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ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 

26 
Sayfa 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
İzinler 

1. — Sayın mebuslardan 
izin verilmesi (3/139) 

bâzılarına 
62 

Teşriî masuniyetler 
1. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-

in teşriî masuniyeti (3/137) 
(3/144) 

1. — İşletmeler Vekilliğinden istifa 
eden Fethi Çelikbaş 'm yerine Manisa Meb
usu Samet Ağaoğlu'nuiı tâyin edildiği 
(3/140) 

2. — Vazife ile Paris'e gitmiş olan Ha
riciye Vekili Fuad .Köprülü'nün dönüşü-

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
ne kadar kendisine İşletmeler Vekili Sa-

48 

47 
243 

met Ağaoğlu'nun Vekillik edeceği (3/142) 129 
3. — Vazife ile Paris'e gitmiş olan Mil

lî Müdafaa Vekili Eteni Menderes'in dö
nüşüne kadar kendisine, Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 'm Vekillik edeceği (3/141) 129 

İNTİHAPLAR 
1. —• Divanı Muhasebat Birinci Reisli- I ği seçimi (5/5) 148,184 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
6439 — Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazi

felerine dair Kanunun 5 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında Kanun 16:17 

6440 — 1954 yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
münakale yapılması hakkında Ka
nun 24,40,41:44 

6441 — Bâzı Silâh, Mermi ve Malzemenin 
Ijibya Devletine Hibe Edilmesi hak
kında Kanun 28,47,48:49,50,52,55:58 

6442 — Ticaret Kanununun 483 ve 484 ncü 
maddelerinde değişiklik yapılmasına 
dair Kanun 47,74:75,141:142 

No. Sayfa 
6443 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü Mü-

tedavil Sermayesinin (300) Milyon 
Liraya Çıkarılması hakkında Kanun 46, 

148,184:185,188,190,192,198:201 

6444 — Millî Korunma Kanununun Tadi
line Dair olan 6084 numaralı Kanu
nun birinci maddesinin tadili hak
kında Kanun 91,100:101,180,214' 

6445 — 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa Bağlı Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması hakkında Kanun 46,91, 

180,208:213,214,237-.240 

6446— Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan K&nu-



No. Sayfa 
na bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmına bâzı kad
roların ilâvesi hakkında Kanun 128,166:" 

170,249:250 

No. Sayfa 
6447 — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin 

Satmalmması hakkındaki 5970 sayılı 
Kanuna ek Kanun 128,170:171,250,251, 

253:256 

KARARLAR 
1850 — Gürün kazasında hâkim iken te

kaüde sevk edilmiş olan Abdülmecit 
Sabit Yöney hakkındaki emeklilik 
muamelesinin kaldırılmasına dair 
olan Arzuhal Encümeni kararının 
kaldırılması hakkında 5 

1851 —Cemal Gür'ün tarlasına vâki teca
vüzün def'i için verilen kararlardan 
birincisinin infazına ve dolayısiyle 
Çarşamba kaymakamı hakkında taki
bat yapılması hususunun Dahiliye 
Vekâletine bildirilmesine dair olan 
Arzuhal Encümeni kararının kaldı
rılması hakkında 5:13 

1852 — Büyükelçilik Müsteşarı iken te
kaüde sevk edilmiş olan Zeki Hakkı 
Karabuda hakkındaki emeklilik mu
amelesinin kaldırılmasına dair olan 
Arzuhal Encümeni kararının kaldı
rılması hakkında 3,25 

1853 — Maslahatgüzar iken tekaüde sevk 
edilmiş olan Muhittin Erdoğan hak
kındaki emeklilik > muamelesinin kal
dırılmasına dair olan Arzuhal En
cümeni kararının kaldırılması hak
kında 3:4,25 

1854 -— istanbul Belediyesi Sağlık İşleri 
Müfettişi iken emekliye sevk edilmiş 
olan Doktor Sükuti Keçeci hakkında
ki tekaütlük muamelesinin iptaline 
ve mumaileyhin tekrar tavzifi lüzu
muna dair olan Arzuhal Encümeni 
kararının kaldırılması hakkında 29,49 

1855 — Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi doçentlerinden Muhittin Ülker 
ve Emin Burat hakkındaki Arzuhal 
Encümeni kararlarının kaldırılması
na dair 29,49:50 

1856 — Ağrı'nın Mengeserköyünden îb-
rahimoğlu Babahan Taşdemir 'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 29,63:64 

1857 — Adana mücahitlerinden olup düş
man tarafından kurşuna dizilmek 
suretiyle şehit edilen Abdülfettah'm 

• , karısı ve kızlarına maaş tahsisine da
ir olan Arzuhal Encümeni kararının 
kaldırılması hakkında 47,64:67 

1858 — Bafra'nın Köseli köyünde kayıtlı 
Abdürrahmanoğlu Rahim, diğer adı 
İbrahim Kırtoklu ile Vezirköprü'
nün Tamah köyünde kayıtlı Hüse-
yinoğlu Halil Eroğlu'nun ölüm ceza- » 
sına çarptırılması hakkında 47,92 

1859 — İstanbul Teknik Üniversitesi Ma- • 
kine Fakültesi talebesi iken kaydı 
silinmiş olan Nihad Erim'e bir imti
han hakkı daha verilmesi hakkında
ki Arzuhal Encümeni kararının kal
dırılmasına dair 61,92:93 

1860 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Tahsis İkinci Müdürü Sedat Gü-
ner'in ücret derecesine dair olan Ar
zuhal Encümeni kararının kaldırıl
masına dair 61,93 

1861 — Ankara Maarif Müdür Yardımcısı 
Fahri Bozkurt hakkındaki Arzuhal 
Encümeni kararının kaldırılmasına 
dair 100,135 

1862 — Adliye Vekâleti Ceza ve Tevkif 
Evleri Umum Müdürlüğü eski Baş-
muavini,, Birinci Şube Müdürü Hik
met Muradoğlu'na hâkimlik ödeneği 
verilmesine dair olan Arzuhal En
cümeni kararının kaldırılması hak
kında 100,141 

1863 — Divanı Muhasebat Birinci Reisli
ğine Muhittin Gürün'ün seçildiği 
hakkında 148,184 

1864 — Hesap uzmanı Adnan Azov ve mu
avini Kadir Gün haklarındaki Ar
zuhal Encümeni kararının kaldırıl
masına dair 148,185 

1865 — îşçi Sigortaları Kurumu, İstanbul 



s — 
No. , Sayfa 

Hastanesi Başhekimi iken emekliye 
sevk edilmiş olan Dr. Sırrı Alıçlı 
hakkındaki tekaütlük muamelesinin 
ref'irie dair olan Arzuhal Encümeni 
kararının kaldırılması hakkında 148,185 

1866 — Korgeneral Sami Topçu hakkında
ki tekaütlük muamelesinin ref'ine 
dair olan Arzuhal Encümeni kararı
nın kaldırılması hakkında 148,185:193 

1867 — Emniyet müdürü iken emekliye 
sevk edilmiş olan Hulusi Şentürk hak
kında tekaütlük muamelesinin iptaline 
dair olan Arzuhal Encümeni kararı
nın kaldırılması hakkında 148,193:194 

1868 —- Veteriner Tuğgeneral Enver Gür
sel hakkındaki tekaütlük muamelesi
nin ref'ine ve adı geçenin tekrar tav
zifine dair olan Arzuhal Encümeni 

No. Sayfa 
kararının kaldırılması hakkında 148,194 

1869 — Tabip Tuğgeneral Rüştü Bilge hak
kındaki tekaütlük muamelesinin ref'
ine ve adı geçenin tekrar tavzifine 
lair olan Arzuhal Encümeni kararı
nın kaldırılması hakkında 148,194 

1870 — Veteriner Tuğgeneral Taeettin An
man rakkmdaki tekaütlük muamelesi
nin ref'ine ve adı geçenin tekrar tav
zifine dair olan Arzuhal Encümeni 
kararının kaldırılması hakkında 148,194 

1871 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti Mahallî Sosyal Hizmetler Şubesi 
mütehassısı iken emekliye sevk edil
miş olan Doktor Fahrettin Gökşdn 
hakkındaki tekaütlük muamelesinin 
ref'ine dair olan Arzuhal Encümeni 
kararının kaldırılması hakkında 148,194 

LÂYİHALAR 
•• • 1. — Altmış Milyon Liralık Madenî 

Ufaklık Para Basılması hakkındaki 5015 
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili
ne dair (1/154) 242 

2. — Ankara Üniversitesi 1955 malî yı
lı bütçe kanunu lâyihası (1/127) 3 

3. — Askerî Memnu Mmtakalar hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin (B) 
bendinin tadili hakkında (1/141) 46 

4. —• Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine Bir Fıkra İlâvesi hakkındaki 5010 
sayılı Kanunun tadiline dair (1/142) 46 

5. — Bâzı silâh, mermi ve malzemenin 
Libya Devletine hibe edilmesi hakkında 
(1/140) 28,47,48:49,50,52,55:58 

6. —• Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1955 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/128) 3 

7. — 5434 sayılı Kanunun 133 ncü 
maddesiyle yürürlükten kaldırılan Aske
rî Malûllerin Terfihine dair olan 551 sayılı 
Kanuna göre araziye müstahak olup da he
nüz bu haklarını arazi olarak alamıyanla-
vm istihkaklarının nakden ödenmesi hak
kında (1/155) 242 

8. — 1954 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişik

lik yapılması hakkında (1/143) 46,180,208: 
213,214,237:240 

9. — 1955 malî yılı Muvazenei Umumi
ye kanunu lâyihası (1/126) 3 

10. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1955 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası (1/129) • '.. 3 

11. — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü 1955 malî yılı bütçe kanunu lâyiha 
sı (1/130) 3 

12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1955 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/131) 3 

13. — Federal Almanya Cumhuriyeti
nin Kuzey Atlantik Andlaşmasma iltiha
kına dair Protokolün tasdiki hakkında 
(1/149) 91 

14. — Gayrimenkul kiraları hakkında 
(1/153) 128,244:249 

15. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1955 malî yıh bütçe kanunu 
lâyihası (1/132) 3 

16. — Gayrimenkul kiraları hakkında 
(1/153) 129 

17. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1955 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/133) 3 

18. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 



Sayfa 
mütedavil sermayesinin 300 milyon liraya 
çıkarılması hakkında (1/144) 46,148,184:185, 

188,190,192,198:201 
19. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1955 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/135) ' 3 

20. — İstanbul Üniversitesi 1955 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası (1/134) 3 

21. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1955 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/136) 3 

22. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/156) 242:243 

23. — Millî Müdafaa Vekâleti ile bu 
Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak 
yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve 
ustalarla yapılacak mukaveleler hakkında
ki Knunun 1 nci maddesinin tadiline dair 
(1/145) 46:47 

24. — Muhasebei Umumiye Kanununun 
24 ncü maddesinin tadili hakkında (1/146) 47 

25. — Petrol Dairesi Reisliği 1955 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/138) 3 

26. — Orman Umum Müdürlüğü 1955 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/137) 3 

27. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan veya nam ve hesabına hariçten ithal 
olunacak hububat ve unlarla bunların nak
linde kullanılacak her nevi malzemenin İt
hal Vergisi ile resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında (1/147) 47 

28. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin de-

Sayfa 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında (1/152) 

29. — Türk Ticaret kanunu lâyihası 
(1/150) 

30. — Türk Ticaret Kanununun yürür
lüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında 
(1/151) 

31 _ Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/139) 

32 — Zâbitan ve Askerî Memurların 
Maaşatı hakkındaki Kanuna ek 3661 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (1/148) 

91 

91 

91 

47 

1. — Ankara'daki Kızılay Hastanesi
nin Satmalınması hakkındaki 5970 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası (1/64) 128,170:171, 

250,251,253:256 
2. — Devlet Kitapları Döner Sermaye

si hakkındaki 4940 ve 5760 sayılı kanun
larda değişiklik yapılmasına dair (1/37, 
3/143) 244 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmına ilâve ya
pılması hakkında (1/120) 128,166:170,249:250 

4. — Gümrük Tarifelerindeki Eşya 
Tasnif Nomanklâtürüne ve Gümrük Kıyme
tine Mütedair Mukavelenamelerin Tasdiki 
hakkında (1/82) 148,195 

5. — Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Va
zifelerine dair 3611 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 4 ncü bendinin değiştirilmesi 
hakkında (1/99) 16:17 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ağrı'nın Mengeser köyü nüfu

sunda kayıtlı îbrahimoğlu Babahan Taş-
demir'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/45) 29,63:64 

2. — Bafra'nın Köseli köyünde kayıtlı 
Abdürrahmanoğlu Rahim, diğer adı İbra
him Kırtoklu ile Vezirköprü'nün Tamah 
köyünde kayıtlı Hüseyinoğlu Halil Er-
oğul'un ölüm cezasına çarptırılmaları hak

kındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/46) 47,92 

3. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyum-
cu'nun, Ceza ve Tevkif Evleri Umum Mü
dürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 4358 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin tadili hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/40) 205,250:251 

in, 

4. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'-
Ticaret Kanununun 483 ve 484 ncü 
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maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka- i 
nun teklifine dair (2/22) 47,74#5,141 .-142 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI | 
1. — Afyon Karahisar eski Mebusu Be- | 

kir Oynaganlı'nm, I numaralı Muvakkat j 
Arzuhal Encümeninin 20. VI I . 1951 tarihli j 
haftalık karar cetvelindeki 986 sayılı Ka- | 
rarm Umumi Heyette görüşülmesine dair j 
takriri hakkında (4/1) 29,49 j 

2. — Afyon Karahisar eski Mebusu 
Bekir Oynaganlı'nm, Arzuhal Encümeni
nin 26. X I . 1951 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 1042 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri hak
kında (4/2) 47,67 I 

3. —• Afyon Karahisar (Konya eski) 
Mebusu Murad Âli ülgen'in, Arzuhal En- i 
cümeninin 18 . V . 1951 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 633 sayılı Kararın Umumi j 
Heyette görüşülmesine dair takriri hak
kında (4/38) 29,50 1 

4. — Afyon Karahisar (Konya eski) 
Mebusu Murad Âli Ülgen'in Arzuhal En
cümeninin 9 .1 .1952 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1304 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri 
hakkında (4/39) 3,25 

5. — Afyon Karahisar (Konya eski) < 
Mebusu Murad Âli Ülgen'in Arzuhal En- I 
cümeninin 9.1.1952 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1305 sayılı Kararın Umu- J 
mi Heyette görüşülmesine dair takriri I 
hakkında (4/40) 3:4,25 | 

6. — Afyon Karahisar (Konya eski) , j 
Mebusu Murad Âli Ülgen'in Arzuhal En- j 
cümeninin 3 . I I I . 1954 tarihli haftalık ka- i 
rar cetvelindeki 8024 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri 
hakkında (4/41) 148,193 :194 

7. — Afyon Karahisar (Konya eski) 
Mebusu Murad Âli Ülgen'in Arzuhal En
cümeninin 3 . I I I . 1954 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 8034 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri 
hakkında (4/42) 61,93 

8. — Afyon Karahisar (Konya eski) 
Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal En
cümeninin 12 , I I I . 1954 tarihli haftalık I 

Sayfa 
karar cetvelindeki 8281 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri hakkında (4/43) 148,1 <vl 

9. — Afyon Karahisar (Konya eski) 
Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal En
cümeninin 12 . III . 1954 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 8282 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri hakkında (4/44) 148,194 

10. — Afyon Karahisar (Konya eski) 
Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal En
cümeninin 12 . III . 1954 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 8284 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri hakkında (4/45) 148,194 

11. — Afyon Karahisar (Konya eski) 
Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal En
cümeninin 12 . I I I . 1954 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 8290 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri hakkında (4/46) 148,194 

12. — Ağrı eski Mebusu Müştak ak
tan'm, Arzuhal Encümeninin 13 . I . 19?0 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2836 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri hakkında (4/3) 243 

13. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek 
ve İstanbul Mebusu Hadi Hüsman ile Siird 
Mebusu Mehmet Daim Süalp'm, Arzuhal 
Encümeninin 8 . V . 1953 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 5983 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
rirleri hakkında (4/4, 29) 148,185:193 

14. — Ankara Mebusu Seyfi Kurt
bek'in, Arzuhal Encümeninin 1 1 . V . 1953 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5985 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri hakkında (4/5) 47,i64:67 

15. — Antalya Mebusu Ahmet Tokuş 
ile Niğde eski Mebusu Halil Nuri Yurda
kul'un, Arzuhal Encümeninin 11 . X I . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
7377 sayîlı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takrirleri hakkında (4/6, 
55) 47,64 

16. — Erzurum Mebusu Bahadır Dül
ger'in, Arzuhal Encümeninin 8 . VII . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
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648Û sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/10) 243 

17. — 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) 243 

18. — Eskişehir Mebusu Hasan Polat-
kan'm, Arzuhal Ensümeninin 5 . I . 1953 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5133 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/16) 100,141 

19. — Eskişehir Mebusu Hasan Polat-
kan'm, Arzuhal Encümeninin 16.11.1953 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5188 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/17) 148,185 

20. — îçel eski Mebusu Şahap Tol'un, 
Arzuhal Encümeninin 13 . I I . 1952 tarih
li haftalık karar cetvelindeki 1436 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir takriri hakkında (4/19) 61,92:93 

21. — îçel eski Mebusu Şahap Tol'un, 
Arzuhal Tncümeninin 13 . II . 1952 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1466 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/20) 29,62-63 

22. — içel eski Mebusu Şahap Tol, İs
tanbul Mebusu Hadi Hüsman ve Trabzon 
eski Mebusu Salih Esad Alperen'in, Ar
zuhal Encümeninin 5 . V . 1952 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1899 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takrirleri hakkında (4/23, 26, 62) 100,135:141 

23. — istanbul Mebusu Hadi Hüsman'-
m, Arzuhal Encümeninin 24 . II . 1953 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 5338 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/27) 148,185 

24. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'-
in, Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 1953 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 6525 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takriri hakkında (4/30) 29,49 

25. — Kastamonu eski Mebusu Hayri 
Tosunoğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 20 . 
1 . 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
7754 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/32) 61,93 

Sayfa 
26. — Kırşehir eski Mebusu Rifat Öz-

deş'in, Arzuhal Encümeninin 22 . I . 1954 
tarihli "haftalık karar cetvelindeki 7852 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/35) 243 

27. — Kocaeli eski Mebusu İsmail Rüş
tü Aksal'm, Arzuhal Encümeninin 9 . V . 
1949 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2225 ve 2226 sayılı kararların Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri hakkında 
(4/36) . , 29,49:50 

28. — Konya Mebusu Hidayet Aydm-
er'in, Arzuhal Encümeninin 6 . VI . 1952 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2515 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takriri hakkında (4/37) 100,135 

29. — Kütahya Mebusu Ahmet İhsan ' 
Gürsoy'un, Arzuhal Encümeninin 9 . XI . 

.1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
6967 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/34) 29,49 

30. — Manisa Mebusu Muzaffer Kur-
banoğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 12 . 
III . 1954 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 8278 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri hakkında (4/48) 61, 

93 
31. — Manisa eski Mebusu Refik Şevket 

înce'nin, Arzuhal Encümeninin 11 . V . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5984 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/51) 61,104: 

j ' 110 
32. — Manisa eski Mebusu Jlefik Şev

ket Înce'nin, Arzuhal Encümeninin 13 . 
XI . 1953 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 7582 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri hakkında (4/52) 29, 

50:52 
33. — Manisa Mebusu Sudi Mıhçıoğlu'-

nun, Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 1952 
tarihli haftalık, karar cetvelindeki 4431 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/53) 91,122 

34. — Mardin (Urfa eski) Mebusu Re
şit Kemal Timuroğlu'nun, Arzuhal Encü
meninin 13 . II . 1952 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1475 sayılı Kararın Umu-
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mi Heyette görüşülmesine dair takriri hak
kında (4/63) 91,122 

35. — Niğde eski Mebusu Necip Bilge'-
nin, Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 1952 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 4809 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dâir takriri hakkında (4/56) 148,194 

36. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ- " 
lu'nun, Arzuhal Encümeninin 5 . 1 . 1953 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5128 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/58) 91,122 

37. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Arzuhal Encümeninin 1 . X I . 1952 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 3867 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/59) 29,52 

38. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Muvakkat Arzuhal Encümeninin 
28 . III . 1952 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 1440 sayılı Kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine dair takriri hakkında 
(4/60) 61:62,110:111 

39. — Tokad eski Mebusu Sıtkı Atanç'-
ın, Arzuhal Encümeninin 18 . I . 1954 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 7699 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/61) 62,111:121 

40. •— Urfa eski Mebusu Necdet Aça-
nal'in, Arzuhal Encümeninin 26 . II . 1952 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1479 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/64) 62,122 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Dilekçe Komisyonunun 11 . X I . 1953 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 7379 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri hakkında (4/8) 14:16 

2. — îçel eski Mebusu Şahap Tol ile 
İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, Arzu
hal Encümeninin 26 . II . 1952 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 1489 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/21, 24) 5 

3. — îçel eski Mebusu Şahap Tol ile 
İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, Arzu
hal Encümeninin 26 . II . 1952 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 1532 sayılı Ka-

âayfft 
rarm Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/22, 25) 5:13 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara'daki Kızılay Hastanesi

nin Satmalmması hakkındaki 5970 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/64) 128, 

170:171,250,251,253:256 
2. — Bâzı silâh, mermi ve malzemenin 

Libya Devletine hibe edilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/140) 47,48:49,50, 

52,55:58 
3. — 1954 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ile İdare' Âmiri İzmir Mebusu Mehmet Al-
demir ve 2 arkadaşının, 1954 malî yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi ve 
Divanı Muhasebat Reisliği kısımlarında 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklif
leri hakkında (1/143, 2/58, 59) 180,208:213, 

214,237:240 
4. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyum-

cu'nun, Ceza ve Tevkif Evleri Umum Mü
dürlüğünün^ Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 4358 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin tadili hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/40) - 205,250:251 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmına ilâve ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/120) 128,166:170,249:250 

6. — İdare Âmiri İzmir Mebusu Meh
met Aldemir ve Kütahya Mebusu İhsan 
Şerif özgen'in, Riyaseti Cumhur 1954 yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun teklifine dair (2/44) 24,40,41:44 

7. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü mü-
tedavil sermayesinin 300 milyon liraya çı
karılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/144) 148,184:185,188,190,192,198:201 

8. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, Üsküdar vilâyeti teşkili hakkında
ki kanun teklifine dair (2/31) 128,162:166 

1. •— Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Va-
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zifelerine dair 3611 sayılı Kamumu 5 nci 
maddesinin 4 ncü bendinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/99) 16:17 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmına ilâve ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/120) 128,166:170,249:250 

2. — Trabzon Melusu Emrullah Nut
ku'ıran, Üsküdar vilâyeti teşkili hakkın
daki kanun teklifine dair (2/31) 128,162:166 

3. — Ordu Mebusu Refet Aksoy'un, 
Belediye Kanununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/27) 47,67:74 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
1. — Gümrük tarifelerindeki eşya tas

nif nomanklâtürüne ve gümrük kıymetine 
mütedair mukavelenamelerin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/J82) 148,195 

2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü mü-
tedavil sermayesinin 300 milyon liraya çı
karılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/144) 148,184:185,188,190,192,198:201 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Gümrük Tarif elerindeki Eşya Tas

nif Nomanklâtürüne ve Gümrük Kıymeti
ne Mütedair Mukavelenamelerin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/82) 148, 

195 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü mü-

tedavil sermayesinin 300 milyon liraya çı
karılması hakkındaki kanun lâyihasına da
ir (1/144) 148,184:185,188,190,192,198:201 

Sayfa 
MECLÎS HESAPLARINI TETKİK ENCÜME

Nİ MAZBATASI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

1954 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos ay
ları hesabı hakkında (5/4) 4,25 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Bâzı silâh, mermi ve malzemenin 

Libya Devletine hibe edilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/140) 47,48:49,50,52, 

55:58 

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) 16:17 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1. — Ankara 'daki Kızılay Hastanesinin 
Satmahnması hakkındaki 5970 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/64) 128,170: 

171,250,251,253:256 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 

(Divanı Muhasebat - Bütçe - Maliye) 
1. — Divanı Muhasebat Birinci Reisliği 

seçimine dair (5/5) 148,184 

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATALARI 
1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine 

göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde geçen hizmetlerinin 
5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci madde
sinde bahsedilen (Aylık ücretli sürekli va
zifeler) meyamnda bulunup bulunmadığı
nın tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/88) 128,171,194:195 

2. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku
nun, Millî Korunma Kanununun tadili hak
kındaki 6084 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/62) 180,214 
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SUALLER VE CEVAPLAR 
A— ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLAR 

Sayfa 
Başvekaletten 

1. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, çiftçiye dağıtılacak ev
sâfta toprağı olmıyan yerlerde yayla ve 
meraların muhtaç köylere ne şekilde orta 
malı olarak tahsis kılınacağına dair bir 
kanun çıkarılması veya toprak tevzi ko
misyonlarından birkaçının bu işe tahsisi 
suretiyle ihtiyaç ve ihtilâfların önlenmesi 
şeklinde bir tedbirin düşünülüp düşünül
mediğine dair Başvekilden olan sualine Dev
let Vekili Osman Kapani'nin şifahi cevabı 
(6/28) 61,135,152:154 

Adliye Vekâletinden 
1. — Muğla Mebusu Nuri özsan'm, 

Temyiz Mahkemesinde münhal bulunan 
daire başkanlıklariyle, âzalık ve raportör
lüklere dair Adliye Vekilinden suali (6/35) 179 

2. — izmir Mebusu Mehmet Ali Se-
bük'ün, yeni bir ceza kanunu lâyihasının » 
hazırlanıp hazırlanmadığına dair Adliye 
Vekilinden şifahi suali (6/43) 242 

1. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyum-
cu'nun, 6119 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Adliye Vekâletince kurulması icabe-
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 
sualine Adliye Vekili Osman Şevki Çi-
çekdağ'm şifahi cevabı (6/18) 31:39 

2. -— Trabzon Mebusu Mahmut Golog-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 6123 sa
yılı Kanunla muaddel 46 neı maddesinin 
tatbikine imkân olup olmadığına dair 
sualine Adliye Vekili Osman Şevki Çi-
çekdağ'm şifahi cevabı (6/11) 181:183 

Dahiliye Vekâletinden 
1. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 

Avanos - Himmetdedö yolunun yapılma
ması sebebine ve Avanos - G-alaba yolu
nun hangi tarihte ikmal edileceğine dair 

Dahiliye Vekili Namık Gedik'in şifahi ce
vabı (6/30) 90:91,15S-J59 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Kozaklı kazası hükümet konağının inşası 
için 1955 yılı bütçesine tahsisat konulup 
konulmadığına ve mezkûr kaza merkezi
nin Karahasanlı'ya naklinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Dahiliye Vekilin
den şifahi suali ('6/40) 242 

Devlet Vekâletinden 
1. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 

Tunceli'den Garba nakledilen ve bilâhara 
eski yerlerine dönmelerine müsaade edilen 
vatandaşlara mesken sahibi olmaları ve 
müstahsil hale gelebilmeleri için ne ka
dar yardım yapıldığına dair sualine Dev
let Vekili Osman Kapani'nin şifahi ce
vabı (6/24) 61,130,149:152 

Gümrük ve İnhisarlar Vekslstindea 
1. —- Niğde Mebusu Hasan Hayatı Ül

kün'ün, kuru üzümün İnhisarlar İdaresi 
tarafından daha yüksek fiyatla satmalm-
masma, Nevşehir 'deki mubayaanın azal
tılması sebebine, üzüm ve mamullerinin 
dâhilde değerlendirilmesi ve harice satıl
ması imkânlarının araştırılıp araştırılma
dığına dair sualine iktisat ve Ticaret Ve
kili Sıtkı Yırcalı'nm şifahi cevabı (6/25) 61, 

130:132,152,183,206 

İktisat va Ticaret Vekâletinden 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

Kars ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç 
sahipleri tarafından ucuz ve kolay bir su
rette temini hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcalı'nm şifahi cevabı (6/22) 28, 

92,102:104 
2. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 

üzüm, pamuk ve tütün gibi ürünlere prim 
. verilerek istihsallerinin teşviki ve bu saye
de döviz kaynaklarımızın genişletilmesi hak
kında iktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi 
suali (6/37) 179 
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Sayfa 
3. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül

kün'ün, kuru üzümün İnhisarlar İdaresi 
tarafından daha yüksek fiyatla satmahn-
masma, Nevşehir'deki mubayaanın azaltıl
ması sebebine, üzüm ve mamullerinin dâ
hilde değerlendirilmesi ve harice satılması 
imkânlarının araştırılıp araştırılmadığına 
dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı 
Yırcalı'mn işfahi cevabı (6/25) 61,130:132 

4. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
m; mesken buhranının önlenmesi için ya
bancı memleketlerden getirilmesi düşünü
len takma evlere ve maden işletmeleri için 
lüzumlu olan direklerin hariçten getirilmesi 
takdirinde metre kübünün kaç liraya mal 
olabileceğine dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcalı'mn şifahi cevabı (6/29) 90, 

154:157 
İşletmeler Vekâletinden 

1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
ın, mesken buhranının önlenmesi için ya
bancı memleketlerden getirilmesi düşünü
len takma evlere ve maden işletmeleri için 
lüzumlu olan direklerin hariçten getirilme
si takdirinde metre kübünün kaç liraya 
mal olabileceğine dair sualine İşletmeler 
Vekili Samet Ağaoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/29) 90,154:157 

2. — Van Mebusu Kemal Yörükoğlu'-
nun, Van'ın yakınında bulunan linyit ma
deninin ne zaman işletmeye açılacağına 
dair sualine İşletmeler Vekili Samet Ağa
oğlu'nun şifahi cevabı (6/32) 91,161:162 

Maarif Vekâletinden 
1. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'

un, Diyarbakır vilâyetinin, merkez, kaza 
ve köylerindeki inşaat işlerine ve diğer 
imar ve inşa işlerinin kalkınma politikası 
ile mütenasip bir şekilde yürütülmesi için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ma
arif Vekilinden şifahi suali (6/27) 61,133:135 

2. — Muğla Mebusu Turhan Akarca'-
nm, müzelerimiz ve Fransa'da teşhir edilen 
tarihî eserlerimiz hakkında Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/41) 242 

Maliye Vekâletinden 

1. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-

Sayfa 
in, Giresun vilâyetine bağlı Alucra kaza-
smdaki hazine yerleri için maliyece hususi 
idareye yılda kaç lira Arazi Vergisi öden
diğine ve bu verginin kaç yıldan beri ve
rilmekte olduğuna dair Maliye Vekilinden 
şifahi suali (6/19) 39,48 

Münakalât Vekâletinden 
1. —• Erzurum Mebusu Bahadır Dül

ger'in, son bir sene içinde demiryollarında 
vukubulan kazaların neticesine ve bu ka
zaları önleyici ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Münakalât Vekilinden şifahi 
suali (6/36) 179 

Nafıa Vekâletinden 
1. — Bingöl Mebusu Necati Aras'm, 

Bingöl vilâyeti Kiği kazasının devlet ka
ra ve demiryollariyle irtibatının temini 
için ne gibi tedbirler alınabileceğine da
ir Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/42) 242 

2. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut '-
un, Diyarbakır vilâyetinin, merkez kaza 
ve köylerindeki inşaat işlerine ve diğer 
imar ve inşa işlerinin kalkınma politikası 
ile mütenasip bir şekilde yürütülmesi için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Na
fıa Vekilinden şifahi suali (6/27) 61,133:135 

3. — Edirne Mebusu Rükneddin Na-
suhioğlu'nun, Meriç ve Tunca nehirlerinin 
ne vakit temizlenerek faydalı bir duruma 
getirileceklerine dair Nafıa Vekilinden şi
fahi suali (6/44) 242 

4. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
İğdır, Tuzluca ve Kağızman kazalarını 
Horasan şosesine ve demiryluna bağlıya
cak olan yolun inşaatının ne zaman ikmal 
olunacağına ve bu yolun devlet yolları ara
sına alınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun şifahi cevabı (6/20) 28,92,101:102 

5. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars - Çıldır yolunun tamir ve inşası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun şifahi ' 
cevabı (6/23) 28,92,104 

6. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars vilâyeti kazalarını merkez kazaya 
bağlıyan şoselerde Kış aylarında gidiş ve 
gelişin sağlanması için ne gibi tedbirler 
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alındığına dair sualine Nafıa Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun şifahi cevabı (6/21) 28,92,102 

7. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Avanos - Himmetdede yolunun yapılma
ması sebebine ve Avanos - Galaba ylunün 
hangi tarihte ikmal edileceğine dair suali
ne Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun şi
fahi cevabı (6/30) 90:91,158:159 

8. —• Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya vilâyeti ve mülhakatının 
su, yol ve köprü işlerine, Malatya - Sivas 
yolu güzergâhına dair sualine Nafıa Ve
kili Kemal Zeytinoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/33) 127,206:208 

9. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül-
kün'ün, Nevşehir - Aksaray üzerinden ge
çerek Konya'yı Kayseri'ye bağlıyacak de
miryolu ile devlet karayolunun 1955 yılın
da inşası hususunda ne düşünüldüğüne da
ir sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğ
lu'nun şifahi cevabı (6/26) 61,132:133 

10. — Samsun Mebusu Muhittin özke-
feli'nin, Samsun hava alanının iki defa 
eksiltmeye çıkarılmasına rağmen ne se
beple ihale edilemediğine dair sualine Na
fıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun şifahi ce
vabı (6/31) 91,159:161 

11. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'-
nın, Tunceli vilâyetindeki bâzı köprülerin 
inşaatına dair Nafıa Vekilinden şifahi su

ali (6/38), 
Sayfa 

178:180 

, 1. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
Muş - Patnos ve Muş - Hınıs yollarının 
devlet yolu olarak gelecek sene yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'
nun şifahi cevabı (6/17) 30:31 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden 

1. —• Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla muaddel 46 ncı maddesinin tat-
bikma imkân olup olmadığına dair sua
line Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Behçet Uz'un şifahi cevabı (6/11) 181:183 

Ziraat Vekâletinden 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

Kars merkez ve mülhakatında kerestenin 
ihtiyaç sahipleri tarafından ucuz ve kolay 
temini hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/39) 242 

2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç 
sahipleri tarafından ucuz ve( kolay bir 
surette temini hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ziraat Vekilinden şifahi 
suali (6/22) 28,92,102:104,130,149, 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLAR 

Başvekâletten 
1. — Erzurum Mebusu Abdülkadir 

Eryurt'un, Erzurum'daki Ulucamiin ta
mir ve restore edilmesi işinin bir an evvel 
ikmali için ne düşünüldüğüne dairj Baş
vekâletten tahrirî suali (7/47) 28' 

2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 
Tokad vilâyetinde bir çimento fabrikası 
kurulması ve vakıflara ait arsalar üzerinde 
gelir temin edecek binalar inşası hususla
rında ne düşünüldüğüne dair, Başvekâlet
ten tahrirî suali (7/43) 24 

Adliye Vekâletinden 
.1. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'-

m, Temyiz Mahkemesi, Reis, Âza ve 

Müddeiumumilik kadroları ile Adliye Teş
kilâtının muhtelif kısımlarında kaç mün
hal mevcut olduğuna ve kadroların tamam
lanması için ne , düşünüldüğüne! 'dair Ad
liye Vekilinden tahrirî suali (7/52) 99 

2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 
Medeni Kanununun tadilini teminen Ad
liye Vekâletince her hangi bir komisyon 
kurulup kurulmadığına ve Zile'de müret-
tep bir Ağır Ceza Mahkemesi teşkilinin 
mümkün olup olmadığına dair Adliye Ve
kilinden tahrirî suali (7/39) 3 

Çalışma Vekâletinden 

1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
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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 sualine Çalışma Vekili Hayrettin • 
Erkmen'in tahrirî cevabı (7/23) 214:229 

Dahiliye Vekaletinden 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-

lu'nun, bozuk yolların tamiri ve gece
kondu sahiplerinin tapu muameleleri hak
kında ne düşünüldüğüne dair Dahiliye 
Vekilinden tahrirî suali takriri, Dahiliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/42) 3 

2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 
Erbaa kasabasının kanalizasyonu ve Sulu-
saray nahiyesinin tam teşekküllü hale ge
tirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Da
hiliye Vekilinden tahrirî suali (7/44) 24 

1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, 
fennî mezbaha, ekin pazarı ve hal binala
rı !hulunmıyan şehir ve kasabalara bu ih
tiyaçlarını karşılamak maksadiyle îller 
Bankasınca kısıa vadeli ikrazatta bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
tahrirî cevabı (7/27) 123:124 

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

Diyanet işlerince yeniden açılması karar
laştırılmış bulunan on îmam ve Hatip Mek
tebinden birinin Amasya 'da açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Devlet Ve
kilinden tahrirî suali (7/59) 180 

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, 

Gümüşhacıköy kazasmdaki tütün bakım 
evinin sigara imalâthanesi haline konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Gümrük ve İnhisarlar Vekili Emin 
Kalafat'm tahrirî cevabı (7/55) 127,233:234 

2. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, 
Gümüşhacıköy'le Taşova tütünlerine önü
müzdeki kampanyalarda bu mmtaka müs
tahsilim tatmin edecek fiyat tatbik edilip 

Sayfa 
edilmiyeceğine dair sualine Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Emin Kalafat'm tahrir-
cevabı (7/45) 28,201:233 

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 'mev
cut olup olmadığına ve 1953 yılı içinde 
yapılan ve yapılmakta olan işlerin tutarı
na dair sualine Gümrük ve İnhisarlar Ve
kili Emin Kalafat'm tahrirî cevabı (7/23) 214: 

229 

Hariciye Vekaletinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 

Çankaya Güven evlerinde kira ile oturduğu 
evi Noterlikçe tasdikli mukavele hükümle
rine mugayir bir şekilde tahliye eden İs
viçre'nin Ankara Elçiliği Başkâtibi hakkın
daki Hariciye Vekilinden tahrirî suali 
(7/53) 127 

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

Amasya vilâyeti köylerinin imanna 1955 
senesinde başlanıp başlanmıyacağma dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır-
cah'nın tahrirî cevabı (7/58) 148,23.5:236 

2. •— Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, 
dokumacılık sanayiinin inkişaf ettirilmesi 
huşunda ne düşünüldüğüne dair iktisat ve 
Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/46) 28 

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 yapılan 
ve yapılmakta olan işlerin tutarına dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır-
calı'mn tahrirî cevabı (7/23) 214:229 

2. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 
dolu ve ham sinema filimlerinin eşitlik esa
sı dâhilinde memlekete ithal edilmeleri hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine İk
tisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı 'nm tah
rirî cevabı (7/3) 17:18 
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İşletmeler Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'ın, 

pancar istihsalinin artırılabilmesi için pan
car mubayaa fiyatlarının yükseltilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair İşletmeler 
Vekâletinden tahrirî sual (7/54) 127 

1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, bâzı vilâyetlerle bu vekâletlere 
bağlı umum müdürlüklerin kadrolarında 
yol, yapı ve sair inşaat işlerine ait husus
ları tedvir elen bir heyeti fenniye mevcut 
olup olmadığına ve 1953 yılı içinde yapılan 
ve yapılmakta olan işlerin tutarına dair 
sualine îşletmelar Vekili Samet Ağaoğlu'-
nun tahrirî cevabı (7J/23) 214:229 

4," 

Maarif Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu ismet Olgaç'm, 

Merzifon'da bir kolej açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nın tahrirî cevabı 
(71/56) 127,234:235 

2. — Denizli Mebusu Baha Akşıit'in, Pa
ris sergisinde teşhir edilen müzelere ait eş
yaya ve müzelerimizin tanzimi ile bir kı
yafet müzesinin tanziminin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Maarif Vekilinden tah
rirî suali (7/62) 242 

3. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Er-
yurt 'un Erzurum Hatuniye Medresesi ile 
Üçkümbetlerin ve kale burçlarının tamir 
ve restore edilmeleri hususunda ne düşü-
nüllüğüne dair sualine Maarif Vekili Ce
lâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/48) 28,173: 

175 
4. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'-

m, Tokad vilâyeti mektep ihtiyacının kar
şılanması için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardım
cı'nm tahrirî cevabı (7/37) 2,171:172 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-
in, üniversite talebelerinin siyasetle işti
gal etmemeleri hakkında ne düşünüldüğü
ne ve Amerika ve Avrupa üniversitelerin
de talebelerin siyasetle meşgul olup olma
dıklarına dair Başvekâletten olan sualine 
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın tahrirî 

Sayfa. 
cevabı (7/1) 94 

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 ya
pılan ve yapılmakta olan işlerin tutarına 
dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardım
cı'nm tahrirî cevabı (7/23) 214:229 

Maliye Vekâletinden 
1. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'-

m, hilafı hakikat mal beyanında bulundu
ğu söylenen bir su işleri mühendisi hak
kındaki sualine Maliye Vekili Hasan Po-
latkan'm tahrirî cevabı (7/41) 3,53:54 

2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'-
ın, Tokad vilâyeti merkezi ile bâzı kaza 
ve nahiyelerinde 1955 senesinde hükümet 
konağı yapılıp yapılmıyacağma dair Mali
ye Vekilinden tahrirî suali (7/40) 3 

1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'
ın, Amasya'da 1955 senesinde Emlâk Kre
di Bankasınca bir şube açılmasının düvü-e 

nülüp düşünülmediği hakkındaki sualine 
Maliye Vekili Hasan Polatkan'm tahrirî 
cevabı (7/32) 143 

Millî Müdafaa Vekaletinden 

1. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'-
m, Yedek Subay Okulunun arkasındaki 
çöplükte tüfek mermileri bulunduğu hak
kındaki havadisin doğru olup olmadığına 
dair sualine Millî Müdafaa Vekili Etem 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/22) 20:21 

2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'-
m, Yedek Subay Okulu talebelerine yap
tırılan atış talimlerinde sarf edilen mer
milerden daha fazla merminin kullanılmış 
olup olmadığına ve kur 'a dışı okulda bı
rakılan bir talebenin durumuna dair sua
line Millî Müdafaa Vekili Etem Mende
res'in tahrirî cevabı (7/21) 18:19 

Münakalât Vekâletinden 

1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
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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 olmaçlığına ve 1953 yılı içinde ya
pılan ve yapılmakta olan işlerin tutarına 
dâir sualine Münakalât Vekili Muammer 
Çavuşoğlu'nun tahrirî cevabı (7/23) 214:229 

Nafıa Vekâletinden 
1. — Çorum Mebusu M. Kemal Biber-

oğlu'nun, 1929 - 1934 seneleri arasında 
mezun olan mühendis .ve fen memurların
dan maaşlı olanlarının hangi maaş derece
lerine intibak ettirildiklerine ve mağdur 
olmuş yüksek mühendis, mühendis ve fen 
memurlarının yeniden intibaklarının sağ
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Nafıa Vekâletinden tahrirî suali (7/61) 205 

2. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
m, Samsun'u Zonguldak 'ıa bağlıyacak 
olan kara yolunun Sinob ve Kastamonu böl
gesindeki kısımlarının inşasına ve Ayan
cık - İnebolu kara yoluna dair sualine 
Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun tah
rirî ce¥abı (7/51) 91,196:197 

3. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'-
m, Erbaa ovasının sulama ve Niksar ba
taklığının kurutulma işlerine, Erbaa - Nik
sar yolu üzerindeki Talazan köprüsünün 
tamiri ile Niksar - Reşadiye ve Tokad -
Turhal arasındaki devlet yollarına, Tur
hal'da yapılmakta olan ,su kanalına ve Al-
mus foarajı inşaatına dair sualine Nafıa 
Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun tahrirî ceva
bı (7/36) 2,229:231 

1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-
m, Amasya bölgesini yeraltı sulariyle su
lama ve işletme hususunda mütehassıs ra
porunda tavsiye ve teklif olunan projenin 
1955 senesinde tatbik edilip edilmiyeeeği-
ne dair sualine Nafıa Vekili Kemal Zey
tinoğlu'nun tahrirî cevabı (7/31) 86:87 

2 . — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-
m, Amasya ve havalisini feyezanların tah-
ribatmadn bir an evvel kurtarmak maksa-
diyle yaptırılacak Almus ve Kazankaya 
{barajlarının etüdlerinin ikmal edilip edil-

Sayfa 
mediğine dair sualine Nafıa Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun tahrirî cevabı (7/26) 81 

3. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, Nafıa Vekâletine bağlı umum mü
dürlük, müdürlük ve reisliklerin merkez 
ve taşra kadrolarında maaş, ücret ve yev
miye ile çalıştırılan kaç tane Y. mühendis, 
Y. mimar, mühendis, mimar ve fen memu
ru bulunduğuna ve bu teşekküllerin 1953 
yılında yaptığı ve yapmakta olduğu iş tu
tarına dair sualine Nafıa Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun tahrirî cevabı (7/24) 76:80 

4. — Manisa Mebusu Nafiz Körez'in, 
İzmir - Ankara devlet yolunun Salihli -
Menye - Kula - Gemikaya - Çataltepe isti-
tikametlerinden Uşak'a kadar olan kısım-
larmın yapımına ne zaman başlanacağına 
dair sorusuna Nafıa Vekili Kemal Zeytin
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/30) 94 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden 
1. — Ankara Mebusu Talât Vasfi öz'ün 

5882 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarih
ten itibaren nerelerde ve ne miktar pastörize 
süt ve tereyağı fabrikası açıldığına ve bun
lar hakkında himayekâr teşebbüslerde bu
lunulup bulunulmadığına dair Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekilinden tahrirî sua
li (7/60) . 205 

2. — Erzurum Mebusu Bahadır Dül
ger'in, İstanbul'da Beşiktaş'ta Doktor 
Faik Yargıcı tarafından tesis edilmiş bu
lunan dispanserin kapatılmasına ne sebep
le karar verildiğine dair sualine Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekili Behçet Uz'un, 
tahrirî cevabı (7/57) 148,251:252 

3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'-
nun, Muş Devlet Hastanesine mütehassıs 
bir doktor tâyin edilmesine ve vilâyet hu
dutları içinde veremi önlemek için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sualine Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili Behçet 
Uz'un tahrirî cevabı (7/50) 61,175:176 

4. —Tokad Mebusu Ahmet Gür kan'm, 
Tokad'm bâzı kaza ve nahiyelerine hükü
met doktoru tâyini ile bâzı kazalarında 
sağlık merkezi ve vilâyet merkezinde de 
bir doğumevi açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Sıhhat ve İçtimai 
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Muavenet Vekili Behçet Uz'un tahrirî ce
vabı (7/38) 2:3,53 

1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, 
Amasya vilâyetine bağlı Taşova kazasında 
1955 yılında sağlık - merkezi açılmasının 
programa alınmış olup olmadığına dair su
aline Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Behçet Uz'un tahrirî cevabı (7/29) 25:26 

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

çiftçilerimizin at arabaları ile teçhzi husu
sunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve 
Adapazarı fabrikasından dört sene içeri
sinde köylüye ne kadar araba satıldığına 
dair sualine Ziraat Vekili Nedim Ökmen'
in tahrirî cevabı (7/49) 61,195:196 

1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'-

Sayfa. 
in, memleket sathının ağaçlandırılması, 
yeraltı sularından istifade edilmesi, suni 
gübrenin gümrüksüz ithali, sulama tesisle
rinin getirilmesi, suni yağmur yağdırılma
sı, hububatın iyi vasıfta yetiştirilmesi ve 
hayvancılığın inkişaf ettirilmesi hususla
rında ne düşünüldüğüne ve alman tedbir
lerin mahiyetine dair sualine Ziraat Veki
li Nedim ökmen'in tahrirî cevabı (7/25) 81:86 

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 sualine Ziraat Vekili Nedim ök
men'in tahrirî cevabı (7/23) 214:229 

TAKRİRLER 
Çorum (Şevki Gürses) 
1. — Millî Mücadeleye er olarak iştirak 

edip terhislerinden sonra bidayeten memu
riyete intisabedenlerin Memurin Kanunu
nun înülga müzeyyel maddesinden faydala
nıp faydalanamıyacaklarının tefsiri hak
kında (4/78) 3 

Balıkesir (İktisat ve Ticaret Vekili Sıt
kı Yırcalı) 

2. — Gayrimenkul kiraları hakkında 
kanun lâyihasının evvelce teşekkül eden 
Muvakkat Encümende görüşülmesine dair 
(4/82) 129 

istanbul (Hadi Hüsman ve üç arka
daşı) 

3. — Muvakkat Encümende görüşülme
si kararlaştırılan gayrimenkul kiraları hak
kındaki kanun lâyihasının ihtisas komis
yonlarında müzakeresine dair (4/86) 244:249 

Kocaeli (Cemal Tüzün) 
4. — Fevkalâde Vaziyet Dolayısiyle 

Bâzı Vergi ve Resimlere Zam İcrasına ve 
Bâzı Maddelerin Mükellefiyet Mevzuuna 
Alınmasına dair olan 3828 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesindeki (vapurlarla) tâbiri
nin tefsiri hakkında (4/85) 205 

Kütahya (İhsan Şerif Özgen ve iki ar
kadaşı) 

5. — Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin gerive-
rilmesi hakkında (4/83) 129 

Mardin (Reşit Kemal Timuroğlu) 
6. — Gerillâ, Komando, Dağ veya Para

şütçü Kıtaları Yetiştirme Kurslarına İşti
rak Edeceklerin İaşeleri hakkındaki 6252 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tefsiri 
hakkında (4/80) 128 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) 
7. — İstiklâl Madalyası Kanununun 1 

nci maddesine müzeyyel 869 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin tefsiri hakkında 
(4/81) 128 

1 Tokad (Ahmet Gürkan) 
8. — Neşir Yolu ile veya Radyo ile İş

lenecek Bâzı Cürümler hakkındaki 6334 şa
li yılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline 
dair olan kanun teklifinin geriverilmesi 

; hakkında (4/84) 181 
Trabzon (Emrullah Nutku) 

' 9. — Millî Korunma Kanununun tadili 
' hakkındaki 6084 sayılı Kanunun birinci 
i maddesinin, değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin muvakkat bir encümende görüşül-
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mesi hakkında (4/79) 
Sayfa 

100:101 

Afyon Karahisar eski Mebusu (Bekir 
Oynaganh) 

1. — I numaralı Muvakkat Arzuhal En
cümeninin 20 . VII . 1951 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 986 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair (4/1) 29,49 

2. — Arzuhal Encümeninin 26 . XI . 
1951 tarihli haftalık karar cetvelindeki • 
1042 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/2) 47,6J 

Afyon Karahisar (Konya eski) Mebusu 
(Miırad Âli tJlgen) 

3. — Arzuhal Encümeninin 18 . V . 1951 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 633 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/38) 29,50 

4. — Arzuhal Encümeninin 9 . 1 . 1952 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1304 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/39) 3,25 

5. — Arzuhal Encümeninin 9 . 1 . 1952 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1305 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/40) 3:4,25 

6. — Arzuhal Encümeninin 3 . I I I . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8024 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/41) 148,193:194 

7. — Arzuhal Encümeninin 3 . III . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8034 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/42) 61,93 

8. — Arzuhal Encümeninin 12 . III . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8281 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/43) 148,194 

9. — Arzuhal Encümeninin 12 . III . 
1954 tarihli haftalık karan cetvelindeki 
8282 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/44) 148,194 

10. — Arzuhal Encümeninin 12 . III . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8284 sayılı Kararın Umumi Heyette görü- • 
şülmesine dair (4/45) 148,194 

11. —Arzuhal Encümeninin 12 . I I I . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 

Sayfa 
8290 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/46) 148,194 

Ağrı eski Mebusu (Müştak Aktan) 
12. — Arzuhal Encümeninin 13 . I . 

1950 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2836 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/3) - 243 

. Ankara (Seyfi Kurtbek) 
13. — Arzuhal Encümeninin 8 . V . 1953 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 5983 
sayılı Kararm Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/4) 148,185:193 

14. — Arzuhal Encümeninin 11.V.1953 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5985 
sayılı Kararm Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/5) 47,64:67 

Antalya (Ahmet Toûuş) 
15. — Arzuhal Encümeninin 11.XI.1953 

tarihİi haftalık karar cetvelindeki 7377 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/6) 47,64 

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

1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
7379 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/8) 14:16 

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

1953 tarihli haftalıü karar cetvelindeki 
6480 sayılı Kararın Umumi Heyette görü

şülmesine dair (4/10) 243 
: 18. — Arzuhal Encümeninin 8 . VII . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
6524 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/11) 243 

Eskişehir (Hasan Polatkan) 
19. — Arzuhal Encümeninin 5 . 1 . 

1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5133 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/16) 100,141 

20. — Arzuhal Encümeninin 16 . I I . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5188 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/17) 148,185 

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

1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1489 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/21) 5 

http://11.XI.1953
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Sayfa 
22.— Arzuhal Encümeninin 26 .; II . 

1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1532 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair\( 4/22) 5:13 

23. *— Arzuhal Encümeninin 13 . II . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1436 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/19) 61,92:93 

24. — Arzuhal Encümeninin 13 . I I , 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1466, sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/20) 29,62:63 

25. — Arzuhal Eneümeninin 5. V. 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1899 sayılı Kararln Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/23) 100,135:141 

istanbul (Hadi Hüsman) 
26. —̂  Arzuhal Encümeninin 26.11. 

1&52 tarihli haftalık karar cetvelindeki -
1489 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/24) 5 

27. — Arzuhal Encümeninin 26.11. 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1532 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/25) ' 5:13 
j 28. —^Arzuhal Encümeninin 5 . V . 

1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1899 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/26) 100,135:141 

29. — Arzuhal Encümeninin 24. Iî.." ' 
1953 tarihli .haftalık karar cetvelindeki 
5338 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/27) 148,185 

30. •—-Arzuhal Encümeninin T . X I . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
6525 sayıli; Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/30) 29,49 

istanbul (Hadi Hüsman) Siird (Meh
met Daim'Süalp) 

31.•-*-- Arzuhal Encümeninin. 8 .V. 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5983 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/29) 148,185:193 

Kastamonu eski Mebusu ("Hayrı Tö-
şûnoğlu) 

32. — Arzuhal Encümenindi 20 . I . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
7754 sarılı Kararın Umumi Heyette görü- \ 
gülmesin* dair (4/32) 61,93 

Şayfs 
Kırşehir eski Mebusu (Bifat özdeş) 
33. — Arzuhal Encümeninin 22 . I . 

1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
7852 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/35) 243 

Kocaeli eski Mebusu (tsmaü Rüştü Ak
sal) 

34. — Arzuhal Encümeninin 9 . V . 
1949 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2225 ve 2226 sayılı kararların Umumi Hey
ette görüşülmesine dair (4/36) 29,49:50 

Konya (Hidayet Aydmer) 
35. — Arzuhal Encümeninin 6 . VT . • 

1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2515 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/37) 100,135 * 

Kütahya (Ahmet İhsan Gür soy) 
36. — Arzuhal Encümeninin 9 . XI , 

1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
6967 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/34) 29,49 

Manisa (Muzaffer Kurhanoğlu) 
37. — Arzuhal Encümeninin 12 . İ l i ., 

1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8278 sayılı Kararın Umumi Heyette görü-. ,; 
şülmesine dair (4/48) 61#3 

Manisa eski Mebusu (Refik Şevket İnce) 
38. *— Arzuhal Encümeninin 11 , V . 

1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5984 sayılı Kararın Umumi,He^tte görü* 
şülmesine dair (4/51) '"61,104:110 

39. — Arzuhal Encümeninin 13 , XI . , 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki ... .-
7582 sayılı Kararın Umumi Heyette görü-, .,'.••„ 
şülmesine dair (4/52) 29,50:52 

Manisa (Sudi Mıhçıoğlu) 
40. — Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 

1952 tarihli haftalık karar, cetvelindeki ; . H 
4431 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/53) 91/L22 

Mardin, Urf a eski Mebusu (Reşit Ke
mal Timuroğlu) * .; 

41. — Arzuhal Encümeninin 13 ,. II . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1475 sayılı Kararın Umumi Heyette görü- s 
şülmesine dair (4/63) 9.1,122 

Niğde eski Mebusu (Halil, Nuri Yur
dakul) . 

42. — Arzuhal Encümeninin 11 . XI , 
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1953 tarihli haftalık «karar cetvelindeki 
7377 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/55) 47,64 
, Niğde «ski Mebusu (Necip Bilge) 

43. — Arzuhal Encümeninin 1 , XI . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4809 sayılı Kararın Umumi Heyette görü-
şülmesitfe dair (4/56) 148,194 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) 
44. — Arzuhal Encümeninin 5 . 1 . 

1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5128 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/58) 91,122 

45. -^ Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 

+ 3867 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/59) 29,52 

46. — Muvakkat Arzuhal Encümeninin 
28 . IH . 1952 tarihli haftalık karar cetve-

Sayfa 
lindeki 1440 sayılı Kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine dair (4/60) 61:62,110:111 

Tokad eski Mebusu (Sıtkı Atanç) 
47. — Arzuhal Encümeninin 18 . I . 

1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
7699 sayılı Kararın Umumi Heyette görü-

; şülmesine dair (4/61) 62,111:121 

Trabzon eski Mebusu (Salih Esad Al-
; peren) 

48. — Arzuhal Encümeninin 5 . V . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 

• 1899 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/62) 100,135:141 

Urfa eski Mebusu (Necdet Açanal) 
49. — Arzuhal Encümeninin 26 . II . 

1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
•; 1479 sayılı Kararın Umumi Heyette görü-
; şülmesine dair (4/64) 62,122 

TEKLİFLER 
Antalya (Burhanettin Onat) 
I.'-*-* Antalya merkez ilcesine bağlı 

Çığlık köyünden Ahmetçavuşoğlu Mehmet 
Memili'ye vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında (2/55) 47 

2. — Zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri
nin aşılattırılmam hakkındaki 3573 sayılı 
Kanunun antepfıstığı ve harnupluklara 
da teşmili hakkında (2/56) 47 

Bursa (Müfit Erkuyumcu) 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
E fıkrasının tadili hakkında (2/48) 24 

Çankırı (Tahsin Uygur) ve Rize (Hüse
yin Agun) 

4. — Maaş Kanununa ek 5585 sayılı 
Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hak
kında (2/49) 24 

Çorum (Mustafa Kemal Biberoğlu) 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun muaddel 39 ncu madde
sinin (B) fıkrasının tadiline dair (2/46) 5 

Denizli (A. Hamdi Sancar) 
;6. — Askerî Ceza Kanununun 150 nci 

maddesinin 2908 sayılı Kanunla yürürlü
ğe konan 3 sayılı bendinin değiştirilmesine 
dair (2/47) . .... , . 3 

Denizli (Baha Akşit) 
7. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 65 nci maddesine 
(1) fıkrası eklenmesi hakkında (2/69) İ'28 

Erzurum (Bahadır Dülger) 
8. — Dahilî Nizamnamenin 51, 53, 56 

ve 57 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında nizamname teklifi (2/57) 61 

îdare Âmiri Kütahya (İhsan Şerif öz
gen ve iki arkadaşı) 

9. — Büyük Millet Meclisi Divan Ri
yaseti azasına verilecek tazminat hakkında 
(2/66) 99 

îdare Âmiri îzmir (Mehmet Aldemir ve 
iki arkadaşı) 

.10. — 1757 sayılı Kanuna ek 5142 sa
yılı Kanunun kaldırılmasına ve yeniden 
bir hüküm tesisine dair (2/64) 99 

11. — 1954 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Büyük Millet Meclisi kısmında deği
şiklik yapılması hakkında £2/58) 91,180,208: 

213,214,237:240 
12. — 1954 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin Divanı Muhasebat Reisliğr lasnırncla 
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değişiklik; yapılması hakkında, (2/59) 91,180, 
208:213,214;237:240 

13. — Meclis Hesaplarının Tetkiki En
cümeni âzasından murakıp olan zata ücreti 
huzur itasına dair 1238 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında (2/65) 99 

İstanbul (Hadi Hüsman) 
14. —-Devlet Kitapları Mütedavil Ser

mayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (2/50) 24 

İstanbul (Nazlı Tlabar) ve Ankara 
(Âliye Temuçin) 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat iki madde 
eklenmesi hakkında (2/52) 28 

İstanbul (Taksin Yazıcı ve 6 arkadaşı) 
16. -—• Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştiri
len 10 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının ta
diline ve aynı kanuna geçici iki madde ek
lenmesine dair (2/73) 180 

İzmir (Behmt Bilgin ve 22 arkadaşı) 
17. — Ege Üniversitesi kurulması hak

kında (2/70) 128 
izmir (Mehmet Aldemir ve 2 arkadaşı) 
18. — Başbakan ve Bakan Makam öde

nekleri hakkındaki Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında (2/68) 99:100 

îzmir (Mehmet Aldemir ve 2 arkadaşı) 
19. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Makam ödeneği hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/67) 99 

Kayseri (ibrahim Kirazoğlu ve 2 ar
kadaşı) 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa iki geçici madde eklen
mesi hakkında (2/74) - 180 

Kocaeli (Selâmi Dinçer ve 7 arkadaşı) 
21. — Hâkimler Kanununun 5457 sayılı 

Kanunla değiştirilen 47, 56, 58 ve 60 nci 
maddelerinin tadiline dair (2/75) 180 

Konya (Hidayet Ay diner) 
22. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununun 40 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/72) 148 

Kütahya (îhsan Şerif özgkn ve 2 ar
kadaşı) 

23. — Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/60) 91,129 
Sinob (Nuri Sertoğlu ve iki arkadaşı) 
24. — Muamele Yergisi Kanununun 

5668 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesinin A fıkrasına bir hüküm eklen
mesine dair (2/51) 24 

Sivas (Etem Erdinç ve altı arkadaşı) 
25. -— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San- ' 

dığı Kanununa bir madde eklenmesi hak
kında (2/61) 91 

Tokad (Ahmet Gürkan) 
26. .— Neşir Yolu ile veya Eadyo ile 

İşlenecek Bâzı Cürümler hakkındaki 6334 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline 
dair (2/63) 100,181 

27. — Türk Ceza Kanununun 140 ve 312 
nci maddelerinin tadiline dair (2/71) 128 

Trabzon (Mahmut Goloğlu ve iki arka
daşı) ' 

28. —- Türkiye . Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde eklen- • 
mesi hakkında (2/53) 28:$0 

29. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 53 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/54) 29 

Trabzon (Emrullah Nutku) 
30. — Millî Korunma Kanununun Ta

dili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/62) 91,100: 

101,180,214 

Ankara (Talât Vasfı öz) 
1. — Meskenden gayrı işlerde kullanı

lan gayrimenkullerin kiralanması hakkında 
(2/6) 129 

Bursa (Müfit Erkuyumcu) 
2. — Ceza ve Tevkif Evleri Umum Mü

dürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkın
daki 4358 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin tadili hakkında (2/40) 205,250:251 

İdare Âmiri îzmir (Mehmet Aldemir) 
ve Kütahya (İhsan Şerif özgen) 

3. — Riyaseti Cumhur 1954 yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında (2/44) 24, 

40,41:44 
İstanbul (Firuzan Tekil ve Celâl Türk-

geldi) 
4. — Millî Korunma Kanununun fa-
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dili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun 4e- j 
ğıştîrümesine dair . (2/26) 129 l 

Kocaeli (Ekrem Alican) 
5. —T.'Ticaret Kanununun 483 ve 484 

ncü maddelerinin değ'iştirilmesi hakkında 
(2/22) 47,74:75,141:142 

Ordu (Refet Aksoy) 
6. —- Belediye Kanununun ikinci mad

desinin değiştirilmesi hakkında (2/27) ;47,67:74 

in/fa 
Sinob (8erver Sçmuncu&ğlu) 
1, , - Bina kiralarfhakkında (2/â3) '"r" İS^' 
Trabzon (Emrullah Nutku) 
8. —' Millî Korunma Kanununun 6084 

sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu mad
desinin tadili hakkında . (2/35) 129:130 

Trabzon (Emrullah Nutku) 
9. — Üsküdar vilâyeti teşkili hakkında 

(2/31) İZ8,162:166 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geriverme isteği 
1 . — Devlet Kitapları Döner; Serma

yesi hakkındaki 4940 ve 5760 sayılı ka
nunlarda, değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihasının geriverilmesi hakkında 
(3/143) 244 

2. — Mustafa Sabrioğlu Ahmet Hayati 
Karaşahin 'in,. ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki tezkerenin geriverilmesi hak
kında (3/134) 4:5; 

Muhtelif 
1. — Millî Korunma 1951 yılı Bilanço

sunun gönderildiğine dair (3/145) 243 
2. —- Millî Korunma 1952 yılı Bilanço

sunun gönderildiğine dair (3/146) 243 

Ölüm cezaları 
1. — Tunceli'nin Ovacık! kazasinm 

Hovaçar nahiyesine bağlı Hanuşağı köyün
den Velioğlu Dursun Levent'in ölüm ceza
sına çarptırılüıası hakkında (3/148) 243 

1. — Ağrı'nın Mengeser köyü nüfu-. 
sunda kayıtlı Ibrahimoğlu! Babahan Taş-
demir 'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/45) 29,63:64 

2 . — Bafra'nın Köseli köyünde ka
yıtlı Abdürrahmanoğlu Rahim, diğer adı, 
İbrahim. Kır toklui le Vezirköprü'nün Ta
mah köyünde kayıtlı Hüseyinoğlu Halil 
Eroğul'un ölüm cezasına, çarptırılmaları 
.halikında (3/46) 47,92 

3. — Mustafa Sabrioğlu Ahmet Hayati 
Karaşahin'in, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/47) 4:5 

Tefsir isteği 
1. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu

nunun 273 ncü maddesi hükmünün, askerî 
mahkemelerden verilen ve umumi ceza. ev
lerinde infazı gereken cezalara da- şâmil 
olup olmadığı hususunun tefsirine dair 
'(3/135) 47 

1. — Hava Sınıfı Mensuplarına Verile
cek Zamlar ve Tazminatlar hakkındaki 
3485 sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla 
değişen 14 ncü maddesinin tefsiri hakkın
da (3/136) 47 

2. — Millî Mücadeleye er olarak iştirak 
edip terhislerinden sonra bidayeten memu
riyete intisabedenlerin Memurin Kanunu
nun mülga müzeyyel maddesinden fayda
lanıp faydalanamıyacâkları hususunun tef
sirine dair (3/147) 243,243:244 

3. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine 
göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde geçen hizmetlerinin 
5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci madde
sinde bahsedilen (Aylık ücretli sürekli va
zifeler) meyanmda bulunup bulunmadığı
nın tefsirine dair (3/88) 128,171,194:195 

Teşriî masuniyet 
1. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-

in, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/137) '47 
(3/144) . 243 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ TEZ
KERESİ 

•1. — Sayın mebuslardan bâzılarına 
izin verilmesi hakkında (3/139) •. 62 



.Zr^*'-***,-***'-*-

— 21 — 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1. — İşletmeler Vekilliğinden istifa 

eden Fethi Çelikbaş'm yerine Manisa Me
busu Samet Ağaoğlu'nun tâyin edildiğine 
dair (3/140) 

2. — Vazife ile Paris'e gitmiş,olan Ha
riciye Vekili Fuad Köprülü'nün dönüşü
ne kadar kendisine İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun vekillik edeceğine dair 
(S/142) 

3. —r. Vazife ile Parjs 'e gitmiş olan Mil-

Sayfa 

48 

129 

9*yf* 
lî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in dö
nüşüne kadar kendisine, Maliye Vekili Ha» 
san Pölatkan'm vekillik edeceğine dair 
(3/141) 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ TEZKERESİ 
1. — Mülga Devlet Denizyolları ve Li

manları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/138) . . ,.. .47 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
10 neu İnikat zabtının hülâsası 
l î nci » » » 
12 nci » » » 
13 ncü » » » 
14 ncü >> » » 
15 nci » » » 

2:3 
24 
28 
46 

60:61 
90:91 

16 nci İnikat zaptının hülâsası 
17 nci » 
18 nci » 
19 ncu » 
20 nci » 
21 nci » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

m 
127 

147:148 
179:180 
204:205 

• 242 

YOKLAMALAR 
4,25,30,48,62,92,100,129,180,206,243 

Sahife 

67 
135 
162 

165 
184 
213 

Sütun 

1 
2 
1 

1 
v 1 

2 

: Satır 

22 
34 
21 

25 
4 

30,35,30 ve 

TASHİHLER 
Yanlış Doğru 

Karar İtiraz 
ncü satırdan sonra (Mazbata okundu) ibaresi ilâve edilecek. 
nci » ' » (Bütçe Encümeni Mazbatası okundu) ibaresi 

ilâve edilecek 
nahdı nahti 
ncü satırdan sonra (Mazbata okundu) ibaresi ilâve edilecek. 
43 neü satırlardaki (Kabul) kelimeleri (Kabul edilmiştir)., ola
cak. 

Sahife Sütun 

Sair tashihlerin bulunduğu sayfalar : 
Sayfa 

95 

1 nci ciltde de aşağıdaki tashih yapılacaktır : 
Satır Yanlış Doğru 

153 15 Diploma verilir dedim, diploma verin demedim, 



Tahlilî fihrist 

Sayf*' 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Kon

ya) - Cemal Gür hakkında Arzuhal Encü
meninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 10,11 

— Hatice Giray hakkında Arzuhal* 
Encümeninin ittihaz ettiği karar münase
betiyle 50,51,52. 

— Hukuk hâkimi Kemal Turgut hak
kında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği 
karar münasebetiyle . 1 5 

Samet Ağaoğlu (İşletmeler Vekili) -
Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, mes
ken buhranının önlenmesi için yabancı 
memleketlerden getirilmesi düşünülen tak
ma evlere ve maden işletmeleri için lü
zumlu olan direklerin hariçten getiril
mesi takdirinde metre kübünün kaç lira
ya molabileceğine dair şifahi sualine ce
vabı 156 

— Vah Mebusu Kemal Yörükoğlu'nun, 
Van'ın yakınında bulunan linyit mada-
ninin ne zaman işletmeye açılacağına dair 
şifahi sualine cevabı 161,162 

Şemsi Ağaoğlu (Muş) - Muş - Petnos 
ve Muş - Hınıs yollarının devlet yolu ola
rak gelecek sene yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair şifahi suali münase
betiyle 30 

Refet Aksoy (Ordu) - Belediye Kanu
nunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 67,68,69,72 

ihsan Aktürel (Yozgad) - Cemal Gür 

âKjtâft 

hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz 
ettiği karar münasebetiyle 7,9 

— Emekli Korgeneral Sami Topçu 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz 
edilen karar münasebetiyle 188 

— İstanbul Mebusu Hadi Hüsman ve 3 
arkadaşının, Muvakkat Encümende görü- .-
şülmesi kararlaştırılan gayrimenkul kira
ları hakkındaki kanun lâyihasının ihtisas 
komisyonlarında müzakeresine dair takriri 245 

Necati Araş (Bingöl) - Cemal Gür hak
kında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği 
karar münasebetiyle 5 

— Hakkı Şişmanoğlu hakkında Arzu
hal Encümeninin ittihaz ettiği karar mü
nasebetiyle 63 

— Zeki Or hakkında Arzuhal Encüme
ninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 137 

Pertev Arat (îzmır) — Belediye Kanu
nunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 68,74 

— îzmir Mebusu Hadi Hüsman ve 3 
arkadaşının, Muvakkat Encümende görü
şülmesi kararlaştırılan gayrimenkul kira
ları hakkındaki kanun lâyihasının ihtisas 
komisyonlarında müzakeresine dair takriri 244 

Vacit Asena (Balıkesir) - Sırrı Bellioğ-
lu hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz 
ettiği karar münasebetiyle 116 

Sebati Ataman (Zonguldak) - Cemal 
Gür hakkında Arzuhal Encümeninin itti
haz ettiği karar münasebetiyle 6,7 



Kemal Balta (Bize) - Emekli Korgene
ral Sami Topçu hakkında Arzuhal Encü-

23 

B 
Sayfa 

menince ittihaz olunan 
tiyle 

karar münasebe-
SJayfa 

ise 

Osman Şevki Çiçekdağ (Adliye Ve
kili) - Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'-
nun, 6119 sayılı Kanun hükümlerine göre 
Adliye Vekâletince kurulması icabeden Ad
lî Tıp Müessesesi ile meclisinin teşkil edi
lip edilmediklerine ve mezkûr kanunun 10 
ve 17 nci madleleri hükümlerinin yerine 
getirilip getirilmediğine dair şifahi suali
ne cevabı 32,36,38,39 

«— Hakkı Şişmanoğlu hakkında Arzuhal 
Encümeninin ittihaz ettiği karar münase

betiyle 63 
— Millî Korunma Kanununun tadili 

hakkındaki 6084 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin muvakkat bir encümende görüşülme
si hakkındaki takrir münasebetiyle 101 

— Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun, Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla muaddel 46 ncı maddesinin tatbi
kine imkân olup olmadığına dair şifahi su
aline cevabı 181 

D 
Ercüment Damalı (Sivas) - Pey ad Çift

çi hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz 
ettiği karar münasebetiyle 108,110 

Bahadır Dülger (Erzurum) - Abdül-. 
fettah yetimleri hakkında Arzuhal Encü

meninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 65 
— Sırrı Bellioğlu hakkında Arzuhal En

cümeninin ittihaz ettiği karar münasebe
tiyle 120,121 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Feyad 
Çiftçi hakkında Arzuhal Encümeninin it
tihaz ettiği karar münasebetiyle 109 

Hasan Erdoğan (Kars) - Feyad Çiftçi 
hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz et
tiği karar münasebetiyle 106 

Kemal Eren (Amasya) - Belediya Ka
nununun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 70 

Müfit Erkuyumcu (Bursa) . 6119 sayı
lı Kanun hükümlerine göre Adliye Vekâle
tince kurulması icabeden Adlî Tıp Müesse
sesi ile meclisinin teşkil edilip edilmedikle

rine ve mezkûr kanunun 10 ve 17 nci mad
deleri hükümlerinin yerine getirilip geti
rilmediğine dair şifahi suali münasebetiy
le 34,36,38,39 

— Emekli Korgeneral Sami Topçu hak
kında Arzuhal Encümenince ittihaz elilen 
karar münasebetiyle 192 

— Feyad Çiftçi hakkında Arzuhal En
cümeninin ittihaz ettiği karar münasebe
tiyle 104 

— Hatice Giray hakkında Arzuhal En
cümeninin ittihaz ettiği karar münasebe
tiyle 51 

— Zeki O'r hakkında Arzuhal Eneüme-
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G 

Sayfa 
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 71,72 

— istanbul Mebusu Hadi Hüsman ve 
3 arkadaşının, Muvakkat encümende gö
rüşülmesi kararlaştırılan gayrimenkul ki
raları hakkındaki kanun lâyihasının ih
tisas komisyonlarında müzakeresine dair 
takriri 248,249 

Sayfa 
ninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 136,141 

Agâh Erozan (Bursa) - Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (A) 
igaretli cetvelin Emniyet Umum Müdür
lüğü kısmına bâzı kadroların ilâvesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle 167,170 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozgad) -
Belediye Kanununun ikinci maddesi-

Namık Gedik (Dahiliye Vekili) - Be
lediye Kanununun ikinci maddesinin de -
ğiştirilmesd hakkındaki kanun teklifi ve 
Dâhiliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 73 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Emni
yet Umum Müdürlüğü kısmına bâzı kad
rolar ilâvesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 168 

Mehmet Hazer (Kars) — İğdır, Tuzlu
ca ve Kağızman kazalarını Horasan şo
sesine ve demiryoluna bağlıyacak olan yo
lun inşaatının ne zaman ikmal olunacağı
na ve bu yolun devlet yolları arasına alın
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
şifahi suali münasebetiyle 101 

- — Kars - Çıldır yolunun tamir ve in
şası hususunda ne düşünüldüğüne dair şi
fahi suali münasebetiyle 104 

; — Kars ve mülhakatında kerestenin ih
tiyaç sahipleri tarafından ucuz ve kolay 
bir surette temini hususunda ne gibi ted
birler alındığına dair şifahi suali münase
betiyle 101 

— Kars vilâyeti kazalarını merkez ka
zaya bağlıyan şoselerde kış aylarında gidiş 
ve gelişin şsağlanması için ne gibi tedbirler 

—. Kırşehir Mebusu Tahsin Taşer'in, 
Avanos - Himmetdede yolunun yapılma^ 
ması sebebine ve Avanos yolunun hangi ; : 

tarihte ikmal edileceğine daiıt şifahi su
aline cevabı 158 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) .-• Sırrı 
Bellioğlu hakkında Arzuhal Encümeninin 
ittihaz ettiği karar münasebetiyle 111,119,121 

— Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla muaddel 46 ncı maddesinin tat-
bikma imkân olup olmadığına dair şifahi 
suali münasebetiyle , 1 8 3 

alındığına dair şifahi suali münasebetiyle 10? 
Hadi Hüsman (İstanbul) - Feyad Çift

çi hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz 
ettiği karar münasebetiyle 110 

—• Hakkı Şişmanoğlu hakkında Arzu
hal Encümeninin ittihaz ettiği karar mü
nasebetiyle - 63 

— Hatice Giray hakkında Arzuhal En
cümeninin ittihaz ettiği karar münasebe- ' 
tiyle 50 

— İstanbul Mebusu Hadi Hüsman ve 
üç arkadaşının, Muvakkat Encümende gö
rüşülmesi kararlaştırılan gayrimenkul 
kiraları hakkındaki kanun lâyihasının ih
tisas komisyonlarında müzakeresine dair 
takriri münasebetiyle 244,246 

— Zeki Or hakkında Arzuhal Encü
meninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 135 

r l 
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Sayfa 
JlâmidŞevket tiıce (fezurum;) -Cemal | 

Gür hakkında Arzuhal E n e ü ^ n i n i n itti- ! 

haz ettifi karar münasebetiyle 5,6,7,9,10,11, • 
12;i3 

— Emekli Korgeneral Sami Topçu hak- j 
kında Arzuhal Encümenince ittihaz «di- | 
1-en karar münasebetiyle İ90 

— Feyad Çiftçi hakkında Arzuhal En- i 
eümeninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 105. i 

108,100 ! 
— Hatice Giray hakkında Arzuhal En

cümeninin ittihaz ettiği karar münasebe
tiyle 50 

— Hukuk Hâkimi Kemal Turgut hak-

Sayfa 
kında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği 
karar münasebetiyle 16 

— Sırrı Bellioğlu hakkında Arzuhal 
Encümeninin ittihaz ettiği karar münase
betiyle 121 

—• Zeki Or hakkında Arzuhal Encüme
ninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 138,139 

Halil îmre (Balıkesir) - Cemal Gür 
hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz 
ettiği karar münasebetiyle 13 

— Hakkı Şişmanoğlu hakkında Arzu
hal Encümeninin ittihaz ettiği karar mü
nasebetiyle 63 

K 
Osman Kapani (Devlet Vekili) Trab

zon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'-
nun, çiftçiye dağıtılacak evsafta toprağı 
ohmyan yerlerde yayla ve meraların muh
taç köylere ne şekilde orta malı olarak tah
sis kılmacalma dair bir kanun çıkarılması 
veya toprak tevzi komisyonlarından bir 
kaçının bu işe tahsisi suretiyle ihtiyaç ve 
ihtilâfların önlenmesi şeklinde bir tedbirin 
düşünülüp düşünülmediğine dair şifahi 
sualine cevabı 

— Tunceli Mebusu Fethi Üakü'nün, 
Tunceli'den Garba nakledilen ve bilâhara 
eski yerlerine dönmelerine müsaade edilen 
vatandaşlara mesken sahibi olmaları ve 

153 

müstahsil hale gelebilmeleri için ne kadar 
yardım yapıldığına dair şifahi sualine ce
vabı 14#,151 

Enver Karan (Antalya) - Feyad çiftçi 
hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz et
tiği karar münasebetiyle 109 

Cemal Kıpçak (Zonguldak) - Emekli 
Kongeneral Sami Topçu hakkında Arzuhal 
Encümenince ittihaz olunan karar müna
sebetiyle 1S6,189 

Doğan KÖymen (Giresun) - Belediye 
Kanununun ikinci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 69 

Muzaffer Ali Mühto (Kastamonu) -
Feyad Çiftçi hakkında Arzuhal Encüme-

M 
ninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 106,109 



Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) - Üs
küdar vilâyeti teşkili hakkındaki kanun 
teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 

Emrullah Nutku (Trabzon) - Abdül 
Fettah yetimleri hakkında Arzuhal Encü
meninin ittihaz ettiği karar münasebetiy
le 

— Millî Korunma Kanununun Tâdili 
hakkındaki 6084 sayılı Kanunun birinci 

26 
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Sayfa Sayfa 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

i teklifinin muvakkat bir encümende gö-
I rüşülmesi hakkındaki takriri münasebetiy-

116 | le 100 
j — Ticaret Kanununun 483 ve 484 ncü 
j Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına da-
! ir Kanun münasebetiyle 74 

65 ! —. Üsküdar vilâyeti teşkili hakkmda-
j ki kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe en-
1 cümenleri mazbataları münasebetiyle 162,163 

O 
Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Malatya 

vilâyeti ve mülhakatının su, yol ve köprü 
işlerine, Malatya - Sivas ylou güzergâhı
na dair şifahi suali münasebetiyle 208 

Bürhanettin Onat (Aantalya) - Abdül 
Fettah yetimleri hakkında Arzuhal Encü
meninin ittihaz ettiği karar münasebe
tiyle 64,65,66 

Sami Orberk (Trabzon) - Emekli Kor

general Sami Topçu hakkında Arzuhal En
cümenince ittihaz edilen Karar münasebe
tiyle 

Hüseyin Ortakeıoğlu (Çorum) - Sırrı 
Bellioğlu hakkında Arzuhal Encümeninin 
ittihaz ettiği Karar münasebetiyle 

— Zeki Or hakkında Arzuhal Encüme
ninin ittihaz ettiği Karar münasebetiyle 

188 

121 

137, 
141 

Ö 
Muhittin özkefeli (Samsun) - Sam

sun Hava Alanının iki defa eksiltmeye çı
karılmasına rağmen ne sebeple ihale edi
lemediğine dair şifahi suali münasebetiy
le 159,161 

Halil özyörük (Konya) - Ticaret Ka
nununun 483 ve 484 ncü Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına dair Kanun münase
betiyle 75 

A. Hamdi Sancar (Denizli) - Hukuk 
hâkimi Kemal Turgut hakkında Arzuhal 
Ancümeninin ittihaz ettiği karar müna
sebetiyle 14,16 

Mehmet Ali Sebük (izmir) - Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelin Emniyet Umum Mü

dürlüğü kısmına bâzı kadroların . ilâvesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 169,170 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Belediye 
Kanununun ikinci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi ve Dahili
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 73,74 

— Cemal Gür hakkında Arzuhal En
cümeninin ittihaz ettiği karar münasebe-
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Sayfı 

tiyle 11 
— İstanbul Mebusu Hadi Hüsman ve 

üç arkadaşının, Muvakkat Encümende 
görüşülmesi kararlaştırılan gayrimenkul 
kiraları hakkındaki kanun lâyihasının ih
tisas komisyonlarında müzakeresine dair 
takriri 247 

— Sırrı Bellioğhi' hakkında Arzuhal 
Encümeninin ittihaz ettiği karar münase
betiyle 119 

— Üsküdar vilâyeti teşkili hakkındaki 
kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataalrı münasebetiyle 165 

Tevfik Şenocak (Erzincan) - Emekli 
Korgeneral Sami Topçu hakkında Arzu-

Hamdullah Suphi Tanrıöver (İstan
bul) - Üsküdar vilâyeti teşkili hakkında
ki kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları münasebetiyle 164 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) -
Çiftçiye dağıtılacak evsafta toprağı olmı-
yan yerlerde yayla ve meraların muhtaç 
köylere ne şekilde orta malı olarak tahsis 
kılınacağına dair bir kanun çıkarılması 
veya toprak tevzi komisyonlarından bir 
kaçının bu işe tahsisi suretiyle ihtiyaç ve 
ihtilâfların önlenmesi şeklinde bir tedbirin 
düşünülüp düşünülmediğine dair şifahi 

» suali münasebetiyle 153 
Mümtaz Tarhan (Ankara) - Feyad çift

çi hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz 
ettiği karar münasebetiyle 109 

Tahir Taşer (Kırşehir) - Avanos -
Himmetdede yolunun yapılmaması sebebine 
ve Avanos - Galaba yolunun hangi tarihte 
ikmal edileceğine dair şifahi suali müna
sebetiyle 159 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Abdul-
fettah yetimleri bakında Arzuhal Encü-

Sayfa 
Server Somuncuoğlu (Sinöb) - İstan

bul Mebusu Hadi Hüsman ve üç arkada
şının, Muvakkat Encümende görüşülmesi 
kararlaştırılan gayrimenkul kiraları hak
kındaki kanun lâyihasının ihtisas komis
yonlarında müzakeresine dair takirri mü
nasebetiyle 245 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - İstanbul 
Mebusu Hadi Hüsman ve üç arkadaşının, 
Muvakkat Encümende görüşülmesi karar
laştırılan gayrimenkul kiraları hakkında
ki kanun lâyihasının ihtisas komisyonla
rında müzakeresine dair takriri 247 

I hal Encümenince ittihaz edilen karar mü
nasebetiyle 190 

T 

I meninin ittihaz ettiği karar münasebe-
I tiyle. 64,66 

— Aliye Olğay'a ait Arzuhal Encüme
ninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle. 52 

j — Emekli Korgeneral Sami Topçu hak-
| kmda Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 

karar münasebetiyle 187 
I — İsmail özkul ve Hasan Özkan hak-
| kmda Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği 

karar münasebetiyle 110 
I — Zeki Or hakkında Arzuhal Encü-
I meninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 140 
| Selâhattin Toker (Elâzığ) - Cemal Gür 
I hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz 

ettiği karar münasebetiyle 10 
— Emekli Korgeneral Sami Topçu hak

kında Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
karar münasebetiyle 191 

I — Sırrı Bellioğlu hakkında Arzuhal 
Encümeninin ittihaz ettiği karar müna
sebetiyle 118,119 

| Halil Turgut (Diyarbakır) - Diyarba-
| kır vilâyetinin, merkez, kaza ve köylerin-
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deki inşaat işlerine ve diğer imar ve inşa 
işlerinin kalkınma politikası ile mütena
sip bir şekilde yürütülmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair şifahi suali mü
nasebetiyle 134,135 

Muhit Tömerkan (Sinob) - İstanbul 
Mebusu Hadi Hüsman ve üç arkadaşının, 
Muvakkat encümende görüşülmesi karar
laştırılan gayrimenkul kiraları hakkında-

Behçet Uz (Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekili) - Trabzon Mebusu Mahmut Go-
loğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 6123 sa-

Pethi Ülkü (Tunceli) - Tunceli'den 
Garba nakledilen ve bilâhara eski yerle
rine dönmelerine müsaade edilen vatan
daşlara masken sahibi olmaları ve müs
tahsil hale gelebilmeleri için ne kadar 
yardım yapıldığına dair şifahi suali mü
nasebetiyle 

Hasan Hayati Ülkü (Niğde) - Kuru 
Üzümün inhisarlar idaresi tarafından daha 
yüksek fiyatla satmalmmamasma, Nevşe-

Celâl Yardımcı (Maarif Vekili) - Diya-
bakır Mebusu Halil Tttrgmt^tııı, Diyarbakır 
vilâyetinin, merkez, kaza ve köylerindeki 
inşaat işlerine ve diğer iaaar ve inşa işleri
nin kalkınma politikası ile mütenasip bir 
şekilde yürütülmesi iein ne gibi tedbirler 
'düşünüldüğüne dair şifahi sualine cevabı 

Şevki Yazman (Elâzığ) - istanbul Me
busa Hadi Hüs^nan veiie, arkadaşının, Mu
vakkat Encümende görüşülmesi kararlaş
tırılan gayrimenkul ktoata. hakkındaki 
kanun lâyihasının. ihtisas komisyonlarında 

Sayfa 
ki kanun lâyihasının ihtisas komisyonla-

[ rında müzakeresine dair takriri 248 
I — Mesken buhranının önlenmesi için 
| yabancı memleketlerden getirilmesi düşünü-
; len takma evlere ve maden işletmeleri için 
i lüzumlu olan direklerin hariçten getirilmesi 
I takdirinde metre kübünün kaç liraya mal 

olabileceğine dair şifahi suali münasebetiy-
, le. 156 

u 
I yılı Kanunla muaddel 46 ncı maddesinin 
I tatbikine imkân olup olmadığına dair şif a-
I hi sualine cevabı 182 

ü 
I hir'deki mubayaanın azaltılması sebebine, 

üzüm ve mamullerinin dâhilde değerlen
dirilmesi ve harice satılması imkânlarının 
araştırılıp araştırılmadığına dair şifahi 

| sualine cevabı 132 
I — Nevşehir - Aksaray üzerinden geçe

rek Konya 'yi, Kayseri'ye bağlıyacak de
miryolu ile devlet karayolunun 1955 yılın
da inşası hususunda ne düuünüldûğüne 

I dair şifahi suali münasebetiyle 133 

Y 
I müzakeresine dair takriri münasebetiyle 248 

Sıtkı Yırcak (İktisat Vekili ve Ti
caret Vekili) - Gayrimenkul kiraları hak
kındaki kanun lâyihasının Muvakkat En
cümene havalesine dair * 126 

— Kars Mebusu Mehmet Hazer 'in, 
Kars ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç 
sahipleri tarafından ucuz ve kolay bir su
rette temini hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair şifahi sualine cevabı 108 

— Niğde Metrosu Hasan Hayati Ülkü'-
j nün, inhisarlar idaresi tarafından daha 
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yüksek fiyatla satınalınmasına, Nevşehir'
deki mubayaanın azaltılması sebebine, 
üzüm ve mamullerinin dâhilde değerlendi
rilmesi ve harice satılması imkânlarının 
araştırılıp araştırılmadığına dair şifahi su
aline cevabı 131 

— Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, 
mesken buhranının önlenmesi için yabancı 
memleketlerden getirilmesi düşünülen tak-

Kemal Zeytinoğlu (Nafıa Vekili) - Di
yarbakır Mebusu Halil Turgut'un, Diyar
bakır vilâyetinin, merkez, kaza ve köyle
rindeki inşaat işlerine ve diğer imar ve 
inşa işlerinin kalkınma politikası ile müte
nasip bir şekilde yürütülmesi için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair şifahi suali
ne cevabı 134 

— Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, İğ
dır, Tuzluca ve Kağızman kazalarını Hora
san şosesine ve demiryoluna bağlıyacak 
olan yolun inşaatının ne zaman ikmal olu
nacağına ve bu yolun devlet yolları ara
sına alınması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair şifahi sualine cevabı 101 

— Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars - Çıldır yolunun tamir ve inşaası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair şifahi su
aline cevabı 104 

— Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars vilâyeti kazalarını merkez kazaya 
bağlıyan şoselerde Kış aylarında gidiş ve 
gelişin sağlanması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair şifahi sualine cevabı 102 

Sayfa 
ı ma evlere ve' maden işletmeleri için lü-
I zumlu olan direklerin hariçten getirilmesi 
! takdirinde metre küpünün kaç liraya mal 
! olabileceğine dair şifahi sualine cevabı 155 

ı Kemal Yörükoğhı (Vfta) - Van'ın ya
kınında bulunan linyit madeninin ne za-

j man işletmeye açılacağına dair şifahi su&-
| li münasebetiyle 161 

z 
— Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 

Avanos - Himmetdede yolunun yapılmama
sı sebebine ve Avanos - Galaba yolunun 
hangi tarihte ikmal edileceğine dair şifahi 
sualine cevabı 158 

— Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, Malatya vilâyeti ve mülhakatının su, 
yol ve köprü işlerine, Malatya - Sivas yolu 
güzergâhına dair şifahi sualine cevabı 207 

— Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
Muş - Patnos ve Muş - Hınıs yollarının 
devlet yolu olarak gelecek sene yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair şifa
hi sualine cevabı 30 

— Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, Nevşehir - Aksaray üzerinden 
geçerek Konya'yı Kayseri'ye bağlıyacak 
demiryolu ile Devlet Karayolunun 1955 
yılında inşası hususunda ne düşünüldüğü
ne dair şifahi sualine cevabı 133 

— Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'-
nin, Samsun Hava Alanının iki defa ek
siltmeye çıkarılmasına rağmen ne sebeple 
ihale edilemediğine dair şifahi sualine 
cevabı 159,160,161 
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