Sâğlîk ve Sosyal Yârdim Ve-* 
kâleti emrine verilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerine dair (2/50, 123,, 129) 351 

2. — Kırşehir Mebusu Rifat özdeş ve 
8 arkadaşının, Dumlupmar Denizaltı Ge
misinde ölen askerî şahısların şehit, dul 
ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sa
yılmasına ve bu şehitlerin ailelerine taz
minat verilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/517) ; 367,406:411 

3. — Mardin Mebusu Kemal Türk-
oğlu'nun, Reisicumhur tahsisatı hakkın
daki kanun teklifine dair (2/442) 479 

1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-
oğlu'nım, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı rKaiıuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebitsu İsmet Ölgaç 'in, Mîllî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan 
Fehmi ' Üstaoğlu ve 5 âtkada"$i ile Marâş 
Mebusu Abdullah Aytemiz'in, Millî Ko
runma' Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncıl maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklif
lerine dair (2/59, 102, 223, 373 26,50,180:189, 

213 :223,230:248,259 :276,322:346,353:360, 
361 =364,412:414,415,419.437,447:452,524,579 

2. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve S 
arkadaşının, Çay Kanununun 12 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi' hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/489). 579 

Sayfa 
37 — Tokad Mebusu Muzaffer önal ' -

ın, subay, askerî memur ve gedikli erbaş-: 

lanu mecburi hizmet müddetleri ve isti. 
faları hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/243) l;.- (,.^ 51:52 

MECLİS HESAPLARINI İNCELEME KOMİS
YONU RAPORU •-, , ,, 

1. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 
Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği, 
1951 yılı Hesabı Katîsi hakkında (5/61) 553:554 

MİLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU RAPORU -
1. — Niğde Mebusu Necip/Bilge ve 5 

arkadaşı ile Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu ye 3 arkadaşının Memurların *• 
Tahsil Müesseselerinde Talebe Olamıya?, , 
eaklarma dair 4007 sayılı Kanun ve ta
dillerinin yürürlükten kaldırılması hakkın- . 
daki kanun tekliflerine dair (2/497, 504) 479 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/323) ' "" 53 

2. — Jandarma Albaylarının terfile-
rinde 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun 9 ncu maddesinin . 
uygulanıp uygulanmıyacağmm tefsiri 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair ; 
(3/264) „ .. 552:553 

3. — Tokad Mebusu Muzaffer Ünal'
ın, subay, askerî memur ve gedikli erbaş- ; 
ların mecburi hizmet müddetleri ve isti- , 
faları hakkındaki kanun teklifine dair. .. 
(2/243) .'.';, , ' • ^ ; . 5 1 ; ; 5 3 •..-. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Ankara Mefbusu Hâmid Şevket İn- V 
ce'nin, 2 Mayıs; 1927.', tarihli Türkiye Bü
yük Millet Meclisi DaMlî Nizamnamesinin 
tekrar meriyete konulmasına dair nizam- : , 
name teklifi hakkında (2/474) , ' ^ , , , r .4.79 

1. — Niğde Mebusu Necip Bilge'nin, 
Bakanlıkların Kuruluşu ve Bakanların r 

Görev ve Sorumları hakkında kanun te$;-_ 
lifine dair (2/360) "' ;' ' Sİ84:288 ' 
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2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'hun Başba'kan ve Jhakanlajın görev ve.w 

sorumluluklarına .dair kanun teklifi. 'hak
kında .,(2/41) ,..., . , . .288 

TÎCABET KOMİSYONU RAPORU 

1. — Eskişehir Mebusu 'Kemal Zeytin-
oğlu 'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hatefendaM' ^ 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teMi&.ile; 
Amasya Mebusu ismet Olgaç'm, Milli-Ka- •. 
ruama Kanununun bâzı maddelerinin, de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu HaSan . 
Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı, ile Maraş -
Mebusu Abdullah Aytemiz'jn, ,Millî Ko-.-
runtaıa Kanununun '5020 sayılı.. Kanunla 
değiştirilen 30 neu maddesinin yürürlük
ten kaldırıîmasr hakkındaki' kantin teklif
lerine dair *(2/59r 102, 223, 373) 26,50,188: 

189,213:223,230:248,259:276,322:346,353:360, 
3 6 1 : 3 6 4 , 4 1 2 : 4 1 4 ^ 4 1 5 ; 4 1 9 / ^ ^ T : ^ ^ ^ 

R Sayfa 
GEÇİCİ KOMİSYONLAR RAPORLARI 

1. — Askerî Ceza 'Kanununun 114 ncü • 
maddesinin d^ğiştiriltoıeisine' Sair feınun lâ
yihası hakkında (1/323) 53 

2. —̂ Karayolları Trafik kanunu lâyi
hasına Mair fî/842f 54 £0,107:117,122:123, 

158:188,193:212,229:230 
3. — Turizm Endüstrisini Teşvik kanu

nu lâyihası ile Antalya ^Mebusu Burhanet-
.tin Onat ve 122 arkadaşının- Turîzıri En
düstrisini Teşvik kanunu teklifi hakkırida 
(1/341, 2/342) •- •-." <-•*••; - 50,452:469,524:543, 

545:548,079:601' 

KARMA KOMİSYON RAPORU 

[Anayasa - Adalet] 
1. — Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'in, 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/160) a6J: 

: • • . - : ,,:•',.,:: ' -. ' 5 7 1 • 

SAYIN MEBUSLARLA İLGİLÎ İŞLER 

367 

480 

Çekilmeler ^ >:-~r: 

1. — Ağrı Mebuşu*:Q!eiM Yardımcı'nını 
Reisvıekilliğin^en istilasr (4/340): -

2. — U^&J&ebiisu: Necdet &çanal'ın 
Bayındırlık v^; JUlaişt*lNnft, komisyonların'' 
dan çek i lmes i ; ( 4 /343^ : / - ^ •;•;••;. o ,^ . : ^ 

izinler 
1, .—..Sayın üyelerden—^bâzılarına izin 

verilmesi (3/454) . ...... . , *... . 1 2 1 : 1 2 2 
03/458) ... 227 
(3/480) \ 577:578 

ölümler 
1. — Bursa Mebusu fifâîîMyan ile Te- ' 

kirdağ'Mebusu Yusuf Ziya Tuntaş'ın 
ölümleri <{%/mhı ' K«t" 36 *. ^ 284 

er 
1. — Anayasa, Bütçe,^Pışişleri1, Dilek

çe, Ekonomi,.,0üj^a!k v^J'eJkeİ, MUK-S*- - w 
vımm&, j^yıgfcay ve Tarım konıisyonkaa* •**» 
na âza seçimi; f_;ir ,-,•:-„ ;. ,(523,543:545 

2. -a Avrnıpg* Konseyi Istişari Meclisn(..-«.-
sinin 7 Mayıs 1353 ^rikinjdfeStrazJittrg'da s*..,.-
başlıyacak Beşinci.Devre,tetim«ı»a.-mem-r: «f 

leketimizi temsil etmek üzere katılacak 
üyeler (3/471) 418,4f3; =444,469 

3. — Reisveltıli seçimi 40ö,411:412 
,> . .,»., . - . . . . - - . . . 

Tahsisat 
1. — Bu toplantı yılı liçfndö iki aydan 

fİazla izin alan Hakkâri Mebuâu Selini Seh
ven 'in tahsisat* f3/455) --•-;-• -*-• s;^*.---' 122 

j $ ' l \ • •••• "' 

Baban'm. 

443' 

283 

Teşriî masuniyetler 
il. — Aydın Mİ&Wü• "'Şe^^jffâşireı/ .-

nın teşriî masuh^eti^(t747a)' f"4Zu^ .\ "* 
2. — Diyarbakır Mebusu- fcimil Tay-

şı'nm teşriî masuniyeti (3/465) 
3. — tzmif Ve&ıuu Cihad 

teşriî masuniyeti' "(3/4^7> .,, ... ,, -^ 
4. — Kars Mebusu Hüseyin .Cahi t 

T^Yalçın'in teşriî masuniyeti'(3/474)* : ' ; 
5/-at Kırklareli Mebusu Mahmut Er-

bil'in teşriî masuniyeti (3*^475-) • ' : v -
6. — M&ras Mebusu" Ahmet BÖzdağ'ıh-<i •* 

teşriî masumy*#i--£3^1«e? - > - ' - ^ : M #Gf*57i 
«a 7. — 'Msr^ ' ^b t l l f e fe A M e t K â d o t l ü " ' 

ve Ahmet Bozdât^ri öaff^ınamiyei îef î 4 ^ *• 
(3 /476) -v» :?~*«!t ^ <y*s?£*>K nî*-.*>!€ 443 

*%ti* 

<m^mM 

443 

& % • 
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8.!rr- Samsun Mebusu Hasan Fehmi Irk'm teşriî masuniyeti (3/477) 443 

Ustaoğlu'nun teşriî masuniyeti (3/466) 283 10. — Zonguldak Mebusu Riîat Biviş-
9. — Zonguldak Mebusu 'Hüseyin Ba- | oğlu'nun teşriî masuniyeti (3/468) 283 

SORULA» VE CEVAPLAR 

NÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

Başvekilden 
1. v— Balıkesir Mebusu Ali Fahri 

îşeri'nin, bâzı gazete ve mecmualarda ce
miyet ahlâkını bozacak şekilde yapılan 
neşir, ve teşhirlerin men'i hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başvekilden -sözlü so
num (6/1035) 52? 

2Y r— Balıkesir Mebusu Ali Fahri 
İşer'inin, İstanbul'da Ramiz'de yapılan 
göçmen evlerinin sayısı ile maliyet ve 
tiplerine, şartnameye uygun olarak inşa 
edilip edilmediklerine ye bir kısmında sui
istimal yapıldığı hakkındaki iddiaların 
doğiru olup olmadığına dair Başvekilden 
röfcİİfe »sorusu (6/1042) 550 

3. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri 
îşeri-nin, Keşan'da 1952 yılında yapılan 
göçmen evlerinin sayısı ile maliyetlerine 
ve inşa için sarfedilen tuğla miktarına 
dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1036) 522 

4. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri 
îşerj'nin, memlekette irtica ve gerilik ha
reketleriyle vicdan ve din hürriyetlerinin 
mevcut olup olmadığına, bâzı vatandaşla
rın emniyet ve hürriyetlerinin ihlâl edil
diği hakkındaki şikâyetlere dair Başve
kilden sözlü sorusu (6/1043) 550 

5. — JÇftfs Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Karsj'ıjt iktisadi kalkınması için hazırlan
mış bir program mevcut olup olmadığına, 
mevcut değilse ne zaman hazırlanıp tatbik 
edileceğine dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1012) 282 

6. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Kars'ta hüküm süren şiddetli ve devamlı 
kış sebebiyle hayvanların beslenmesini, te
min için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Başvekilden sözlü sorusu '(6/1013) 282 

7,'-— Mardin Mebusu M. Kâmil Ko
ttan'm, Reisicumhur ile Başvekilin seya

hatleri hakkında, Baş vekilden sözlü so
rusu (6/1038) 522 

j 8. '— Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, antidemokratik kanunlar 

I hakkında -Başvekilden sorusu ve Devlet 
I Vekili Fethi ÇelikBaş'ın Başvekil adına 

sözlü cevabı (6/968) 5,487:490 
9. — Zonguldak Mebusu Abdürrah-

nıan Boyacıgiller'in, Büyük Doğu Mec
muasının günlük gazete haline geldiği ve 
kapağında tarih ile bu müddet içinde 
aldığı resmî ilân bedelinin tutarına dair 
Başvekilden sözlü sorusu (6/961) 5,487 

1. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 
1944 senesinde milliyetçilerin mâruz kal
dıkları iskelelerin vukubulmadığı yolun
da ITlus Gazetesinde neşredilen makale
ler hakkında ne düşünüldüğüne, işkence 
hâdisesi üzerinde bir tahkikat yapılıp ya-

ı pılmadığma ve faillerin bugün hangi vazi-
I f el erde istihdam edildiklerine dair Başve

kilden sözlü sorusu (6/955) 16,485 
2. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran '<-

i in, Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis 
i Ete'nin istifası sebebine ve Bakanlar Ku-
f rulundaki değişikliklere dair sorusuna 

Başvekil Adnan Menderes'in sözlü cevabı 
J (6/766) 70 
j 3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
I Boyacıgiller'in, bir bakanın her hangi bir 
I siyasi parti il kongresinde başkanlık diva-
[ nında görev kabul etmesinin nasıl mütalâa 
1 edilmekte olduğuna dafr Başvekilden sözlü , 
i sorusu (6/925) 15,309,48? 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman :;: 

Boyacıgiller'in, Demokrat İzmir Gazetesi
nin îzmir Belediye Başkanı Rauf Onursal 
ile Belediye Daimî Encümen azalan hak-

J kındaki iddialarının doğru olup olmadığı-
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ha dair Başvekilden sözlü sorusu (6/924) 15, 
309,482 

5. — Zonguîdak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, mesken buhranına ve ki
ralara karşı gereken tedbirlerin Devlet,ta
rafından ele alınmasına, Emlâk Kredi 
Bankasının Ankara'da yapılan apartman
lara tahsis ettiği kredi miktarı ile, yapı 
kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî 
Korunma Kanunu muvacehesinde mesken 
ve kira dâvasının bir kül olarak halli için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, Namık-
kemal Mahallesindeki binaların memur ve 
işçilerden az gelirli olan vatandaşlara kat 
kat satılması hakkındaki söylentilerin doğ
ru olup olmadığına dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/842) 9,288:289,481 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrah
man Boyacıgiller'in, Topkapı Sarayı Mü
zesi ve diğer müzeleriimizdeki bâzı tarihî e-
serlerin Paris'te bir sergide teşhir edilmek 
üzere Fransa'ya gönderilmesi kararının 
ne gibi fayda ve mülâhazalara mebni veril
diğine dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/923) 15,309,482 

Adalet Vekilinden 
1. — Mardin Mebusu M. Kâmil Bo-

ran'ın, Adalet Vekilinin Meclisteki bir 
beyanına dair Adalet Vekilinden sözlü so
rusu (6/1045) 550 

2. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'-
ın; Kars'lı Abbas öner'in İskenderun'da 
polisler tarafından öldürülmesi ve eşi El
van'in yaralanması sebebine ve bu husus
ta tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet Vekilinden sözlü sorusu (6/1021) 350 

3. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğ-
lu'nun, Çankaya'ya yakın bir köyde vuku-
bulduğu söylenen çirkin bir hâdise dolayı-
siyle mütecavizleri hakkında cereyan eden 
muamelenin ne safhada olduğuna, ırz, can 
ve mal-*Emniyeti hususunda ne düşünül
düğüne dair Adalet Vekilinden sözlü sorusu 
(6/991) 156 

1. —• Diyarbakır Mebusu M. Remzi 
jBucak'ııı, İstiklâl Gazetesinin 18 Kasım 

M» 
1952 tarihli nüshasındaki (memleket bü
tünlüğünü parçalayıcı) neşriyat hakkın
da bir takibat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet Vekilinden sözlü sorusu (6/937) 16,482 

* Bayıdırlık Vekilinden 

1. — Beyhan Mebusu Sedat Barı'nıft, 
Adana ve Ceyhan ovasının su baskınından 
korunması için Savrun, Sunbas çayları ile 
Ceyhan Nehri üzerinde bir tedbir alınma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/958) 17:18 

2. — Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 
1951 ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâ
yeti köy sulan için ne kadar yardım ya
pıldığına ve kaç köyün ihtiyacının temin 
edildiğine, aynı il dahilindeki köy ve Dev
let yolları için 1952 yılı Bütçesinden ne 
miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik Köp
rüsü inşasının ne zaman tamamlanacağına 
dair sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'ımıı sözlü cevabı (6/900) 10:11. 

289:29r) 
3. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğ-

lu'nun, Bolu İrmağının Suçatı'ndan itiba
ren Filyos'a kadar uzanan yatağının ısla
hı ve Devrek'i Tefen İstasyonuna bağlıyan 
ahşap köprünün yeniden inşası hususların
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Bayın
dırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'riun sözlü 
cevabı (6/898) 9:10 

Çalışma Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, 

iktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik olu
nan işçi ücret sistemine, Makine Kimya 
Kurumunda yeni ücret sistemi ihzar olu
nurken emsal müesseselerden mütalâa alı
nıp alınmadığına ve bir iş yerinde muhtelif ,£ ' 
ücret sistemleri tatbikinin doğru olup ol
madığına dair Çalışma Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1014) ; 282 

1. — Trabzon Mepîısu Mahmut Gol- * 
oğlu'mm, Trabzon Liman İşletmesi em-" 
rinde çalışan mavna kaptan ve tayfaları
nın günlük mesailerinin muayyen olup ol
madığına ve bunlara fazla mesai ücreti ve-

••>* ş r â 
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rilip verilmediğine dair sorusuna Çalışma 
Vekili Samet Ağâoğhı'nun sözlü cevabı 
(6/901) 11:15 

Deylet Vekilinden , 
' 'i 

1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in, 
Çankırı Atış Okulu eğitim^sahası içine alı
nan merkez kazasına bağlı Hıdırlık Köyü 
halkının nereye nakil ve iskân olunacağına 
ve istimlâk .edilecek arazi hakkında ne gibi 
bir muamele yapılacağına dair sorusuna 
Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nın sözlü ce
vabı (6/954). , 16,482:484 

Dışişleri Vekilinden ^ i 

1. — Antalya Mebusu Burhanet$n i 
Onat'in, Tunus meselesinde Hükümetin 
noktai nazarına dair Dışjişleri ^Vekilinden 
sözlü sorusu (6/936/' ^ """ ' 16,316,482 

Ekonomi ye yicarel^^eki^n^ı,,, . , . 
1. — Trabzon ,Mebu|u Penıa^Reş^yüt?? . ,„ 

oğlu'nun, Vaşingt'on'daki Milletlerarası.. p,. 
Buğday Anlaşması hakkınd.a Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1047) 376 

1. — Çanakkale Mebusu Bedj Şnüştün'- ' 
ün, Çanakkale 'nin, iktisa4en ,kalkjtndırı}z 

iması için mahallen, :tetkik^ta; memur e$i-, İİS 

len heyetin raporu hakkında ne düşümü1!- ; 

düğüne dair Ekonomi ve Ticaret V^ilin,*, , , 
den sözlü sorusu (6/9,35) ...'" • ' 16,316,482 J 

2. —7 Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
küçük sakatların yayılması, gelişmesi, bu
günkü içtimai ve iktisadi şartlara uygun 
Ibir şekle getirilmesi ve Ibu sanat erbabının 
kalkınması, el dokumacılığının inkişafı ve 
dokumacılara kredi temini hususlarında 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Deniz- : 

li'deki Apre - Boya santralinin el dokuma
larını işliyen bir fabrika haİine getirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticarel Vekilinden sözlü so : 

rusu; (6/920) 15,305,481:482 
3. — Muğla Mebusu Ceonaî Hünal 'm^ 

süngerci ve balıkçılarayardi'mtâa bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü soru-^ 
SU (6/899) ' y 10,289,481 ' 
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4. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-

ııı, 1952 yılında kaç vatandaşın harice se
yahat ettiğine, bunlardan kaç tanesinin 
döviz verilmeden 100 Türk lirası ine git
tiklerine ve döviz açığımızın miktarına 
dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Enver Güreli'nin sözlü cevabı (6/905) 15, 

' 290:292 
5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yılları arasmda'ki altın 
stokunun miktarına ve 1945 yılından son
raki azalma sebepleriyle halihazır döviz 
durumuna ve döviz açığını kapamak için 
alınan tedbirlere, dış ticaret poMtikaımızın 
esaslarına, ithalâta ta'hdit vaz'edildiğinin 
doğru olup olmadığına ve dış 'ticaret mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir Ekonomi ve Ticaret Vekilinden' sözlü 
sorusu (6/840) 9,288:289,48.1 

İçişleri Vekilinden 
1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeriV • 

niri, Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri dâ
hilinde vukua gelen zelzeleden Hükümetin 
derhal haberdar edilip edilmediğine, felâ
ketzedelerin barınmaları için ne kadar ça
dır: tevzi edildiğine ve Bandırma'da da zel
zele olduğu hakkında radyo ile yayınlanan 
yanlış habere dair sorusuna İçişleri Vekili 
Et em Menderes'in sözlü cevabı (6/975) 120, 

491:495 
;2. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri tş-

eri'nin, Bandırma Emniyet Âmiri Zeki Şa
hin hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup 
olmadığına dair sorusuna, içişleri Vekili 
Et em Menderes'in sözlü cevabı (6/978) 120, 

504:507 
;3. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş

eri ?nin, Bandırma'da Komiser Şevşi Gür-
kaya hakkında vâki şikâyetlerin doğru 
olup olmadığına dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/979) , 120,507 

4. — Çanakkale Mebusu Süreyya. En
dik'in, Balıkesir ve Çanakkale'de vukubu-
lan: zelzeleyi Hükümetin ne zaman haber 
aldığına ve ölenlerin sayısına, yapılmış 
olah kurtarma ve yardım faaliyetinin kâfi 



- 13 — 

görülüp görülmediğine, önümüzdeki aylarda 
bu mıntâkarim imar edilip edilmiyeceğine 
dair İçişleri Vekilinden1 blan sozlu' soru
su (-6/992) ' • " . 156 

5. — Kars Mebusu Hüsamettin Tagaç'-
in, Kars'lı Abbas Öner'in İskenderun'da 
polisler tarafından öldürülmesi ve eşi El
van'in yaralanması sebebine ve bu hususta 
tahkikat yapılıp yapılmadığına- dair İçişle
ri Vekilinden sözlü-sorusu (6/1021) 350 

6. — Malatya Mebusu Hikmet Fiat'in, 
Malatya Vilâyetinin "Çataltepe Köyü Muh
tarı Ömer Erkenekli'nin işine keyfî ola
rak son veren Besni Kaymakamı ile görevi
ni kötüye kullanan jandarma " komutanı 
hakkında vâki müraeaat üzerine ne mua
mele yapıldığına dair sözlü sorusu (6/1015) 350 

7. •— -Malatya Mebusu Mehmet'Kartal'-
m? vilâyet makamında Gülpmar Köyü Muh
tarım döven Malatya Valisi hakkında ne 
muamele yapıldığına ve bu husustaki tah
kikatın ne-saihada-olduğuna dair soru
suna içişleri-Vekili Etem Menderes'in söz
lü cevabı (6/969) 5,490:491 

8. — Trabsa)nr Mebusu Hamdi -Orhon'-
un, İstanbul'da Veremle -Savaş Derneği 
Kongresine vâki- müdahale dolayisîyle ne 
muamele yapıldığı hakkında İçişleri Veki
linden sözlü sorusu (6/965) 5;487 

9. —•-• Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyaeîgiiler-m, merkez valiliği kadrosu ile 

^halen bu f azif etfe * kullanılanların saylsıria 
ve'"Emniyet Genel Müdürlüğünün vekâle
ten idare edilmesinin sebebine dair İçişleri 
Vekilinden sözlü sorusu (6/İOlİ) 282 

1. — Çankırı İlebusu Kâzım Arar'in, 
Çankırı Atış Okulu Eğitim sahası içine 
alınan merkez kazasına bağlı Hıdırlık Kö
yü halkının nakil ve iskân olunacağına is
timlâk edilecek arazi hakkında ne gibi 
bir muamele yapılacağına dair İçişleri Ve
kilinden sözlü sorusu (6/954) 16,482:484 

2. — Diyarbakır llebusu M. Remzi 
Bucak'm, kadrosuzluk yüzünden terfi et-
tirilmiyen bucak müdürleri hakkındaki 
sorusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'in 
sözlü cevabı (6/892) 9,289,481,484:485 

- --Sayfa 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, va- "J 
lilere bulundukları mmtakalara göre fark
lı ve fevkalâde salâhiyetler verilip veril
m e d i n ^ dair, soruşuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/921) 15, 

305:309 
4. — Maraş Mebusu £alâhaj;tin JHüda-

yioğlu'nun, Maraş civarında Ceyhan Neh
ri üzerinde tesisine karar verilmiş bulu
nan hidro - elektrik santralinin iki. sene
den beri kurularak faajiyete geçirilme- . 
mesi sebebine, varsa müsebbipjeri hakkın- ••» 5 
da ne muamelş, yapıldığına, inşaata ne 
zaman başlatılacağına, ve,soır şekli ile kaç 
liraya maİolacağına^ <|air İçişleri. Vekilin
den 'sözlü sorusu (6/720) 7,288,481,484,'512 

5. — Sinob Mebusu Muhtar, Acar'ın, 
1951 ve ,1952 senelerinde İstanbul Sergi
sinde Şehir Meclisi üyelerinin vazifelen-
dirildiğinin^^tru'^olup"oîmâ(Îİ|ına, ayrı
ca ka^Mşlhîn fetinAam eÖâdiglne ve bun- ... 
lara' ücret, yevmiye^ ve gece' mesaîsi namı 
altmda 'ne kadar'pafa 'ödendiğine dâir 
sorustffia' îçîşleri Veîdiî Mem' Menâeres 'in 
sözlü cevabı "(6/910) 15,â92i:296 

6. — Sinob Mebusu tâuhtar Acarın, 
İstanbul Belediyesince 'fiyup'te dö'kmeci-
ler Cfeddesiffde m^bayââsfiia "tevessül edi-

ien arsanın satmalıhması muamelesine 
dair sorusuna f çişleri Vefiöi ^ e i n ' Mçn-
deresr'in sözlü cevâbı (6/9Î2) İ5,2Ö9:30i 

7. — Sîfföb Hİ:e1ius\ı Munîar "Acar'ın, 
İstanbul Genel Mecîisîrim ̂ anunuiı tâyin 
ettiği teplahh deVreleri hUricm& ihti
sas komisyonlarının çalışıp ^alişmadıfâa-
rma ve bu komisyonlara dâhil bulunan
lara hakkı ^ z u r verilip verilmediğine, 
İstanbul Bir|çşik Mahallî İdaresi ile Bele
diyesine 'fişğlı müesseseler kactrolarnda 
istihâam edilenler Vasında vazifeye uğ
ramadıkları halde namlarına istihkak ta
hakkuk ettirilenlerle meslekle alâkası ol-
miyanların bulunduğ^, hakkındaki iddia-; 

larm "doğru olup plm^dı|ın^ ,dair sorusu
na içişleri Vekili Eteni Menderesin spz-
lü cevabı (6/9İİ) 15,296:299 

8. — Sinob Mebusu Jluhtar Acar.'ıh, 
Sokoni Vakum Anonim Türk Petrol Şir
keti ile İstanbul Belediyesinin bir muka-
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vele akdedip etmediğine dair sorusuna İç
işleri Vekili Etem Menderes'in sözlü ce
vabi (Ç/916) 15,301:304 

9. ~~ Vrfa Mebusu Feridun Ergin'in, \ 
1951 vie 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâ
yeti köy suları için ne kadar yardım ya
pıldığına ve kaç köyün ihtiyacının temin 
edildiğine, aynı il dahilindeki köy ve Dev
let yolları için 1952 yılı Bütçesinden ne 
miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik Köp
rüsü inhasının ne zaman tamamlanacağına 
dair sorusuna İçişleri Vekili Etem Men
deres'in sözlü cevabı (6/900) 10:11,289:290 

10. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğ-
lu'nun, dilenciliği menedecek tedbirlerin 
alınması hakkındaki kanun hükümlerinin 
şimdiye kadar yerine getirilmemesi sebebi
ne dâir İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/896) 9,156,289,481,485:486 | 

işletmeler Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik olu
nan işçi ücret sistemine, Makine : Kimya 
Kurumunda yeni ücret sistemi ihzar olunur
ken emsal müesseselerden mütalâa alınıp 
alınmadığına ve bir iş yerinde muhtelif 
ücret sistemleri tatbikinin doğru olup olma
dığına dair İşletmeler Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1014) 282 

2. — Ordu Mebusu Hüsnü Akyol'un, 
Zonguldak - Ereğli Kömür İşletmesinin 
işçiler için satın aldığı tâstik botların aded-
ieri ile markasına ve hangi şartlarla muba
yaa edildiğine dair İşletmeler Vekilinden 
sözlü sorusu (6/990) 156 

Maliye Vekilinden 
1. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 

C. H. P. Grenel Başkanının Karadeniz se
yahati esnasında karşılama maksadiyle da-
yul zurna, çalanlara tarhedilen vergi hak
kında Mâliye Vekilinden sözlü sorusu 
(fl/998) •• 226 

! "2. — Seyhan7 Mebusa Sinan Tekelioğ-
lu 'nun, Saraçoğlu Malfallesindeki apar-
tffi&ı dâirelerinin1 «e seh&ple yüksek maaş
lı memurlara tahsis edildiğine, alınan kira j 
bedellerinin apartmanların amortisman, I 
idame ve tedvir masraflarına tekabül edip I 

Sayfa 
etmediğine, Verem Savaş dernekleriyle 
verem hastanelerinin faaliyetlerine dair 
Maliye Vekilinden sözlü sorusu (6/993) 192 

1. — Tekirdağ Mebusu Şevket Moean'-
m, 1962 yılında kaç vatandaşın harice se
yahat ettiğine, bunlardan kaç tanesinin 
döviz verilmeden 100 Türk lirası ile git
tiklerine ve döviz açığımızın miktarına da
ir sorusuna Maliye Vekdli Hasan Polat-
kaıı'in sözlü cevabı (6/905) 15,290:292 

2. — Van Mebusu Ferid Melen'in, Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasınca ticari kredi 
verilip verilmediğine, veriliyorsa bankanın 
kuruluş maksadına uygun olup olmadığı
na, Ankara, İstanbul ve Eskişehir şube
lerince kaç borçluya ne kadar ticari kredi 
açıldığına ve bu kredilerin en yüksek ferdi 
haddine dair sorusuna Maliye Vekili Ha
san Polatkan'm sözlü cevfaibı (6/934) 15:16, 

309:316 
3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yılları arasındaki altın 
stokunun miktarına ve 1945 yılından son
raki azalma sebepleriyle halihazır döviz 
durumuna ve döviz açığını kapamak için 
alman tedbirlere, dış ticaret politikamızın 
esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiğinin 
doğru olup olmadığına ve dış ticaret mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir' Maliye Vekilinden sözlü sorusu (6/840) 9, 

288:289,481 

Millî Eğitim Vekilinden 

1. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 
Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafın
dan yabancı memleketlere tertiplenen se
yahatlere ve Talebe Federasyonuna şimdi
ye kadar yapılan para yardımının mikta
rına dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü 
Sorusu (6/956) • > - 16,485 

2. — İzmir Mebusu Cihad Babâii'ın, 
bâzı gazetelerin Millî Eğitim Vekilini irti
cai teşvik eder mahiyette gösteren neşri
yatı hakkında Millî Eğitim Vekilinden söz
lü sorusu (6/948) 16 
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3. — Miardin Mebusu M. Kâmil Boran'-
in, Devlet Tiyatrosunun mânevi şahsiyetini 
inciten gazete havadisleri (hakkındaki so
rusuna Millî Eğitim Veki'ld Bıfkı Salim 
Burçak 'm »özlü cevabı (6/957) 16:17,486:487 

Millî Savunma Vekilinden 
1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri l§e-

ri'nin, Bandırma'daki askerî birliklere 
1952 senesinde müteahhit tarafından ve
rilen koyun etinin şartnameye aykırı ol
duğu ve muayene komisyonunun vazifesi
ni suiistimal ettiği hakkındaki şikâyetler 
dolayısiyle tahkikat yapılıp yapılmadığı
na dair Millî Savunma Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1002)' 254 

2. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri 'nin, Bandırma iskele meydanında 
tayyare alayı gediklileri ile siviller ara
sında vukubulduğu söylenilen hâdisenin 
doğru olup olmadığına dair Millî Savun
ma Vekilinden sözlü sorusu (6/1020) 350 

3. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri iş
eri'nin, Bandırma Tayyare Alayı Kuman
danı Albay Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı 
Müştak Matsu hakkında vâki şikâyetle
rin doğru olup olmadığına dair Millî Sa
vunma Vekilinden sözlü sorusu (6/1019) 350 

4. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, Bandırma Uçaksavar Alayı Ku
mandanı hakkında vâki şikâyetlerin doğ
ru olup olmadığına dair Millî Savunma 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1010) 282 

5. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, vazifesini ihmal ve suiistimal' et
tiği söylenen Bandırma Tayyare Alayı 
Kumandana Arik Hikmet Uçar hakkında 
vâki şikâyetler üzerine ne muamele yapıl
dığına dair MiUî Savunma Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1018) 350 

6. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğ-
hl'nun, Gülhane Tıp Akademisi Başheki-
mi,fhakkmda iddia olunan suiistimal iş> 
nin doğru elup olmadığına ve Akademi 
çevrelerinde vâki diğer dedikodulara 
dair Millî Savunma Vekilinden sözlü 
sorusu (6/996) . 226 

7. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Gülhane profesör vekillerinden bir 

Sagrfi 
doçentin talimata aykırı olarak Haydar* 
paşa Hastanesine ne suretle tâyin edildi
ğine dair sorusuna Milli Savunfi»a Vek&i [. 
Seyift Kurtbek'in sözlü cevabı (ft/976) £20,4$% • m 

8. — Ordu Mebusu Feyzi ©oatepe'nin, ' 
İstanbul Haydarpaşa Askerî Hastanesine 
tâyin olunan Gülhane Askerî ^ ıp Akade
misi sabık Profesör Vekili Doçent Alblty 
Doktor Saim Sağlık hakkında Vekâletçe 
her hangi hir takibat yapılıp-yapılmadığı» 
na dair sorusuna Millî Savunma Vejtilı 
Seyfi Kurtbek'in sözlü cevabı (6/880) 120, 

495:504 
9. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-

lu'nun, Kore savaşı devam ettiği müd
detçe asker göndermek mecburiyetinde 
olup olmadığımıza, ıbu münasebetle yapı
lan masrafların kimin tarafından ödendi
ğine ve diğer devletlerin Kore'deki kuv
vetlerinin miktarına dair Millî Savunma 
Vekilinden sözlü sorusu (6/994) * 192 

10. — Trabzon Mebusu Hanıdi Orhon '-
un, Gülhane Askrî Tıp Akademisi profesör 
vekili bir doçentin talimata aykırı olarak 
Haydarpaşa Hastanesine tâyininin iptal 
edilip edilmiyeceğine dair sorusuna Millî 
Savunma Vekili Seyfi - Kur#)dc'm-sifoKi 
cevabı (6/977) 13Q,49fr:504 

1. — Çankırı Mebusu Kâzım. Arar'm, 
Çankırı Atış Okulu eğitim sahası içine alı
nan merkez kasasına bağlı Hıdırhk Köyü 
halkının nereye nakil ve iskân olunacagı,-
na ve istimlâk edilecek arazi hakkında 
ne gibi bir muamele yapılacağına dair 
Millî Savunma Vekilinden sözlü soçusu 
(6/954) 16,482:484 

Saflık re Sosyal Yardım Vekilinden 
1. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-

in, kimsesiz kalmış kız ve kadınlarımızın hi
mayeleri hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Sağlık ; /ve Sosyal Yardım 
Vekilinden sözlü sorusu ^6/1039) ?r: ,,. 550 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğiu'-
nun, Saraçoğlu Mahallesindeki apartman 
dairelerinin ne sebeple yüksek maaşlı me
murlara tahsis edildiğine, alman kira bedel-
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palarıron • - ihtiyaca göre genişletilmesi, 
merk0»kâ«ası ile diğe^kaplanırda beledi
ye tarafından ayrılan arsalara posta ve 

• * telgraf binalarının' inşası ve telefon şebe
kesinin ihtiyacı karşdıyacafcşefeilde bü
yütülmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair' Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1026) 366 

4. —' Muğla Mebusu Zeyyat Mandalin-
ci'nin, 10 rüsum tonilâtodan aşağı tonaj
daki balıkçı ve süngerci motörleriyle diğer 
deniz nakil vasıtalarını idare eden kaptan
larda aranmakta olan ehliyetnamelere, kü
çük deniz nakliyatı ile balıkçılık ve sün
gerciliğin inkişafı için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Ulaştırma Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1025) 366 

5. — Samsun Mebusu Muhittin Özkefe-
li'nin, Samsun Belediyesinin Belediye Ge
lirleri Kanununun bahşettiği haklara da
yanarak Denizcilik Bankasından haciz yolu 
ile tahsilini istediği para dolayısiyle çıkan 
ihtilâfın halli hususunda ne düşünüldüğü
ne dair 'Ulaştırma Vekilinden sözlü soru- • 
su (6/1032) 442 

6. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Denizcilik Bankasının gemi tamir 
işleriyle meşgul iş yerleriyle rekabet ettiği 
hakkındaki iddiaların doğru olup olmadı
ğına ve mezkûr bankaya ait tamir işleri
nin hususi teşebbüse bırakılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair, Ulaştırma Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1033) 442 

7. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, 10 rüsum tonilâtodan aşağı tonaj
daki motorlu deniz nakil vasıtaları ile 
süngerci ve balıkçı motörlerini idare eden 
kaptanlarda aranmakta olan Vasıflara da
ir, Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1024) 366 

lerinin apartmanların?amortisman»- idame 
ve tedvir masraflarına ıtekabül edip elaaedi-

, ğine, Verem- Savaş Jtemekleriylejverem ti0> f 
.tanesinin faaliyetlerine dair Sağlık ve Sos

yal Yardım Vekilinden sözlü sorusu (6/993) 192 

Tarım Vekilinden 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Süley

man Kerman'ın, Afyon Karahisar. Vilâyeti 
Emirdağı Kazasının Pınarbaşı mevkiinde 
tesis edilmiş bulunan (Köyler Ortak Fidan
lığı) nuı tahripten kurtarılması, v,e tekrar 
ihyası hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Vekilinden sözlü sorusu (6/1001) 25 i 

2 . — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm, 
muhtelif firmalara ait traktör fiyatlarında 
görülen fahiş yükselmelere ve ziraat aletle
rinin takasla getirilmesinde zaruret olup ol
madığına dair Tarım Vekilinden sözlü so- .;,' 
rusu (6/997) 226 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Amerikalıların Doğu - Anadolu için teklif 
etmiş olduğu 3,5-milyon dolarlık yardımla 
Kars'ta ne gibi tesisler -yapılacağına ve 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için bir ta
rım endüstrisi kurulması hususunda ha
zırlık yapılıp yapılmadığına dair Tarım 
Vekilinden sözlü sorusu' (4/339, 6/951) 16,405 

Ulaştırma Vekilinden 
1. — Balıkesir Mebusu ; A}i Fahri İş

eri 'ninr... Ayvalık ve Gemlik, vapurlarının 
maliyetleriyle işlenme masraflanna. ve isti
ap hadlşrinş, bu gemileri-satmalmak, için 
giden heyetlere komüsyon adiyle, bir üejçet 
verilip verilmediğine dair, soruşuna ulaş
tırma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü, ceyav 
bı (6/981) 156,507:509 

% -^Balıkesir Mebusu Ali Pah¥i A r i ' 
nin, 9 . i l i . 1953 tarihinde1 İstanbul 'dan 
Bandırma tya» hareket eden Ayvalık Vapu
runda kag yolcuya bîiet verildiğine, vapu
run istiap haddinin feöf kişi dlduğanâ ve* se-

'••" Jere hangi tarihte ttiiiîs edilmiş bulttftdu-
ğuna. dgir < soms^aa Ufeşiırıİa ¥ekili Yüm
nü Üresiı*% sözlü tjeyal» 4Ş/98&>< ;• 1^509:512 

3. -^JGlfnizli oM;ebusaî AM?Çobaâağkt--
nun, Benizli %m. tajû& deıniry^lıınft bağlan
ması, istasyon binası ile ambarları ve rim-

1. — Trabzon Mebusu Mahmut Gol-
oğlu'nun, Trabzon Liman İşletmesi em
rinde çalışan mavna kaptan ve tayfalarının 
günlük mesailerinin muayyen olup olma
dığına ve bunlara fazla mesai ücreti veri
lip verilmediğine dair sorusuna Ulaştır
ma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü cevabı 
(6/901) 11:15 
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Sayfa 
, Başvekilden 

1. — Kars -Mebusu Fevzi Aktaş'ın, 
Kars'ın iktisadi ve içtimai kalkınmasını te
min için Bayındırlık, Tarım, Millî Eğitim, 
Ekonomi ve Ticaret ve Ulaştırma vekâlet
leri 1952 yılı bütçelerine normal tertip
ler dışında ne kadar tahsisat konulduğur 
na dair Başvekilden yazılı sorusu (6/999) 254 

2. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz 
Arık'm, Ceyhan'daki Mercimek Harası
nın bugünkü durumuna ve ilerisi için ne 
düşünüldüğüne dair Başvekilden yazılı so
rusuna Tarım Vekili Nedim ökmen'in ya
zılı cevabı (6/972) 4849,223:224 

3. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz 
Arık'in, Seyhan'da 1953 yılında vuku-
bulan sel felâketinin şimdiki bilançosuna, 
nerelerde, ne sebeplerle meydana geldiğine 
ve bu münasebetle alman tedbirlerle ya
pılan yardımların nelerden ibaret bulun
duğuna dair Başvekilden yazılı sorusu 
(6/970) 48 

4. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz 
Arık'in, Seyhan'da, Misis ve dolaylarında 
1952 yılında vukubulan deprem felâketi 
ve neticeleri hakkında Başvekilden yazılı i 
sorusu (6/971) 48 

5.— Tokad Mebusu Halûk ökeren'in, 
zelzele ve sel felâketi yüzünden harap olan 
Tokad Vilâyetinde Emlâk Bankası şubesi
nin ne zaman açılacağına dair Başvekil
den yazılı sorusu (6/1003) 254 

6. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunundan önce borçlandırma suretiyle 
veya parasız olarak tevzi ve tahsis edilmiş 
olan topraklar hakkında Trabzon ve Maç-, 
ka Tapu Sicil Muhafızlıklarının tatbik et
tikleri muamele hakkında Başvekilden 
yazılı sorusu (6/989) 157 

Adalet Vekilinden 
1. — Konya Mebusu Abdürrahman Fah

ri Ağaoğlu'nun, Adalet Vekâleti 1953 yılı 
Bütçesinin döşeme ve demirbaş ödeneklerin
den nerelere, kaçar liralık tahsisat ayrık | 

oayta 
dığına dair Adalet Vekilinden yazılı soru
su (6/1041) 550:551 

2. — Konya Mebusu Abdürrahman Fah
ri Alaoğlu'nun, 1953 senesinde hangi na
hiye, kaza ve vilâyet merkezlerinde yeniden 
mahkemeler kurulduğuna, 60 lira ve daha 
yüksek maaşlı hâkimlere mahsus kadroların 
kimlere tahsis edildiğine ve bu hususta 
takibedilen usule dair Adalet Vekilinden 
yazılı sorusu (6/1040) 550 

3. — S'inob Mebusu Server Somuncuoğ-
lu'nun, İstanbul'da Beşiktaş Abbasağa Ma
hallesinde oturan Burhan Karadayı'nın, 
İstanbul Emniyet Teşkilâtınca dövüldüğü
nün doğru olup olmadığına ve bu hususta 
İstanbul ^Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
vâki şikâyet üzerine ne muamele yapıldığı
na dair Adalet Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1007) 282 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-
in, Tefenni 'nin Hasanpaşa Köyünden Hü-
seyinoğlu Şevket Tuluk'un ölümü sebebine 
dair sorusuna Adalet Vekili Osman Şevki 
Çiçekdağ'm yazılı cevabı (6/960) 399:400 

Bayındırlık Vekilinden 
1. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'-

ın, Üsküdar ve Kadıköy Halk Tramvayla
rı Şirketinin belediye tarafından satınalı-
nan İstanbul Tramvay İdaresine bağlanma
sı işdnin ne sebeple geciktirildiğine dair 
sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytin-
oğlu'nun yazılı cevabı (6/974) 49,249 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın, Malatya Vilâyeti emrine köy ve il yollâ-
riyle köy içme suları için 1951 ve 1952 ma
lî yıllarında ne kadar tahsisat verildiğine, 
bu paralardan ne kadannın sarfed'ildiğine 
•ve küçük köy sulama işlerine dair Bayındır
lık Vekilinden yazılı sorusu (6/966) ' 5 

3. -*• Malatya Mebusu Mehmet KuluV 
nun, Arapkir - Divriği - Zara yolunun in
şasına ne zaman başlanacağına dair Bayın
dırlık Vekilinden- y*sılısorusu (6/1005) 254 

4. — Ordu Mebusu Naşit Fırat'ın, İne
bolu limanının inşaatına ne zaman başlan-
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dığına, bugüne kadar yıl itibariyle sarfedi-
len paraların miktarı ile limanın hangi ta
rihte ikmal edilmiş olacağına, inşaat proje
sinde değişiklik yapılıp yapılmadığına ve 
1 Mart 1953 günü vukubulan fırtınadan te
sislere bir zarar gelip gelmediğine dair 
Bayındırlık Vekilinden yazılı sorusu I 
(6/1029) 404 

5. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Arık'-
ın, Seyhan'da, Misis ve dolaylarında 1952 
yılında vukubulan deprem felâketi ve ne
ticeleri hakkındaki sorusuna Bayındırlık 
Vekili Kemal Zeytinoğlu 'mm yazılı cevabı 
(6/971) 516 

6. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, 
Tekirdağ'ın 'imar işleri hakkında mahallin
de yaptırılan tetkikata ait müfettiş raporu
nun ne vakit bildirileceğine, gümrük muafi
yetinden faydalanılmıyarak yüksek fiyatla 
su boruları satınalmmasmm ve hastane inşa
atında betonarme işlerinin yüksek fiyatla 
verilmesinin suiistimal olup olmadığına dair 
Bayındırlık Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1023) 366 

7. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
m, Tekirdağ Vilâyeti ihtiyaçlarının gözden 
geçirilmesine, Mürefte elektrik tesisatı için 
satmalman dizel motorunun mahalline ne 
suretle sevked'ileceğine, Tekirdağ Tüberkü
loz hastanesi inşaatının betonarme işlerine, 
Tekirdağ - Hayrabolu yolu inşaatına, köy 
içme suları için alman su borularına ve 
142 bin liralık munzam tahsisatın nereye 
sarfedildiğine dair Bayındırlık Vekilinden 
yazılı sorusu (6/1031) 442 

8. — Trabzon Mebusu Hanıdi Orhon'- -
un, Bayburt - Çaykara - Of şosesi üzerin
de Soğanlık dağı virajları da kaldırılarak 
esaslı çalışmalara ne zaman başlanacağına 
dair Bayındırlık Vekilinden yazılı sorusu 
(6/963) 5 

9. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'mm, Trabzon - Döfübayazıt yo- | 
lunun ıslahı için şimdiden esaslı teşebbüs- ! 
lere geçilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Bayındırlık Vekili Ke
mal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabj (6/985) 156, 

400:401 

Sayfa 
10. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 

Eyüboğlu'mm, Trabzon limanının ne za
man ihale edildiğine, yükleme ve boşalt
ma gibi tesislerin ihaleye dâhil olup olma
dığına ve bütün tesisleriyle limanın ne za
man işletmeye tam olarak devredileceği
ne dair sorusuna Bayındırlık Vekili Ke
mal Zeytinoğlu'ımn yazılı cevabı (6/986) 156, 

249 :251 

1. — Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'm, 
1952 yılı Kasım ayı başına kadar Kars 
îli köylerinden kaçının içme suyu ve yol
ları için ne kadar para ayrıldığına ve ne 
kadarının sarfolunduğuna, köy yolları ve 
içme suları için 1952 yılı Bütçesine ne ka
dar tahsisat konulduğuna dair sorusuna 
Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazılı cevabı (6/847) 27:33 

Çalışma Vekilinden 
1. — Konya Mebusu Sıtkı Salim Bur

çak'in, Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununa tâbi olarak 1952 senesinde en 
yüksek ve en az prim ödiyen sigortalıla
rın bir sene zarfında ödedikleri prim ye
kûnuna ve prim ödiyemediklerinden sigor
tadan istifade edemiyecek durumda bu
lunanların miktarına dair sorusuna Ça
lışma Vekili Hayrettin Erkmen'in yazılı 
cevabı (6/1006) 282,438:439 

Dışişleri Vekilinden 
1. — Trabzon .Mebusu Cemal Kesil 

Eyüboğlu'mm, Birleşmiş Milletler Cenel 
Kurulunca kabul edilen İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin hukuki mahi
yetinin ne olduğuna ve bu hususta Birleş
miş Milletler camiasına dâhil •memleketle
rin hükümet]eri aracında görüş farkları bu
lun ıup bulunmadığına dair Dışişleri Veki
linden yazılı sorusu (6/1046) 576 

Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
1. — Çorum Mebusu Ahmet Başıbii-

yük'ün, Toprak Mahsulleri Ofisi alım 
merkezlerindeki muamelelerin ıslahı ve 
•muvakkat alını merkezlerinin daimileşti-
rilmesi hususunda . ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret Ve-



kilinden yazılı sorusu (6/1037) 522 
2. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'-

nun, Arapkir Kazasmdaki Küçük Sanat
lar Kooperatifinde vukubulduğu söyleni
len suiistimaller hakkında bir muamele 
cereyan edip etmediğine dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden yazılı sorusu (6/995) 226 

3. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, Giresun ve Trabzon köy
lerindeki binaların üstünü, orman tahri
batını önlemek gayesi ile sacla örtebilmek 
için Ziraat Bankasınca açılacak kredi
den vazgeçilip geçilmediğine dair Ekono
mi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'nin ya-

v zıh cevabı (6/988) 157,472:473 
4. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 

Eyüboğlu'nun, Karadeniz'in Doğusundaki 
f vilâyetlerde yaşıyan halkın i'ktisaden kal

kındırılmasını sağlamak için buralarda 
dokuma, çimento fabrikaları ile gübre ve 
balık sanayii gibi sınai tesislerin vücuda 
getirilmesi ve bu işletin bir programa 
bağlanması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden yaızılı 
sorusu (6/983) 156 

5. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, Maçka ve Of kazalarının 
Hamsi Köyü ve Hayrat nahiyelerinde zi
rai kredi kooperatiflerinin kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güre
li'nin yazılı cevabı (6/987) 156:157,471 

1. — Trabzon Mebusu Cahid Zaman-
gil'in Ege ve Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri tarafından 
1951 - 1952 ve 1952 - 1953 mahsul yılla
rında kendi hesaplarına mubayaa edilen 

t pamukların kalite itibariyle miktarlariyle 
ortalama satış maliyetlerine, bunlardan 
satılan veya ihraç edilenlerin -kalite itiba
riyle satış fiyatlarına dair sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'nin 
yazılı cevabı (6/938) >,. 34:40 

2. — Trabzon Mebusu Cahid Zaman-
gil'in, Fiskobirlik tarafından 1951 - 1952 
ve 1952 - 1953 mahsul yıllarında Hükümet 
hesabına mubayaa edilmiş olan fındıkların 
miktar ve ortalama fiyatı ile bu fındık-

Sayfa 
lardan satılmış ve ihraç .edilmiş olanların 
miktar ve satış fiyatına veya eldeki stok 
miktarı ile maliyet fiyatına dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'-
nin yazılı cevabı (6/940) 40:42 

Gümrük ve Tekel Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-

in, Burdur Vilâyetinde; gür yağı çıkarılan 
inbiklerden Harçlar Kanunu gereğince alı
nan verginin bütün gül yağı çıkaranlar
dan alınıp alınmıyacağına dair Gümrük ve 
ve Tekel Vekilinden yazılı,sorusu (6/1044) 551 

İçişleri Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-

in, tabanca taşıyanlardan ağır vergiler 
alınması veya tabancanın tamamen yasak 
edilmesi ve sivri uçlu bıçak taşıyanların 
cezalarının artırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair* sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in yazılı covabı (6/1008) 282: 

283,571:572 
2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'

ın, Tavas Kazasına bağlı Kızılcabölük Na
hiyesine getirilecek içme suyu işinden do
layı bu nahiyeye bağlı Vakıflar Köyünde 
çıkan hâdise hakkında ne muamele yapıl
dığına dair İçişleri Vekilinden yazılı soru
su (6/1004) 254 

3. — Ordu Mebusu Naşit Fırat'ın, Üs
küdar'da Tüccar Terzi Hıfzı Unsaldı'nin 
iki defa dükkânını soyanlar hakkında şim
diye kadar yapılan tahkikat ve tatbikatın 
ne netice verdiğine dair olan sorusuna 
İçişleri Vekili Etem Menderes'in yazılı ce
vabı (6/1028) 404,517 

4. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mo-
can'm, Mürefte ve Çerkesköy nahiyeleri
nin ne zaman tam teşkilâtlı hale getirile
ceğine, Tekirdağ ile Karadeniz arasında
ki boş orman sahasının ve Midye'nin Te
kirdağ'a ne vakit ilhak edileceğine ve va
linin durumu hakkında vâki müracaatı n-e- . 
ticesinin bildirilmeşme dair İçişleri Veki
linden yazılı soruşu (6/^022) . •„. 3 6 6 

5. — Trabzon I^e^usu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun Şiran Kazasının Güııbatur 
Köyü ihtiyar heyeti üyelerinin istifaları
nın kabul edilmemesi sebebine ve haksız-
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lacağı va'diyle 1945 yılında idare âmirleri 
tarafından toplanan, paraların bu köylerle 
alâkası bulunmıyan sair yerlere sarf edilme
si sebebine ve bu yüzden mağdur olan köy
lerin durumunu bertaraf etmek için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Vekilinden yazılı sorusu (6/1017) .350 

2. — Kars Mebusu Fevzi Aktaş'm, Do
ğu vilâyetleri okullarındaki eksik öğret
menlikleri karşılamak ve geçici öğretmen
liğin mahzurlarını önlemek için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Vekilinden yazılı sorusu (6/1000) 254 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Do
ğu Üniversitesinin Veteriner Fakültesi ile 
Ormancılık Araştırma Enstitüsünün Kaırs'-
ta açılması için tetkikat yapılıp yapılmıya-
cağma dair Millî Eğitim Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1027) 404 

Sayfa 
lığı aşikâr olan ilce idare kurulu kara
rına dair sorusuna içişleri Vekili Etem 
Menderes'in yazılı cevabı (6/967) 5,513:516 

6. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-
un, belediyelerce yapılan yollara civar ev 
ve arsa sahiplerinden Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince alınmakta olan iştirak 
paylarının tahakkuk usullerindeki karı
şıklığı gidermek için ne düşünüldüğüne 
dair İçişleri Vekilinden yazılı sorusu 
(6/973) 49 

7. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-
ıııı, Trabzon Vilâyetinde 1951 köy ve ge
nel meclis seçimlerinde vazife alanlara öde-
nemiyen istihkak miktarına ve bunun ne 
zaman ödeneceğine dair sorusuna İçişleri 
Vekili Etem Menderes'in yazılı ; cevabı 
(6/964) 5,276:277 

1. — Denizli Milletvekili Ali Çoban-
oğlu'nun, her an heyelan tehlikesine mâruz 
bulunan Tavas'ın Kale Bucağının başka 
bir yere nakline ve içme suyunun temini
ne, Tavas'ın Kale ve Kızılcabölük bucak
larının tam teşkilâtlı hale getirilmeleri
nin düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'in 
yazılı cevabı (6/723) 347:348 

İşletmeler Vekilinden 
1. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 

Eyüboğlu'nun, Gümüşane'de kurulması 
düşünülen şeker fabrikasının istihsal hac
mi ile pancar istihsal sahası hakkındaki 
sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkı YI^cah',-
mn yazılı cevabı (6/984) 156,470:471 

2. ^ - Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, Karadeniz'in Doğusundaki 
vilâyetlerde yaşıyan halkın iktisad'en kal
kındırılmasını sağlamak için buralarda do
kuma, çimento fabrikaları ile gübre ve ba
lık sanayii gibi sınai tesislerin vücuda ge
tirilmesi ve bu işlerin bir programa bağ
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
işletmeler Vekilinden yazılı sorusu (6/983) 156 

Millî Eğitim Vekilinden 
1. — Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'-

Ün, Alaca'nın bâzı köylerinden okul yapı. 

Millî Savunma Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'-

in, Çanakkale'de Nara feneri önünde Dum-
lupmar denizaltı gemisinin batması ile ne
ticelenen deniz kazasında bir ihmal veya 
kasdm mevcut olup olmadığına dair soru
suna Millî Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'
in yazılı cevabı (6/1009) 283,572:573 

1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'-
in, Tefenni'nin Ilasanpaşa Köyünden ilü-
seyinoğlu Şevket Tuluk'un ölümü sebe
bine dair sorusuna Millî Savunma Vekili 
Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/960) 399 :400 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilinden 
1. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-

un, Trabzon'un Çaykara Kazasına daimî 
bir hasta nakil arabasının tahsis edilip 
edilmiyeceğine dair sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstün-
dağ'm yazılı cevabı (6/962) 5,80 

1. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'-
ntın, Malatya Vilâyetine bağlı Arapkir 
Kazasmdaki sağlık evi operatörünün, ye
rine bir başkası tâyin edilmeden, nakledil
mesi sebebine dair sorusuna Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstün-
dağ'm yazılı cevabı (6/959) 43 
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Tarım Vekilinden 
1. — Çorum Mebusu Ahmet Başı bü

yük'ün, Çorum'un zirai kalkınmasını te
min için teknik ziraat teşkilâtının ne za
man kurulacağına dair sorusuna Tarım 
Vekili Nedim ökmen'in yazılı cevabı 
(fi/101(5) 850,439 

2. — Kars Mebusu Sırı Atalay'ın, Ame
rikalıların Doğu - Anadolu için teklif et
miş olduğu 3,5 milyon Dolarlık yardımla 
Kars'la ne gibi tesisler yapılacağına ve 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için bir ta
rım endüstrisinin kurulması hususunda 
hazırlık yapılıp yapılmadığına dair Tarım 
Vekilinden yazılı .sorusu C6/1030) 442,573 

3. — Tekirdağ Mebusu Şevket Moean'-

Sayfa 
in, Çilingoz ve Malatra sahil Devlet depo
larından 18 . Tl . 1949 tarihinden 31 . VII . 
1949 tarihine kadar ddvren odun satın alan 
Alâettin Er gün namına kaç kenatal nakliye 
kesildiğine, bu iki deponun sahile ne kadar 
mesafede olduğuna ve senelik açığı mikta
rına dair Tarım Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1034) 522 

4. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, Giresun ve Trabzon köy
lerindeki binaların üstünün, onman tahri
batını önlemek gayesi ile sacla örtebil
mek için Ziraat Bankasınca açılacak kre
diden vazgeçilip geçilmediğine dair soru
suna Tarım Vekili Nedim ökmen'in ya
zılı cevabı (6/988) 157,472:473 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
1. — Balıkesir Valisi Nurettin Aynuk'-

sa'nm Balıkesir mmtakasında vukua gelen 
deprem münasebetiyle Büyük Millet Mec
lisi Reisi tarafından gönderilen teessür ve 
taziye telgrafına karşı teşekkür telgrafı 
(5/66) 121 

2. — Balıkesir ve Çanakkale vilâyetle
rinde vukubulan zelzele felâketi dolayısiy-
le Büyük Millet Meclisinin teessürlerini bil
diren telgraflar 6:7 

3. — Çanakkale mmtakasında vukua ge
len deprem münasebetiyle Büyük Millet 
Meclisi Reisi tarafından gönderilen teessür 
ve taziye telgrafına karşı Çanakkale Vali

liğinin teşekkür telgrafı (5/65) 91 
4. — Fransız Meclisi Mebusan Reisi 

Edouart Herriot'nun, Balıkesir ve Çanak
kale mıntakalarmda vukua gelen deprem 
münasebetiyle Büyük Millet Meclisi Reisli
ğine gönderdiği taziye telgrafı (5/64) 91 

5. — Holânda Meclisleri Reisleri Jonk-
man ve Kortenhorst'un Balıkesir ve Ça
nakkale mıntakalarmda vukua gelen deprem 
münasebetiyle Büyük Millet Meclisi Reis
liğine gönderdiği taziye telgrafı (5/63) 91 

Diğer aunuk ve telgraf lann bulunduğu sayfalar 
154,189,277,317,548 

TEKLİFLER 
Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel)) 
1. — Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 2 

nci maddesinin değiştirilmesine dair (2/514) 321 
2. — Tarım Vekâletine bağlı haraların 

veznedar, veznedar muavini ve kıymet mu
hafızlarına kasa tazminatı verilmesi hak
kında (2/515) 321 

Bolu (Fahri Belen) 
3. — Millî Savunma Vekâletine ait bina 

ve arsalardan bâzılarının satılması ve bun
ların bedeli ile yeni garnizonlar kurulması 
ve bâzı garnizonların ıslahı hakkında 
(2/510) 90 

Bursa (Hulusi Kaymen) 
4. — Hâkimler Kanunu ile bu kanunun 

bâzı maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 sa
yılı kanunların bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve Hâkimler Kanununa bâzı mad
deler ilâvesine dair' olan 3885 sayılı Kanu
nun muvakkat ikinci maddesinin değiştiril
mesine dair (2/511) 192 

Çankırı (CeJM Boynuk) 
5. — Belediye Kamulaştırma Kanununa 

bir geçici madde «klenmesi hakkındaki 4857 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında (2/522) 551 
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biyarbakır (M. Remzi Bucak) 
6. — Dahilî Nizamnamenin 78 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine dair (2/519) 418 
Kars (Tezer Taşkıran) 
7. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında (2/516) 321 

Kayseri (İsmail Berkojc ve 4 arkadaşı) 
8. — Tabir Barlar ile Zihni Orhon'a 

vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi 
hakkında (2/520) 479 

'Kırşehir (Rıfat özdeş ve 8 arkadaşı) 
9. — Dumlupmar denizaltı gemisinde 

ölen .askerî şahısların1 şehit, dul ve yetim
lerinin de ışehit dul ve yetimi sayılmasına 
ve bu şehitlerin ailelerine tazminat veril
mesine dair (2/517) 351,367,406:411 

Kocaeli (Ekrem Alican ve 34 arkadaşı) 
10. — Şeker Fabrikalarına Bahşolunan 

lmtiyazat ve Muafiyat hakkındaki 601 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesine dair (2/512) 192 

Konya (Ab dür rahman Fahri Ağaoğlu) 
11. — Seçim kanunu teklifi (2/509) 49 
Seyhan (Sinan Tekelioğlu) 
12. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında (2/513) 192 

(Sivas (Reşat Şemsettin Sirer) ile Trab
zon (Hamdi Orhon) 

13. — Kesim denetmenlerine ilköğretim 
müfettiş muavinliği unvanı ve haklan ve
rilmesi hakkında (2/521) 479 

Trabaon (Cemal Reşit Eyüboğlu ve 2 
arkadaşı) 

14. — 1953 Malî yılı Muvaızenei Umu
miye Kanununa bağlı R cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkında (2/523) '551 

Van (İzzet Akın) 
15. — İskân Kanununu tadil 'eden 5098 

sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle 
5227 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 
ncü bendinde zikredilen idareten boşal-
tılmiış bölgelerde köyler teşkili vie halkı
nın yerleştirilmesi, .hakkındaki 5826 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasiyle 
3 ncü maddesinin A bendinin kaldırılma-

Sayfa 
sına, 4 ncü maddesinin tadiline ve aynı 
kanuna yeniden bâza hükümler ilâvesinle 
dair (2/518) 367 

Amasya (İsmet Olgaç) 
\. — Millî Korunma Kanununun bâaı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/102) 26,50,188:189,213:223,23û :248,259: 

276,322:346,353 :360,361:364,412:414,415, 
419 :437,447:452,524,579 

Anıkaıra (Hâmid Şevket İnce) 
2. — 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi
nin tekrar meriyete konulmasına dair 
nizamname teklifi (2/474) 479 

Anttlaüıya (Burhanettin Onat ve 122 ar
kadaşı) 

3. — Turizm Endüstrisini Teşvik ka
nunu teklifi (2/342) 50,452:469,524:543, 

545:548,579:601 
Balıkesir (Müfit Erkuyumcu) • 
4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında (2/93) 7 

ıBalukesir (Müfit Erkuyumcu) ve İs
tanbul (Füruzan Tekil) 

5. — Türk Ceza Kanununun 549 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/250) 578:579 

Balıkesir (Sıtkı Yırcalı) 
6. — Memurin Kanununun 3335 sayılı 

Kanunla değiştirilen 85 nci maddesinin son 
fıkrasının kaldırılması hakkında (2/108) 255 

Burdur (Mehmet Özbey) 
7. — Ankara Namıkkemal Mahallesinde

ki binaların Devlet dairesi olarak kullanıl
masına dair (2/123) 351 

8. —• Türk Ceza Kanununun 273 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/476) 578:579 

9. — Türk Ceza Kanununun 567 nci 
ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (2/235) 578:579 

Çanakkale (Nusret Kirişçioğlu) 
10.'-r Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/480) 578: 
579 

Çankırı (Kenan Çığman) 
11. — Namıkkemal Mahallesindeki «D» 
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t'ipi blok evlerin verem mücadelesinde kul
lanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâleti emrine verilmesi hakkında (2/129) 351 

Çorum (Ahmet Başıbüyük) 
12. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması hakkında (2/438) 578:579 

Çorum (Hüseyin Ortakçıoğlu ve iki ar
kadaşı) 

13. — Türk Ceza Kanununun 515 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/219) 578:579 

Erzurum (Emrullah Nutku) 
14. — Türk Ceza Kanununun 516 ncı 

maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine 
dair (2/269) 578:579 

Eskişehir (Kemal Zeytinoğlu) 
15. — Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/59) 26,50, 

188:189,213:223,230:248,259:276,322:346, 
353.360,361:364,412:414,415,419:437,447: 

452,524,579 
Gazianteb (Süleyman Kuranel ve 33 ar

kadaşı) 
16. —• Namıkkemal Mahallesindeki me

mur konutlarının satış suretiyle tasfiyesi, 
hakkında (2/50) * 351 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) 
17. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması hakkında' (2/464) 578:579 

Konya (Hidayet Aydıner) 
18. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 

dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (2/484) 53:54,351 :353 

19. — Türk Ceza Kanununun 5565 sa
yılı Kanunla değişen 526 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/272) 578:579 

. Maraş (Abdullah Aytemiz) 
20. — Millî Korunma Kanununun 30 

neu maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nun yerine ikame edilecek hükümlere dair 
(2/373) 26,50,188 :189,213 :223,230 : 

248,259 :276,322:346,353 :360,36i M4, 
412:414,414,419:437,447:452,524,579 

Mardin (Kemal Türkoğlu) 
21. — Reisicumhur tahsisatı hakkında 

(2/442) 479 

Ma 
Niğde (Necip Büğe) 
22. — Bakanlıkların Kuruluşu ve Ba

kanların Görev ve sorumları hakkında 
(2/360) 284:288 

Niğde (Necip Bilge ve 5 arkadaşı) 
23. — Memurların Tahsil Müesseselerin

de Talebe Olamayacaklarına dair 4007 sa
yılı Kanun ve tadillerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında (2/497) 479 

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

24. — Köy Kanununun 28 ve bu kanu
na ek 5672 sayılı Kanunun 1 ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/453) 554 

Rize (İzzet Akçal ve iki arkadaşı) 
25. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/350) 578: 
579 

Rize (izzet Akçal ve iki arkadaşı) 
26. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/372) 578: 
579 

Rîze (İzzet Akçal) ve Siird (Mehmet 
Daim Süalp) 

27. — Türk Ceza Kanununun 68 : 77 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/334) 578:579 

Rize (İzzet Akça ve 5 arkadaşı) 
28. — Çay Kanununun 12 nci madde

sine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/489) 579 
Rize (İzzet Akçal ve 54 arkadaşı) 
29. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/458) 578: 
579 

Samsun (Haftan Fehmi JJstaoğlu) 
30. — Millî Korunma Kanununun 5020 

sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
(2/223) 26,50,188:189,213:223,230:248,259 • 
276,322:346,353:360,361:364,412:414,414,419,437, 

447.452,524,579 
Seyhan (Sinan TekeUoğlu) 
31. — Başbakan ve Bakanların Gö

rev ve Sorumlulukla rina dair (2/41) 288 
Sivas (Nâzım Ağacıkoğlu) 
32. — Ekalliyet ve ecnebi mekteplerin-
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de çalışmakta olan Türkçe, Türkçe -
kültür muallimlerinin resini kadroya alın
maları hakkında (2/493) 443 

Tekirdağ (Şevket Moccm) 
33. — Subay ve memurların protoko

lün tesbit «ittiği hallerden gayri karşılama 
ve uğurlamalarda bulunamıyacaklarma 
dair (2/462) 554:567 

Tokad (Ahmet Gürkan) 
34. -~ Türk Ceza Kanununun 163, 421, 

440, 441 ve 442 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkın/da (2/344) 578:579 

Tokad (Muzaffer Önal) 
35. — Subay, askerî memur ve gedikli 

erbaşların mecburi hizmet müddetleri ve is
tifaları hakkında (2/243) 51 -.52 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) ve 
(Emdi Orhon) 

36. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 8 nci maddesinin (D) bendinin de
ğiştirilmesine dair (2/425) ,567 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) ve Ha
tay (Ab dür rahman Melek) 

37. •— Pasaport Kanununun 22 nci mad
desinde değişiklik yapılmasaına dair 
(2/424) 522 

Sayfa 
Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 ar

kadaşı) 
38. — Memurin Kanununun 4 ncü mad

desini «Z» fıkrasiyle 6 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında (2/421) 522 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 3 ar
kadaşı) 

39. — Memurların Tahsil Müesseselerin
de Talebe Olamıyacaklarma dair 4007 sa
yılı Kanun ve tadillerinin yürürlükten kal
dırılması hakkında (2/504) 479 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve iki ar
kadaşı) 

40. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (2/427) 578: 

579 
Trabzon (Hamdi Orhon) 
4.1. — Belediye Kanununun bâzı madde

leriyle 4573 ve 4817 sayılı kanunların kal
dırılmasına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı 
«Genel meclis» tâbirlerinin «Belediye mec
lisi» olarak düzeltilmesine dair (2/267) 91:106 

Zonguldak (Suat Başol ve 4 arkadaşı) 
42. — Madenlerden yapılacak ihracatta 

ödenmekte olan nispî resimlerin Gelir ve 
Kurumlar vergilerinden mahsubu hakkında 
(2/55) 255 

T£JZIK£XV£JIJ£XV 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1. — Eskişehir Vilâyeti Merkez Kaza

sına bağlı Çifteler Nahiyesinde Çifteler 
adiyle yeniden bir kaza ve bu kazaya 
bağlı olmak üzere Mahmudiye adiyle ye
niden bir nahiye kurulması ve îsmetpaşa 
Nahiyesinin kaldırılması hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair 
(3/478) 479:480 

2. — Tütün ekicileri ortaklıkları ve 
birlikleri hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair (3/456) 158 

3. — Yedek subay kanunu lâyihasının 
geri verilmesine dair (3/479) 480 

Karışık 
1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1951 

yılı Bilâçosu ile kâr ve zarar hesaplarına 

ait raporun gönderildiğine dair (3/445) 6 
2. — Bursa Mebusu Halil Ayan ile Te

kirdağ Mebusu Yusuf Ziya Tuntaş'ın 
öldüklerine dair (3/463) 284 

3. — Takip ve tahsiline imkân görülemi-
yen 458 105 lira 53 kuruşun terkini ve 
3 205 lira 21 kuruşun affı hakkında (3/450) 6 

4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1948 
yılı döner sermaye muamelâtına ait Bi
lanço ile denetçi raporlarının gönderildi
ğine dair (3/451) 6 

5. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1947 yılı Bilançosu ile denetçi raporunun 
gönderildiğine dair (3/452) 6 

Tefsir istekleri 
1. —l Basın meslekinde çalışanlarla ça

lıştıranlar arasındaki münasebetlerin tan
zimi hakkındaki Kanunun 4 ncü madde-
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siyle geçici 1 nci maddesinin tef sârine 
dair (3/464) 283 

2. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun 
209 ncu maddesindeki (îkamet) kelimesi
nin tefsirine dair (3/467) 283 

1. — Jandarma albaylarının terfilerin
de 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanununun 9 ncu maddesinin uygu
lanıp uygulanmıyacağının tefsiri hakkında 
(3/264) 552:553 

Teşriî masuniyetler 
1. — Aydın Mebusu Şevki Hasırcı'nm 

teşriî masuniyetinin kaldırılması ıhakkmda 
(3/473) 443 

2. — Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşı'-
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/465) 283 

3. — İzmir Mebusu Cihad Baban'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/447) 6 

4. — Kars Mebusu Hüseyin Caihit Yal
çın'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/474) 443 

5. — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/475) 443 

6. — Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu 
ve Ahmet Bozdağ'ın teşriî masuniyetleri
nin kaldırılması hakkında (3/476) 443 

7. — Samsun Mebusu Hasan Fehmi Us-
taoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı Ihakkmda (3/466) 283 

8. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/477) 443 

9. — Zonguldak Mebusu Rıfat Sivişoğ?. 
lu'nin teşriî masuniyetinin kaldırılma» 
hakkında (3/468) 

1. — Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/160) 567:571 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ REÎ&LÎ&l 
TEZKERELERİ 

1. — Avrupa Konseyi îstişari Meclisi
nin 7 Mayıs 1953 tarihinde Strazburg'dıa 
başlıyacak Beşinci Devre Îçtimaına mem-

Say* 
leketimizi temsil etmek üzere katılacak 
üyeler hakkında (3/471) 418,443:444,469 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Hakkâri Mebusu Selim Se
ven'in tahsisattı hakkında (3/455) 122 

3. — Sayın üyelerden • bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/454) 121:122 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/458) 227 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/480) 677:578 

DÎVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ TEZKERE
LERİ 

1. — Ankara Üniversitesi 1950 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/444) * 6 

2. — Devlet Havayolları Umum Müdür
lüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine 
ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkere
si (3/460) 255 

3. — Divanı Muhasebatta açık bulunan 
iki âzalık için seçim yapılması hakkında 
(3/459) 226 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisi
ne ait Mutabakat Beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/457) 192 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair (3/446) 6 

6. — İstanbul Üniversitesinin 1950 Büt
çe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/469) 321 

7. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 
(3/461) 255 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair (3/448) 6 

9. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı 
Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair (3/449) 6 

10. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1950 malî yılı hesabına ait raporla 
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Bilâniçosıınun sunulduğuna dair (3/472), 404 

1. — Hudut \ıe Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı Kati
sine ait Mutabakat Beyan namesinin sunul
duğuna dair (3/395) 576 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Kati
sine ait Mutabakat Beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/403) 576 

3. —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 
Bütçe yılı Hesabı Katisinle ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair (3/351) 576 

4. —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1'948 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğunla dadr (3/375)1 577 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin- sıvnulduğuna dair (3/396)i 577 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 
'Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair (3/408) 50: 

51,61,80,81:84 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1. — Açık bulunan Devlet vekillikleri

ne Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ile Ağrı 
Mebusu Celâl Yardımcı'mn, Millî Eğitim 

Sayf« 
Vekilliğine Erzurum Mebusu Rıfkı Salim 
Burçak'm, Gümrük ve Tekel Vekilliğine 
Çanakkale Mebusu Emin Kalafat'in ve 
Çalışma Vekilliğine de Giresun Mebusu 
Hayrettin Erkmen'in tâyin edildiklerine 
dair (3/470) 284 

2. — Avrupa İktisadi İş Birliği Teşki
lâtının Konsey toplantısına iştirak etmek 
üzere Paris'e giden Maliye Vekili Hasan 
Polatkan'm dönüşüne kadar kendisine İç
işleri Vekili Etem Menderes'in Vekillik 
edeceğine dair (3/453) 49 

3. — Devlet Vekili Muammer Alakant, 
Millî Eğitim Vekili Tevfik İleri ve Çalış
ma Vekili Samet Ağaoğlu'nun istifa ettik
lerine dair (3/462) 283:284 

4. — Fransız Hükümetinin davetlisi 
olarak Paris'i resmen ziyaret edecek olan 
Başvekil Adnan Menderes'e Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstün-
dağ'm, Dışişleri Vek'ili Fuad Köprülü'ye 
İçişleri Vekili Etem Menderes'in ve Paris'
te toplanacak Avrupa Müşterek Ziraat 
Pazarı Konferansına iştirak edecek olan 
Tarım Vekili Nedim ökmen'e de Ekonomi 
ve Ticaret Vekili Enver Güreli'n'in Vekil
lik edeceklerine dair (3/443) 7 

TUTANAK ÖZETLERİ 
56 neı Birleşim tutanak özeti 5 
57 nci » » » 46:49 
58 nci .. > » » 90 
59 ncu » » » 120 
60 nci » » » 156:157 
61 nci » > » 192 
62 nci » » » 226 
63 ncü » » » 254 
64 ncü » » » 282:283 
65 nci » » > 320:321 

66 nci Birl-eşim tutanak 
67 nci » 
68 nci » 
69 ncu » 
70 nci » 
71 nci » 
72 nci » 
73 ncü » 
74 ncü . » . 

tana! 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

t özeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

350 
366 
404 
418 
442 
478 

520:522 
550:551 

576 
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Sayûı 
6 

49 
90 

121 
158 

193,213 
227 
255 
283 

Sayfa 
322 
405 
418 
443 
479 
523 
551 
577 

Sayfa 

53 

Sütun 

DÜZELTIŞLER 
Satır 

Son (254) e ikinci ek tutanağın sonundadır. Tasarı
nın birinci görüşülmesi tarihli birleşim
dedir. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

212 
264 
429 
434 

437 
467 
597 
598 
598 

2 
2 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

46 - 47 
1 

44 
46 

17 
24 ve 25 nci 
11 
4 

19 

Komisyondan gelen 
lehinde 
arzediyorum 
edilmezse icraya 

arzediyorum 
satırlar silinecektir. 
almış olan teşebbüsler, 
eksikler 
görülen 

Komisyona giden 
aleyhinde 
arzetmiyorum 
edilmezse mal sahibi ic
raya 
arzetmiyorum 

almış olanlar, 
eksiklikler 
görülmiyen 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Muhtar Acar (Sinob) - 1951 ve 1952 
senelerinde istanbul Sergisinde Şehir Mec
lisi üyelerinin vazifelendirildiğinin doğ
ru olup olmadığına, ayrıca kaç kişinin is
tihdam. edildiğine ve bunlara, ücret, yev
miye ve gece mesaisi namı altında ne ka
dar para ödendiğine dair sorusu müna
sebetiyle 294,295 

— istanbul Belediyesince Eyüp 'te Dök-
meciler Caddesinde mubayaasına tevessül 
edilen arsanın satmalınması muamelesine 
dair sorusu münasebetiyle 300 

— istanbul Genel Meclisinin kanunun 
tâyin ettiği toplantı devreleri haricinde 
ihtisas komisyonlarının çalışıp çalışmadık
larına ve bu komisyonlara dâhil bulunan
lara hakkı huzur verilip verilmediğine, 
İstanbul Birleşik Mahallî idaresi ile Be
lediyesine bağlı müesseseler kadrolarında 
istihdam edilenler arasında vazifeye uğra-, 
madıklan halde namlarına istihkak ta
hakkuk ettirilenlerle meslekle alâkası ol-
mıyanlarm bulunduğu hakkındaki iddia
ların doğru olup olmadığına dair sorusu 
münasebetiyle 297 

— Karayolları Trafik Kanunu lâyi
hası münasebetiyle 187,201 

—• Sokoni Vakum Anonim Türk Pet
rol Şirketi ile istanbul Belediyesinin bir 
mukavele akdedip etmediğine dair sorusu 
münasebetiyle 302 

— Trabzon Mebusu Ilamdi Orhon'un, 
Belediye Kanunuumın bâzı maddeleriyle 
4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılma
sına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Genel 
meclis» tâbirlerinin «Belediye meclisi» 
olarak düzeltilmesine dair olan kanun tek
lifinin gündeme alınması hakkındaki öner
gesi münasebetiyle 96,97,98 

Sayfa 
Fehmi Açıksöz (Zonguldak) - Karayol

ları tarafik kanunu lâyihası münasebetiyle 114, 
116 

Salamon Adato (İstanbul) - Turizm en
düstrisini teşvik kanunu lâyihası münase
betiyle . 531 

Salâhaddin Âdil (Ankara) - Denizli Me
busu Baha Akşit'iu, Maadin nizamnamesi
nin 30 ucu maddesindeki (Akraba ve taal-
lûkat) tâbirinin yorumlanması hakkında
ki önergesi ve Ekonomi ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 22 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) -
Denizli Mebusu Baha Akşit'iu, Maadin Ni-
zamnamesnin 3ü ncu maddesindeki (Akra
ba ve taallûkat) tâbirinin yorumlanması 
hakkındaki önergesi ve Ekonomi ve Ada
let komisyonları raporları münasebetiyle 20,24 

Samet Ağaoğlu (Çalışma Vekili) -
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalışan 
mavna kaptan ve tayfalarının günlük mesa
ilerinin muayyen olup olmadığına ve bun
lara fazla mesai verilip verilmediğine 
dair sorusuna cevabı 11,13 

izzet Akçal (Rize) - Subay ve Askerî 
Memurların Mecburi Hizmetleri ve İstifa
ları hakkındaki Kanun münasebetiyle 52 

Zeki Akçalı (Seyhan) - Maraş Mebusu 
Ahmet Bazdağ'ın teşriî masuniyeti hak
kındaki Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu mü- . 
nasebetiyle 570 

Refet Aksoy (Ordu) - Bakanlıkların 
kuruluşu ve bakanların görev ve sorumlu
lukları hakkındaki kanun teklifine dair 
Anayasa ve Geçici Adalet komsyonları ra
porları münasebetiyle 287 
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— Karayolları trafik kamumu lâyihası 
münasebetiyle 124,125,164 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkında
ki kanun teklifleri münasebetiyle 263,268,451 

— Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin tak-
dimen görüşülmesine dair önergesi müna
sebetiyle 352 

—• Turizm, endüstrisini teşvik kanunu 
lâyihası münasebetiyle ' 600 

Muammer Alakant (Devlet Vekili) -
Turizm endüstrisini teşvik kanunu lâyhası. 
münasebetiyle 50 

Ferit Alpiskender (Diyarbakır) - Ka
rayolları trafik kanunu lâyihası münase
betiyle 203 

Kâzım Arar (Çankırı) - Çankırı Atış 
Okulu eğitim sahası içine alman merkez 
kazasına bağlı Hıdırlık Köyü halkının ne
reye nakil ve iskân olunacağına ve istim
lâk edilecek arazi hakkında ne gibi bir mu
amele yapılacağına dair olan sorusu mü
nasebetiyle 483,484 

— Van Mebusu Ferid Melen'in, Türki
ye Emlâk Kredi Bankasının son iki yıl için
de açtığı ticari krediler dolayısiyle İçtü
züğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesd 
münasebetiyle 398 

Pertev Arat (izmir) - Karayolları Tra
fik kanunu lâyihası münasebetiyle 107,108, 

142,149,151,159,168,170,174,1,80,186,187,200 
— Millî Korunma Kanununun kiraya 

taallûk eden maddelerinin tadili (hfljbknılcla-
ki kanun teklifleri münasebetiyle 260,273,436 

— Subay ve memurların protokolün 
tesbit ettiği hallerden gayrı karşılama ve 
uğurlamalarda bulunamıyacafclarma dair 
kanun teklifi münasebetiyle . 556,565 

— Trabzon Mebusu Haandi Orhun'un, 
Belediye Kanununun bâzı MiJadeleriyîe 4573 
ve 4617 sayılı kanunların kaldırılmasına ve 
2226 sayılı Kanunda yazılı «Genel meclis» 
tâbirlerinin «Belediye meclisi» olarak dü
zeltilmesine dair olan kanun teklifinin ıgün-
deme alınması hakkındaki önergesi müna
sebetiyle 102 

•Sayfa 
Remzi Oğuz Arık (Seyhan) - Turizm 

Endüstrisini Teşvik kanunu lâyihası mü
nasebetiyle 52<9 

Sadri Maksudi Arsal (Ankara) - Millî 
Korunma Kanununun 'kiraya taallûk eden 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek
lifleri münasebetiyle 346 

Vacid Asena (Balıkesir) - Maraş Mebu
su Ahmet Bozdağ'm teşriî masuniyeti hak
kındaki Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu mü
nasebetiyle '568,570 

Arif Nihat Asya (Seyhan) - Subay ve 
memurların protokolün tesbit ettiği haller
den gayrı karşılama ve uğurlamalarda bu-
lunamıyacaklarına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 556 

— Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu 
•' lâyihası münasebetiyle 547 

S i m Atalay (Kars) - Maraş Mebusu 
Ahmet Bozdağ'ın teşriî masuniyeti hak
kındaki Anayasa ve Adalet 'komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu mü
nasebetiyle 568,570 

— Valilere bulundukları mıntakalara 
göre farklı ve fevkalâde salâhiyetler veri
lip verilmediğine dair sorusu münasebe
tiyle 305,307,308,309 

Sıtkı Atanç (Tokad) - Çay Kanununun 
12 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
daki kanun teklifinin Bütçe Komisyonuna 
havelesine dair önerge münasebetiyle 579 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 200 

— Subay ve memurların protokolün 
tesbit ettiği hallerden gayrı karşılama ve 
uğurlamalarda bulunamıyaeaklarmâ dair 
kanun teklifi münasebetiyle 560 

Raif Aybar (Bursa) - Millî Korunma 
Kanununun kiraya taallûk eden maddeleri
nin tadili hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 342,343 

— Van Mebusu Ferid Melen'in, Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasının son iki yıl 
içinde açtığı ticari krediler dolayısiyle İç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 387 
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Hidayet Aydıner (Konya) -Karayol
ları Trafik Kanunu lâyihası münasebetiyle 59, 

63,71,79,112,113,114,160,163,168,169,170,186,194, 
196,198,199,200,201,202 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun teklifleri münasebetiyle 222.261,269, 

274,325,328,335,336,340,344,345,360,363,412,413, 
419,421,424,430,432,435 

— Subay ve memurların protokolün tes-
bit ettiği hallerden gayn karşılama ve uğur
lamalarda bulunamayacaklarına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 563 

— Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de-

Sayfa 
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin tak-
dimen görüşülmesine dair önerge münasebe
tiyle 35?. 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
lâyihası münasebetiyle 546,548,581,582,583,585 

Abdullah Aytemiz (Maraş) - Millî Ko
runma Kanununun kiraya taallûk eden mad
delerinin tadili hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle 213,214,332,333,334,354,. 

357,358 

Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Valilere 
bulundukları mmtakalara göre farklı ve 
fevkalâde salâhiyetler verilip verilmediği
ne dair soru münasebetiyle 307,308,309 

B 
Şefik Bakay (Kırklareli) - Subay ve 

memurların protokolün tesbit ettiği hal
lerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda 
bulunamıyacaklarına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 561 

Sedat Barı (Seyhan) - Adana ve Cey
han ovasının su baskınından korunması 
için Savrun ve Sunbas çayları ile Cey
han Nehri üzerinde bir tedbir alınması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu 
münasebetiyle 17 

— Dumlupınar denizaltı gemisinde 
ölenlerin şehit, dul ve yetimlerinin de şe

hit dul ve yetimi sayılmaları hakkındaki 
kanun münasebetiyle 405,409,410 

Said Başak (Erzurum) - Karayolları 
trafik kanunu lâyihası münasebetiyle 175 

Ahmet Hamdi Başar (istanbul) - Van 
Mebusu Ferid Melen'in, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının son iki yıl 
içinde açtığı ticari krediler dolayısiyle İç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 392 

Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Karayol
ları trafik kanunu lâyihası münasebetiyle 171 

Muhtar Başkurt (Eskişehir) - Van 
Mebusu Ferid Melen'in, Türkiye Emlâk1 

Kredi Bankasının son iki yıl içinde açtı

ğı ticari krediler dolayısiyle İçtüzüğün 
177 nci maddesi gereğince Meclis soruştur
ması yapılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 376 

Avni Başman (İzmir) - Millî Korun
ma Kanununun kiraya taallûk eden mad
delerinin tadili hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle 343 

Andre Vahram Bayar (İstanbul) -
Karayollan trafik kanunu lâyihası müna
sebetiyle 185 

— Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu 
lâyihası münasebetiyle 539 

Necip Bilge (Niğde) - Bakanlıkların 
kuruluşu ve Bakanlann görev ve sorumlu
lukları hakkındaki kanun teklifine dair 
Anayasa ve Geçici Adalet komisyonları 
raporları münasebetiyle 285 

—- Karayolları Trafik kanunu lâyihası 
münasebetiyle 73,78,79,107,112,129,134,138, 

142,143,145,146,147,148,149,151,154,161, 
164,166,168,169,170,172,173,174,175,176, 
177,178,179,186,187,188,194,195,198,201, 

205,207,208,210,229 
— Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu 

lâyihası münasebetiyle 580 
Behzat Bilgin (îzmir) - Turizm En

düstrisini Teşvik kanunu lâyihası müna
sebetiyle 455,458,461,464 
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M. Kâmil Boran (Mardin) - Devlet Ti
yatrosunun mânevi şahsiyetini inciten ga
zete havadisleri hakkındaki sorusu müna
sebetiyle 486 

— Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis 
Ete'nin istifası sebebine ve Bakanlar Ku
rulundaki değişikliklere dair sorusu mü
nasebetiyle 8 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 200 

Hamdi Bozbağ (Giresun) - Karayolları 
Trafik kanunu lâyihası münasebetiyle 68 

Feyzi Boztepe (Ordu) - istanbul Hay-

Fethi Çelikbaş (Devlet Vekili) . Trab
zon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'nun, 
antidemokratik kanunlar hakkındaki so
rusuna cevabı 487,488 

— Turizm endüstrisini teşvik kanunu 
lâyihası münasebetiyle 598 

Abbas Çetin (Kars) - Subay ve .me
murların protokolün tesbit ettiği haller
den gayrı karşılama ve uğurlamalarda bu-
Junaımıyaeaklarma dair kanun teklifi 
m ün asebetiyle 1)61 

Fatin Dalaman (Antalya) - Karayolla
rı trafik kanunu lâyihası münasebetiyle 135 

Ercüment Damalı (Sivas) - Karayolla
rı trafik kanunu lâyihası münasebetiyle 125 

— Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Belediye Kanununun 'bâzı (maddeleriyle 
4573 ve 4617 sayılı kanunların .kaldınl-
m'asma ve 2226 sayılı Kanunda yazılı 
«Genel meclisi» tâbirlerinim «Belediye mıee-
lisi» olarak düzeltilmesine dair olan ka
nun teklifinin gündeme alınması hakkın
daki önergesi münasebetiyle 99 

Bahadır Dülger (Erzurum) - Karayol-

Sayfa 
darpaşa Askerî Hastanesine tâyin olunan 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi sabık Pro
fesör vekili Doçent Albay Doktor Saim 
Sağlık hakkında Vekâletçe her hangi bir 
takibat yapılıp yapılmadığına dair olan 
sorusu münasebetiyle 500,501 

M. Remzi Bucak (Diyarbakır) - Kad^ 
t'osuzlu'k yüzünden terfi etti rilemi yen 
bucak müdürleri hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle 485 

Rıfkı Salim Burçak (Millî Eğitim Ve
kili) - Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm, 
Devlet Tiyatrosunun mânevi şahsiyetini 
inciten gazete havadisleri hakkındaki »so
rusuna cevabı 486 

Osman Şevki Çiçekdağ (Adalet Ve
kili) - Dumluıpmar denizaltı gemisinde 
ölenlerin .şehit, dul ve yetimlerinin de şe
hit dul ve yetimi sayılmaları hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 408 

Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) - Kara
yolları trafik kanunu lâyihası münasebe
tiyle 135 

— Turizm endüstrisini teşvik kanunu 
lâyihası münasebetiyle 524 

lan trafik kanunu lâyihası münasebetiyle 63, 
136 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - De
nizli Mebusu Baha Akşit'in, Maadin 
Nizamnamesinin 30 ncu maddesindeki 
(Akraba ve taallûkat) tâbirinin •yorumlan
ması hakkındaki önergesi ve Ekonomi ve 
Adalet Komisyonları raporları münasebe
tiyle . -j 10,21,22,23 

— Duml'Uipınar denizaltı gemisinde 
ölenlerin şehit, dul ve yetimlerinin de şe
hit dul ve yetimi sayılmaları hakkındaki 
kanun münasebetiyle 410 

Ç 

D 
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— Karayolları trafik kanunu lâyihası 
münasebetiyle 69,72,77,78,108,114,115, 

116,124,126,131,136,140,141,144,145,146, 
154,164,167,168,171,172,173,174,176,177, 
178,179,181,182,183,185,186,194,197,198, 

199,200,203,208,209,211,229 
— Millî Korunma Kanununun kiraya 

Sayfa 
taalluk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 230,246, 

247,248,263,268,324,325,327,328,331,332,333, 
337,414,420,435,449,450 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
lâyihası münasebetiyle 452,454,457,458,465, 

538,543,547 

Ferid Ecer (Niğde) - Turizm Endüs
trisini Teşvik Kanunu lâyihası münasebe
tiyle 596 

Selim Ragıp Emeç (Bursa) - Karayol
ları Trafik Kanun lâyihası münasebe
tiyle 132,16& 

Süreyya Endik (Çanakkale) • Çanak
kale ve Balıkesir mmtakalarında vukua 
gelen deprem hakkında Hükümetin izahat 
vermesine dair 90 

— Dumlupınar denizaltı gemisinde 
ölenlerin şehit, dul ve yetimlerinin de şehit 
dul ve yetimi sayılmaları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 409 

— Karayolları Trafik Kanun lâyihası 
münasebetiyle 126 

Zeki Erataman (Tekirdağ) - Karayol
ları Trafik Kanunu lâyihası münasebetiyle 60, 

68,78,79^60 
Sabri Erduman (Erzurum) - Karayol

ları Trafik Kanunu lâyihası münasebetiyle 74 

Feridun Ergin (Urfa) - 1951 ve 1952 
seneleri zarfında Urfa Vilâyeti köy suları 
için ne kadar yardım yapıldığına ve kaç 
köyün ihtiyacının temin edildiğine, aynı 
il dahilindeki köy ve Devlet yollan için 
1952 yılı Bütçesinden ne miktar tahsisat 
ayrıldığına ve Birecik Köprüsü inşasının 
ne zaman tamamlanacağına dair sorusu 
münasebetiyle 290 

Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - Millî 
Korunma Kanununun kiraya taallûk eden 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek
lifleri münasebetiyle 451 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
lâyihası münasebetiyle 456 

Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon) - An
tidemokratik kanunlar hakkındaki sorusu 
münasebetiyle 488,489 

— Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'm 
teşriî masuniyeti hakkındaki Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu münasebetiyle 568 

Hikmet Fırat (Malatya) . Karayolları 
Trafik Kanunu lâyihası münasebetiyle 125, 

184,188,209,211 
— Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 

Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 
4573 vo 4617 sayılı kanunların kaldırılma
sına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Genel 

Meclis» tâbirlerinin «Belediye Meclisi* 
olarak düzeltilmesine dair olan kanun, tek
lifinin gündeme alınması hakkındaki öner
gesi münasebetiyle 101 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu lâyihası münasebetiyle 458,460,463,469, 

526,588,598,600 
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, Namık Gedik (Aydın) - Turizm Endüs-
I trişini Teşvik Kanunu lâyihası münase-

Sayfa 

betiyle 456,460,463,528,537,538,580,581,583, 
585,586,591,594,596,597,598 

Abdullah Ctedikoğlu (Ankara) - Dum-
lupmar denizaltı gemisinde ölenlerin şe
hit, dul ve yetimlerinin de şehit, dul ve 
yetimi sayılmaları hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 408,409 

— Usul hakkında 396 
Mahmut Goloğfaı (Trabzon) - Millî 

Korunma Kanununun Kiraya taallûk eden 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek
lifleri münasebetiyle 275 

— Trabzon Liman İşletmesi emrinde 
çalışan mavna kaptan ve tayfalarının 
günlük mesailerinin muayyen olup olma-
djgma ve bunlara fazla mesai verilip veril
mediğine dair sorusu münasebetiyle 12,14 

* Bedri Nedim Göknil (İstanbul) - Millî 
Korunma Kanununun kiraya taalluk eden 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek
lifleri münasebetiyle 336,339,340 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
lâyihası münasebetiyle 589 

H 
Salâhattin Hüdayioğhı (Maraş) - Trab

zon Mebusu Hamdi Orhon'un, Belediye Ka
nununun bâzı maddeleriyle 4573 ve 4617 
sayılı kanunların kaldırılmasına ve 2226 sa
yılı Kanunda yazılı «Genel meclis» tâbir
lerinin «Belediye meclisi» olarak düzeltil
mesine dair olan kanun teklifinin gündeme 
alınması hakkındaki önergesi münasebe
tiyle 105,106 

Hadi Hüsman (İstanbul) - Denizli 
Mebusu Baha Akşit'in, Maadin Nizamna
mesinin 30 ncu maddesindeki (Akraba ve 
taallûkat) tâbirinin yorumlanması bakkal
daki önergesi ve Ekonomi ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 19,20,22 

Sayfa 
Mahmut Gücbilmes (Bolu) • Karayolla

rı Trafik Kanunu lâyihası münasebetiyle 61,̂ 68 , 
— Millî Korunma Kanununun kiraya 

tallûk eden maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun teklifleri münasebetiyle 326,333,336,337, 

346,356,358,360,362,420,422 
Enver Güreli (Ekonomi ve Ticaret Ve

kili) - Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkında
ki kanun teklifleri münasebetiyle 243 

— Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, 
1952 yılında kaç vatandaşın harice seyahat 
ettiğine, bunlardan kaç tanesinin döviz ve
rilmeden 100 Türk lirası ile gittiklerine ve 
döviz açığımızın miktarına dair sorusuna 
cevabı 291 

Saffet GÜrol (Konya) - Turizm Endüs
trisini Teşvik kanunu lâyihası münasebe
tiyle 468 

— Van Mebusu Ferid Melen'in, Türki
ye Emlâk Kredi Bankasının son iki yıl 
içinde açtığı ticari krediler dolayısiyle İç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 390 

— 442 sayılı Köy Kanununun 28 ve bu 
kanuna ek 5672 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle 554 

— Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkın
daki Kanuna ek Kanun münasebetiyle 123 

— Karayolları Trafik Kanunu lâyihası 
münasebetiyle 60,66,78,79,108,110,111,113, 

137,138,168,170,175,177,182,185,186,205,207,229 
— Millî Korunma Kanununun kiraya 

tallûk eden maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun teklifleri münasebetiyle 270,274,332, 

447,448 
— Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu 

lâyihası münasebetiyle 453,454,601 

H 
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Sayfa 

tesbit ettiği hallerden gayri karşılama ve 
uğurlamalarda bulunamıyacaklarma dair 
kanun teklifi münasebetiyle 556 

Ali Fahri îşeri (Balıkesir) - Ayvalık 
ve Gemlik vapurlarının maliyetleriyle işlet
me masraflarına ve istiap hadlerine, bu ge
mileri satmalmak için giden heyetlere ko
misyon adiyle bir ücret verilip verilmediği
ne dair olan sorusu münasebetiyle 508 

— Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri 
dâhilinde vukua gelen zelzeleden Hükü
metin derhal haberdar edilip edilmediği
ne, felâketzedelerin barınmaları için ne 
kadar çadır tevzi edildiğine ve Bandır
ma'da da zelzele olduğu hakkında radyo 
ile yayınlanan yanlış habere dair sorusu 
münasebetiyle 493 

— Bandırma Emniyet Âmiri Zeki Şa
hin hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup 
olmadığına dair olan sorusu münasebe
tiyle 504,506,507 

— 9 . Tl I . 1953 tarihinde İstanbul'dan 
Bandırına'ya hareket eden Ayvalık Va
purunda kaç yolcuya bilet verildiğine, 
vapurun istiap haddinin kaç kişi olduğu
na ve sefere hangi tarihte tahsis edilmiş 
bulunduğuna dair olan sorusu münasebetiy
le 510 

— Dumlupınar denizaltı gemisinde 
ölenlerin şehit, dul ve yetimlerinin de 
şehit dul ve yetimi sayılmaları hakkında
ki kanun münasebetiyle 409 

—• Karayolları Trafik kanunu lâyihası 
münasebetiyle 70,129 

—• Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tâdili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 234,363 

— Usul hakkında 189 

fC 

Sayfa 
Tevfik îleri (Samsun) - Karayolları 

Trafik Kanununu lâyihası münasebetiyle 134 
Halil îmre (Sivas) - Millî Korunma Ka

nununun kiraya taallûk eden maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle 239,242,246,261,267,275,323,325,329,340, 

343,345,346,359,429 
— Subay ve memurların protokolün tes

bit ettiği hallerden gayri karşılama ve uğur
lamalarda bulunamıyacaklarma dair kanım 
teklifi münasebetiyle 561 

Hâmid Şevket înce (Ankara) - Dumlu
pınar denizaltı gemisinde ölenlerin şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit, dul ve yetimi 
sayılmaları hakkındaki kanun münasebe
tiyle 407,408 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkında
ki kanun teklifleri münasebetiyle 218,241,260, 

330,332,338 
— Karayolları Trafik Kanunu lâyihası 

münasebetiyle 179,207 
— Subay ve memurların protokolün 

tesbit ettiği hallerden gayri karşılama ve 
uğurlamalarda bulunamıyacaklarma dair 
kanun teklifi münasebetiyle 558,561,565 

— Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 
4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılma
sına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Grene] 
Meclis» tâbirlerinin «Belediye Meclisi» 
olarak düzeltilmesine dair olan kanun tek
lifinin gündeme alınması hakkındaki öner
gesi münasebetiyle 96,98,105 

Refik Şevket înce (Manisa) - Karayol
ları Trafik Kanunu lâyihası münasebetiy
le 183,209 

— Subay ve memurların protokolün 

Adnan Karaosmanoğlu. (Manisa) - Ka
rayolları trafik kanunu lâyihası münase
betiyle 112,115 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu (Manisa) -
Dumlupınar denizaltı gemisinde ölenlerin 
şehit, dul ve yetimlerinin de şehit dul ve 

K 
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yetimi sayılmaları hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 406 

— Kanun teklif ve tasarılarının soru
lardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
ge münasebetiyle 288 . 

Yusuf Karslıoğlu (Yozgad) - Denizli 
Mebusu Baiha Akşit'in, Maadin Nizam
namesinin 30 neu maddesindeki (Akraba 
ve taallûka t) tâbirinin yorumlanması hak
kındaki önergesi ve Ekonomi ve Adalet 
komisyonları raporları 'münasebetiyle 23 

Mehmet Kartal (Malatya) - Millî Ko
runma Kanununun kiraya taallûk eden. 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek
lifleri münasebetiyle 425 

— Vilâyet makamımda Gülpmar Köyü 
Muhtarını döven Malatya Valisi hakkında 
ne muamele yapıldığına ve- bu husustaki 
tahkikatın ne safhada olduğuna dair so
rusu münasebetiyle 491 

Fahri Keçecioğlu (Kastamonu) - Tu
rizm endüstrisini teşvik kanunu lâyihası 
münasebetiyle 586,589,590 

Cemal Kıpçak (Zonzuldak) - Turizm 
endüstrisini teşvik kanunu lâyihası müna
sebetiyle 592,594 

ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) - Subay 
ve memurların proto'kolün tesbit ettiği 
hallerden gayrı karşılama ve uğurlama
larda 'bulunanııyacaklanna dair kanun 
teklifi münasebetiyle 567 

Yeredoğ Kişioğlu (Kocaeli) - Karayol
ları trafik kanunu lâyihası münasebetiyle 62, 

04,77 
— Millî Korunma Kanununun kiraya 

taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 338,339,343 

Ferid Melen (Van) - Dumlupmar de
nizaltı gemisinde ölenlerin şehit, dul ve 
yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sayıl
maları hakkındaki kanun münasebetiyle 410,411 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 447,448 

Sayfa 
— Subay ve memurların protokolün 

tesbiıt ettiği hallerden gayrı karşılama ve 
uğurlamalarda bulunanııyacaklanna dair 
kanun teklifi münasebetiyle 562,564 

— Turizm endüstrisini teşvik kanunu 
lâyihası münasebetiyle 463,582,587 

Refik Koraltan (Reis) - Alman Fede
ral Devleti Parlâmento üyelerinden bir 
heyetin Meclisi ziyaretleri münasebetiyle 361 

Fuad köprülü (Dışişleri Vekili) - Ha
riciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki Ka
nuna ek kanun münasebetiyle 122,123 

Nafiz Körez (Manisa) - Turizm endüs
trisini teşvik kanunu lâyihası münasebe
tiyle 453,454,455,457,539,540,541,545,546,548 

Süleyman Kuranel (Gazianteb) - Kara
yolları trafik kanunu lâyihası münasebe
tiyle 110,111,137,183,184 

Seyfi Kurtbek (Millî Savunma Ve
kili) - Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nmı, 
Uülhane profesör vekillerinden bir do
çentin talimata aykırı olarak Haydar
paşa Hastanesine ne surette tâyin edildi
ğine dair olan sorusuna cevabı 496,501,502 

— Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, İs
tanbul Haydarpaşa Askerî Hastanesine tâ
yin olunan Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
sabık profesör vekili Doçent Albay Doktor 
Saim Sağlık hakkında vekâletçe her han
gi bir takibat yapılıp yapılmadığına dair 
olan sorusuna cevabı 496,501,502 

— Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesör 
vekili bir doçentin talimata aykırı olarak 
Haydarpaşa Hastanesine tâyininin iptal 
edilip edilmiyeceğine dair sorasuna ceva
bı 496,501 

— Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca ti
cari kredi verilip verilmediğine, verili
yorsa bankanın kuruluş maksadına uygun 
olup olmadığına, Ankara, İstanbul ve Es
kişehir şubelerince kaç borçluya ne ka
dar ticari kredi açıldığına ve bu kredile
rin en yüksek ferdi haddine dair sorusu 
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Sayla 
münasebetiyle 310,311,313,314,315,316 

— Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
son iki yıl içinde açtığı ticari krediler do-
layışiyle içtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince Meclis soruşturması yapılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 377,378,379,380, 

381,384,385,396,397 
Adnan Menderes (Başvekil) - Mardin 

Mebusu M. Kâmil Boran'm, Ekonomd ve 
Ticaret Vekili Muhlis Ete 'nin istifası sebe
bine ve Bakanlar Kurulundaki değişiklik
lere dair sorusuna cevabı 7,8,9 

— Van Mebusu Ferid Melen'in, Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasının son iki yıl 
içinde açtığı ticari krediler dolayısiyle iç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 381,384,385,386 

Etem Menderes (İçişleri Vekili) - Balı
kesir Mebusu Ali Fahri işeri'nin, Balıke
sir-ve Çanakkale vilâyetleri dâhilinde vu
kua gelen zelzeleden Hükümetin derhal ha
berdar edilip edilmediğine, felâketzedele
rin barınmaları için ne kadar çadır tevzi 
edildiğine ve Bandırma'da da zelzele oldu
ğu hakkında radyo ile yayınlanan yanlış 
habere dair olan sorusuna cevabı 492 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'-
nin, Bandırma Emniyet Âmiri Zeki Şahin 
hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup ol
madığına dair sorusuna cevabı 504 

— Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bu
cak'm, kadrosuzluk yüzünden terfi ettiri-
lemdyen bucak müdürleri hakkındaki so
rusuna cevabı 484 

— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, valile
re bulundukları mıntaikalara göre farklı ve 
fevkalâde salâhiyetler verilip verilmediği
ne dair sorusuna cevabı 305 

— Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
vilâyet makamında Gürpınar Köyü Muhta
rım döven Malatya Valisi hakkında ne mu
amele yapıldığına ve bu husustaki tahki
katın ne safhada olduğuna dair sorusuna 
cevabı 491 

— Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 1961 

Sayfa 
ve 1952 senelerinde İstanbul Sergisinde Şe
hir Meclisi üyelerinin vazifelendirildiğinin 
doğru olup olmadığına, ayrıca kaç kişinin 
istihdam edildiğine ve bunlara ücret, yev
miye ve gece mesaisi namı altında ne ka
dar para ödendiğine dair sorusuna cevabı * 293 

— Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, is
tanbul Belediyesince Eyüp' te Dökmeciler 
Caddesinde mubayaasına tevessül edilen 
arsanın satmalmması muamelesine dair so
rusuna cevabı 299 

— Sinob Mebusu Muhtar Acar 'm, istan
bul Genel Meclisinin kanunun tâyin ettiği 
toplantı devreleri haricinde ihtisas komis
yonlarının çalışıp çalışmadıklarına ve bu 
komisyonlara dâhil bulunanlara hakkı hu
zur verilip verilmediğine, istanbul Birleşik 
Mahallî idaresi ile Belediyesine bağlı mües
seseler kadrolarında istihdam edilenler ara
sında vazifeye uğramadıkları halde namla
rına istihkak tahakkuk ettirilenlerle mes
lekle alâkası olmıyanlarm bulunduğu hak
kındaki iddiaların doğru olup olmadığına 
dair sorusuna cevabı 297 

— Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, So-
koni Vakum Anonim Türk Petrol Şirketi 
ile istanbul Belediyesinin bir mukavele ak
dedip etmediğine dair sorusuna cevabı 302,304 

— Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 1951 
ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâyeti köy 
suları için ne kadar yardım yapıldığına ve 
kaç köyün ihtiyacının temin edildiğine, ay
nı il dahilindeki köy ve Devlet yolları için 
1952 yılı Bütçesinden ne miktar tahsisat 
ayrıldığına ve Birecik Köprüsü inşasının 
ne zaman tamamlanacağına dair sorusuna 
cevabı 289 

Şevket Mocan (Tekirdağ) -1952 yılında 
kaç vatandaşın harice seyahat ettiğine, bun
ların kaç tanesinin döviz verilmeden 100 
Türk Lirası ile gittiklerine ve döviz açığı
mızın miktarına dair sorusu münasebetiyle 292 

— Subay ve Memurların protokolün 
tesbit ettiği hallerden gayrı karşılama ve 
uğurlamalarda bulunamıyacaklanna dair 
kanun teklifi münasebetiyle 554 
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Sayfa 
Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) - Ka

rayolları Trafik Kanunu lâyhası münase
betiyle 135,149,164,201 

— Subay ve memurların protokolün tesı-
bit ettiği hallerden gayrı karşılama ve 
uğurlamalarda bulunamıyacaklanna .dair 
kanun teklifi münasebetiyle 560,561^566 

— Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 
4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılma-

Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Millî 
Korunma Kanununun kiraya taallûk eden 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek
lifleri münasebetiyle 449 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu lâyihası münasebetiyle 524 

îsmet Olgaç (Amasya) - Millî Korunma 
Kanununun kiraya taallûk eden maddele
rinin tadili hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 414 

Burhanettin Onat (Antalya) - Dumlu-
pınar denizaltı gemisinde ölenlerin şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetim
leri sayılmaları hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 407 

— Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'ın 
teşriî masuniyeti hakkındaki Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu münasebetiyle > 568 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
lâyihası münasebetiyle 525,536,537,545,581, 

585,590,591,600 
— Usul hakkında 198 
Hamdi Orhon (Trabzon) - Belediye 

Sayfa 
sına ve 22^6 sayılı Kanunda yazılı «Genel 
Meclis» tâbirlerinin «Belediye Meclisi» ola
rak düzeltilmesine dair olan kanun teklifi
nin gündeme alınması hakkındaki önergesi 
münasebetiyle 96,98,101,105 

Emrullah Nutku (Erzurum) - Millî 
Korunma Kanununun kiraya taallûk eden 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek 
lifleri münasebetiyle 217 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu lâyihası münasebetiyle 527,545 

Kanununun bâzı maddeleriyle 4573 ve 4617 
sayılı kanunların kaldırılmasına ve 2226 
sayılı Kanunda yazılı «Genel Meclis» tâ
birlerinin «Belediye Meclisi» olarak dü-
zetilmesine dair olan kanun teklifinin 
gündeme alınması hakkındaki önergesi 
münasebetiyle 94 

— Gülhane Askerî Tıp Akademisi pro
fesör vekili bir doçentin talimata aykırı 
olarak Haydarpaşa Hastanesine tâyininin 
iptal edilip edilmiyeceğine dair olan sorusu 
münasebetiyle 499,502,503 

Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum) - Denizli 
Mebusu Baha Akşit'in, Maadin Nizamna
mesinin 30 ncu maddesindeki (akraba ve 
taallûkat) tâbirinin yorumlanması hak
kındaki önergesi ve Ekonomi ve Adalet 
komisyonları raporları münasebetiyle 25 

— Karayolları Trafik kanunu lâyihası 
münasebetiyle 187,188,201 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 232,264, 

265,267,274,275,430 

O 
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Himmet Ölçmen (Konya) - Karayolları 

Trafik kanunu lâyihası münastbetiyle 59,72, 
75,109,115,140,181,182,200 

Muzaffer önal (Tokad) - Dumlupmar 
denizaltı gemisinde ölenlerin şehit, dul ve 
yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sayıl
maları hakkındaki kanun münasebetiyle 411 

Sedat Zeki Örs (Sivas) - Turizm En
düstrisini Teşvik kanunu lâyihası münase
betiyle 531,584 

Talât Vasfi öz (Ankara) - Karayolları 
Trafik kanunu lâyihası münasebetiyle 69,75, 

76,128 
Kemal özçoban (Afyon Karahisar) -

Karayolları Trafik kanunu lâyihası müna
sebetiyle 151,152,159,165,176,194,197,200 

— Millî Korunma ( Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 222,332, 

356 
— Temyiz Mahktmesi Teşkilâtına dair 

1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
takdimen görüşülmesine dair önerge mü
nasebetiyle 352 

Mazhar Özsoy (Maraş) - Karayolları 
Trafik Kanunu lâyihası münasebetiyle 72,200 

— Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'm 
teşriî masuniyeti hakkındaki Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu münasebetiyle 570,571 

Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) -
Subay ve memurların protokolün tesbit 
ettiği hallerden gayri karşılama ve uğur
lamalarda bulunamıyacaklarına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 559,560,563 

Nahid Pekcan (Erzincan) - Denizli 
Mebusu Baha Akşit'in, Maadin Nizamna
mesinin 30 ncu maddesindeki (akraba ve 
taallûkat) tâbirinin yorumlanması hakkın
daki önergesi ve Ekonomi ve Adalet ko-

Sayfa 
— Millî Korunma Kanununun kiraya 

taallûk eden maddelerinin tâdili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 248 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
lâyihası münasebetiyle 546 

Halil Özyörük (İzmir) - Denizli Me
busu Baha Akşit'in, maadin nizamnamesi
nin 30 neu maddesindeki (Akraba ve taal
lûkat) tâbirinin yorumlanması hakkın
daki önergesi ve Ekonomi ve Adalet ko
misyonları raporları münasebetiyle 18,19, 

20,21,22 
— Karayolları Trafik Kanunu lâyihası 

münasebetiyle 71 
— Millî Korunma Kanununun kiraya 

taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 236,246, 

247,259,262,271,322,323,329,362,423,427, 
430,450,451 

— Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 
1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
takdimen görüşülmesine dair önerge mü
nasebetiyle 352 

— Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 
4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırıl
masına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı 
«Genel Meclis» tâbirlerinin «Belediye Mec
lisi» olarak düzeltilmesine dair olan kanun 
teklifinin gündeme alnması hakkındaki 
önergesi münasebetiyle 104 

misyonları raporları münasebetiyle 19 
•—• Karayolları trafik kanunu lâyihası 

münasebetiyle 183 
Hasan Polatkan (Maliye Vekili) -

İştirak etmiş bulunduğu Avrupa İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı Vekiller Konse
yi toplantısında cereyan eden müzakere 
ve alman kararlar hakkında 228,255 

—• Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, 
1952 yılında kay vatandaşın harice seya-
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Sayfa 
hat ettiğine, bunlardan kay tanesinin döviz 
verilmeden 100 Türk lirası ile gittiklerine 
ve döviz açığımızın miktarına dair sorusu
na cevabı 290 

— Turizm endüstrisini teşvik kanunu 
lâyihası münasebetiyle 465 

— Van Mebusu Ferid Melen'in, Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasınca ticari kredi 
verilip verilmediğine, veriliyorsa banka
nın kuruluş maksadına uygun olup olma
dığına, Ankara, istanbul ve Eskişehir 
şubelerince kay borçluya ne kadar ticari 
kredi açıldığına ve bu kredilerin en yük-

Ali İhsan Sâbis (Afyon Karahisar) -
Dumlupmar denizaltı gemisinin batması 
neticesinde ölenlerle Erzurum'da bir top
çu endahtı esnasında ölenlerin şehit adde
dilmeleri için Millî Savunma Vekâleti ta
rafından şimdiden tedbirler alınmasına 
dair 227,228 

Ali Rıza Sağlar (Çoruh) - Millî Korun
ma Kanununun kiraya taallûk eden mad
delerinin tadili hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle 432 

Cevdet San (Gazianteb) - Karayolları 
Trafik kanunu lâyihası münase'betiyle 64,77, 

78,79,113,114,138,140 
Rifat Sivisoğlu (Zonguldak) - Bolu ır

mağının Suçatm'dan itibaren Filyos'a ka
dar uzanan yatağının ıslahı ve Devrek'i 
Tefen istasyonuna bağlıyan ahşap köp
rünün inşası hususlarında ne düşünüldü
ğüne dair sorusu münasebetiyle 10 

Server Somuncuoğlu (Sinob) - Avrupa 
iktisadi îş Birliği Teşkilâtı Vekiller Kon
seyi toplantısında bulunup memlekete av
det eden Maliye Vekilinin, oradaki çalış
malar hakkında memleketi ve Meclisi ten-

Sayfa 
sek ferdi haddine dair sorusuna cevabı 310, 

313,315 
— Van Mebusu Ferid Melen'in, Türki-, 

ye Emlâk Kredi Bankasının son iki yıl için
de açtığı ticari krediler dolayısiyle içtü
züğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 368,393,395,396,397 

Nâtık Poyrazoğlu (Muğla) - Dumlu
pmar denizaltı gemisinde ölenlerin şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi 
sayılmaları hakkındaki kanun münasebe
tiyle 408 

S 
[ vir etmelerine dair 228 

— Karayolları Trafik kanunu lâyihası 
münase'betiyle 133 

Cevdet Soydan (Ankara) - Temyiz 
I Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Ka-
I nunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kındaki kanun teklifinin takdimen görü
şülmesine dair önerge münasebetiyle 352 

Mehmet Daim Süalp (Sürd) - Denizli 
Mebusu Baha Akşit'in, Maadin Nizamna
mesinin 30 ncu maddesindeki (akraba ve 
taallûkat) tâbirinin yorumlanması hakkın
daki önergesi ve Ekonomi ve Adalet ko
misyonları raporları münasebetiyle 25 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkında
ki kanun teklifleri münasebetiyle 266,268 

— Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
lîelediye Kanununun bâzı maddeleriyle 
4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılma
sına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Genel 
meclis» tâbirlerinin «Belediye meclisi» ola
rak düzeltiknesine dair olan kanun tekli
finin gündeme alınması hakkındaki öner-

j gesi münaselbetiyle 103 
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Halûk Şaman (Bursa) - Turizm Endüs

trisini Teşvik kanunu lâyihası münasebe
tiyle 454,465 

— Vâki davfct üzerine Hindistan'a git-

Rifat Taşkın (Kastamonu) - Askerî 
Yargıtay üyeleri ile Savcısının yaş hadle
rinin tefsir yolu ile tesbiti hakkındaki 
önergesinin geri verilmesine dair önergesi 
münasebetiyle 193 

— Jandarma alibaykırının terfilerinde 
4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus Ter
fi Kanununun 9 ncu maddesinin uygula
nıp uygulanmıyacağmm tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî 'Savunmıa ve 
içişleri komisyonları raporları münasebe
tiyle 553 

—• Karayolları trafik kanunu lâyihası 
münasebetiyle 154,168 

—• Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden mıaddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 432,433 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Bakanlık
ların kuruluşu ve bakanların görev ve so
rumlulukları hakkındaki kanun teklifi
ne dair Anayasa ve Geçici Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle ' 287 

— Kanun teklif ve tasarılarının sözlü 
sorulardan önce ıgörüşülmesine dair olan 
önergesi münasebetiyle 351 

— iMillî Korunma Kanununun kiraya 
»taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 422 

— Subay ve askerî memurların mecbu
ri hizmetleri ve istifaları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 52 

Füruzan Tekil (İstanbul) - Millî Ko
runma Kanununun kiraya taallûk eden 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek
lifleri münasebetiyle 324,325,326,336,343, 

422,426 
Ziya Termen (Kastamonu) - Turizm 

endüstrisini teşvik kanunu lâyihası müna-

Sayfa 
miş bulunan heyet adına kendilerine göste
rilen hüsnü kabulü ve Türk milletine kar
şı duyulan dostluk hislerini tebarüz ettiren 
demeci 480 

sebetiyle 532,540,541 
Nazlı Tlabar (istanbul) - Turizm en

düstrisini teşvik kanunu lâyihası münase
betiyle 541 

Atıf Topaloğlu (Ordu) - Gülıhane pro
fesör vekil'lerinden bir doçentin talimata 
aykırı olarak Haydarpaşa Hastanesine ne 
suretle tâyin edildiğine dair o kın sorusu 
münasebetiyle 497,498,501,502 

Ahmet Topçu (İstanbul) - Turizm en
düstrisini teşvik kanunu lâyihası münase
betiyle 592 

Muhlis Tümay (Manisa) - Karayolları 
trafik kanunu lâyihası münasebetiyle .149 

Oezmi Türk (Seyhan) - Dumlupmar de
nizaltı gemisinde ölenlerin şehid, dul ve 
yetimlerinin de şehit, dul ve yetimi sayıl
maları hakkındaki kanun münasebetiyle 407, 

408,411 
— Jandarma albaylarının terfilerinde 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Ter
fi 'Kanununun 9 ncu maddesinin uygulanıp 
uygulanmıyacağmm tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Millî Savunma ve İç
işleri komisyonları raporları münasebetiyle 552 

— Kanun teklif ve tasarılarının soru
lardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
ge münasebetiyle 444,446 

— Karayolları Trafik Kanunu lâyihası 
münasebetiyle 61,206,208 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 219,345,354, 

355,358 
— Turizm Endüstrisi teşvik kanunu lâ

yihası münasebetiyle 580,583 
— Usul hakkında 565 
Kemal Türkoğlu (Mardin) - Denizli Me-

T 
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Sayfa 

busu Baha Akşit'in, Maadin Nizamname-
' sinin 30 ncu maddesindeki (akraba ve taal-
lûkat) tâbirinin yorumlanması hakkında
ki önergesi ve Ekonomi ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 21,24 

— Dumlupınar denizaltı gemisinde ölen
lerin şehit, dul ve yetimlerinin de şehit, 

Sayfa 
dul ve yetimi sayılmaları hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 410 

— Karayolları Trafik Kanunu lâyihası 
münasebetiyle 127,128 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 275 

Zihni Ural (Çoruh) - Trabzon Mebusu 
Hamdi Orhtm 'ün, Belediye Kanununun bâ
zı maddeleriyle 4573 ve 4617 sayılı kanun
ların kaldırılmasına ve 2226 sayılı Ka* 

u 
nunda yazılı «Genel Meclis» tâbirlerinin ; 
«Belediye Meclisi» olarak düzeltilmesine 
dair olan teklifinin güreme alınması hak
kındaki önergesi münasebetiyle 98 

O 
Mnrad Âli Ülgen (Konya) • Dumlupı

nar denizaltı gemisinde ölenlerin şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit, dul ve yeti-
ım'sayılmaları hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 410 

— Karayolları Trafik Kanunu lâyi
hası münasebetiyle 64,70,77 

Oevat Ülkü (Aydın) - 442 sayılı Köy 
Kanununun 28 ve bu kanuna ek 5672 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 554 

— Karayolları Trafik Kanunu lâyihası 
münasebetiyle 79,115,148 

— Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 
4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılma
sına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Ge
nel Meclis» tâbirlerinin «Belediye Mec
lisi» olarak düzeltilmesine dair olan ka
nun teklifinin gündeme alınması hakkın
daki Önergesi münasebetiyle 100,103 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu lâyihası münasebetiyle 462;540,548,580 

Yümnü Üresin (Ulaştırma Vekili) -
Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin Ay
valık ve Gemlik vapurlarının maliyetle
riyle işletme masraflarına ve istiap had
lerine, bu gemileri satınalmak için giden 
heyetlere komüsyon adiyle bir ücret ve
rilip verilmediğine dair sorusuna cevabı 568 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'-
nin, 9 : III . 1953 tarihinde İstanbul'dan 
Bandırma'ya hareket eden Ayvalık Va
purunda kaç yolcuya bilet verildiğine, 
vapurun istiap haddinin kaç kişi bulundu
ğuna ve sefere hangi tarihte tahsis edilmiş 
olduğuna dair sorusuna cevabı 509 

— Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlti'-
nun Trabzon liman işletmesi emrinde ça
lışan mavna kâptan ve tayfalarının gün
lük mesailerinin muayyen olup olntadı^ 
ğma ve bunlara fazla mesai verilip veril
mediğine dâir sorusuna cevabı 11,12 



V 
Sayfa 

Ahmet Kemal Varınca (Gümüşane) -
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Maadin 
Nizamnamesinin 30 ncu maddesindeki 
(Akraba ve taallûkat) tâbirinin yorum
lanması hakkındaki önergesi ve Ekonomi 
ve Adalet komisyonları raporları müna
sebetiyle 23 

— Karayolları Trafik Kanunu lâyihası 
münasebetiyle 180 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 236,242, 

266,341 
*— Subay ve memurların protokolün 

delil Yardımcı (Devlet Veiâfc) - Çan-
kırı Mebusu Kâzım Arar'in Çankırı 
Atış Okulu eğitim sahası içine alınan 
Merkez kazasına bafh Hıdırlık Köyü hal
kının nereye nakil ve iskân olunacağına 
ve istimlâk edilecek arazi hakkında ne 
gibi muamele yapılacağına dair sorusuna 
cevabı 483,484 

— Subay ve memurların protokolün 
tesbit ettiği hallerden gayri karşılama ve 
uğurlamalarda bulunamıy&cafclarına dair 
kanun teklifi münasebetiyle 566 

Şevki Yazman (Elâzığ) - Van Mebusu 
Ferid Melen'in, Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasının son iki yıl içinde açtığı ticari 
krediler dolay isiyle içtüzüğün 177 nci 
maddesi gereğince-Meclis soruşturması ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle 392 

Kenan Yılmaz (Bursa) - Millî Korun
ma Kanununun kiraya taallûk eden mad
delerinin tadili hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle 217,412,425,428,430,432, 

433^434,435,436,437,449 
Necdet Yılmaz (Bursa) - Subay ve 

memurların protokolün tesbit «ttiği aal-

Sayfa 
tesbit ettiği hallerden gayrı karşılama ve 
uğurlamalarda buhmamıyacaklarjna dair 
kanun teklifi münasebetiyle 557,565,566 

—. Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 
4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırıl
masına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Genel 
Meclis» tâbirlerinin «Belediye Meclisi» 
olarak düzeltilmesine dair olan kanun tek
lifinin gündeme alınması hakkındaki öner
gesi münasebetiyle 100 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
lâyihası münasebetiyle 584 

Ethem Vassaf (Kocaeli) - Karayolları , 
Trafik Kanunu lâyihası münasebetiyle 133 

Y 
I lerdeıı gayrı karşılama ve uğurlamalarda 

bulunamıyacaklarına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 566 

I Ümran Nazif Yiğiter (Konya) - De-
I nizli Mebusu Baha Akşit'in, Maadin Ni-
I zamnamesinin 30 ncu maddesindeki (akra

ba ve taallûkat) tâbirinin yorumlanması 
hakkındaki önergesi ve Ekonomi ve Adalet 
komisyonları raporları münasebetiyle 23 

— Karayolları trafik kanunu lâyihası 
münasebetiyle 67,75 

— Millî Korunma Kanununun kiraya 
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 264 

— Turizm endüstrisini teşvik kanunu 
lâyihası münasebetiyle 538 

Senini Yürüten (İstanbul) - Karayol
ları trafik kanunu lâyihası münasebetiyle 55, 

60,63,66,79,109,111,112,114,117,124,136, 
137,138,140,147,151,153,166,172,173,181, 

• 182,184 
j — Turizm endüstrisini teşvik kanunu 
i lâyihası münasebetiyle 467,534,535,537,538 
j $41,587,590,591,593 
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Cahid Zamangil (Trabaon) - Millî 
Korunma Kanununun kiraya taalluk eden 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek
lifleri münasebetiyle 269,361,362,448,449, 

450,461,452 

Kemâl Zeytinoğlu (Bayındırlık Veki
li) - Karayolları trafik kanunu lâyiha
sı münasebetiyle 176 

— Seyhan Mebusu Sedat Ban'nın, 
Adana ve Ceyhan ovasının su baskınından 
korunması için Sâvrun ve Sunbas çayları 
ile Ceyhan Nehri üzerinde bir tedbir alın
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna cevabı £7 

ftayfe 
— Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 

1951 ye 1952 seneleri sarfında Urfa Vila
yeti köy suları için ne kadar yardım yapıl
dığına ve kaç köyün ihtiyacının temin 
edildiğine, aynı il dahilindeki koy ve dev-
let yolları için 1952 yılı Bütçesinden ne 
miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik Kop* 
rüaü ingasının ne sunan tamamlanacağı
na dair sorusuna cevabı 28Ö 

— Zonguldak Mebusu Rifat Sivisoğlu'-
nun, Bolu Irmağının Suçatı'ndan itibaren 
Filyos'a kadar uzanan yatağının ıslahı ve 
Devrek'i Tefen İstasyonuna bağlıyan ah
şap köprünün inşası hususlarında ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna cevabı %to 

I 
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