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Fihrist 

1. — Basın suçlarından dolayı mahkûm 
edilenlerin affedilmeleri hakkında, istan
bul Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler 

ARÎZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 

Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti 
Kongresi ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti 
reisliklerinden gelen telgraflar 

Sayfa 

22 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
intihaplar 

1. — Encümenler intihabı 27:30,30:38 
2. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine 

göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde • geçen hizmetlerin, 
5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci madde
sinde bahsedilen «Aylık ücretli, sürekli va
zifeler» meyamnda bulunup bulunmadı
ğının tefsirine dair Başvekâlet' tezkeresi
nin görüşülmesi için muvakkat bir encü
men kurulması (3/88) 59 

3. — Meclis Reisi intihabı 18:19 
4. — Posta, Telgraf ve Telefon İdare

sinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 23 ncü maddesi 
şümulüne girip girmediğinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresinin görüşülme
si için muvakkat bir encümen kurulması 
(3/42) 59 

5. — Riyaset Divanı intihabı (Reisve-
killeri, kâtipler ve idare âmirleri) 19,19:20 

izin 
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi (3/90) 127 

Tahlif 
1. — İçel Mebusu Aziz Köksal'ıh tah

lifi 22 
2. — Kocaeli Mebusu Hamza Osman 

Erkan' ın tahlifi 22 

Tahsisat 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan İzmir Mebusu Ekrem Hay-
ri Üstündağ'm tahsisatı (3/91) 127:128 

Teşriî masuniyetler 
1. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin-

oğlu'nun teşriî masuniyeti (3/48) 6 
2. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin-

oğlu'nun teşriî masuniyeti (3/49) 6 
3. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin-

oğlu'nun teşriî masuniyeti (3/50) 6 
4. — Bingöl Mebusu Sait Göker'in teş

riî masuniyeti (3/51) 6 
5. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in 

teşriî masuniyeti (3/52) 6 
(3/130) 142 
6. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Ka-

ranakçı'nm teşriî masuniyeti (3/53) 6 
7. — Edirne Mebusu Sabahattin Par-

soy'un teşriî masuniyeti (3/54) 6 
8. — Elâzığ Mebusu Selâhattin To-

er'in teşriî masuniyeti (3/55) 6 
9. — Hatay Mebusu Şemsettin Mursal-

oğlu'nun teşriî masuniyeti (3/56) 6 
10. — Diyarbakır Mebusu Mehmet Hüs-

rev Ünal'ın teşriî masuniyeti (3/57) 6 
11. — Gümüşane Mebusu İsmail Hakkı 

Baykal'm teşriî masuniyeti (3/131) 142:143 
12. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Al-

tuğ'un teşriî masuniyeti (3/60) 6 
13. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş

riî masuniyeti (3/61) 7 
14. — Kayseri Mebusu Hakkı KurmeP-

in teşriî masuniyeti (3/62) 7 
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Sayfa 

15. — Kayseri Mebusu Osman Nuri 
Deniz'in teşriî masuniyeti (3/63) 7 

16. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nm teşriî masuniyeti (3/58) 6 

17. — Konya Mebusu Mekki Keskin'in 
teşriî masuniyeti (3/64) 7 
(3/133) 143 

18. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'-
m teşriî masuniyeti (3/59) 6 
3/132) 143 

19. — Malatya Mebusu Mehmet Fahri 
Oral'ın teşriî masuniyeti (3/65) 7 

20. — Malatya Mebusu Mehmet Tevfik 
Ünsal'm teşriî masuniyeti (3/66) 7 

21. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki 
Tulunay'm teşriî masuniyeti (3/67) 7 

Sayfa 
22. — Mardin Mebusu Halim Satana '-

mu teşriî masuniyeti (3/68) 7 
23. — Niğde Mebusu Hayati Ülkün'-

ün teşriî masuniyeti (3/69) 7 
24. — Ordu Mebusu Fevzi Boztepe'-

nin teşriî masuniyeti (3/70) 7 
25. — Seyhan Mebusu İsmet Uslu'nun 

teşriî masuniyeti (3/71) 7 
26. —• Sinob Mebusu Haşim Tarı'nın 

teşriî masuniyeti (3/72) 7 
27. — Tokad Mebusu Mehmet Şahin '-

in teşriî masuniyeti (3/73) 7 

Vefat 
1. — Diyarbakır Mebusu Eyüp Şahin'-

in. vefatı (3/87) 58:59 

BEYANAT - NUTUKLAR 
1. — Bursa Mebusu Hulusi Köymeni'n, 

Kapalıçarşı yangını dolayısiyle Meclisin 
teessürlerinin İstanbul halkına bildirilmesi 
hakkında beyanatı 159 

2. — Reisicumhurun Birinci içtimai 
açış nutku . 

»3. — Atatürk'e saygı duruşu 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
1. — Almanya'ya gitmiş olan Millî Mü

dafaa Vekili Etem Menderes'in dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Vekili ve Başvekil 
Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu 'nun vekil
lik edeceğine dair (3/86) 38 

2. — 6 Ağustos 1954 tarihinde Bled'de 
yapılacak olan Nazırlar toplantısında bu
lunmak üzere Yugoslavya'ya giden Hari
ciye Vekili Fuad Köprülü'nün dönüşüne 
kadar kendisine Millî Müdafaa Vekili 
Etem Menderes'in vekillik edeceğine dair 
(3/75) 20 

3. — Hariciye Vekili ile birlikte Alman
ya'yı resmen ziyaret edecek olan Başvekil 
Adnan Menderes'in avdetine kadar Başve
kâlete Millî Müdafaa Vekili Etem Mende
res'in, Hariciye Vekâletine de Devlet Ve
kili ve Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü 
Zorlu'nun vekillik edeceğine dair (3/79) 21 

4. — NATO Nazırlar Konseyine iştirak 
etmek üzere Paris'e gitmiş olan Hariciye 
Vekili Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar 
kendisine Millî Müdafaa Vekili Etem 
Menderes'in vekillik edeceğine dair (3/81) " 21 

8:18 
26 

5. — Reisicumhur Mareşal Josep Broz 
Tito tarafından vâki davete icabet etmek 
üzere Yugoslavya'yı ziyaret edeceğinden 
avdetine kadar Reisicumhurluğa Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koral-
tan 'm vekâlet edeceğine dair (3/74) 20 

6. — Vazife ile yabancı memleketlere 
gidecek olan Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Emin Kalafat 'm dönüşüne kadar kendi
sine Maliye Vekili Hasan Polatkan'm ve
killik edeceğine dair (3/80) 21 

7. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan 
İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş'm dönü
şüne kadar kendisine İktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcalı'nm vekillik edeceği
ne dair (3/76) 20:21 

8. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan 
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm dönüşü
ne kadar kendisine Hariciye Vekili Fuad 
Köprülü'nün vekillik edeceğine dair (3/77) 21 

9. — Vazife ile yurt dışında bulundu
ğu müddetçe Millî Müdafaa Vekili Etem 
Menderes'e Devlet Vekili ve Başvekil Yar-



dımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun vekillik 
•edeceğine dair (3/78) 

10. — Vazife ile Amerika'ya gitmiş 
olan Ziraat Vekili Nedim ökmen'in dönü
şüne kadar kendisine Devlet Vekili Osman 
Kapani'nin vekillik edeceğine dair (3/83) 

11. — 21 Ekim 1954 tarihinde topla-

Sayfa 

21 

22 

Sayfa 
nacak olan Avrupa Münakalât Vekilleri 
Konferansının Vekiller toplantısına iştirak 
etmek üzere Paris'e gitmiş olan Nafıa Ve
kili Kemal Zeytinoğlu'nun dönüşüne ka
dar kendisine Münakalât Vekili Muam
mer Çavuşoğlu'nun vekillik edeceğine da
ir (3/82) 21:22 

No. Sayfa 
6436 — istanbul Teknik Üniversitesi 1954 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 4,64,95,108:111 

6437 —• Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair olan 

KANUNLAR 
No. Sayfa 

5669 sayılı Kanunu tadil eden 6424 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
Kanun 3,94,115:117 

6438 — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 6423 sayılı Kanunun tadili 
hakkında Kanun 4,94,117:121 

1848 —• Emniyet teşkilâtında polis müfetti
şi olarak vazife görmekte iken emekli
ye sevk edilen Halil MuÜu hakkında
ki tekaüt muamelesinin iptaline dair 
olan Arzuhal Encümeni kararının kal
dırılması hakkında 14,139,162:177 

KARARLAR 
1849 — Ankara Üniversitesi Doçentlerin

den Aydın Sayılı'ya bir üst derece 
maaşı verilmesi hakkındaki I I numa
ralı Muvakkat Arzuhal Encümeni ka
rarının kaldırılmasına dair 15,139,181 

LAYİHALAR 
1. — Amerikan vatandaş ve şirketleri

nin memleketimizde yapacakları yatırımla
rın İktisadi îş Birliği İdaresince garanti 
edilmesine dair Anlaşmanın onanması hak
kında (1/63) 

2. — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin 
Satınalınması hakkındaki 5970 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası (1/64) 

3. — Ankara Şehri Lâğımları hakkında
ki 4099 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
(1/65) 

4. — Ankara Üniversitesi 1952 malî yılı 
hesabı kati kanunu lâyihası (1/66) 

5. — Asker Ailelerinden Muhtaç Olanla
ra Yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanu
nun 7 nci madesinde değişiklik yapılmasına 
dair (1/67) 

6. — Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddele
rinin kaldırılmasına dair olan 5669 sayılı 

142 

Kanunun ek 1 ve 4 ncü maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki 6424 sayılı Kanunun 
ek birinci maddesi ile muvakkat maddesi
nin tadiline dair (1/68) 3,94,115:117 

7. — 5 . V I I . 1930 tarihinde Londra'da 
akdedilen Beynelmilel Yükleme Sınırı Söz
leşmesine iltihakımızın tasdiki hakkında 
d/118) 

8. — 1952 yılında Buenos - Aires'te 
imza edilmiş olan Milletlerarası Telekomü
nikasyon Sözleşmesinin tasdiki hakkında 
d /69 ) 

9. — Brüksel'de toplanmış olan 13 ncü 
Dünya Posta Kongresi kararlarını havi 
senetlerin tasdikma dair (1/70) 

10. — D. D. T. döner sermayesi kânunu 
lâyihası (1/71) 

11. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 yılı 
hesabı katî kanunu lâyihası (1/72) 
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Sayfa 

12. — Devlet gemilerinin muaflığına 
dair bâzı kaidelerin birleştirilmesi için im
zalanmış olan Milletlerarası Anlaşmaya ek 
olarak imzalanmış Protokole katılmamız 
hakkında (1/73) 

13. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1952 malî yılı hesabı katî ka
nun lâyihası (1/119) 

14. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmına ilâve yapıl
ması hakkında (1/120) 

.15. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1952 malî yılı hesabı katî ka
nunu lâyihası (1/74) 

16. — 9 Şubat 1954 tarihli Türkiye -
Macaristan ek Protokolünün tasdiklini 
dair (1/75) 

17. — 4 Aralık 1953 tarihli Türkiye -
Polonya buğday Protokolünün tasdikma 
dair (1/76) 

18. — Ecnebi devletlere Ankara'da 
sefaret ve konsoloshane inşa etmek üzere 
meccanen arsa tahsisi hakkında (1/77) 

19. — Eczacı odaları birliği kanunu 
lâyihası (1/78) 

20. — Ekonomi istatistiklere mütedair 
14 Aralık 1928 tarihli Milletlerarası Ce
nevre Sözleşmesi ile bunu tadil eden 9 
Aralık 1948 tarihli Paris; Protokolüne 
katılmamıza ve bu senetlerin tasdikma 
dair (1/79) 

21. — Gemi sahiplerinin soru . iuhıkla
rının athdidi ve konişmentoya mütaallik 
bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 
25 Ağustos 1924 tarihli ve deniz ticaret 
vasıtalarının rehni ve imtiyazı ve d'evlet 
gemilerinin muafiyetleriyle ilgili bâzı kai
delerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli 
Milletlerarası dört sözleşmeye katılmamız 
hakkında (1/80) 

22. — Gümrük muhafaza ve muam'ele 
sınıf j memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 
nayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair 4632 sayılı Kanuna mü-
zeyyel kanun lâyihası (1/81) 

23. — Gümrük tarifelerindeki eşya tas-

142 

142 

Sayfa 
nif nomanklâtürüne ve gümrük kıymetine 
mütedair mukavelenamelerin tasdiki hak
kında (1/82) 3 

24. — Gümrük tarifeleri ve ticaret genel 
Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde 
düzeltme ve değişiklik yapılmassma mütaal
lik Birinci Protokolün onanması hakkında 
(1/83) 4 

25. — Gümrük tarifeleri ve ticaret genel 
Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde 
yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaal
lik Üçüncü Protokolün tasdiki hakkında 
(1/84) 4 

26. — Gümrük tarifeleri ve ticaret ge 
nel Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzıları 
ile Japonya arasındaki ticari münasebetleri 
düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkın
da (1/85) 4 

27. —• Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1952 malî yılı hesabı katî kanu
nu lâyirası (1/86) 4 

28. —• İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun bâz ımaddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 6423 sayılı Kanunun tadili hak
kında (1/887) 4,94,117:121 

29. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünce 
yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 5113 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihassı (1/88) 4 

30. — İspanya'ya 100 000 ton buğday 
satışı hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İspanya Hükümeti arasında te
ati edilen mektupların, tasdikine dair 
(1/89) 4 
31. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 

malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası 
(i/90) 4 

32. — İstanbul Üniversitesi 1951 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası (1/91) 4 

33. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/92) 4,64,95,108:111 

34. —• İstanbul Üniversitesinin 1952 ma
lî yılı hesabı katî kanun lâyihası (1/117) 26 

35. — Jandarma Kanununun 5061 sayı
lı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin 
tadili hakkında (1/93) 4 
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36. — Kadrodan çıkarılmış bulunan 
harb gemilerinden Mecidiye, Bandırma, 
Bafra, Kemalreis gemileri ile Dumlupmar 
denizaltı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga, 
Yıldırım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun hü
cum botları, çamur dubası ve torpido ta
kip motörü ile Zorlu motorunun satılması
na dair (1/121) 142 • 

37. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1952 malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/94) 4 

38. — Kamulaştırma kanunu lâyihası 
(1/95) 4 

39. — Konservecilik ve gıda maddeleri 
muhafazası uzmanı celbi hususunda Tür
kiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Tek
nik Yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 
14 sayılı ek teknik yardım Anlaşmasının 
tasdiki hakkında (1/122) 142 

40. — Memleketimizde açılacak olan 
Birleşmiş Milletler Çayır, Mera ve Yem 
Nebatları Yetiştirme Merkezi için teknik 
yardım yapılması hakkında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzala
nan (12) sayılı ek Anlaşmanın tasdiki 
hakkında (1/96) 4 

41. — Mensucat sanayii mevzuunda 
Türkiye'ye teknik yardım temini hususun
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 12 
numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 
(1/97) 4 

42.. — Mülga Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1951 
malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/98) 4 

43. — Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazi
felerine dair 3611 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 4 ncü bendinin değiştirilmesi 
hakkında (1/99) 4,126,140 

44. — 19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye 
ile Fransa arasında imzalanan «Sınai ve 
iktisadi teçhizat siparişleri hakkında An
laşma» nın tasdikine dair (1/100) 4 

45. — Orman araştırma mevzuunda 
Türkiye'ye teknik yardım temini hususun
da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Bir-

Sayfa 
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
arasında imzalanan (10) numaralı Ek An
laşmanın tasdiki hakkında (1/101) 4 

46. — Orman Umum Müdürlüğü 1952 
malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/102) 4 

47. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türk -
Fransız Anlaşmasına Ek Protokolün ve ili
şiklerinin tasdiki hakkında (1/103) 4 

48. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1952 malî yılı 
hesabı katî kanun lâyihası (1/123) 142 

49. — Su ortaklıkları kanunu lâyihası 
(1/104) 4 

50. —• Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, 
Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan, 
Kıbrıs, Türkiye Hükümetleri için orman 
siyaseti eğitimi temin eden bir merkezin 
teşkili suretiyle, teknik yardım yapılması 
gayesiyle Birleşmiş Miletler Gıda ve Zi
raat Teşkilâtı ile Türkiye Cmuhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı 
Ek Anlaşmanın onanması hakkında 
(1/105) 5 

51. — Tekel Umum Müdürlüğü 1952 
malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/106) 5 

52. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükü
meti arasında mer'i 16 Şubat 1952 tarihli 
ticaret ve ödeme anlaşmalarının 31 Ekim 
1954 tarihine kadar uzatılmasına dair te
ati olunan mektupların tasdiki hakkında 
(1/107) 5 

53. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 
1950 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Proto
kolün tasdiki hakkında (1/108) 5 

54. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan ticaret ve ödeme anlaşmaları 
ile eklerinin tasdiki hakkında (1/109) 5 

55. — Türkiye - Finlandiya ticaret 
Protokolünün tasdikine dair (1/110) 5 

56. — Türkiye - İspanya Ticaret ve 
ödeme anlaşmalarına ek 8 Nisan 1953 ta
rihli Protokolde münderiç üç milyon dolar
lık plâfon müddetinin altı aydan1 bir sene-



Sayfa 
ye çıkarılması hususunda ispanya Hükü
meti ile teati edilen mektupların tasdiki
ne dair (1/111) 5 

57. — Türkiye - Polonya ödeme Anlaş
masına Ek Protokolün tasdikine dair 
(1/112) 5 

58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yunanistan 'Kıraliyeti Hükümeti arasın
da Ankara'da imzalanan ticaret ve ödeme 
anlaşmaları ile eklerinin tasdiki hakkında 
(1/113) 5 

59. — Türkiye Spor Birliği kurulması
na dair (1/114) 5 

60. — Türkiye'ye teknik yardım temini 
hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleş
miş Milletler Teknik Yardım İdaresi ara-

Sayf 
smda imzalanan 6 numaralı Ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkında (1/124) 142 

61. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 
bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında (1/125) 142 

62. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1951 
malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası 

(1/115)^ 5 
63. — 28 Ağustos 1952 tarihli Türk -

Fransız Protokolü ile eklerinin 1 Eylül 1953 
tarihinden itibaren üç ay müddetle uzatıl
ması için Fransa Büyükelçiliği ile teati 
edilen mektupların tasdikine dair (1/116) 5 

6. — îçel eski Mebusu Şahap Tol ile 
İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, Arzu
hal Encümeninin 26 . II . 1952 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 1532 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/22, 25) 158 

7. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman 
ve Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp'ın, 
Arzuhal Encümeninin 8 . V . 1953 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 5982 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/28) 139,162 :177 

8. — Kütahya eski Mebusu Besim Be
sin'in, Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 1952 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 3969 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri hakkında (4/47) 139,177:181 

9. — Manisa eski Mebusu Refik Şevket 
Ince'nin, II numaralı Muvakkat Arzuhal 
Encümeninin 13 . VII . 1951 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 848 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri hakkında (4/49) 139,181 

10. — Zonguldak eski mebusları Feh
mi Açıksöz ve Rifat Sivişoğlu'nun, Arzu
hal Encümeninin 5 . 1 . 1951 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 272 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takri
ri hakkında (4/65) 139,181 rl82 

MAZBA1 
ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in Di
lekçe Komisyonunun 11 . XI . 1953 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 7379 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/8) 158 

2. <— Erzurum Mebusu Bahadır Dül
ger'in, Arzuhal Encümeninin 8 . VII . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
6524 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/11) 139,143: 

156 
3. — Erzurum Mebusu Bahadır Dül-

ger'in, Arzuhal Encümeninin 12 . III . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8258 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/12) 139, 

156 
4. — Erzurum eski Mebusu Fehmi Ço-

banoğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 1 . X I . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4088 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine' dair takriri hakkında (4/13) 

5. —> Erzurum Mebusu Sabri Erdu-
man'm, Arzuhal Encümeninin 1 . X I . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5125 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/15) 

139, 
156 

139, 
156 
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BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/92) 64,95,108:111 

2. — Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazi
felerine dair 3611 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 4 ncü bendinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/99) 126, 

140 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Belediye Kanununa bâzı madde

ler eklenmesine ve bu kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair olan 5669 sa
yılı Kanunun ek 1 ve 4 ncü maddelerinin 

Sayfa 

değiştirilmesi hakkındaki 6424 sayılı Ka
nunun ek 1 nei maddesi ile muvakkat mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/68) 94,115:117 

2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 6423 sayılı Kanunun tadili hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/87) 94, 

117:121 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazi

felerine dair 3611 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 4 ncü bendinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/99) 126, 

140 

SUALLER VE CEVAPLAR 

A — SÎFAHİ SUALLER VE CEVAPLAR 

Adliye Vekâletinden 
1. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyum-

cu 'nun, 6119 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Adliye Vekâletince kurulması ieabe-
den adlî tıp müessesesi ile meclisinin teş
kil edilip edilmediklerine ve mezkûr ka
nunun 10 ve 17 nci maddeleri hükümleri
nin yerine getirilip getirilmediğine dair 
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/18) 158 

2. — Bursa Mebusu Hulusi Köymen'-
in, 7 Kasım 1954 günü yapılan muhtar se
çimlerine dair sualine Adliye Vekili Os
man Şevki Çiçekdağ'm şifahi cevabı 
(6/10) 25,68:84,84:91 

3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 6123 sa
yılı Kanunla muaddel 46 nci maddesinin 
tatbikma imkân olup olmadığına dair Ad
liye Vekilinden şifahi suali (6/11) 114,128 

1. — Balıkesir Mebusu Halil İmre'nin, 
mesken ve iş yerleri kiraları ve devlet da
irelerinin ve iktisadi devlet teeşkkülleri 
ile müesseselerinin bir yerde toplanması 
hakkındaki sualine Adliye Vekili Osman 
Şevki Çiçekdağ'm şifahi cevabı (6/8) 60: 

61,65:67 

Dahiliye Vekâletinden 
1. — Bursa Mebusu Hulusi Köymen'in, 

7 Kasım 1954 günü yapılan muhtar seçim
lerine dair sualine, Dahiliye Vekili Namık 
Gedik'in şifahi cevabı (6/10) 25,68:84,84:91 

Hariciye Vekâletinden 
1. — Denizli Mebusu Baha Aakşit'in, 

Kıbrıs meselesi karşısında hükümetimizin 
noktai nazarının ne olduğuna ve Garbi -
Trakya ve Adalarda meskûn bulunan Türk
lerin kültürlerini yükseltmek ve inkılâp
larımızın benimsetilmesini temin maksa-
diyle ne gibi tedbirler alındığına dair Ha
riciye Vekilinden şifahi suali (6/12) 114, 

128,140,143 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden 

1. — Balıkesir Mebusu Halil İmre 'nin, 
mesken ve iş yerleri kiraları ve devlet 
dairelerinin ve iktisadi devlet teşekkül
leri ile müesseselerinin bir yerde toplan
ması hakkındaki sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcalı'nm cevabı (6/8) 60: 

61,65:67 
2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'-

m, geçinme endeksleri ve toptan eşya fi
yatlarının memleketimizde ve dünyada 
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1953 yılı başından 1954 yılı beşinci ayma 
kadar takibettikleri seyre ve bu fiyatların 
1951 - 1954 yıllarındaki artış ve eksiliş 
nispetlerine dair İktisat ve Ticaret Veki
linden şifahi suali (6/7) 60,65 

3. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'm, 
yurdumuzda h.alen kaç şeker fabrikası ta
rafından ne miktarda şeker yapıldığına, 
istihsalin ihtiyacımızı karşılayıp karşıla
madığına ve Ankara, istanbul ve îzmir gi
bi büyük şehirlerimizde son günlerde gö
rülen şeker darlığının sebeplerine dair İk
tisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/6) 59:60 

işletmeler Vekâletinden 

1. — Balıkesir Mebusu Halil îmre'nin, 
mesken ve iş yerleri kiraları ve devlet 
dairelerinin ve iktisadi devlet teşekkülleri 
ile müesseselerinin bir yerde toplanması 
hakkında Adliye, İktisat ve Ticaret, işlet
meler ve Maliye vekillerinden olan suali
ne işletmeler Vekili Fethi Çelikbaş'm şi
fahi cevabı (6/8) ' 60:61,65:67 

2. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'm, 
yurdumuzda halen kaç şeker fabrikası ta
rafından ne miktarda şeker yapıldığına, 
istihsalin ihtiyacımızı karşılayıp karşıla
madığına ve Ankara, İstanbul ve izmir 
gibi büyük şehirlerimizde son günlerde 
görülen şeker darlığının sebeplerine dair 
işletmeler Vekilinden şifahi suali (G/Q) 59:60 

Maarif Vekâletinden 
1. — Hatay Mebusu Sekip inal 'm, 

ilkokulların dördüncü sınıflarında okutul
ması kararlaştırılan ve Hatay vilâyetini 
Türk sınırları dışında bırakan haritayı 
ihtiva eden bir kitabın mevcut olup olma
dığına dair sualine Maarif Vekili Celâl 
Yardımcı'mn şifahi cevabı (6/13) 114, 

128:131 

Maliye Vekâletinden 
1. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-

in, Giresun vilâyetine bağlı Alucra kazasm-
daki Hazine yerleri için Maliyece hususi 
idareye yılda kaç lira Arazi Vergis öden
diğine ve bu verginin kaç yıldan beri veril-
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mekte olduğuna dair Maliye Vekilinden 
şifahi suali (6/19) 158 

1. — Balıkesir Mebusu Halil îmre'nin, 
mesken ve iş yerleri kiralan ve Devlet da
irelerinin ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile müesseselerinin bir yerde toplanması 
hakkındaki sualine Maliye Vekili Hasan Po-
latkan'm şifahi cevabı (6/8) 60:61,65:67 

Münakalât Vekâletinden 
1. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 

24/25.IX.1954 tarihindeki fırtınada Kara-
denizde kaç vapur ve motorun batmış ve 
hasara uğramış olduğuna ve kazaların daha 
sık vukubulduğu' Kefken civarında kıyı 
emniyetinin artırılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Münakalât Vekili 
Muammer Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/15) 114,133:134,160:161 

2. —r- Manisa Mebusu Muhlis Tümay'-
m, son zamanlarda demiryolları üzerinde 
vukua gelen kazaların neticesine ve bu ka
zaları önleyici ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair sualine Münakalât Vekili Mu
ammer Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/14) 114,131:133 

Nafıa Vekâletinden 
1. —• Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 

24/25 . IX . 1954 taririndeki fırtınada Ka-
radenizde kaç vapur ve motorun batmış ve 
hasara uğramış olduğuna ve kazaların da
ha sık vukubulduğu Kefken civarında kıyı 
emniyetinin artırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Nafıa ve Münakalât ve-

. killerinden olan sualine Nafıa Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun şifahi cevabı (6/15) 114,133: 

134 
2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-

nun, Malatya ve kazalarında arazinin ır
maklardan sulanması hususunda, yapılan 
tetkikata ve neticesine dair sualine Nafıa 
Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun şifahi ceva
bı (6/9) 25,67:68 

3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
Genç - Muş demiryolu inşaat faaliyetinin 
ne durumda olduğuna, Muş - Bitlis yolu 
üzerindeki köprülerin eksikliklerinin ne za
man ikmal edileceğine ve bu yolun âmme 
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hizmetine tam mânasiyle ne zaman açılaca
ğına dair sualine Nafıa Vekili Kemal Zey-
tinoğlu'nun şifahi cevabı (6/16) 114,134:136 

4. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
Muş - Patnos ve Muş - Hınıs yollarının 
Devlet yolu olarak gelecek sene yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Na
fıa Vekilinden şifahi suali (6/17) 158 

Adliye Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, 

Amasya Adliye binasının 1955 yılı içinde 
yapılması için tahsisat ayrılıp ayrılmadığı
na dair Adliye Vekilinden tahrirî suali 
(7/34) 142 

2. —- Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın, muhtar seçimlerinde siyasi partilerin 
almış oldukları rey miktarına dair Adliye 
Vekilinden tahrirî suali (7/35) 142 

Çalışma Vekâletinden 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranenln, bâzı vekâletlerle bu vekâletlere 
bağlı umum müdürlüklerin kadrolarında 
yol, yapı ve sair inşaat işlerine ait husus
ları tedvir eden bir heyeti fenniye mevcut 
olup olmadığına ve 1953 yılı içinde yapılan 
ve yapılmakta olan işlerin tutarına dair 
Çalışma Vekilinden tahrirî suali (7/23) 114 

2. — Konya Mebusu Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Ankara'da yapılmakta 
olan işçi Sigortaları Kurumu Umum Mü
dürlüğüne ait binanın sahası, mütaahhide 
kaç liraya ihale edildiği, inşaatın hangi ta
rihte biteceği, Kurumun sermayesi, geliri 
ve bir yıllık masrafı ile dört yıllık sigorta 
priminin kaç lira olduğuna dair sualine Ça
lışma Vekili Hayrettin Erkmen'in tahrirî 
cevabı (7/15) 25,98:100 

Dahiliye Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-

m fennî mezbaha, ekin pazarı ve hal bi
naları bulunmıyan ş'ehir ve kasabalara bu 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle İller 
Bankasınca kısa vadeli ikrazatta bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Dahiliye Vekilinden tahrirî suali (7/27) 124 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden 

1. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
| lu'nun, Türk Ceza Kanununun 6123 sayı-1 

lı Kanunla muaddel 46 ncı maddesinin tat-
bikma imkân olup olmadığına dair Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi su
ali (6/11) 114,128 

2. — Konya Mebusu Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, 1954 yılı içinde 1 . t X . 
1954 tarihine kadar nüfusu elli binden 
fazla olan şehirlerde belediyelerce kaç 
aded hususi inşaata ruhsat verildiğine ve 
bunlardan kaçının çimento ve demirle 
inşa edildiğine ve bunlara cinsi ve ebadına 
göre ne miktar demir sarf edilmiş olduğu
na dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali 
(7/17) "25 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranel'in, bâzı vekâletlerle bu vekâletlere 
bağlı umum müdürlüklerin kadrolarında 
yol, yapı ve sair inşaat işlerine ait husus-' 
lan tedvir eden bir heyeti fenniye mevcut 
olup olmadığına ve 1953 yılı içinde yapı
lan ve yapılmakta olan işlerin tutarına 
dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden 
tahrirî nuali (7/23) 114 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-

m, ithal edilen malların hakiki alış fiyat
larının tesbiti için dış memleketlerdeki ti
caret ataşeliklerimiz vasıtasiyle fiyat kon
trolü yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair İktisat ve Ticaret Vekâletinden 
tahrirî suali (7/28) 138 

2. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-
m, Sırıklı Bayırı mevkiinde yapılan son
daj neticesinde tesbit edilen linyit kömürü 
sahasının işletilmesine na zaman başlana
cağına dair İktisat ve Ticaret Vekilinden 
tahrirî suali (7/33) 139 

3. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ktı-
ranel'in, bâzı vekâletlerle bu vekâletlere 
bağlı umum müdürlüklerin kadrolarında 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLAR 
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yol, yapı ve sair inşaat işlerine ait husus
ları tedvir eden bir heyeti fenniye mevcut 
olup olmadığına ve 1953 yılı içinde yapı
lan ve yapılmakta olan işlerin tutarına 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî 
suali (7/23) 114 

4. — Konya Mebusu Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, 1 . V I I I . 1953 tarihin
den 1 . VIII . 1954 tarihine kadar ithal 
edilen inşaat demirinin cins, ebat ve mik
tarı ile hangi firmalar tarafından ithal 
edildiğine ve kimlere satıldığına, piyasada 
fazla fiyatla demir satıldığının doğru olup 
olmadığına ve Koç firmasmdaki 400 küsur 
tonluk inşaat demirinin cins ve ebadı ile 
kimlere tevzi edildiğine dair sualine, Eko
nomi ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nın 
tahrirî cevabı (7/18) 25,102:103 

1. — Burdur Mebusu Hüseyin Çimen'-
in, memleketimizin muhtelif bölgelerinin 
mahsul durumuna ve önümüzdeki seneler
de buğday ihracatının nasıl yapılacağına 
dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı 
Yırcalı'nın tahrirî cevabı (7/5) 39:41 

2. — Seyhan Mebusu Sedat Barı 'nm, 
Insuline ile çeşitli çocuk mamalarının 
memleket ihtiyacını karşılıyacak miktarda 
ithali hususunda döviz tahsis edilip edil
mediğine ve darlığın acilen önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair tahrirî 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır
calı'nın tahrirî cevabı (7/7) 41:44 

işletmeler Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-

m, Sırıklı Bayırı mevkiinde yapılan son
daj neticesinde tesbit edilen linyit kömürü 
sahasının işletilmesine ne zaman başlana
cağına dair İşletmeler Vekâletinden tah
rirî suali (7/33) 139 

2. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, bâzı vekâletlerle bu vekâletlere 
bağlı umum müdürlüklerin kadrolarında 
yol, yapı ve sair inşaat işlerine ait husus
ları tedvir eden bir heyeti fenniye mevcut 
olup olmadığına ve 1953 yılı içinde yapılan 
ve yapılmakta olan işlerin tutarına dair 
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suali 

114 
işletmeler Vekâletinden tahrirî 
(7/23) 

3. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, taşkömürü istihlâk eden müesse
selerde kullanılan kömürün ihtiva ettiği 
amelî kül nispetine işletmeler Vekâletin
den tahrirî suali (7/20) 25:26 

1. — Sivas Mebusu Eifat öçten'in, 
devlet nakil vasıtalarının şahsi menfaatle
rinde kullanılmak suretiyle vazifelerini 
suiistimal eden Etibank Genel Müdürlü
ğünde vazife gören mühendisler hakkın
daki sualine işletmeler Vekili Fethi Çe-
likbaş'm tahrirî cevabı (7/12) 54:56 

Maarif Vekâletinden 
1. —• Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranel'in, bâzı vekâletlerle bu vekâletlere 
bağlı umum müdürlüklerin kadrolarında 
yol, yapı ve sair inşaat işlerine ait husus
ları tedvir eden bir heyeti fenniye mevcut 
olup olmadığına ve 1953 yılı içinde yapı
lan ve yapılmakta olan işlerin tutarına 
dair Maarif Vekilinden tahrirî suali 
(7/23) 114 

Maliye Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm 

Amasya'da 1955 senesinde Emlâk Kredi 
Bankasınca bir şube açılmasının düşünü
lüp düşünülmediği hakkında Maliye Veki
linden tahrirî suali (7/32) 138 

2. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-
m, ithal edilen malların hakiki alış fiyat
larının tesbiti için dış memleketlerdeki ti
caret ataşeliklerimiz vasıtasiyle fiyat 
kontrolü yapılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Maliye Vekilinden tahrirî 
suali (7/28) 138 

3. — Konya Mebusu Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Adliye Vekâleti kar
şısında yapılmakta olan Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığına ait binanın saha
sı, mütaahhide hangi tarihte ve kaç lira
ya ihale edildiği ve ne maksatla inşa et
tirildiği, Sandığın sermayesi ile yıllık ge
lir ve masraflarının miktarı hakkındaki 
sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'm 
tahrirî cevabı (7/14) 25,96:98 



Sayfa 
Millî Müdafaa Vekâletinden 

1. — Konya Mebusu Abdünrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Millî Müdafaa Ve
kâleti ihtiyacı için alman, dört yüz bin 
ünitelik penisilinin hangi müesseseden ve 
kaç kuruşa satmalındığma ve aynı ilâcın 
eczanelerde perakende kaça stıldığma dair 
sualine Millî Müdafaa Vekili Etem Men
deres'in, tahrirî cevabı (7/16) 25,100:102 

2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 
Yedek Subay Okulunun arkasındaki çöp
lükte tüfek mermileri bulunduğu hakkın
daki havadisin doğru olup olmadığına da
ir Millî Müdafaa Vekilinden tahrirî suali 
(7/22) 2 6 

3. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 
Yedek Subay Okulu talebelerine yaptırı
lan atış talimlerinde sarf edilen mermiler
den daha fazla merminin kullanılmış olup 
olmadığına ve kur 'a dışı okulda bırakılan 
bir talebenin durumuna dair Millî Müda
faa Vekilinden tahrirî suali (7/21) 26 

1. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'-
in, Kore'ye gidip dönen ıbütün subay ve 
astsubaylardan bilgi toplanması teşebbü
sü üzerinde bugüne kadar yapılan çalış
malardan ne netice alındığına dair suali
ne Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'
in tahriri cevabı (7/4) 39 

2. ;— Tekirdağ Mebusu İsmail Hakkı 
Akyüz'ün, Erkânı Harbiyei Umumiye Rei
sinin 12 maddelik özel emrine dair sualine 
Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in 
thrirî cevabı (7/6) 41 

Münakalât Vekâletinden 
1. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'-

m, son günlerde Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme idaresinde vukua gelen 
trafik kazalariyle diğer kazalar hakkındaki 
sualine Münakalât Vekili Muammer Çavuş-
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/19) 25,103:107 

2. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, bâzı vekâletlerle (bu vekâletlere 
bağlı umum müdürlüklerin kadrolarında 
yol, yapı ve sair inşaat işlerine ait husus
ları tedvir eden bir heyeti fenniye mevcut 
olup olmadığına ve 1953 yılı içinde yapı-
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lan ve yapılmakta olan işlerin tutarına dair 
Münakalât Vekâletinden tahrirî suali 
(7/23) 114 

3. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, taşkömürü istihlâk eden müesse
selerde kullanılan kömürün ihtiva ettiği 
amelî kül nispetine dair Münakalât Vekâ
letinden tahrirî suali (7/20) 25:26 

1. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'-
in, 1953 Mayısından 1954 Mayısına kadar 
Bilecik vilâyetinde ulaştırma teşkilatındaki 
personel durumunda ne gibi değişiklikler 
olduğuna ve aynı müddet içinde bu vilâ
yette ne kadar yeni ulaştırma tesis ve bina
sı yapılmasına teşebbüs edildiğine dair su
aline Münakalât Vekili Muammer Çavuş-
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/11) 52:54 

2. — Ankara Mebusu Seyfi KurtJbek'-
in, 4 Kasım 1952 den 14 Mayıs 1954 tarihi
ne kadar Münakalât Vekâletine bağlı ulaş
tırma işletmelerinin hangi mütaahhitler-
den neler satınaldığma ve bu müddet için
deki satmalına işlerinde umum müdürlük
lere vekâletçe talimat verilip verilmediği
ne dair sualine Münakalât Vekili Muam
mer Çavuşoğlu'nun tahrirî cevabı (7/10) 46:51 

3. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'-
in, Münakalât Vekâletine bağlı ulaştırma 
vasıtalarındaki ücretsiz seyahatlere dair 
sualine Münakalât Vekili Muammer Çavuş
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/9) 44:46 

Nafıa Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu Hânıit Koray'-

ın, Amasya v*e havalisini feyezanların tah
ribatından bir an evvel kurtarmak mak-
sadiyle yaptırılacak Alnus ve Kazankaya 
barajlarının etüdlerinin ikmal edilip edil
mediğine dair Nafıa Vekilinden tahrirî 
suali (7/26) 124 

2. •— Amasya Mebusu Hâmit Koray'-
ın^ Amasya bölgesini yeraltı sulariyle sula
ma ve işletme hususunda mütehassıs rapo
runda tavsiye ve teklif olunan projenin 
1955 senesinde tatbik edilip edilmiyeceği-
ne dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/31) 138 

3. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-
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in, memleket sathının ağaçlandırılması, 
yeraltı sularından istifade edilmesi, suni 
gübrenin gümrüksüz ithali, sulama tesis
lerinin getirtilmesi, suni yağmur yağdırıl
ması, hububatın iyi vasıfta: yetiştirilmesi 
ve hayvancılığın inkişaf 'ettirilmesi husus
larında ne düşünüldüğüne ve alman ted
birlerin mahiyetine dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/25) 124 

4. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, Nafıa Vekâletine bağlı umum 
müdürlük, müdürlük ve reisliklerin mer
kez ve taşra kadrolarında maaş, ücret ve 
yevmiye ile çalıştırılan kaç tane Y. mü-> 
hendis, Y. mimar,' mühendis, mimar ve 
fen memuru bulunduğuna ve bu teşekkül
lerin İ953 yılında yaptığı ve yapmakta ol
duğu iş tutarına dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/24) 114, 

5. — Manisa Mebusu Nafiz Körez'in, 
İzmir - Ankara devlet yolunun Salihli -
Menye - Kula - Gemikaya - Çataltepe is
tikametlerinden Uşak'a kadar olan kısım
larının yapımına ne zaman başlanacağına 
dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/30) 138 

6. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, taş kömürü istihlâk eden müesı-
seselerde kullanılan kömürün ihtiva ettiği 
amelî kül nispetine dair Nafıa Vekilin
den tahrirî suali (7/20) 25:26 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-

ın, Amasya vilâyetine bağlı Taşova kaza
sında 1955 yılında sağlık merkezi açılma
sının programa alınmış olup olmadığına 
dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle
tinden tahrirî suali (7/29) 138 

2. — Konya Mebusu Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, 14 Mayıs 1950 tarihin
den beri Konya nahiyelerinden hangileri
ne hükümet tabibi kadrosu verildiğine, bu 
kadrolara tâyin yapılıp yapılmadığına ve 
Hüyük nahiyesine iki seneden beri hükü
met tabibi kadrosu verildiği halde tâyin 
yapılmadığına dair sualine Sıhhat ve İçti-

Sayfa 
mai Muavenet Vekili Behçet Uz'un tahri
rî cevabı (7/13) 25,96 

3. — Konya Mebusu Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Millî Müdafaa Vekâ
leti ihtiyacı için alman dört yüz bin üni
telik penisilinin hangi müesseseden ve kaç 
kuruşa satmalmdığma ve aynı ilâcın ecza
nelerde . perakende kaça satıldığına dair 
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili Behçet Uz'un tahrirî cevabı (7/16) 25, 

100:102 

1. — Seyhan Mebusu Sedat Barı 'nm, 
Isuline ile çeşitli çocuk mamalarının mem
leket ihtiyacını karşılıyacak miktarda it
hali hususunda döviz tahsis edilip edilme
diğine ve darlığın acilen önlenmesi için ne 
gibi tedbirler alındığına dair tahrirî sua
line Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Behçet Uz'un tahrirî cevabı (7/7) 41:44 

Ziraat Vekâletinden 
1. —• Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, 

memleket sathının ağaçlandırılması, yer
altı sularından istifade edilmesi, suni güb
renin gümrüksüz ithali, sulama tesislerinin 
getirtilmesi, suni yağmur yağdırılması, 
hububatın iyi vasıfta yetiştirilmesi ve hay
vancılığın inkişaf ettirilmesi hususların
da ne düşünüldüğüne ve alman tedbirle
rin mahiyetine dair Ziraat Vekilinden 
tahrirî suali (7/2,5) 124 

2. —• Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, bâzı vekâletlerle bu vekâletlere 
bağlı umum müdürlüklerin kadrolarında 
yol, yapı ve sair inşaat işlerine ait husus
ları tedvir eden bir heyeti fenniye mev
cut olup olmadığına ve 1953 yılı içinde 
yapılan ve yapılmakta olan işlerin tutarı
na dair Ziraat Vekilinden tahrirî suali 
(7/23) 114 

1. •— Burdur Mebusu Hüseyin Çimen'-
in, memleketimizin muhtelif bölgelerinin 
mahsul durumuna ve önümüzdeki seneler
de buğday ihracatının nasıl yapılacağı
na dair sualine Ziraat Vekili Nedim ök-
men'in tahrirî cevabı (7/5) 39:41 
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Antalya (Enver Karan) 
1. — Kapalıçarşı yangını dolayısiyle 

Meclisin teessürlerini istanbul halkına bil
dirilmesi hakkında (4/77) 159 

Zonguldak (Cemal Kıpçak) 
2. — Kapalıçarşı yangını dolayısiyle 

Meclisin teessürlerinin İstanbul halkına bil
dirilmesi hakkında (4/76) 159 \ 

Denizli (Baha Akşit) 
1. — Dilekçe Komisyonunun 11 . XI . 

1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
7379 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/8) 158 

Erzurum (Bahadır Dülger) 
2. — Arzuhal Encümeninin 8 . VII . 

1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
6524 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/11) 139,143:156 

3. — Arzuhal Encümeninin 12 . III . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8258 sayılı Kararın Umumi Heyette gö
rüşülmesine dair (4/12) 139,156 

Erzurum eski Mebusu (Fehmi Çoban-
oğlu) 

4. — Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4088 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/13) 139,156 

Erzurum (Sabrı Erduman) 
5. — Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 

1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5125 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/15) 139,156 

İçel eski Mebusu (Şahap Tol) 
6. — Arzuhal Encümeninin 26 . I I . 

1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1489 sayılı Kararın Umumi Heyette görü-

Sayfa 
şülmesine dair (4/21) 158 

7. — Arzuhal Encümeninin 26 . I I . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1532 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/22) (Ruznameye) 158 

İstanbul (Hadi Hüsman) 
8. — Arzuhal Encümeninin 26 . I I . 

1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1489 sayılı Kafarın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/24) 158 

9. — Arzuhal Encümeninin 26 . II . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelinmdeki 
1532 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/25) 158 

İstanbul (Hadi Hüsman) ve Siird (Meh
met Daim Süalp) 

10. — Arzuhal Encümeninin 8 . V . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5982 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/28) 139,162:177 

Kütahya eski Mebusu (Besim Besin) 
11. — Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 

1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
3969 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/47) 139,177:181 

Manisa eski Mebusu (Refik Şevket İn
ce) 

12. — II numaralı Muvakkat Arzuhal 
Encümeninin 13 . VII . 1951 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 848 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair (4/49) 139, 

181 
Zonguldak eski Mebusu (Fehmi Açık-

söz ve Rifat Sivişoğlu) 
13. — Arzuhal Encümeninin 5 . İ . 

1951 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
272 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/65) 139,181:182 

TEKLİFLER 
Antalya (Burhanettin Onat) 
1. — Vakıflar İdaresini ıslâh için bir 

danışma kurulu teşkiline dair (2/32) 
Burdur (Mehmet Özbey) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 102 ve geçici 30 ncu mad-

26 

delerinde yazılı müracaat için yeniden altı 
aylık müddet daha verilmesi hakkında 
(2/43) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fık
ra ve 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasına bir 

139 
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hüküm eklenmesi hakkında (2/41) 115 
Bursa (Agâh Erozan) 
4. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanu

na ek kanun teklifi (2/36) 64 
Bursa (Müfit Erkuyumcu) 
5. — Ceza ve Tevkif Evleri Umum Mü

dürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 4358 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin tadili hakkında (2/40) 94 

Edirne (Cemal Köprülü) 
6. — Azınlık okulları Türkçe* ve Türk

çe kültür dersleri öğretmenlikleri hak
kında (2/37) 64 

îdare Âmiri İzmir (Mehmet Aldemir) ve 
Kütahya (îhsan Şerif özgen) 

7. — Riyaseti Cumhur 1954 yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında (2/44) 139 

İstanbul (Füruzan Tekil ve Celâl Türk-
geldi) 

8. — Millî Korunma Kanununun Tadili 
hakkındaki 6084 sayılı Kanunun değişti
rilmesine dair (2/26) * 5 

Kırşehir (Tahir Ta§er) 
9. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka

nununun 288 ve 566 ricı maddelerinin ta
dili hakkında (2/45) 158 

Konya (Hidayet Ay diner ve. 46 arka-
daşt) 

10. — İstanbul Gedikpaşa Eminsman 
mahallesinde 244 ada, 32 parsel sayılı gay
rimenkulun Hazineye devri hakkında 
(2/42) 115 

Manisa (Muammer Alakant) 
11. — Askerlik hizmetinde geçen za

manlarının bir kısmının terfi müddetleri
ne mahsübedilmemesi ve kadrosuzluk se-

Sayfı 
bepleri ile terfi edemiyen hâkimler hak
kında (2/34) 58 

Niğde (Ahmet Nuri Kadwğlu) 
12. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanu

nunun 43 ncü ve aynı kanunun 5628 sayılı 
Kanunla değiştirilen 45 nci maddelerinin 
tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılma
sına dair (2/39) 64 

13. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun tatbikatiyle alâkalı dâvalara bak
mak üzere gezici mahkemeler kurulması
na dair (2/38) 64 

Ordu (Refet Aksoy) 
14. — Belediye Kanununun ikinci mad

desinin değiştirilmesi hakkında (2/27) 5 
Sinob (Server Somuncuoğlu) 
15. — Bina kiraları hakkında (2/33) 26 
16. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'-

ın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 61, 261, 264, 339 ve 494 ncü maddele
rinin tadiline ve 495, 496, 497, 498 ve 500 
ncü maddelerinin lağvına dair (2/28) 5 

Tokad (Ahmet Gürkan) 
17. — Millî Korunma Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesine dair 3954 
sayılı Kanunun 31 ve 59 ncu maddelerinin 
tadili hakkında (2/29) 5 

Trabzon (Emrullah Nutku) 
18. — Millî Korunma Kanununun 6084 

sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu mad
desinin tadili hakkında (2/35) 58 

19. — Zaruri ihtiyaç maddelerinin kon
trol ve tevzii hakkında (2/30) 5 

20. — Üsküdar vilâyeti tekili hakkın
da (2/31) 5 

T £ J Z K £ I X V £ J I J £ J X V 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 
1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1953 

yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına 
ait raporun gönderildiğine dair (3/38) 5 

2. — Diyarbakır Mebusu Eyüp Şahin'-
in, vefat ettiğine dair (3/87) .58:59 

3. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1949 bütçe yılı bilançosu ile murakıp ra

porunun gönderildiğine dair (3/43) 

ölüm cezaları 
1. — Ağrı'nın Menkeser köyü nüfu

sunda kayıtlı İbrahimoğlu Babahan Taş-
demir'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/45) 

2. — Bafra'nın Köseli köyünde kayıtlı 
Abdurrahmanoğlu Rahim diğer adı İbra
him Kırtoklu ile Vezirköprü'nün Tamah 



_ 16 _ 
Sayfa 

köyünde kayıtlı Hüseyinoğlu Halil Er-
oğul'un ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında (3/46) 6 

3. — Mustafa Sabrioğlu Ahmet Hayati 
Karaşahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/47) 6 

Tefsir istekleri 
1. — 2624 sayılı Kanunun hükümlerine 

göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde geçen hizmetlerin, 5434 
sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde 
bahsedilen «Aylık ücretli, sürekli vazife
ler» meyanmda bulunup bulunmadığının 
tefsirine dair (3/88) 58,59 

2. — Menkul ve gayrimenkul emval 
ile bunların intifa haklarının ve daimî 
vergilerin mektumlarım haber verenlere 
verilecek ikramiyelere dair 1905 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası
nın tefsiri hakkında (3/40) 6 

3. — Posta, Telgraf ve Telefon İdare
sinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun geçici 23 ncü maddesi şü
mulüne girip girmediğinin tefsiri hakkın
da (3/42) 58,59 

Teşriî masuniyetler 
1. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin-

oğlu'nun, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/48) 6 

2. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin-
oğlu'nun, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/49) 6 

3. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin-
oğlu'nun, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/50) 6 

4. — Bingöl Mebusu Sait Göker'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/51) 6 

5. — Bursa Mebusu ibrahim öktem'-
in, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/52) 
(3/130) 

6. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Ka-
ranakçı'nm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/53) 

7. — Edirne Mebusu Sabahattin Par-
soy'un teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/54) 

6 
142 
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8. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/55) 6 

9. — Hatay Mebusu Şemsettin Mursal-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında (3/56) 6 

10. — Diyarbakır Mebusu Mehmet Hüs-
rev Ünal'ın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/57) 6 

11. — Gümüşane Mebusu İsmail Hakkı 
Baykal'm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/131) 142:143 

12. —- İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'-
un teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/60) 6 

13. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/61) 7 

14. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/62) 7 

15. — Kayseri Mebusu Osman Nuri 
Deniz'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/63) 7 

16. —• Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/58) 6 

17. — Kocaeli Mebusu 
lım'm teşriî masuniyetinin 
hakkında (3/59) 

(3/132) 
18. — Kocaeli Mebusu 

lım'm teşriî masuniyetinin 
hakkında (3/132) 

19. — Konya Mebusu Mekki Keskin'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/64) 7 

20. — Konya Mebusu Mustafa Bağrı-
açık'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/133) 143 

21. — Malatya Mebusu Mehmet Fahri 
Oral'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/65) 7 

22. — Malatya Mebusu Mehmet Tev-
i'ik Ünsal'ın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/66) 7 

23. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki 
Tulunay'm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/67) 7 

Sadettin Ya-
kaldırılması 

Sadettin Ya-
kaldırılması 

6 
143 

143 
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24. — Mardin Mebusu Halim Satana'-
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/68) 7 

25. — Niğde Mebusu Hayati Ülkün'ün, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/69) 7 

26. — Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'-
nin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/70) 7 

27. — Seyhan Mebusu îsmet Uslu'ıran 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/71) 7 

28. — Sinob Mebusu Haşim Tan'nın 
teşriî mesuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/72) 7 

29. — Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/73) 7 

B. M. MECLİSİ RİYASETİ TEZKERELERİ 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan İzmir Mebusu Ekrem Hay-
ri Üstündağ'm tahsisatı hakkında (3/91) 127: 

128 
2. — Sayın mebuslardan bâzılarına 

izin verilmesi hakkında (3/90) 127 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1. — Ankara Üniversitesi 1952 bütçe 
yılı hesabı katî§ine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/92) 124 

2. — 1951 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyanamesinin sunulduğuna 
dair (3/93) 124 

3. — 1952 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/89) 64 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/94) 124 

5 . — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1951 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/95) 124 

6. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünün 1952 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/84) 26 

Sayfa 
7. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü 1947 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/96) 124 

8. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1948 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/97) 124:125 

9. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyanamesinin sunulduğu
na dair (3/98) 125 

10. — Devlet Orman işletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1947 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilânço-
lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/99) 125 

11. — Devlet Orman işletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1948 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilânço-
lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/100) 125 

12. — Devlet Orman işletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1949 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilânço-
lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/101) 125 

13. — Devlet Orman işletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1950 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilânço-
lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/102) 125 

14. — Devlet Orman işletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1951 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilânco-
lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/103) 125 

15. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/104) 125 

16. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1952 malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/85) 26 

17. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/105) 125 

18. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1952 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/106) 125 
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19. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1949 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/107) 125 

20. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/108) 125 

21. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1951 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/109) , 125 

22. —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 
bütçe yılı hesabı katisine art mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/110) 125 

23. —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/111) 125 

24. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/112) 125 

25. — İstanbul Üniversitesinin 1950 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/113) 125 

26. — İstanbul Üniversitesi 1951 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/114) 125 

27. — İstanbul Üniversitesi 1952 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/115) 125 

28. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1952 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/39) 5:6 

29. — Muvazenei Ümumiyeye dâhil da
irelerin 1949 malî yılı hesabı katilerine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/116) 125 

30. — Muvazenei Ümumiyeye dâhil da
irelerin 1950 malî yılı hesabı katilerine ait 
umumi mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/117) 126 

31. —• Mülga Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1949 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/118) 126 

32. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1952 bütçe yılı hesabı katisine ait muta-

Sayfa 
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/119) 126 

33. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/120) 126 

34. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/41) 6 

35. — Tekel Umum Müdürlüğünün 1946 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/121) 126 

36. — Tekel Umum Müdürlüğü 1947 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/122) 126 

37. — Tekel Umum Müdürlüğü 1948 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/123) 126 

38. —̂ Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1951 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/124) 126 

39. — Yalova Kaplıcaları İşletme 1de-
resinin 1947 yılı hesabına ait rapor ile bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/125) 126 

40. — Yelava Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1948 malî yılı hesabına ait rapor 
ile bilançosunun sunulduğuna dair (3/126) 126 

41. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1949 malî yılı hesabına ait rapor
la bilançosunun sunulduğuna dair (3/127) 126 

42. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1950 malî yılı hesabına ait raporla 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/128) 126 

43. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resi 1951 bütçe yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair (3/44) 6 

44. — Yalova Kaplıcaları.İşletme İda
resinin 1952 malî yılı hesabına ait raporla 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/129) 139 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1. — Almanya'ya gitmiş olan Millî Mü

dafaa Vekili Etem Menderes'in dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Vekili ve Başvekil 
Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu 'nun vekil
lik edeceğine dair (3/86) 38 

2. — 6 Ağustos 1954 tarihinde Bled'de 
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yapılacak olan Nazırlar toplantısında bu
lunmak üzere Yugoslavya'ya giden Hari
ciye Vekili Fuad Köprülü'nün dönüşüne 
kadar kendisine Millî Müdafaa Vekili 
Etem Menderes'in vekillik edeceğine da
ir (3/75) 20 

3. — Hariciye Vekili ile birlikte Al
manya'yı resmen ziyaret edecek olan Baş-
Vekil Adnan Menderes'in avdetine kadar 
Başvekâlete Millî Müdafaa Vekili Etem 
Menderes'in, Hariciye Vekâletine da Dev
let Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fatin 
Rüştü Zorlu'nun vekillik edeceğine dair 
(3/79) 21 

4. —.-NATO Nazırlar Konseyine iştirak 
etmek üzere Paris'e gitmiş olan Hariciye 
Vekili Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar 
kendisine Millî Müdafaa Vekili Etem Men
deres'in vekillik edeceğine dair (3/81) 21 

5. — Reisicumhur Maraşal Josep Broz 
Tito tarafından vâki davete icabet etmek 
üzere Yugoslavya'yı ziyaret edeceğinden 
avdetine kada,r Reisicumhurluğa Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi Refik .Koral-
tan 'm vekâlet edeceğine cfair (3/74) 20 

6. — Vazife ile Amerika'ya gitmiş olan 
Ziraat Vekili Nedim Ökmen'in dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Vekili Osman Ka-

Sayfa 
pani'nin vekillik edeceğine dair (3/83) 22 

7. — Vazife ile yabancı memleketlere 
gidecek olan Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Emin Kalafat'm dönüşüne kadar kendisine 
Maliye Vekili Hasan Polatkan'm vekillik 
edeceğine dair» (3/80) 21 

8. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan 
tşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş'm dönüşü
ne kadar kendisine İktisat ve Ticaret Ve
kili Sıtkı Yırcalı'nın vekillik edeceğine 
dair (3/76) 20:21 

9. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan 
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'mn dönüşü
ne kadar kendisine Hariciye Vekili Fuad 
Köprülü'nün vekillik edeceline dair (3/77) 21 

10. — Vazife ile yurt dışında bulundu
ğu müddetçe Millî Müdafaa Vekili Etem 
menderes'e Devlet Vekili ve Başvekil Yar-
lımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun vekillik 
edeceğine dair (3/78) 21 

11. — 21 Ekim 1954 tarihinde toplana
cak olan Avrupa Münakalât Vekilleri Kon
feransının Vekiller toplantısına iştirak et
mek üzere Paris 'e gitmiş olan Naf ia Vekili 
Kemal Zeytinoğlu'nun dönüşüne kadar ken
disine Münakalât Vekili Muammer Çayuş-
oğlu'nun vekillik tdeeeğine dair (3/82) 21:22 

ZABIT HULÂSALARI 
1 nci 

2 nci 

3 ncü 
4 ncü 

inikat 

» 

» 
» 

Sayfa Sütun 

•2 
121 
178 

2 
1 
1 

zaptının hulâsası 

» 

» 
» 

Satır 

11 
44 
22 

» 

» 
» 

8,65,95,1] 

Teklifler 
eden 
(Kocaeli) 

24:26 

58 

64 

5 nci i 
6 ncı 
7 nci 
8 nci 

94 I 9 ncu 

YOKLAMALAR 
5,140,143 

TASHİHLER 
Yanlış 

5 nci inikat zaptının hulâsası 
» » » 
» !» . » 
» » * » 
» » » 

Tahlifler 
edilen 
(Urfa) 

Di|*er tashihlerin bulunduğu sayfalar : 
156 -

Doğru 

114 
124 

138:139 
142 
158 



Tahlilî fihrist 

Sayfa 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Kon

ya) - Emekli Kurmay Albay Behçet Kur-
bay hakkındaki Arzuhal Encümeninin 
3969 sayılı Kararı münasebetiyle 177,179,180 

— Polis müfettişliğinden emekliye sevk 
edilmiş, olan Halil Mutlu'nun emeklilik 
muamelesine dair Arzuhal Encümeninin 
5982 sayılı Kararı münasebetiyle 165,166,167, 

168,173 
Şemsi Ağaoğlu (Muş) - Genç - Muş de

miryolu inşaat faaliyetinin ne durumda. 
olduğuna, Muş - Bitlis yolu üzerindeki köp
rülerin eksikliklerinin ne zaman ikmal 
edileceğine ve bu yolun âmme hizmetine 
tam mânasiyle ne zaman açılacağına dair 
şifahi suali münasebetiyle 135 

Refet Aksoy (Ordu) - Eskişehir Lisesi 
Fransızca öğretmeni İsmail Başaran hak
kında Arzuhal Encümenince ittihaz edilen 
6524 sayılı Karar münasebetiyle 151,152 

îhsan Aktürel (Yozgad) - Eskişehir Li
sesi Fransızca Öğretmeni İsmail Başaran 
hakkında Arzuhal Encümenince itihaz edi
len 6524 sayılı Karar münasebetiyle 148,149 

Fikri Apaydm (Reisvekili) - Büyük 
Millet Meclisi Riyaset Divanına seçilme
leri münasebetiyle kendisi ve arkadaşlan 

Sayfa 
adına teşekkürü 20 

Necati Araş (Bingöl) - Emekli Kur
may Albay Behçet Kurbay hakkındaki 
Arzuhal Encümeninin 3969 sayılı Kararı 
münasebetiyle 181 

— Eskişehir Lisesi Fransızca Öğret
meni İsmail Başaran hakkında Arzuhal 
Encümenince itihaz edilen 6524 sayılı Ka
rar münasebetiyle 143,146,147,148,149,150 

— Polis müfettişliğinden emekliye sevk 
edilmiş olan Halil Mutlu'nun emeklilik mu
amelesine da' Arzuhal Encümeninin 5982 
sayılı Kar" * münasebetiyle 170,171 

Pertev Arat (îzmir) - îdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununun bâzı maddelerinin , 
değiştirilmesine dair olan 6423 sayılı Ka
nunun tadili hakkındaki kanun münasebe
tiyle ' 118,120,121 

Sebati Ataman (Zonguldak) - Polis mü
fettişliğinden emekliye sevk edilmiş olan 
Halil Mutlu'nun emeklilik muamelesine 
dair Arzuhal Encümeninin 5982 sayılı 
Kararı münasebetiyle 171 

Sırrı Atalay (Kars) - 7 Kasım 1954 gü
nü yapılan seçimlere dair şifahi suali mü
nasebetiyle 72,79,88 

B 
Hüseyin Balık (Zonguldak) - 7 Kasım 

1954 günü yapılan muhtar seçimlerine dair 
şifahi suali münasebetiyle 

Suat Başol (Zonguldak) - Emekli Kur
may Albay Behçet Kurbay hakkındaki Ar
zuhal Encümeninin 3969 sayılı Kararı mü
nasebetiyle 

73 

179 

Celal Bay ar (Reisicumhur) - Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Onuncu Devre 
Birinci İçtima yılını açış nutku 

Atıf Benderlioğlu (Ankara) - Îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 6423 
sayılı Kanunun tadili hakkındaki kanun 



münasebetiyle' 
Behzat Bilgin (îzmir) - Eskişehir Lisesi 

Fransızca öğretmeni ismail Başaran hak
kında Arzuhal Encümenince ittihaz edilen 

Sayfa . Sayfa 
121 6524 sayılı Karar münâsebetiyle 155 

Fevzi Boztepe (Ordu) - 7 Kasım 1954 
günü yapılan muhtar geçimlerine dair şifahi 
sual münasebetiyle 74 

Muammer Çavuşoğlu (Münakalât Ve
kili) - Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
24/25 . IX . 1954 tarihindeki fırtınadan Ka-
radenizde kaç vapur ve motorun batmış ve 
hasara uğramış olduğuna ve kazaların daha 
sık vukubulduğu Kefken civarında kıyı 
emniyetinin artırılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair şifahi sualine cevabı 134,160 

— Manisa Mebusu Muhlis Tümay'm, son 
zamanlarda demiryolları üzerinde vukua-
gelen kazaların neticesine ve bu kazaları 
önleyici ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair şifahi sualine cevabı ' 131 

Fethi Çelikbaş (tşletme Vekili) - Balı
kesir Mebusu Halil îmre'nin, mesken ve iş 
yerleri kiraları ve Devlet daireleri ve İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ile müesseselerinin 

bir yerde toplanması hakkındaki şifahi su-
alino cevabı 61 

Osman Şevki Çiçekdağ (Adliye Ve
kili) - Balıkesir Mebusu Halil îmre'nin, 
mesken ve ig yerleri kiraları ve Devlet da
irelerinin ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile müesseselerinin bir yerde toplanması 
hakkındaki şifahi sualine cevabı . 6 6 

— Bursa Mebusu Hulusi Köymen'in, 
7 Kasım 1954 günü yapılan muhtar seçim
lerine dair şifahi sualine cevabı 69 

— Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun, Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla muaddel 46 ncı maddesinin tatbi-
kma imkân olup olmadığına dair şifahi sua
line cevabı 128 

Ercüment Damalı (Sivas) - îdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair olan 6423 sayılı 
Kanunun tadili hakkındaki kanun münase
betiyle 

D 
Sabri Dilek (Trabzon) - îdarei Umumi-

yei Vilâyat Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 6423 sayılı Ka
nunun tadili hakkındaki kanun münasebe-

117 tiylo 121 

Hasan Erdoğan (Kars) - 7 Kasım 1954 
günü yapılan muhtar seçimlerine dair şi

fahi suali münasebetiyle 71,80 



G 
Sayfa 

Namık Gedik (Dahiliye Vekili-) - Bursa 
Mebusu Hulusi Köymen'in, 7 Kasım 1954 
günü yapılan muhtar seçimlerine dair şi
fahi sualine cevabı 70 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Türk Ce
za Kanununun 6123 sayılı Kanunla mu
addel 46 ncı maddesinin tatbikma imkân 
olup olmadığına dair şifahi suali münase
betiyle * 128 

Turgut Göle (Kars) - 7 Kasım 1954 gü
nü yapılan muhtar seçimlerine dair şifahi 
sual münasebetiyle 71,91 

Halil tmre (Balıkesir) - Mesken ve iş 
yerleri kiraları ve devlet dairelerinin ve 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müessese
lerinin bir yerde toplanması hakkındaki 
şifahi suali münasebetiyle 66 

Sekip înal (Hatay) - İlkokulların döıv 
düncü sınıflarında okutulması kararlaştırı
lan ve Hatay vilâyetini Türk sınırları 
dışında bırakan haritayı ihtiva eden bir ki
tabın mevcut olup olmadığına dair şifahi 
suali münasebetiyle 129,131 

Hâmid Şevket ince (Erzurum) - Emek
li Kurmay Albay Behçet Kurbay hakkın
daki Arzuhal Encümeninin 3969 sayılı Ka-

HiftM 
Turan Güneş (Kocaeli) - Polis müfet

tişliğinden emekliye sevkedilnıiş olan Halil 
Mutlu'nun emeklilik muamelesine dair Ar
zuhal Encümeninin 5982 sayılı Kararı mü
nasebetiyle 169 

Ahmet Gürkan (Tokat) - Eskişehir Li
sesi Fransızca öğretmeni İsmail Başaran 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz edi
len 6524 sayılı Karar münasebetiyle 145 

— Polis müfettişliğinden emekliye sev
kedilmiş olan Halil Mutlu'nun emeklilik 
muamelesine dair Arzuhal Encümeninin 
5982 sayılı Kararı münasebetiyle 175 

sesi Fransızca öğretmeni İsmail Başaran 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz 
edilen 6524 sayılı Karar münasebetiyle 147 

— Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazife
lerine dair 3611 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 140 

— Polis müfettişliğinden emekliye sev
kedilmiş olan Halil Mutlu'nun emeklilik 
muamelesine dair Arzuhal Encümeninin 
5982 sayılı Kararı münasebetiyle 162 

rarı münasebetiyle 178 

— Eskişehir Lisesi Fransızca öğretme
ni İsmail Başaran hakkında Arzuhal Encü
menince ittihaz edilen 6524 sayılı Karar 
münasebetiyle 143,144,145,147,148,151 

— Polis müfettişliğinden emekliye sev
kedilmiş olan Halil Mutlu'nun emeklilik 
muamelesine dair Arzuhal Encümeninin 
5982 sayılı Kararı münasebetiyle 163,164,166, 

168,170,171,173 

İsmet inönü (Malatya) - 7 Kasım 1954 
günü yapılan muhtar seçimlerine dair şifa
hi sual münâsebetiyle 72,73,74,75,76,79,86,90 

Mehmet Hazer (Kars) - Belediye Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması
na dair olan 5669 sayılı Kanunu tadil eden 
6424 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle 115 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 6423 sayılı Kanunun tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle 117 

Hadi Hüsman (istanbul) - Eskişehir Li-
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Nusret Kirişcioğlu (Zonguldak) - Po
lis müfettişliğinden emekliye sevk edilmiş 
olan Halil Mutki'min emeklilik muamele
sine dair Arzuhal Encümeninin 5082 sa
yılı Kararı münasebetiyle 168 

Ahmet Kocabıyıkoğlu (Balıkesir) - 7 
Kasım 1954 günü yapılan muhtar seçimleri
ne dair şifahi sual münasebetiyle 80 

Refik Koraltan (Büyük Millet Meclisi 
Reisi) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Onuncu Devre Birinc.i İçtima yılı için Mec-

Adnan Menderes (Başvekil) - Bursa 
Mebusu Hulusi Köymen'in, 7 Kasım 1954 
günü yapılan muhtar seçimlerine dair 
şifahi sualine cevabı 76,77,78,79,80,,;81,83(,84, 

87,90 

Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Malatya 
ve kazalarında arazinin ırmaklardan su
lanması hususunda yapılan tetkikata ve 
neticesine dair şifahi suali münasebetiyle 68 

lis Riyasetine seçilmesi münasebetiyle te
şekkürü 18 

Hulusi Köymen (Bursa) - Kapalıçarşı 
yangını dolayısiyle İstanbul'un uğradığı 
felâket karşısında Büyük Millet Meclisi'-
nin duyduğu teessüre tercüman olan beya
natı • 159 

— 7 Kanım 1954 günü yapılan muhtar 
seçimlerine dair şifahi suali münasebe
tiyle 70,71,72 

Sudi Mıhçıoğlu (Manisa) - Belediye 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına dair olan 5669 sayılı Kanunu tadil 
eden 6424 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 116 

Encümenince ittihaz edilen 6524 sayılı Ka
rar münasebetiyle 147,150 

— Polis müfettişliğinden emekliye s'evk 
edilmiş olan Halil Mutlu'nun emeklilik 
muamelesine dair Arzuhal Encümeninin 
5982 sayılı Kararı münasebetiyle 174,175 

Rauf Onursal (îzmir) - 7 Kasım 1954 
günü yapılan muhtar seçimlerine dair şi
fahi sual münasebetiyle 71,73,75 

M 

N 
Emrullah Nutku (Trabzon) - Emekli I 

Kurmay, Albay Behçet • Kurbay hakkın
daki Arzuhal Encümeninin 3969 sayılı 
Kararı münasebetiyle 179 

— Eskişehir Lisesi Fransızca öğret
meni İsmail Başaran hakkında Arzuhal 

o 
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Saim. Önhon (Urfa) - Emekli Kurbay 
Albay Behçet Kurbay hakkındaki Arzuhal 
Encümeninin 3969 sayılı Kararı münase
betiyle , 

Mazhar özsoy (Maraş) - Eskişehir Li
sesi Fransızca öğretmeni İsmail Başaran 

Sayfa 

178 

Sayfa 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz 
edilen 6524 sayılı, Karar münasebetiyle 147 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 6423 sayılı Kanunun tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle 119 

Hasan Polatkan (Maliye Vekili) - Ba
lıkesir Mebusu Halil îmre'nin, mesken 
ve iş yerleri kiralrı ve devlet dairelerinin 

ve iktisadi devlet teşekkülleriyle müesse
selerinin bir yerde toplanması hakkındaki 
şifahi sualine cevabı 66 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Polis mü
fettişliğinden emekliye sevk edilmiş olan 
Halil Mutlu 'nun emeklilik muamelesine 
dair Arzuhal Encümeninin 5982 sayılı Ka
rarı münasebetiyle 170 

M. Daim Süalp (Siird) - Eskişehir Li
sesi Fransızca öğretmeni İsmail Başaran 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz 
edilen 6524 sayılı Karar münasebetiyle 145,146 

T— idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 6423 sayılı Kanunun tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle 121 

— Polis müfettişliğinden emekliye sevk 
edilmiş olan Halil Mutlu'nun emeklilik 
muamelesine dair Arzuhal Encümeninin 
5982 sayılı Kararı münasebetiyle 175 

Tevfik Şenocak (Erzincan) - Eskişehir 
Lisesi Fransızca öğretmeni İsmail Başa
ran hakkında Arzuhal Encümenince itti

haz edilen 6524 sayılı Karaı 
tiyle 

münasebe-
153 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) -
Eskişehir Lisesi Fransızca öğretmeni İs
mail Başaran hakkında Arzuhal Encüme
nince ittihaz edilen 6524 sayılı Karar mü
nasebetiyle 

Mümtaz Tarhan (Ankara) - Emekli 
150 

Kurmay Albay Behçet Kurbay hakkında
ki Arzuhal Encümeninin 3969 sayılı Ka
rarı münasebetiyle 

— Polis müfettişliğinden emekliye sevk 
edilmiş olan Halil Mutlu'nun emeklilik 
muamelesine dair Arzuhal Encümeninin 

180 
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5982 sayılı Kararı münasebetiyle 168 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda geçen bâz; ay isim
leri hakkında 26 

Halis Tokdemir (Gümüşane) - Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 6423 
sayılı Kanunun tadili hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 117,119,120 

Selâhaddin Toker (Elâzığ) - Eskişehir 
Lisesi Fransızca öğretmeni İsmail Başa
ran hakkında Arzuhal Encümenince itti
haz edilen 6524 sayılı Karar münasebe
tiyle 152 

Muhlis Tümay (Manisa) - Son zaman
larda demiryolları üzerinde vukua gelen 

kazaların neticesine ve bu kazaları önle
yici ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
şifahi suali münasebetiyle 

— Yurdumuzda halen kaç şeker fabri
kası tarafından ne miktarda şeker yapıl
dığına, istihsalin ihtiyacımızı karşılayıp 
karşılamadığına ve Ankara,. İstanbul ve 
îzmir gibi büyük şehirlerimizde son gün
lerde görülen şeker darlığının sebeplerine 
dair şifahi suali münasebetiyle 

Cemal Tüzün (Kocaeli) - 24/25 . IX . 
1954 tarihindeki fırtınadan Karadenizde 
kaç vapur ve motorun batmış ve hasara 
uğramış olduğuna ve kazaların daha sık 
vukubulduğu Kefken civarında kıyı emni
yetinin artırılması hususunda ne düşünül
düğüne dair şifahi suali münasebetiyle 

Sayfa 

133 

60 

1-81 

Murad Âli Ülgeh (Afyon Karahisar) -
Polis müfettişliğinden emekliye sevk edil
miş olan Halil Mutlu 'nun emeklilik mua-

ü 
melesine dair Arzuhal Encümeninin 5982 
sayılı kararı münasebetiyle 168 

Celâl Yardımcı (Maarif Vekili) - Eski
şehir Lisesi Fransızca öğretmeni İsmail 
Başaran hakkında Arzuhal Encümenince 
ittihaz edilen 6524 sayılı Kararı münase
betiyle 152,154 

— Hatay Mebusu Sekip İnaFm, ilk 
okulların dördüncü sınıflarında okutul
ması kararlaştırılan ve Hatay vilâyetini 
Türk sınırları dışında bırakan haritayı ih
tiva eden bir kitabın mevcut olup olmadı
ğına dair şifahi sualine cevabı 129,130 

Nûvit Yetkin (Malatya) - 7 Kasım 1954 
günü yapılan muhtar seçimlerine dair şi

fahi suali münasebetiyle 77,80 

Sıtkı Yırcalı (İktisat ve Ticaret Ve
kili) - Balıkesir Mebusu Halil îmre'nin, 
mesken ve iş yerleri kiraları ve devlet dai
relerinin ve İktisadi Devlet Teşekkülleriy
le müesseselerinin bir yerde toplanması 
hakkında şifahi sualine cevabı 

Kemal Yörükoğlu (Van) - Idarei Umu
miyei Vilâyat Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair olan 6423 sayılı 
Kanunun tadili hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 

66 

119 
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Sayfa 
Mustafa Zeren (Amasya) - Eskişehir 

Lisesi Fransızca öğretmeni İsmail Başaran 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz 
edilen 6524 sayılı Karar münasebetiyle 147 

Kemal Zeytinoğlu (Nafıa Vekili) -
Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün 24/25 . 
IX . 1954 tarihindeki fırtınada Karade
niz'de kaç vapur ve motorun batmış ve 
hasara uğramış olduğuna ve kazaların da
ha sık vukubulduğu Kefken civarında kıyı 
emniyetinin artırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair şifahi sualine cevabı 134 

Sayf» 
—• Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-

nun, Malatya ve kazalarında arazinin ır
maklardan sulanması hususunda yapılan 
tetkikata ve neticesine dair şifahi sualine 
cevabı 67,6$ 

— Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
Genç - Muş demiryolu inşaat faaliyetinin 
ne durumda olduğuna, Muş - Bitlis yolu 
üzerindeki köprülerin eksikliklerinin ne 
zaman ikmal edileceğine ve bu yolun âm
me hizmetine tam mânasiyle ne zaman açı
lacağına dair şifahi sualine cevabı 134' 
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