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Fihrist 

ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 

1. —- Irak Ayan Meclisi Riyasetinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, Irak Ayan 

Sayfa 
Meclisinin selâm ve sevgilerini bildiren tel
grafı ' 507 

İntihap. 
1. — Antalya Mebusu Enver Karan'in, 

Büyük Millet Meclisi namına Sayın Re
isicumhura istifsarı hatırda bulunmak üzere. 

, 10 kişilik bir heyetin seçilmesi (4/120) 373 
. , 2. -^-- Bursa Mebusu Agâh Erozan'm, 
Sayin Reisicumhuru hastanede' Büyük 
Millet Meclisi adına ziyaret etmek üzere 
miktarı Meclisçe tâyin edilecek bir heyetin 
kur'a ile seçilmesi (4/121) * 373:374 

3. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku- . 
ranel'in, Seyhan barajı inşaatı dolayısiyle 
sular altında kalacak köy ve arazi hakkın- * 
da kanun lâyihasının görüşülmesi için Mu> 
vâkkat bir Encümen kurulması (1/227, 
4/186) . • "• • .180 

izinler 
1. — Sayın me"buslardan bâzılarına izin 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 
verilmesi" (3/185) 
.(3/188) 
(3/194) 

179:180 
341:342 
506:507 

Tahsisat 
1 . — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan İstanbul Mebusu Nuri Ya-
mut'un tahsisatı (3/189) 342 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Yozgad Mebusu Ömer Lût-
fi ^rzurumoğlu'nun tahsisatı (3/190) 342:343 

Teşriî masuniyetler 
1. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat ' ın 

teşriî masuniyeti (3/187) 259 
2. — Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'm, 

teşriî masuniyeti (3/13) ' 159:165 

BEYANAT VE NUTUKLAR 
• 1. — Irak Mebusan Meclisi Reisi Ab-

dülvahap Mercan'in hitabet kürsüsünden 
£>ayın Mebuslara hitaben nutku 346:347 

2. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
m, ruzname hakkında beyanatı 158:159 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Re
isi Refik Koraltan'm, misafir Irak Parlâ
mento Heyetinin Büyük Millet Meclisi 
müzakeratmı bir müddet takibetmeleri • mü
nasebetiyle nutku 345:346 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
•1. —• Yeniden bir Devlet Vekâleti ih-

dasiyle Hariciye Vekili Fuad Köprülü'nün, 
Devlet Vekâletine tâyin edildiğine ve Ha

riciye Vekâleti Vekilliğinin /Başvekil Ad
nan Menderes tarafından ifa • edileceği 
(3/192) • > . - . • ' 341-



KANUNLAK 
No. 
6508 

Sayfa 
Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı 
katî-Kanunu * 45,50,54,55,58:61 

6509 — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1952 bütçe yılı hesabı 
katî Kanunu «' 45:46,50,54,55,62:65 

6510 —Orman Umum Müdürlüğünün 1952 
bütçe yılı hesabı katî Kanunu 46:47,50, 

' 54,66:69 
6 5 1 1 — Devlet .Orman İşletmelerince ve 

kereste f abrikalarmea yapılmış olan 
harcamalara ait 1947, 1948, 1949, 

, 1950, 1&51 ve 1952 yılları bilanÇola- -
riyle kâr ve zarar hesaplarının tasdi
ki hakkında Kanun 47,50,54,55:57,70:73 

6512 — Devlet Üretme, Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesa
bı katî Kanunu 47,50,54,57,74:77 

6513 ~ Devlet Üretme Çiftlikleri Umum -
Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı hesa- ,. 
bı katî Kanunu ' 47:48,50,54,57,78:81 

6514 —?. Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1952 bütçe yılı hesabı katî Kanunu 48: 

49,50,54,57,82:85 
6515 — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Umum» Müdürlüğünün 1952 bütçe • 
yılı hesabı katî Kanunu 49,50,55,57, 

• '•••'.';•''.' -86:89 
6516 — Ankara Üniversitesinin 10.52 büt

çe yılı hesabı kttî Kanunu 49:50,55,57, 
\ ... . 90:93 

6517 — 1110 sayılı Askerî Memnu Mmta- "' 
kalar Kanununun 1 nci maddesinin 
«B» bendinin tadili hakkında Kanun 

6518 — Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
5010 sayılı Kanunun* tadiline dair 
Kanun. 

6519 — Memleketimizde açılacak olan Bir
leşmiş Milletler Çayır, Mera ye Yem 
Nebatları Yetiştirme Merkezi için 
Teknik Yardım Yapılması. Husıisun-
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Zira
at Teşkilâtı arasında imzalanan -(12) 

106: 
107 

110 

No. Sayfa 
numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Kanun 106,110,111,113:116 

6520 — Şap Hastalığı Avrupa Mücadele 
Komisyonu Kuruluş Anlaşmasına il-

' tihakımız hakkında Kanun 106,110,111, 
112,117:120' 

6521 — 31 Ağustos 1946-tarihli Türk - ' • 
Fransız Ticaret Anlaşmasına Ek 
Protokolün ve ilişiklerinin tasdiki 
hakkında Kanun 106,110,111',121:124 

6522 — İspanya'ya -100 000 ton buğday '' 
satışı hususunda Türkiye Cumhuri- ' 
yeti Hükümeti ile ispanya Hükümeti 
arasında teati edilen mektupların' 
tasdikine dair Kanun 107:108,111,111,-

-.125:128' 
6523—— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. 

ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti ara- . ,. 
sıncla 15 Ağustos 1953 tarihinde Ka-

- hire'de imzalanan T i c a r e t l e öde
me Anlaşmaları ile. eklerinin tas
diki hakkında Kanun 108,111,111,129:132 

6524 i - 9 Şubat 1954 tarihli Türkiye - / 
- Macaristan Ek ' Protokolünün tasdi

kine dair Kanun 108,111,111,133 :J36 
6§25 — 4 Aralık 1953 tarihli Türkiye -

Polonya' Buğday Protokolünün tas
dikine dair Kanun • 108:109,111,111,112, 

; '• ; • 1 3 7 : 1 4 0 
6526 — Sınai Standardizasyon uzmanı 

celbi hususunda Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardım • Teşkilâtı ile Ak-
dolunan 8 sayılı Ek^ Anlatmasının , • , . 
tasdiki hakkında Kanun 109,111,111, 

141:144 
6527 — Mensucat sanayii mevzuunda Tür

kiye'ye teknik yardım temini husu-
• sunda Türkiye Hükümeti ile Birleş

miş Milletler arasında imzalanan 12 
numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak
kında Kanun 109,111,111,145:148 

6528 — Gümrük Tarifeleri ye Ticaret Ge
nel Anlaşmasina ekli Listelerin Me
tinlerinde Yapılan Düzeltme ve De-
ğişikiklere Mütaallik • Üçüncü Pro
tokolün tasdiki hakkında Kanun 109:110, 

. Jl l ? l l l ?149;153 



No.< Sayfa 
6529 — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın-

dan veya nam ve hesabına hariçten 
•"-.,'. ithaj olunacak hububat ve unlarla* 

ı. bunların naklinde- kullanılacak her 
nevi malzemenin îthal Vergisiyle 
resim ve harçlardan muaf tutulması 

, . hakkında Kanun 53 :54,180:181,İ82,183,. 
' /.• '" \ - * ' 184:187 

6530,—Bir Avrupa Tediye Birliği Kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 ta-: , 
rihli Anlaşmayı tadil eden 5 sayılı Ek 
Protokolün tasdikine dair Kanun 110: 

111,195,195,196,196,197:200 
"6531—Hâkimler Kanununun ,5457 numa

ralı Kanunla muaddel 47, 56, 58 ve 
60 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 110,181:182,227:229,247: 

' . . . ' * . ' . ' ' ' . . ' * 2 4 8 

6532 — .Türkiye'ye Teknik Yardım temini 
hususunda Türkiye Hükümeti ile' 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 
îdaresi arasında imzalanan 6 numara-

, lı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Kanun- 111,182,229,231,232,248,249:252 

6533 — 1952 yılında Buenos Aires'te ini-^ 
'.•'''-.. za edilmiş olan Milletlerarası Tele- • 

"' komünikasyon Sözleşmesinin- tasdiki 
hakkında Kanun 111,182,189,230^31,232*, 

,248,253:256 
6534 — Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 

nci maddelerinin tadili hakkında Ka
nun 202,230,231,302:303 

6535 — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilme
sine dair Kanun ' 202,231,303:304 

6536 — Damga Resmi Kanununun Bâzı 
Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanu-

6539 

6540 

6541 

No.. Sayfa 
na Bâzı Hükümler ilâvesine dair Ka
nun * 202,232,304:305,308,310,335-:338 

6537 — Muhasebei, Umumiye Kanununun 
. 2 İ ncü Maddesinin Tadili hakkında ." 

Kanun , •_..,• ; ; ^ 220,264,352 
6538 — İstanbul Kapalıçarşmın Tamir, ve 

İhyası hakkında Kanun 202,232:247,305: 
w 308,349 ;352,354,3'56,358,360,362:365 

— 5 . V l l . 1930 tarihinde Londra'da 
akdedilen Beynelmilel Yükleme Sını
rı Mukavelesine İltihakımızın Tasdi
ki hakkında Kanun .263:264,352,354,356, 

. - . - ' • • • 358,361,366,369 
— Ahmet Güngör'ün Mahkûm Oldu
ğu Cezanın Affı hakkında Kanun 259, 

.279:280,375 
— Baraj İnşaatı Dolayısiyle Sular 
Altında" Kalacak Kasaba, Köy ve 
Arazi hakkında Kanun 43,180,298,375: 

377,406:417,423 :^24,429;431,437,439:442 
6542 —Zâb i t an ve, Askerî Memurların 

. Maaşatı hakkındaki Kanuna Ek 3661 
sayjlı Kanunun İkinci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine dair, Kanun 341,425: 

-' 426,481 . 
6543 — Millî Müdafaa Vekâleti ile bu 

•Vekâlete Bağlı Teşekküllerde Kul
lanı lacak Yabancı Devlet Tebaasın
dan Mütehassıs ve Ustalarla-Yapı--

- : lacak ^Mukaveleler hakkındaki 2832 
sayılı Kanunun-Birinci Maddesinin 

' Tadiline dair Kanun- 341,426,481:482 . 
6544 — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-

. kası Kanununun Bâzı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna. Bir 
Madde Eklenmesi hakkında Kanun 341,. 

426:437,482:484 

1938 — Mâraş Mebusu Ahmet. Bozdağ 'm 
teşriî • masuniyeti hakkında * 159:165 

1939 — Ordu'nun Ünye kazasının Kara
kuş nahiyesine bağlı Alan köyün-

. . den Raşitoşlu Ahmet Sütçü'nün ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 191, 

' 207:217 

KAKARLAR 
1940 -

1941 

— Mustafa Sabrioğlu Ahmet Ha
yati Karaşahin'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 203,22^:227 
—- Gölpazarı Kazasının Karaağaç 
köyünden İbrahimöğlu Abdullah 
İbiş'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 35,9,279 



LÂYÎHAIıAR 
Sayfa. 

1. — Ankara şehri imar Müdürlüğü
nün Ankara Belediyesine bağlanması hak-» 
kındaki 3196 sayılı.Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair (1/228) 

2. — 60 milyon liralık iç istikraz akdi 
hakkında (1/250) -

3. — Barut ve patlayıcı maddelerle 
silâh ve teferruatı ve av malzemeninin 
inhisardan çıkarılması hakkında (1/221) 

258 

504 

43, 
505 

4.. — Bira, tabiî köpüren şarap ve vis
kinin İstihlâk Vergisine tâbi tutulma«sı . ; 

hakkında (1/222) • .43,505 
5. — Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık 

Teşkilâtı; ile akdedilen Teknik Yardım 
Anlaşması ile bu Anlaşmaya ait iki. mek
tubun tasdikine dair (İ/216) . 2 

~ 6. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum. Müdürlüğünün 1952 bütçe 
yılı hesabı katî kanuıuı lâyihası (1/229) 258 

7. —.- Devlet Üretme Çiftlikleri. Umum 
Müdürlüğü'Görev ve Kuruluş Kanununun 
19 ucu maddesinin . değiştirilmesine dair 
(1/230) '.. -f - • . .-r . . ' ;-258-

8. :— Etibank Kanununun 10 neu mad
desinin ilgası .'hakkında (1/217) 2 

9."—Hayvanların Sağlık Zabıtası hak- . 
kındaki 1234 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair (1/231) ' 258' 

- 10. — inhisarlar .Beyiyeleri Üçtcbir-
Winiıı Ilarb Malûllerine - ve Şehit Ye
timlerine Tahsis ve Tevzii hakkındaki 1485 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti-, 
rilmesine dair (1/25IV '504 

11. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1953 Malî yılı hesabı katî kanun lâyiha
sı (1/232) ' 258. 

. .12. — İnhisarlar Umum Müdürlüğüne 
âit Büyülülere Kibrit Fabrikası civarında
ki araziliyi Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına devri için mezkûr Umum Müdürlüğe 
salâhiyet verilmesi hakkında (1/245) 473 

13. — ispirto ve İspirtolu İçkiler in
hisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunda bâ
zı değişiklikler yapılması hakkında (1/223) 43, 

505 

. Sayfa 
14. — ispirto ve İspirtolu İçkiler in

hisarı Kanununun 16 nci ve 5451 sayılı Ka
nunla tadil edilen 21 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair (1/224) • 43,505 

15. — iş Mahkemeleri Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu- ' 
na bir madde eklenmesi hakkında (1/252) 504 

\L6. — Kore Türk Silâhlı Birliği aşçısı 
iken şehit düşen Mehmet Akman'm karısı 
Satı Akman ve annesi Döndü Yıldız'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisi hak
kında (1/225) . • 4 3 ' 

17.*.— Limanlar inşa, Tevsi, Islah ve 
Teçhizine dair olan 5775 ve 6192'sayılı ka
nunlara ek kanun lâyihası (1/233) 258 

18. — Millî Kütüphane Kuruluşu hak
kındaki 5632 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası (1/246)" . 473 

19. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı Ka
nun ve ekleri gereğince bâzı maddelerden ' 
alman istihlâk Vergisinin Muamele Vergi
siyle birleştirilmesine dair 4939 sayılı Ka- • 
nunuh muvakkat 1 nci" maddesine bir-
fıkra ve 3843'sayılı Muamele Vergisi Ka
nununa bâzı hükümler eklenmesine dair 
(1/226) ! . 43,505 

20. —- Nebatları Hastalık ve Zararlı Bö
ceklerden Koruma Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair (1/234) 258:259 

21. — 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye -
Batı Almanya Ticaret ve Ödeme Anlaşma
larına ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokol
lerle ekleri mektupların tasdikine dair 
(1/247) '' ' 473 

22. — Ordu ve Jandarma Kadroları 
Haricindeki Hidematı Devlette Müstah
dem Orduya Mensup Muvazzaf Zabit ve 
Muvazzaf Askerî Memurları hakkındaki 
1281 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
tadiline dair (1/249) 504 

23. — Orman Kanununun 5653 sayılı 
Kanunla muaddel 17 nci maddesinin de- < " 
ğiştirilmesine dair (1/235) ' 259 

24. — Petrol Kanununun bâzı madde
lerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar 
ilâvesi hakkında (1/236, 4/114) 259,259:260 



' Sayfa 
25. ~ Seyhan barajı inşaatı dolayı s^y-

le sular altında kalacak köy ve arazi hak
kında '.(1/227) 43,180,298,37p:377,406-417,423: 

424,429,431,437,439:442 
26. — Sünıerbank Kanununun 4852 • J 

. sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin tadili hakkında (1/218) 2 

27. — Şeker Fabrikalarına Bahşolu-
nân. îmtiyazat ve Muafiyat hakkındaki 
601 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin de 
ğiştirilmesine dair (1/242) * 372 

28."— Tıp meslekleri ile yardımcı tıp 
mesleklerinin icrasına dair (1/237) 259 

29. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair (1/253)' ' ' 504 

30. .— Türk Havayolları Anonim Or- , 
taklığı kanunu lâyihası (1/254) : 504 

31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtı arasında imzalanan (10. A) numa
ralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 
(1/255) „ • • • : • • 504 

32., — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna yeni maddeler ilâve
sine dair (1/256) ' ' " 504 

33. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 5453 sayılı Kanunla ' 
muaddel 5 nci maddesinin tadili hakkın
da (1/238) ' 259 

.34. — Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri kanun lâyihası (1/243) 372,374 

35. — Türkiye ile Bulgaristan arasın
da 23 Şubat 1955 tarihinde imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmalarının tasdikine 
dair (1/248 ' 473 

36. — Türkiye ile îtalya anasında imza
lanan İktisadi ve Teknik îş Birliği An
laşmasının tasdikine dair (1/239) 259 

37. -— Türkiye ile Japonya arasında im
zalanan Ticaret ve Tediye anlaşmalarının 
tasdikine dair (1/240) 259 

38. — Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab- " 
•rikaları İşletmesi hakkında, (1/244) 372,374 

39. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Kanununun 14 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakk'mda (1/241) 259 

- Sayfa 
40. -r- Umumi İhtiyaçlar için Hariçten 

Getirilecek. Madenî, Su Boruları ile Ak
sam ve Teferruatından. Gümrük Resmi 
Alınmamasına dair Olan 2268 sayılı Kanu-
mm 5365 sayılı Kanunla- değiştirilen 1 neı 
Caddesinde değişiklik, yapılmasına ve' 
mezkûr, kanuna muvakkat bir madde ilâ-' 
vesine dajr (1/219) . •' ' 2 

41. — Umumi Muvazeneye dâhil daire
lerle mülhak bütçeli idareler, vilâyetler, 
belediyeler ve bunlara bağlı âmine müesse
seleri hesabına tahsil yapanların mecburi 
hizmetleri hakkında (1/220) - 2 

J. — 6 II aziran 1947 tarihinde La 11a-
ye'de kurulan «Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsü» ne iltihakımız hakkında (1/175) 

473,511 
2. — Altmış Milyon Liralık Madenî 

- Ufaklık Para Basılması hakkındaki 5015 -
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair (1/154) * ' . . '• , 373,465 

3 ; — Ankara Andlaşması Daimî Sekre
terliği Memurlarının Diplomatik Statüsüne 
Mütedair Protokolün Tasdikine dair 
(1/206) • ' • . ' ; • 473,510 ;51İ 

4. — Ankara Üniversitesi 1952 malî yılı 
Hesabı Katî Kanunu lâyihası (1/66) 49:50,55, 

90:93 
5. — Asker Ailelerinden Muhtaç Olan

lara Yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinde değişiklik yapılması-

* na dair (1/67) 507 
6. — Askerî Memnu Mmtakalar,hakkm-

daki Kanunun 1 nci maddesinin Bv bendi
nin tadili hakkında (1/141) - 106:107' 

7. — Askerlik Kanununun 35 nci mad- _ 
fesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 50.10 
sayılı Kanunun tadiline dair. (1/142) . 1 1 0 

8. — Bankalar Kanunu lâyihası (1/191) 3 
9. _ 5 . V I I . 1930 tarihinde Londra'-* 

da akdedilen Beynelmilel Yükleme Sınırı 
Sözleşmesine iltihakımızın tasdiki hakkın- '• 
da (1/118) ' 263:264,352,354,356,358,361,366:369 

10. *— 1952 yılında Buenos Aires'te imza ; 
za edilmiş olan Milletlerarası Telekomüni-
hjasyon Sözleşmesinin tasdiki hakkında 
(1/69) . . 1,11,182:183,230,231,232,248,253:256 



' . ' ' • * ' S a y f a 
Lİ. — 1118 nayılı Oyun Kâğıtları İnhi- ' 

narı hakkındaki Kanunun, 4584 sayıh Ka
nunla muaddel 2 nci maddesinin değiştiril- • 
meşine dair (1/207) :. A ; . ' 505 

,:. 12. — Bir Avrupa'Tediye Birliği Ku
rulması .hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli 
Anlaşmayı tadil eden 5 sayılı Ek Protoko
lün. 'tasdikine dair (1/157) .110:111,195,195: 

' ' -r : 196,197:200 
13. — Damga Resmi Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâvesine dair (1/177) 202,232,304: 

305,308,310,335:338 
ı 14. — Devlet .Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katî • 
Kanunu lâyihası (İ/49) , 45,50,54,58:61 

15. —r Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1952 malî yılı Hesabı Katî 
Kanunu lâyihası (1/119) " 45:46,50,54,62:65 

16. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1951 Bütçe., fili Hesabı Katî 

.Kanunu'.lâyihası (1/150) * 47,50,54,74:77 
17. —• Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1952 malî yılı Hesabı Katî Ka
nunu lâyihası (1/74) 47:48,50,54,78:81' 
. ' 18. ^ - 9 Şubat 1954 tarihli Türkiye -
Macaristan Ek Protokolünün tasdikine 
dair (1/75) 108,111,111,133:136 

19. — 4 Aralık 1953 tarihli Türkiye - ' 
Polonya Buğday Protokolünün tasdikine 
dair (1/76) - 108:109,111,111,137:140 

2 0 . — Gayrimenkul kiraları hakkın- , 
da (1/153) .. 505 

21» — Güinrük Tarifeleri ve Ticaret Qe-
. net Anlaşmasına ekli listelerin metinlerin-

. de'yapılan düzeltme ve değişikliklere mü-
• taallik Üçüncü Protokolün tasdiki hakkın

da (1/84) , 109 :110,111,111,149 :152 
' . 22. -»— Gümrük'Tarif eleri ve Ticaret Ge-r 
nel Anlaşması Âkıd '^ ra f la r ından bâzıları 
ile Japonya arasındaki Ticari Münasebetr 
leri Djjzenliyen Beyannamenin tasdiki hak
kınca (1/85)' '* 373,465 

23. — İspanya'ya 100 000 ton buğday 
saüşı hususunda Türkiye Hükümeti ile îs- • 
panya Hükümeti arasında teati edilen 
mektupların tasdikine dair (1/89)* 107:108,-

' • 111,111,125:128 

• • • ; S a y f a 

24. —• İstanbul Kapalıçarşı yangını ha
sarlarının tamiri hakkında (1/158) 202,232: 

248,305:308,349:352,354,356:358,360,*362:365 
25. ^-.Karayolları Umum Müdürlüğü * 

1952 malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası* 
(1/94) 48:49,50,54,82:85 

26. —.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) 106,110,111,113,116 

27. —- Mensucat Sanayii mevzuunda 
Türkiye'ye teknik yardım temini hususun
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler arasında imzalanan 12 nu
maralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 
(1/97) ' 109,111,111,145:148 

28. — Millî Müdafaa Vekâleti ile Bu 
Vekâlete Bağlı Teşekküllerde Kullanıla
cak Yabancı'Devlet Tebaasından Müte
hassıs ye Ustalarla Yapılacak . Mukavele
ler hakkındaki Kanunun birinci maddesi
nin tadiline dair (1/145) 341,426,481:482 

29.—• Muhasebei Umumiye Kanununun 
24 ncü maddesinin tadili hakkında (1/146) 220, 

. 264,352 ' 
30. — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 

2 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi
ne dair (1/32) ' 202,231,303:304 

3 1 . ' — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenev
re'de akdolunan «Karayolları Trafik Söz
leşmesi» ile on ekine ve «Halen İşgal Altın
daki Memleketler ve Topraklara : Mütedair ' 
Protokol»,e iltihakımız hakkında (1/33) 373,465 

32. — Orman Araştırma mevzuunda. 
Türkiye'ye Teknik Yardım temini husu
sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâ
tı , arasında imzalanan (10) numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdiki hakkında (1/10.1) 298,424, 

464 
"33. *— Orman Umum Müdürlüğü 1952 

malî yılı hesabı <katî kanunu lâyihası 
(1/102) 46:47,50,54,66:69 

34. — 31 Ağustos 1946 tarihli ' Türk -
Fransız Ticaret Anlaşmasına Ek Protoko-



— 1-
' - Sayfa 

. lün ve ilişiklerinin tasdiki hakkında (1 /103) , . 107, 
•..'.•V..''• 110,111,121:124 

.35. — Posta, Telgraf vö Telefon İşletme 
Umum Müdür lüğü 1952 malî yılı hesabı 
katî kanunu lâyihası (1/123) ; 49,50,55,86:89 

36. — Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 
nci maddelerinin tadili hakkında (1/183) 202, 

> •• 230:231,302:303 
37. — Sınai sitandardizasyon uzmanı 

celbi hususunda Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım Teşkilâtı ile akdolunan 8 sayılı Ek 
Anlaşmanın tasdiki hakkında (1/34) 109,111, 

- 111,141:144 
38. — 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 Milletler Gıda ve Zira
at Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında imzalanan 10 Numaralı 
Ek Anlaşmanın onanması hakkında 
*(1/105)- 298,424:425,464 

J 39. — Şap Hastalığı Avrupa Mücadele 
Komisyonu Anlaşmasına iltihakımız hak
kında (1/35) . 106,110,111,117:120 

4 0 . — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan veya nam ve hesabına hariçten ithal 

Sayfa 
olunacak hububat v ve unlarla bunların . , 
naklinde kullanılacak her nevi malzemenin 
İthal Vergisiyle resim ve harçlardan mu
af tutulması hakkında. (1/147) ' 53:54,180:181. 

•182,183,184:187 
' 41. — Türk Ceza Kanununun' 6123 sa-, 

yılı Kanunla değiştirilen 46 nci maddesi
nin tadiline dair (1/186) * .110,165:176 

42. — Türkiye Cumhuriyet fylerkez 
Bankası' Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında (1/152) 341,426:437,482:484 

* 43. — Türkiye Cumhuriyeti" Hükümeti 
ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile eklerinin tasdiki hakkında (1/109) 108, 

• • ' . 111,111,129:132 
44. — Türkiye'ye Teknik Yardım temi

ni hususunda Türkiye Hükümeti ile Bir-. 
leşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi , 
arasında imzalanan 6 numaralı Ek Anlaş
manın tasdiki hakkında (1/124) 111,182, 

s . , 229,231,232,248,249:252 
45. — Zâbitan ve Askerî-Memurların 

Maaşatı hakkındaki Kanuna ek 3661 sayılı •'' 
Kanunun ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (1/148) . 341,425:426,481 

MAZBATALAR 
. A D L Î Y E ENCÜMENİ MAZBATALARI 

•;•'.' 1. — Ahmet Güngör'ün, mahkûm ol-Y 

duğu cezanın affı hakkında (5/9) 259,279:280, 
. . . 375 

• %. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nun 273 ncü maddesi hükmünün, askerî 
mahkemelerden verilen ve umumi ceza ev
lerinde infazı gereken cezalara' da şâmil 
olup olmadığı hususunun tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/135) 403,461: 

, -3< — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair 5669 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi hakkında (2/91) 373,418:420 

4. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Er-
yurt ve 60 arkadaşının, Devlet Memurları 

Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair ' • ' 
olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel »ile ek 
ve tadillerinin Adliye Vekâleti kısmında 
değişiklik* yapılması hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/77) ' • 403,466 

5. — Gölpazarı kazasının Karaağaç kö
yünden İbrahimoğlu " Abdullah îbiş'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/Î82) 259,279 

6. - j - İzmir Mebusu Halûk ökeren ve 
Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu'rfun, 
Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla mu-, 
addel 18 nci maddesinin kaldırılmasına 
ve 4782 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 
71 nci maddesi ile 4166 sarılı Kanunla de- • 
ğiştirilen 73 ncü maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi hakkında (2/115) 403,461 

7. — Mustafa Sabrioğlu Ahmet Haya-

^P^^^^^y: 
;,«.-• ;3BŞ> 



Sayf 
ti Karaşuhiıı'in, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/184) 202,224:227 

8. -r- Ordu'nun/ Ünye kazasının Kara
kuş nahiyesine bağlı "Alan köyünden 1la-
şidoğlu Ahmet Sütçü'nün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başvekâlet tezke
resine dair (3/162) • "' •191,207:217 

9 / — Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğ
de Mebusu Hüseyin Avni Göktürk'ün, 
tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan 
doğan .çocukların cezasız tesciline dair ka
nun teklifi hakkında (2/17) 259,280:295,308: 

310,310:332,352 .-360,361,377:398,420 -423,464, 
/ 484,510 

10. — Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 
• nci maddelerinin tadili hakkındaki kanun 

lâyihasına, dair (1/183) 202,230:231,302:305 
11. — Zonguldak Mebusu Edibe Sa

yar'm, Basın Kanununun 33 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek-
lifine dair (2/123) . 403,466:470,484:502 

1. — Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neti
cesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 
Kocaeli Ceza Evinden Ayşe Kaçmaz hak
kında (5/10) 50:53,402:403,447:455 

2. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer 
ve 7 arkadaşının, Hâkimler Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değiştirilen 47, 56, 58 
ve 60 ncı maddelerinin tadiline-dair ka
nun'teklif i hakkında (2/75). 110,181:182,227: 

229,247:248 
3. — Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 

Kanunla değiştirilen 46 ncı ' maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası ile Trabzon 
Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Türk Ceza 
Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 

. 46 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine mütedair (1/186, 2/84) 110, 

165:176 
* ' • 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI" 
1. — Erzurum eski mebusu Fehmi Ço-

banoğlu'nun Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 
1952 tarihli haftalık' karar cetvelindeki , 
4088 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/13) 473, 

' 507:510 

Sayfa 
2. — Manisa Mebusu Şemsi Ergin'in, . 

Arzuhal Encümeninin 15 . IV . 1955 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 1757 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takriri hakkında (4/116) 341,343:345, 

347:348 
3. — Maraş Mebusu Abdullah Ayte-" 

miz'in, Arzuhal Encümeninin 25 . I I . 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 350 sa-
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi- -
ne dair takriri hakkında (4/111) 403,455:461 . 

4. — Mardin eski Mebusu -Kemal Türk^ 
oğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 20 . I . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
7756 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/54) 505 

1. — Bilecik eski Mebusu İsmail Aşkın'- "• 
in, Arzuhal Encümeninin 8 . V . 1953 ta- ^* 

| rihli haftalık karar cetvelindeki' 5981^ sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne* dair takriri hakkında (4/7) 50 

2. — Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neti
cesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 
Kocaeli Ceza "Evinden Ayşe Kaçmaz hak
kında (5/10) 50:53,402:403,447:455 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Altmış Milyon Liralık Madenî . 

Ufaklık Para Basılması hakkındaki 5015 • 
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası hakkında (1/154) 373,465 

2. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'-
in, Ordu ve jandarma Kadroları haricin
deki Hidematı Devlette Müstahdem Orduya 
Mensup Muvazzaf Zabit -ve Muvazzaf As- -
kerî Memurları hakkındaki 1281 sayılı Ka- ' 
nunun 1 nci »maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi hakkında (2/118) • 505 

3. — Barut ve patlayıcı maddelerle si
lâh ve teferruatı ve av malzemesinin inhi
sardan çıkarılması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/221) , " 505 

4. — 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhi
sarı hakkındaki Kanunun 4584 sayılı Ka
nunla muaddel .2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/207) ' 505 

5. — Bira, tabiî köpüren şarap ve viski-
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nin istihlâk Vergisine tâbi tutulması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/222) 505 

/ 6 . —"" Büyük Millet Meclisi Muhasebesi 
eşhas borçları hakkında Meclis Hesapları
nın Tetkiki Encümeni mazbatasına dair 
(5/11) < ' 505 

I, — Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâvesine . dair kanun lâyihası 
hakkında (1/177) 202,232*304:305,308,310,' 

. " 335:338 
8. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Err 

yurt ve 60 arkadaşının, Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve .Teadülüne dair olan 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve 
tadillerinin Adliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tekli
fine'dair" (2/77) 403,466 

9: —* Gümrük Tarifeleri ye Ticaret 
Genel Anlaşması Akıd Taraflarından 
bâzıları ile Japonya arasındaki Ticari 
Münasebetleri Düzenliyen Beyannamenin 
'tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/85) 373,465:466 

10. —: ispirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunda bâzı 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/223) 505 

I I . — ispirto ve ispirtolu içkiler in - ' 
hisarı Kanununun İ6. nci ve*v 5451 sayılı 
Kanunla tadil edilen 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesi "hakkındaki kanun lâyiha
sına mütedair (1/224) - 505 

12. — istanbul Kapalıçarşı yangını ha
sarlarının tamiri hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/158). 202,232:248,305:308,349: 

.352,354,358,358,360,362:365 
13.'' — Millî Müdâfaa Vekâleti ile Bu 

Vekâlete Bağlı Teşekküllerde Kullanıla
cak Yabancı Devlet Tebaasından Müte
hassıs ye Ustalarla Yapılacak Mukavele
ler hakkındaki Kanunun birinci maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/145) ' 341,426,481:482 

. 14. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı Ka- • 
nun ve ekleri gereğince bâzı maddelerden 
alınan istihlâk Vergisinin Muamele Ver-

' • ' . " „ V * " - Sayfa 
gisi ile birleştirilmesine dair 4939 sayılı 

. Kanunun muvakkat 1 nci maddesine bir 
fı,kra ve 3843 sayılı Muamele Vergisi Ka
nununa bâzı hükümler eklenmesine . dair 
kanun lâyihası hakkında (1/226) 505 

15. — Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 24 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/146) 220;264,352 

16. — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 
2 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
»dair kanun lâyihası hakkında (1/32) 202,231, 
- , . " . . 303:304 

17. — Rize Mebusu îzzet Akçal ve 
Niğde Mebusu Hüseyin Avni Göktürk '-
ün, tescil edilmiyen birleşmelerle bunlar
dan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi hakkında (2/17) , 259,280: 

295,308:310,310:332,352:360,361,377 :398, 
; ' . 420:423,464,484,510 

18. — Sayımlar Kanununun 1, 10 ve -
11 nci maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun, lâyihasına dair (1/183) 202,230:231, 

- 302:303 
.19. —, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir. madde 
eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
•mütedair (1/152) 341,426:437,482:484 

2 0 . — Zâbitan ve .Askerî Memurların 
Maaşatr hakkındaki Kanuna ek 3661 sa--
yılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra i 
eklenmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/148) 341,425:426,481 

1. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer 
ve 7 ' arkadaşının, Hâkimler Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değiştirilen 47, 5'o, 
58 ve 60 nci maddelerinin tadiline dair 
kanun teklifi hakkında (2/75) 110,181:182 

..-' ' 227:229 
2. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın

dan veya nam ve Hesabına hariçten ithal 
olunacak hububat ve . unlarla bunların -
naklinde kullanılacak, her. nevi malzeme
nin i thal Vergisiyle resim, ve harçlardan 
muaf tutulması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair" (1/147) * . •53:54,180:181,182,183; 

184:187 



, / Sayfa 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Denizli Mebusu Baha Aktifin "..-.' 

Belediye Kanununa bâzı maddeler eklen-' 
meşine ve bu kanunun, bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair 5669 sayılı Kanuna 
ek kaııun. teklifi hakkında (2/91) 373,418:420 

2. ~ İstanbul Kapalıçarşı yangını \ 
hasarlarının tamiri hakkındaki karnin lâ 
yihasma dair (1/158) 202,232:248,305:308,349: l 

352,354,356,358,360,302:365 
3. — Nakdî Tazminat Kanununun 1, • 

2 ve 4 neü maddelerinin değiştirilmesi- ;-•» 
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/32) 202, 

• " 231,303:304 
4. — Rize Mebusu îzzet Âkçal ve Niğ

de Mebusu Hüseyin Avni Göktürk'ün, tes
cil edilmiyen birleşmelerle bunlardan do
ğan çocukların cezasız tesciline dair ka
nun teklifi hakkında (2/17) 259; 280: 295, 308: 
- •. - 310,310:332,352:360,361,377:398,420İ423,-

. : • / ' • , ' . ' 464,484,510 
5. — Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11* • 

nci maddelerinin tadili hakkındaki kanun ^ 
lâyihasmaidair (İ/183). 202,230:231,302:303 

1. — Askerî Memnu Mmtakalar hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin B 
bendinin tadili hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/141) ' " : . - • / • / . 1 0 6 : 1 0 7 

ÖİYANI MUHASABAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Ankara Üniversitesi 1952 bütçe 
yılı hesabı - katisine ait mutabakat beyan
namesinin .sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile Ankara Üni-* 
versitesi 1952 malî yılı hesabı katî kânu
nu lâyihası hakkında (3/92, 1/66) 49:50,55,90: 

• . , . . ' • 9 3 

2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair. Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi ile Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katî ka
nunu lâyihası hakkında (3/98, 1/4,9) 45,50,54, 

. ,•-• / 58:61 
3. — Devlet Havayolları Umum Mü 

İSayfft 
dürlüğünün 1952 bütçe yılı hesabı katisi
ne ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair" Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Devlet Havayolları Umum : 
Müdürlüğünün 1952 malî yılı hesabı katî 
kanunu lâyihası hakkında (3/157, 1/119) 45: 

,46,50,54,62:65-
4. — Devlet Orman İşletmeleriyle ke

reste fabrikalarının 1947, 1948, 1949, 1950, 
1951 ve 1952 yılları muameleleri hakkın
da tanzim edilen raporlram bilânçolariy- • • • 
le birlikte sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresine dair (3/99, 
100, 101, 102, 103,:23) 47,50,.54,70:73; 

5. —, Devlejt Ürteme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı kat
isine ait. mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği • 
tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri „U- >• 
mum Müdürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı 
katî kanunu lâyihasına* dair* (3/104, 
1/150). ; 47,50,54,74:77 

6.— Devlet • Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1952 malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1952 malî yılı hesabı katî ka
nunu lâyihası hakkında (3/85, 1/74) 47:48,50» • 

"', ' . . '. \ 54,78:81 
' 7. — Karayolları Umum Müdürlüğü

nün 1952 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1952 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası hakkında 
(3/39,1/94) . ' 48:49,50,54,82:85 

8. — Orman Umum Müdürlüğünün 1952 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 

* beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Orman 
Umum Müdürlüğü 1952 malî yılı hesabı ka
tî kanunu lâyihası hakkında (3/119, 1/102) 46 : 
" • / 47,50,54,66:69 

9. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı he- * * 
sabi katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Posta, Telgraf ve Telefon 
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» i ş l e t m e Umum , Müdürlüğü 1952 malî yılı . ' 
hesabı katî kanunu lâyihası hakkında (3/41, 

"İ/123) * 49,50,55,86:89 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR EN. MAZBA-
v ^ TALARI 

';:-., 1. — Barut ve. patlayıcı maddelerle si-
.—lâh vş teferruatı ye av malzemesinin in,-. 

• hisardan çıkarılması hakkındaki kanun lâ
yihasına mütedair (1/221) 605 

.; 2rs—.Bira, tabiî köpüren şarap ve vis
kinin İstihlâk Vergisine tâbi tutulması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/222) ,505 

. $. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge-
nel Anlaşması Akıd Taraflarından bâzıları • 

* ile Japonya arasındaki Ticari Münasebetleri« 
Düzenlîyen Beyannamenin tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/85) 465:466 

4 . — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı hakkındaki 4250 sayılı.Kanunda bâzı 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun lâ-

1 "yihasına,dair (İ/223) * , 5 0 5 
5. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi-

*. sarı Kanununun 16 ncı ve 5451-sayılı Ka
nunla tadil edilen 21 nci maddelerinin de-' 
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına da
ir (1/224) - 505 

6. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731-sayılı Kanun 

- ve ekleri gereğince bâzı maddelerden «alı
nan İstihlâk Vergisinin Muamele Vergisi ile 

•' birleştirilmesine dair 4939 sayılı Kanunun 
' muvakkat 1 nci maddesine bir filer a ve 3843 

sayılı Muamele Vergisi Kanununa bâzı hü-
:.. :• kümler eklenmesine dair kanun lâyihası • 

hakkında. (1/226). " 505 
' 7. — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 

2 ye 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/32) 202,291,. 

. 303:304 

î :-. • . ' •• ' Sayfa. 
ye'de* kurulan «Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsü» ne, iltihakımız hakkındaki ka-* 
nun lâyihasına dair (1/175) 473,511 
* 2. — Ankara Andlaşması Daimî Sek
reterliği Memurlarının Diplomatik Statü
süne Mütedair Protooklün Tasdikine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/206) 473,510:511 

3. —* Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzıları 
ile Japonya arasındaki Ticari Münasebet
leri Düzenliyen Beyannamenin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/85) 373, 

465:466 
4. — 19. Eylül 1949 tarihinde Cenevre'

de akctolunan «Karayolları Trafik Sözleş
mesi» ile on ekine ve «Halen İşgal Altın
daki Memleketler ve Topraklara Müteda
ir Protokol» e iltihakımız, hakkındaki ka- -, 
nun lâyihasına dair (1/33)'" ., > 373,465 
- 5, — Orman Araştırma Mevzuunda Tür
kiye'ye Teknik Yardam Temini Hususun- ' 
da Türkiye Cumhuriyeti'Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
arasında imzalanan (10) Numaralı Ek An
laşmanın tasdiki hakkındaki . kanun lâyi- , 
hasma dair (1/101) 298,424,464 

6r — Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, 
Mısır, <tran, Afganistan, Libya, Pakistan, , 
Kıbrıs, Türkiye hükümetleri için Orman 
Siyaseti Eğitimi temin eden bir' merkezin 
teşkili suretiyle, teknik yardım yapılması 
gayesiyle Birleşmiş Milletler .Gıda ve Zi
raat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti . 
Hükümeti arasında imzalanan (10)'numa
ralı lîk Anlaşmanın onanması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/105) 298,424:425,464 

1. — Gümrük Tarifeleri ve- Ticaret Ge-
nel Anlaşmasına ekli üstelerin metinlerin
de yapılan düzeltme ve değişikliklere mü-
taallik Üçüncü Protoklün tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/84) .109:110, 

••" • v . 111,111,149:152. 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1, — 6 Harizan 1947 tarihinde Lâ Ha-

1. ~ 5 , VII .1930 tarihinde Londra'
da akdedilen'Beynelmilel Yükleme Sınırı 
Sözleşmesine iltihakımızın tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair ( İ /1İ8) '263:264, 

352,354,356,358,361,366:369 
2. — 1952 yılında Buenos Aires'te im

za edilmiş olan Milletlerarası Telekomü
nikasyon Sözleşmesinin, tasdiki hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/69) 111,182:183, . 

230,231,232,248,253:256 
3."— Bir Avrupa Tediye Birliği Küruİ-
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ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli An
laşmayı tadil eden 5 sayılı Ek Protokolüm 
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/157) > 110:111,195,195:196,197:200^ 

• 4. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge- • 
nel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerin
de yapılan düzeltme ve değişikliklere mü-
taallik Üçüncü Protokolün tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/84) * 109:, 

110,111,111,149:152 
5 . - 4 Araiık 1953 tarihli Türkiye -

Polonya Buğday Protokolünün tasdikine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/76) 108: 

109,111,111,137:140 
6. — 9 Şubat 1954 tarihli Türkiye .-

Macaristan Ek Protokolünün tasdikine 
dair Kanun lâyihası hakkında (1/75) 108, 

, \ 111,111,133:136 
7. — Memleketimizde açılacak olan 

Birleşmiş Milletler Çayır, Mera ve Yem ; 
Nebatları Yetiştirme Merkebi için teknik 
yardım . yapılması hakkında Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasın- . 
da imzalanan (12) sayılı Ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/96) 106,110,111,11-3:116, 

8. ~ İspanya'ya 100^000 ton buğday 
satışı hususunda • Türkiye Hükümeti ile V 
İspanya Hükümeti arasında tdati edilen 
mektupların tasdikine dair kanun lâyiha
sı hakkında (l/$9) 107:108,111,111,125:128 

. 9. — Mensucat Sanayii 'mevzuunda 
Türkiye'ye teknik yardım, temini huşu- : 

t sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 
12 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak- . 
kındaki kanun lâyihasına dair (1/97) * 109, 

111,111,145:148 
10. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türk,-

Fransız Ticaret Anlaşmasına Ek Protoko
lün .ve ilişiklerinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/103) 107,110,111, 

121:124 
11. — Sınai sitandardizasyon uzmanı 

celbi hususunda Birleşmiş Milletler.' Tek
nik Yardım Teşkilâtı ile akdolunan 8 sa
yılı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki 

kanun lâyihasına dair (1/34) 
Sayfa 

109,111,111^ 
- . 141:144 

1 2 . — Ş a p Hastalığı Avrupa Mücadele 
Komisyonu Anlaşmasına iltihakımız hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/35) 106, 

110,111,117:120 
- 13..—- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti * 

ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti arasında . 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalar} 
ile eklerinin tasdiki hakkındaki kanun. 
lâyihasına dair (1/109) 108,111,111,129:132 

14. — Türkiye'ye Teknik Yardım te
mini hususunda Türkiye Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım ida
resi, arasında imzalanan 6 numaralı Ek . • 
Anlaşmanın tasdik'ı hakkındaki İkamın. 
lâyihasına dair (1/124) . 111,182,229,231,232, 

248,249:252 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — 6 Haziran 1947 tarihinde Lâ Ha-

ye'de kurulan «Milletlerarası Berâtlar 
Enstitüsü» ne iltihakımız hakkındaki ka
nun lâyihasına dair ((1/175). 473,511 

1. — Mensucat Sanayii mevzuunda 
Türkiye'ye teknik yardım temini husu
sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler arasında imzala
nan 12 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/97) 109, , 

1 , . . î l l , l l İ ,145:148 '. 
2. — Sınai sitandardizasyon uzmanı 

celbi hususunda Birleşmiş Milletler Tek
nik Yardım Teşkilâtı ile akdolunan 8 sa
yılı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki . 
kanun lâyihasına dair (1/3.4) 109,111,111, 

141:144 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI , 
1. —- Altmış Milyon Liralık Madenî 

Ufaklık Para Basılması hakkındaki 5015 
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/154) . $73, . 

• ' •'••!• .., : ' 4 6 5 • 

2. — Barut ve patlayıcı maddelerle si
lâh ve teferruatı ve av malzemesinin inhi
sardan çıkarılması hakkındaki kanun lâyi- İ 
hasma dair (1/221) 505 
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• ' 3. ~ Bira, tabiî köpüren şarap ve vis- , 
kinin İstihlâk Vergisine tâbi tutulması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/222) 505 

4. -^- Dajnga Resmi -Kanununun bâzı 
> maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/177) 202,232,304 .-305,308,310,335:338 

• 5. — İspirto ye İspirtolu-İçkiler İnhi
sarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunda bâzı 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/223) 505 

6. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisa
rı Kanununun 16 ncı ve 5451 sayılı Kanun
la tadil edilen 21 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına .dair 
(1/224) ' 505 

7. — Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı Ka-. 
t.nun ve ekleri gereğince bâzı maddelerden 
alman İstihlâk Vergisinin Muamele Vergi
si ile birleştirilmesine dair 4939 sayılı Ka-.. 
nunun muvakkat 1 nci maddesine bir fıkra 
ve 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun lâyi-

'hası hakkında (1/226) 505 
8. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kası Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/152) 341, 

' " 426:437,482:484 
9. — 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisa- ' 

' rı hakkındaki Kanunun 4584 sayılı Kanun- • 
la.muaddel 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/207) 505 

1. — Muhasebei Umumiye. Kanununun 
24 ncü maddesinin tadili hakkındaki'ka
nım lâyihasına dair (1/146) 220,264,352 

2. — Toprak -Mahsulleri Ofisi tarafın-. . 
dan veya* nam ve hesabına hariçten ithal 
olunacak hububat ve unlarla bunların 
naklinde kullanılacak her neyi malzemenin 
İthal Vergisiyle resim ve harçlardan muaf 
tutulması hakkındaki kanun lâyihasına .da
ir (1/147) . 53:54,180:181,182,183,184:187 

MECLİS HESAPLARININ İNCELEME 
KOMİSYONU RAPORLARİ 

.1..— Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954 

• Sayfa 
yılı Aralık ve 1955 yılı Ocak, Şubat ayları 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetki
ki Encümeni mazbatası (5/14) 505 

1. — Büyük Millet Meclisi Muhasebesi 
Eşhas borçları hakkında (5/11) . 505 

2. — Millî Saraylar, kasırlar ve. köşk-
1 erdeki eşyanın teftişi neticesine dair Mec
lis Hesaplarının Tetkiki Encümeni maz
batası ve ek tezkeresi (5/7) 4 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATA
LARI 

1. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'-
in, Ordu ve Jandarma Kadroları haricin
deki Hidematı Devlette Müstahdem Orduya 
Mensup Muvazzaf Zabit ve Muvazzaf As
kerî Memurları hakkındaki 1281 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi hakkında* (2/118) 505-

2. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu- • 
nun 273 ncü maddesi hjikmünün, askerî 
mahkemelerden verilen ve umumi cezaev
lerinde infazı gereken cezalara da şâmil 
olup olmadığı hususunun tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/135) 403, 

" . • " • ' . 406,461:464 
3. — Millî Müdafaa • Vekâleti ile Bu 

Vekâlete Bağlı Teşekküllerde .Kullanılacak 
Yabancı Devlet Tebaasından Mütehassıs 
ve Ustalarla Yapılacak, Mukaveleler hak
kındaki Kanunun birinci maddesinin tadi
line dair kanun lâyihası hakkında (1/145) 341, 

' • ' • ' • • . * ' • 426,481:482 
4. — Zâbitan ve Askerî Memurların 

Maaşatı hakkındaki Kanuna ek 3661 sayı
lı Kanunun ikinci maddesine bir .fıkra ek
lenmesine dair kanun, lâyihası. hakkında 

.(1/148) ' 341,425:426,481 

1. — Askerî Memnu Mmtakalar hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin B ben--
dinin tadili' hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/141) 106:107 

2. — Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 5010 
sayılı Kanunun tadiline dair kanun layi
hası hakkında H/142) .. . .110. 
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MÜNAKALAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1.'— 5 . V I I , 1930 tarihinde Londra'da 
akdedilen Beynelmilel Yükleme Sının Söz
leşmesine iltihakımızın tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/118) 263:264,352, 

354,356,358,361,366:369 
2. — 1952 yılında Buenos. Aires'te im

za edilmiş olan Milletlerarası Telekomü
nikasyon Sözleşmesinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/69) 111, 182:183, 

.. .;'• 230,231,232,248,253:256 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — İstanbul Kapalıçarşı yangını ha

sarlarının tamiri hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/158) 202,232:248,305:308,349 :# 

'..v 352,354,356,358,360,362:365* 
2. — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'

de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleş
mesi» ile on ekine ve «Halen İşgal Altın-

vdaki Memleketler ve Topraklara Mütedair 
.. Protokol» e iltihakımız hakkındaki kanun 

lâyihasına dair (1/33) 37.3,465 

1. — Türkiye'ye Teknik Yardım temi
ni hususunda Türkiye Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi 
arasında imzalanan 6 numaralı Ek Anlaş
manın tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/124) 111,1^2,229,231,232,248,249: 

* •' • ' .252 

TEŞKİLÂTI-ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI * 

1. — İstanbul Kapalıçarşı yangını 
hasarlarının tamiri hakkında kanun lâyi
hası hakkında (Mütalâa olarak) (1/158) 202, ' 

232:248,305:308,349:352,354,356,358,360, 
• 362:365 I 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzıları 
ile Japonya arasındaki Ticari Münasebetle-
ri Düzenliyen Beyannamenin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/85) 373,465: 

•„ / 466 
2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Kanununun bâzı maddelerinin I 

r Sayfa 
değiştirilmesi ve bu kânuna bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun lâyihasına da- • 
ir (1/152) 341,426 ;437,482:484 

1. —' Bir Avrupa Tediye Birliği Kurul- -.-,,•* 
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli An-
laşmayı tadil eden 5 sayılı Ek Protokolün 
tasdikine dair kanun .lâyihası hakkında 
(1/157) ' 110:111,195,195:196,197:200 

2. .— 4 Aralık 1953 tarihli Türkiye - •'•• 
Polonya Buğday Protokolünün tasdikine , 
dair kanun lâyihası hakkında (1/76) .'. 108:109, 

. 111,111,137:140 
' 3. — 9 Şubat 19.54 tarihli Türkiye'- Ma

caristan Ek Protokolünün tasdikine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/75) 108,111,111,^ 

' . . * ' . 133:136 
4 . — Gümrük'Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerin
de yapılan düzeltme ve değişikliklere mü-
taallik Üçüncü Protokolün tasdiki hakkın- ' 
daki kanun .lâyihasına dair (1/84) 109:110, 

- • ' • ' 111,111,149:152 
5. — ispanya'ya 100 000 ton buğday 

•satışı hususunda Türkiye Hükümeti... ile 
ispanya Hükümeti arasında teati edilen 
mektupların tasdikine dair kânun lâyihası 
hakkında (1/89) * 107:108,111,111,125:128 

6. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türk - " 
Fransız Ticaret Anlaşmasına Ek Protoko- - • »• 
lün ve ilişiklerinin tasdiki, hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/103) 107,110,111,121: 

• 124. 
'7.'-.:— Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın

dan veya nam ve hesabına hariçten ithal 
olunacak, hububat ve unlarla bunların 
naklinde kullanılacak her nevi malzeme
nin İthal Vergisiyle resim ve harçlardan 
muaf tutulması hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/147) 53:54,180:181,182,183,184 rl87 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti t 

ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile 
eklerinin tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/109) 108,111,111,129:132 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —Orman'Araştırma mevzuunda Tür-
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Sayfa 

ikiye'ye Teknik Yardım temini hususunda 
Türkiye .Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara
sında imzalanan (10) Numaralı Ek Anlaş
manın tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/101) " 298,424,464 

2. — Suriye, Lübnan, Irak, Ürcfün, Mı
sır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıb- t 
rıs, Türkiye hükümetleri için Orman Siya
seti Eğitimi temin eden bir merkezin teş
kili suretiyle, , teknik yardım yapılması 
gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Zi
raat Teşkilâtı ile. Türkiye - Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı 
Ek Anlaşmanın onanması hakkındaki .ka
nun lâyihasına dair (1/105) 298,424:425,464 

1. —. 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- v 
nan (12) sayılı Ek Anlaşmanın tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/96) 106, 

110,111,113:116 

2. — Şap Hastalığı Avrupa Mücadele 
v Komisyonu Anlaşmasına iltihakımız hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/35) 106,110, 

111,117:120 

Sayfa 
MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

[Bütçe - Ziraat] 
1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1950, 

1951, 1952 ve 1953 yılları bilançoları ile kâr 
ve zarar hesaplarına ait raporların gönde
rildiğine dair - Ba§vekâlet tezkeresi hak
kında (3/32, 33, .34, 38) 505 

[Adliye - Teşkilâtı Esasiye] 

1. — Maraş Mebusu Ahmet Bbzdağ'm, 
teşriî masuniyetinin ' kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/13) 159:165 

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATALARI 
1. — Gayrimenkul Kiraları . hakkında 

kanun .lâyihası ile Ankara Mebusu Talât 
vasf i öz'ün, Meskenden gayrı ilerde kulla- ; 

nılan gayrimenkullerin kiralanmasına, İs
tanbul Mebusu Füruzan Tekil ve Celâl 
Türkgeldi'nin, Millî Korunma Kanununun 
tadili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine, Sinob Mebusu Server So-
muncuoğlu'nun, bina kiralarına, Trabzon 
Mebusu Emrullah . Nutku 'nun, Millî Ko
runma Kanununun 6084 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin, tadiline dair 
kanun teklifleri hakkında (1/153, 2/6, 26, 

•33, 35) . 605 
* 2. — Seyhan barajı inşaatı dolayısiyle 
sular altında kalacak köy ve arazi hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/227) 298,375: 

377,406417,423:424,429,431,437,439.442 

SUALLER VE CEVAPLAR 

A _ ŞİFAHÎ SUALLER 

Büyük Millet Meclisi-Reisliğinden 
1. — Ninab Mebusu Muhit Tümerkan'-

m, Viyana'da toplanan 43 ncü Parlâmen-
tolararası Konferansa iştirak eden mebus
ların tesbiti işine, dair Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Riyasetinden olan sualine, Ri- , 
yaset Divanı adına Reisvekili Fikri Apay- ' 
dm'm şifahi cevabı (6/74) 178,191:195 

1. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, 
ikinci Dünya Harbi sırasında İstanbul'dan 

Anadolu'ya nakledilen ve son zamanlarda 
da Maliye Vekâletinden alınarak' Meclis 
sığmağında muhafaza edilmekte olan ava-
ni ve zikıymet eşya hakkında olan sualine 
Riyaset Divanı adma . Reisvekili Fikri 
Apaydın'm şifahi cevabı (6/72) 4:37,45,105, 

156:158 

Adliye Vekâletinden 

1. — Konya J^ebusu Hidayet Aydıner'-



Sayfa 
in, fidaıılıkh ceza evleri ^kurulması hususu
nun düşünülüp .düşünülmediğine dair 
Adliye ve Ziraat vekillerinden olan sualine 
Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'm şi
fahi cevabı (6/65) , 44,99,156,180,191,203:207 

Dahiliye Vekâletinden 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in, polis ve jandarma karakollâriyle zabıta 
âmir ve memurları yetiştiren okulların sa
yısına, yabancı memleketlere tahsile gön
derilen zabıta memurlarından ne kadarının 
meslekte çalıştığına, zabıtanın tevhidi için 
ne gibi. hazırlıklar yapıldığına, polis radyo
su ile polis ve jandarma telsiz istasyonla- , 
rınm faaliyetine dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık G edik 'in şifahi cevabı (6/82) 

' '- ' 402,474:481 
• 2. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 

Trabzon vilâyetinin Şalpazarı ve Köprüba
şı nahiyelerin in. tam teşkilâtlı hale getiril-
.mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, 
şifahi cevabı (6/76) 190,261,263 

Devlet Vekâletinden . 
1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, 

1). B. C. Radyosunda Türkiye'ye ayrılmış 
olan on beşer dakikalık propaganda yayı
nıma dair Devlet Vekilinden şifahi suali - " 
(6/83) ' ' * 445 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden 
1. — Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın 

son zamanlarda hissedilen Röntgen filmi 
darlığının sebeplerine ve bu darlığın izale
si için ne gibi tedbirler alındığına dair sua
line İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'-
nın şifahi cevabı (Ç/80) 298,403:406 

2. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, » 
çiftçimizin en- mühim ihtiyaçlarından olan 
nal ve mıhın temini için ne gibi tedbirler 
alındığına dair şifahi sual takriri, İktisat 
ve Ticaret ve Ziraat vekâletlerine gönde
rilmiştir, (6/85) ' 445 

. 3. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'm, Ege bölgesinde vukubulan don 
hâdisesinde zarara .uğrıyan bağcılara Zira
at. Bankası vasıtasiyle kredi temini için ka
rar verilip verilmediğine ve zirai sigorta te

sisi hususundaki hazırlıklara dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/86) 

Sayfa 

445 
4. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba

lık'm, Edremit'teki demir cevheri rezervi
nin neden ibaret olduğuna ve ne suretle 
kıymetlendirildiğine dair, İktisat ve Tica
ret' Vekilinden şifahi suali. (6/75) ^ ' 190 

5. — Zonguldak Mebusu- Hüseyin Ba
lık'in, memleketimizde giyim ve inşaat mal
zemesi yapan fabrikaların aded ve kapasi
telerine,, hammadde ve yedek parça için dö
viz taleplerinin yıllık miktarına ve hususi 
sektörle Devlet sektörü nispetlerine dair 
İktisat ,ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/77) ' 190,263,267:277 
, 6: — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba

lık'm, yıllık kahve ihtiyacımızın kaç ton ol
duğuna ve nispetsiz fiyat yükselişinin se^ 
beplerine dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcalı'nm şifahi cevabı. 
(6/78) 190,263,277:279 

İşletmeler Vekâletinden 
1. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba-

lık'ın, Edremit'teki demir cevheri rezer 
vinin neden ibaret olduğuna ve ne suretle 
kıymetlendirildiğine dair İktisat ,ve Ti
caret Vekilinden şifahi sualine İşletmeler 
Vekili Samet Ağaoğlu'nun şifahi cevab1 

(6/75) 260:261 

1. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm, 
Muş ovasının hangi cins hububat yetiştir
meye daha müsait olduğu, şeker pancarı 
yetiştiği takdirde bir şeker fabrikası ku-
.rulmasmda fayda mülâhaza edilip edilme
diği, hayvan yemleri nebatı ' yetiştirmek * 
hususundaki bilgilerden ve uzun vadeli 
borçlanma yoliyle küçük ziraat aletlerin
den köylünün istifadelerinin temin edilip 
cdilemiyeceği hakkındaki sualine İşletme
ler Vekili Samet Ağaoğlu'nun şifahi ce
vabı (6/70) 44:45,103:105 

2. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkün'ün, 
Zonguldak kömür havzasında vukua ge
len müessif grizu infilâkı, neticesinde ölen 
ve yaralananların sayısiyle dal ve yetim
lerine ne şekilde yardım yapıldığına ve 
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infilâkı meydana getiren sebeplere dair 
sualine İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'-
nun şifahi cevabı (6/68) 44,99:103 

3. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, Zonguldak'm doğusunda Kuru-
çaşile civarındaki taş kömürü sahasında 
M. T. A. Enstitüsünün veya hususi teşeb
büsün bir sene evvel arama faaliyetine . 
geçmesi hususunda ne düşünüldüğüne da-' 
ir İşletmeler Vekilinden şifahi suali 
(6/62) 44,99,156 

Millî Müdafaa Vekâletinden 

1. — Eskişehir Mebusu Salih Fuad Ke
çeci 'nin/ Askerî Müzede mevcut. tarihî eş
yanın kaç. parçadan ibaret olduğuna ve 
bunların mütehassıs kimseler tarafından 
bir tetkik ve tasnife tâbi tutulup tutul
madıklarına dair Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/63) 44,99,156,180,191,203, 

221,260 
2. — Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, 

muvazzaflık hizmetini ikmal ettikten son
ra orduda vazife alan yedek subayların 
sayısına ve bunların ne gibi hizmetlerde 
istihdam edildiklerine dair Millî Müdafaa 
Vekilinden şifahi suali (6/64) 44,99 

Nafıa Vekâletinden 

1. -— Kars Mebusu Eıza Yalçın'm, İğ
dır kazasına gönderilen artezyen makine
sine ve İğdır kazasiyle Başköy nahiyesi 
köylerinin suya kavuşması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine. Nafıa Vekili 
Kemal Zeytinoğlu'nun şifahi cevabı (6/71) 45, 

105,156,180,191,207,221:222 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden 
1. ,— Bursa Mebusu Agâh Erozan'm, 

kuduzla mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına ve bu hususta tatbik edilen te
davi usullerine dair sualine Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekili Behçet Uz'un şi
fahi cevabı (6/79) 220,299 :302 

Sayfa 
2. — Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın 

son zamanlarda hissedilen Röntgen filmi 
darlığının sebeplerine ve bu darlığın iza
lesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Behçet Uz'un şifahi cevabı (6/80) 298,403:406 

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

Ege bölgesinde 7, 18 Mart ve 8 Nisan 1955 
tarihlerinde vukua gelen don hâdisesinde 
bağların ve tütün fidelerinin ne nispette • 
zarar gördüğüne müstahsıla yardım husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair su
aline Ziraat Vekili Nedim Ökmen'in şi
fahi cevabı (6/81) 340,446:447 

2. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'-
. m, çiftçimizin en mühim ihtiyaçlarından 
olan nal ve mıhın temini için ne gibi ted
birler alındığına dair Ziraat Vekilinden 
şifahi suali (6/85) , 445 

3. — Konya Mebusu Hidayet Aydı-, 
ner'in, fidanlıklı ceza evleri kurulması 
hususunun düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/65) 44, 

99,156,180,191.203:207 
4. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'-

un, göktaşı ve potas gibi ilâçların bir an 
önce yurdumuza' getirilmesi ve gelecek 
olanların karaborsaya düşürülmemesi hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine Zirâat Vekili Nedim ökmen'in şi
fahi cevabı (6/73) v 155,207,222:223 

5. — Muş Mebusu Şefik. Çağlayan'in, 
Muş ovasının hangi cins hububat yetiştir
meye daha müsait olduğu, şeker pancarı 
yetiştiği takdirde bir şeker fabrikası ku
rulmasında fayda mülâhaza edilip edilme
diği, hayvan yemleri nebatı yetiştirmek 
hususundaki bilgilerden ve uzun vadeli 
borçlanma yoliyle küçük ziraat aletlerin
den köylünün istifadelerinin temin edilip 
cdilemiyeceği hakkındaki sualine Ziraat 
Vekili Nedim ökmen'in şifahi cevabı (6/70) 44: 

• • 45,103:105 
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B — TAUİÜRİ SUALLEH 

Sayfa 
Başvekâletten 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-
in, bütün memurların saat 8 den 12 ye ye 
14 ten 18 e kadar çalışmaları' hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine Başvekil 
Adnan Menderes'in tahrirî cevabı (7/2) 38:39 

Dahiliye Vekâletinden 
*2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğ-

lu'nun, Malatya vilâyetine bağlı köyle
rin" yolları ile köprülerinin yaptırılması 
içiiı ne düşünüldüğüne dair Dahiliye Ve
kilinden tahrirî suali (7/82) 2,295:296 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in 

Maden Kanununun 157 nci maddesi gere
ğince İktisat ve Ticaret Vekâleti Teşkilât 
Kanununa ilâve edilecek kadrolar hakkın
daki sualine İktisat ve Ticaret Vekili Sıt
kı Yırcalı'nm tahrirî cevabı (7/83) 190,218 

Maarif Vekâletinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'- • 

in, köy öğretmenlerinin ücretlerinin artırı
larak esas kadroya "alınmaları ve köy ensti
tüsü mezunlarının da maaşlarının artırıla
rak intibaklarının sağlanması hususların
da ne düşünüldüğüne dâir sualine .Maarif 
Vekili Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı 
(7/84) 202,398:399 

Sayfa 
kannen müddetin hitamında ikmal eden 
talebe miktarının neden ibaret olduğuna , 
dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardım-
cı'nm tahrirî cevabı (7/78) 333 

Maliye Vekâletinden <, 
1; — Çorum Mebusu M. Kemal Biber-

oğlu'nun, 1929 - 1930 seneleri arasında-
Nafıa Fen mekteplerinden mezun olan mü
hendis ve fen memurlarının emsalleri ile 
müsavi duruma getirilmesi için, hazırlan
makta olan yeni Barem veya Personel Ka
nunu lâyihasına bir hüküm konulması hu-
hususunda ne düşünüldüğüne dair .sualine 
Maliye Vekili Hasan Polatkan'm tahrirî 
cevabı. (7/85) 298,437:438 

Nafıa Vekâletinden 
1. —• Diyarbakır Mebusu ihsan Hamid 

Tiğrel'in, Karayolları Umum Müdürlüğü 
bütçesindeki tahsisattan 1950 - 1954 yılla
rında vilâyet ve köy yolları için ne miktar 
yardım yapıldığına dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/86) 445 

2. —- Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
raneFin, Emen Gölü kurutma işinin hangi 
tarihte ve kime ihale edildiğine ve mukave
lesine göre ne zaman ikmal olunacağına da
ir Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/87) L 445 

3. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer'in 
köy içme sularının temini vek öy yollarının 
yapılması mevzularında vilâyetlere 1954 
senesinde yapılan ve 1955 senesinde yapıla
cak olan yardımlar hakkında Nafıa Veki
linden tahrirî suali (7/81) 2 

4. — Malatya Mebusu Nuri Ocokcıoğ-
lu'nun, Malatya vilâyetine bağlı köylerin. 
yolları ile köprülerinin yaptırılması v için . 
ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Ve
kili Kemal Zeytinoğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/82) . 2,295:296 

1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, 
Diyanet işlerince yeniden açılması karar
laştırılmış bulunan on İmam ve Hatip 
Mektebinden birinin Amasya'da açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair su
aline Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm 
tahrirî cevabı (7/59) 332 

2. — Kayseri Mebusu Ömer Mart'm, 
muhtelif ders yıllarında resmî liseleri mu-



19 — 
TAKRİRLER 

Sayfa 

373: 
374 

Antalya (Burhanettin Onat) 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin Irak Parlâmentosuna sevgi ve selâm
larının iblâğına dair (4/117) 347 

Antalya (Enver Karan) 
2. — Büyük Millet Meclisi namına Sa- • 

ym Reisicumhura istifsarı hatırda bulun
mak üzere 10 kişilik bir heyetin seçilmesine 
dair (4/120) _ 373 

Bolu (Selâhattin Baysal) 
3. — Arzuhal Encümeninin 23 . I I . 1955 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 218 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir (4/110) 3 

Bursa (Agâh Erozan) 
4. — Sayın Reisicumhuru hastanede Bü

yük Millet Meclisi adına ziyaret etmek üze
re miktarı Meclisçe tâyin edilecek bir he
yetin kur'a ile seçilmesine dair (4/121) 

Denizli (A. Hamdı Sancar) ve Erzurum 
(Abdülkadir Eryurt) 

5. — Belediye Kanununun 23 ncü ve 
ek birinci maddeleriyle 6437 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifini görüşmek üzere Muvak
kat Encümen teşldli hakkında (4/123) 474 

Elâzığ (Selâhattin Toher) ,. • 
6. — Arzuhal Encümeninin 28 . III . 

1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 759 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/115) 266 

7. — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme Umum Müdürlüğü Memur ve Müs
tahdemlerinin Ücretlerine dair olan Kanu
nun Bâzı Maddelerini Değiştiren 3173 sa
yılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun mu
vakkat 1 nci maddesinin tefsiri hakkında 
(4/122) , 445 

8. — İş Mahkemeleri Kanununun 1 nci 
maddesinin tefsiri hakkında (4/124) . 505 

Gazianteb (Süleyman Kuranel) 
9. — Seyhan barajı inşaatı dolayısiyle 

sular altında kalacak köy ve arazi hak
kında kanun lâyihasının Muvakkat Encü
mende görüşülmesine dair (4/186) 180 

Sayfa 
İşletmeler Vekili (Samet Ağaoğlu) 
10. — Petrol Kanununun bâzı mad

delerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar 
ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasının Mu
vakkat Encümende müzakere " edilmesine 
dair (4/114) 259:260 

11. — Türkiye t)emir ve Çelik İşletme
leri ile Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrika
ları İşletmesi hakkındaki kanun lâyihaları
nı görüşmek üzere muvakkat encümen teş
kiline dair (4/118) 374 

Kocaeli (Cemal Tüzün) 
12. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 

bâzı vergi ve resimlere zam icrasına ve 
bâzı maddelerin mükellefiyet mevzuuna 
alınmasına dair olan 3828 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesindeki (vapurlarla) tâbi
rinin tefsiri hakkındaki takririn geriveril-
mesine dair (4/112) 99 

Konya (Hidayet Ay diner) 
13. — Arzuhal Encümeninin 1 . IV . 

1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki. 
847 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/125) 505 

Manisa (Semi Ergin) 
14. — Arzuhal Encümeninin 15 . IV . * 

1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1757 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/116)'-" 340,341,343:345,347: 

348 
Maraş (Abdullah Ay t emiz) 
15. — Arzuhal Encümeninin 25 . II . 

1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
350 sayılı Kararın Umumi Heyette- görü
şülmesine. dair (4/111) 3,403,455:461 

Sivas (M. Nurettin Turgay) 
16. — Büyük Millet Meclisinin şifa ve 

iadei afiyet temennisinin, Sayın Reisicum
hura, Riyaset makamı tarafından arzına 
dair (4/119) 373 

Zonguldak (Edibe Sayar) 
17. —- Neşir yoliyle Veya Radyo İle İş

lenecek Bâzı Cürümler hakkındaki 6334 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifi
nin geri verilmesine dair' (4/113) 267 
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Sayfa 

Bilecik eski Mebusu (İsmail Aşkın) 
•1. — Arzuhal Encümeninin 8 . V . 1953 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 5981 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/7) - 50 

Erzurum eski Mebusu (Fefmi Çoban-
oğlu) 

2. — Arzuhal Encümeninin 1 . X I . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4088 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/13) 473,507:510 

Sayfa 
Kocaeli (Cemal Tüzün) 
3. — Fevkalâde Vaziyet Dolayısiyle 

Bâzı Vergi ve Kesimlere Zam İcrasına ve 
Bâzı Maddelerinin Mükellefiyet Mevzuuna 
Alınmasına dair olan 3828 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesindeki (vapurlarla) tâbiri
nin tefsiri hakkında (4/85) 99 

Mardin eski Mebusu (Kemal Türkoğlu) 
4. — Arzuhal Encümeninin 20 . I . 1954 

tarihli haftalık karar cetyelindeki 7756 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/54) 505 

TEKLİFLER 
Amasya (Mustafa Zeren) 
1. — Ordu ve Jandarma Kadroları Ha

ricindeki Hidematı Devlette Müstahdem 
Orduya Mensup Muvazzaf Zabit ve Mu
vazzaf Askerî Memurlar hakkındaki 1281 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadiline 
dair (2/118) ' 179,505 

Ankara (Ramiz Eren) 
2..— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 37 nci maddesinin 
tadili hakkında (2/126) 402 

Çanakkale (Servet Sezgin) 
3. — Süleymanoğlu Rüstem Çetînkaya'-

ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında (2/124) 340 

Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu) ve Çan
kırı (T ahir Akman) 

4. — Bitlis'in, Zeydan mahallesinden 
Ramazanoğlu Abdülkerim Zırhlı'ya vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında (2/119) 179 

Çorum (Sedat Baran) 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 32 nci maddesinin Ç ben
dinin değiştirilmesi hakkında (2/128) 473 

Denizli (A. Hamdı Sancar ve 39 arka
daşı) 

6. — Belediye Kanununun 23 ncü ve ek 
birinci maddeleriyle 6437 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/129) 473,474 

Elâzığ (Selâhattin Toker) 
7. — Doğu Üniversitesi kuruluşu hak

kında (2/121) 202 

8. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in, 
Demiryolları ve Limanlar İnşaatı için Ge
lecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişil
mesi hakkındaki 5413 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (2/131) 504 

idare Âmirleri Kütahya (İhsan §erif 
özgen), îzmir (Mehmet Aldemir) ve Balı
kesir (Ahmet Koçabıyıkoğlu) 

9. — înşa edilmekte olan yeni Büyük 
Millet Meclisi binasiyle müştemilâtına ya
pılacak tefriş ve tezyin işlerine ait taahhüt 
icrasına mezuniyet verilmesine dair (2/12'5) 372 

istanbul (Hadi Hüsman ve dört arka
daşı) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Tel
graf ve Telefon işletmesi Kuruluşu hak
kındaki 6145 sayılı Kanunun geçici VI nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/122) - 202 
. izmir (Halûk ökeren) ve Kayseri (İb

rahim Kirazoğlu) 
11. —- Noter Kanununun 5928 sayılı 

Kanunla muaddel 18 nci maddesinin kal
dırılmasına ve 4782 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 71 nci maddesi ile 4166 sayılı 
Kanunla değiştirilen 73 ncü maddesinin 
tadiline dair (2/115) 2:3 

Kastamonu (Ali Muzaffer Tanöver) 
12. — Bina Vergisi Kanununun 2413 

sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi- • 
nin 7 numaralı fıkrasının tadiline ve bu 
kanuna muvakkat bir madde eklenmesine 
dair (2/130) 473 



Sayfa 
. Keyseri (Jlakkı Kurmel) 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 100 ncü maddesinin 
5 nci bendinin tadili ve bir fıkra ilâvesi 
hakkında (2/127) 445 

Kocaeli (Cemal Tüzün) 
14. — Emekli Sndıkları Kanunları ile 

İhtiyarlık Sigortası Kanununa tâbi işlerde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında 

• T2/1'17) . 155 
Niğde (Basan Hayati Ülkün) 
15. — İlkokul Öğretmenleriyle İlkokul 

öğretmenliğinden Gelip de Muhtelif Dere
celi Okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti Teş
kilâtında Çalışanların Aylık Dereceleri hak
kındaki 6273 sayılı. Kanuna ek kanun tek
lifi (2/120) 179 

Rize (İzzet Akçal) ve Niğde (Hüseyin 
Avni Göktürk) 

16. — Muamele Vergisi Kanununun 9 
ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/116) 98 

Zonguldak (Edibe Sayar) 
17. — Basın Kanununun 33 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkında (2/123) 220 
403,466.470,484:502 

Ankara (Talât Vasfi öz) 
1. — Meskenden gayri işlerde kullanılan 

gayrimenkullerin kiralanması hakkında 
(2/6) ' 505 

Denizli (Baha Ak§it) 
2. — Belediye Kanununa bâzı maddeler 

» 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri-
rinin kaldırılmasına dair 5669 sayılı Kanu
na ek kanun teklifi (2/91) 373,418:420 

Erzurum (Abdülkadir Eryuri ve 60 
arkadaşı) 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadillerinin Ad-

Sayfa 
üye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (2/77) ' 403,466 

, İstanbul (Fiiruzan Tekil) ve (Celâl 
Türkgeldi) 

4. — Millî Korunma Kanununun Tadili 
hakkındaki 6084 sayılı Kanunun değiştiril
mesine dair (2/26) 505 

İzmir (Halûk ökeren) ve Kayseri (İb
rahim Kirazoğlu) 

5. — Noter Kanununun 5928 sayılı Ka
nunla muaddeM8 nci maddesinin kaldırıl
masına ve 4782 sayılı Kanunla değiştirilmiş ı 
olan 71 nci maddesi ile 4166 sayılı Kanunla 
değiştirilen 73 ncü maddesinin tadiline dair 
(2/115) 403,461 

Kocaeli (Selâmı Dinçer ve 7 arkadaşı) 
6. — Hâkimler Kanununun 5457 sayılı 

Kanunla değiştirilen 47,56,58 ve 60 nci mad
delerinin tadiline dair (2/75) 110,181:182, 

227:229,247:249 
Rize (İzzet Akçal) ve Niğde (Hüseyin 

Avni Göktürk) 
7. -— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun

lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair (2/17) 259,280:295,308-:310,310:332,352: 

360,361,377:398,420:423,464,484,510 
Sinob (Server Somuncuoğlu) 
8. — Bina kiraları hakkında (2/33) 505 
Trabzon (Emrullah Nutku) 
9. — Millî Korunma Kanununun 6084 

sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin tadili hakkında (2/35) . 505 

Trabzon (Mahmut Goloğlu) 
10. — Türk Ceza Kanununun 6İ23 sa

yılı Kanunla muaddel 46 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/84) 110,165:176 

Zonguldak (Edibe Sayar) 
11. — Neşir Yoliyle veya Radyo İle İş

lenecek Bâzı Cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının tadili hakkında (2/103) 267 



TEZKERELER 
Sayfa 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geriverme istekleri 
1. — Asker Ailelerinden Mul^aç Olan

lara Yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair olan kanun lâyihasının gerive-
rilmesi hakkında (3/197) ' 507 

2. :— Bankalar kanunu lâyihasının ge
ri verilmesine dair (3/179) 3 

3. — Menkul ve Gayrimenkul Emval 
ile Bunların intifa Haklarının ve Daynî 
Vergilerinin Mektumlarinı Haber Veren- » 
lere Verilecek İkramiyelere dair 1905 sayı
lı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası
nın tefsiri hakkındaki tezkerenin gerive-
rilmesine dair .(3/180) 3 

Muhtelif 
İ. — Takip ve tahsiline, mahal veya im

kân görülemiyen 438 516,67 liranın terkini 
ve 3 271,40 liranın affı hakkında (3/195) 473 

2. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1950 yılı bilançosu ile Denetçi raporunun 
gönderildiğine dair (3/196) 473 

1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1950 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabına 
ait raporun gönderildiğine dair (3/32) 505 

2. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1951 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabına ait 
raporun gönderildiğine dair (3/33) 505 

3. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1952 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabına ait 
raporun gönderildiğine dair (3/34) 505 

. 4. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1953 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabına ait 
raporun gönderildiğine dair (3/38) 505 

ölüm cezalan 
1. — Gölpazarı kazasının Karaağaç kö

yünden îbralıimoğlu Abdullah ibiş'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında ' 
(3/182) • • ' * 43,259,279 

2. — Mustafa Sabrioğlu Ahmet Hayati 
Karaşahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/184) 43,202,224:227 

Sayfa 
1. — Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş ; 

nahiyesine bağlı Alan köyünden Raşidoğlu 
Ahmet Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/162) 191,207:217 

Tefsir isteği 
1. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu

nun 273 ncü maddesi hükmünün, askerî 
mahkemelerden verilen ve umumi ceza ev
lerinde infazı gereken cezalara da şâmil 
olup olmadığı hususunun tefsirine dair 
(3/135) ' 403,461:464 

2. — Menkul ve Gayrimenkul Emval 
ile Bunların intifa Haklarının ve Daimî 
Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere 
Verilecek ikramiyelere dair 1905 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 
nin tefsiri hakkında (3/40) 3 

Teşriî masuniyetler 
1. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/187) 259 

1. — Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'-, 
m, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/13) •'' 159:165 

BÜYÜK MİLLET MECLlSl REİSLİĞİ 
TEZKERELERİ 

1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan istanbul Mebusu Nuri Ya-
mut'un tahsisatı hakkında (3/189) 342 

2. — B u toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Yozgad Mebusu Ömer 
Lûtfi Erzurumluoğlu'nun tahsisatı hakkın
da (3/190) ' , 342:343 

3. — Sayın mebuslardan bâzılarına 
izin verilmesi hakkında (3/185) . 179:180 
(3/188). 341:342 
(3/194) ~ , 506:507 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1. — Yeniden bir Devlet Vekâleti ih-

dasiyle Hariciye Vekili Fuad Köprülü'-
nün, Devlet Vekâletine tâyin edildiğine 
ve Hariciye Vekâleti Vekilliğinin Başve
kil Adnan Menderes tarafından ifa edile
ceğine dair (3/192) , 341 
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7. — Devlet Orman İşletmeleriyle ke

reste fabrikalarının 1950 yılı muamelele
ri hakkında tanzim edilen raporun bilân-
çolariyle' birlikte sunulduğuna dair 
(3/102) .. ' • 47,50,54,70:73 

8. — Devlet Orman İşletmeleriyle ke-, 
reste'fabrikalarının 1951 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilânço-
lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/103) 47,50, 

54/70:73 
9. — Devlet Orman İşletmeleriyle ke

reste fabrikalarının 1952 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilânço-
lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/23) 47,50, 

54,70:73 
10..— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin, su
nulduğuna dair (3/104) 47,50,54,74:77 

11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1952 malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğun dair (3/85) 47:48,50,54,78:81 

12. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1952 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/39) ' 48:49,50,54,82:85 

13. — Orman Umum Müdürlüğünün 
195.2 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat ^beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/119) , 46:47,50,54,66:69 

14. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin .sunulduğuna dair (3/41) 49,50,55,86:89 

ENCÜMEN REİSLİKLERİNDEN GELEN 
TEZKERELER 

• . *" S a y f a 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 
TEZKERELERİ 

1. —• Divanı Muhasebatta açık bulunan 
bir Daire Reisliği ile üç âzalık için seçim 
yapılması hakkında (3/193) 245 

2". — İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/183) 43 

3. — İstanbul Üniversitesinin 1952 büt-
•;•'.., çe yılı hesabı katisine ait mutabakat be-

" yânnamesinin sunulduğuna dair (3/191) 340 
4. — Ankara Üniversitesinin 1953 büt

çe yılı hesabı katisine , ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/198) 504:505 

5. — Orman Umum Müdürlüğünün 1953 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 

_, beyannamesinin sunulduğuna dair (3/181) 3 

1. — Ankara Üniversitesi 1952 bütçe 
yılı hesabı katisine ait V mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/92) 49:50,55, 

90:93 
2. — Devlet Havyolları Umum Mü

dürlüğü 1951 bütçe yılı. hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/98) 45,50,54,58:61 

-3. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1952 bütçe yılı hesabı katîsi-

.. ne. ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/157) 45:46,50,54,62:65 

' 4 . —Devlet Orman İşletmeleriyle ke
reste , fabrikalarının 1947 yılı muamelele
ri hakkında tanzim edilen raporun bilân-

çolariyle birlikte sunulduğuna dair (3/99) 47,50, 
54,70:73 

5. — Devlet Orman İşletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1948 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilânço-

/"•••'•" lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/101) 47,50, 
- ; 54,70:73 

6. — Devlet Orman İşletmeleriyle ke
reste .fabrikalarının 1949 yılı muameleleri 
hakkınd" tanzim edilen raporun bilanço- * 
lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/1.01) . 47,50, 

54,70:73 

Bütçe Encümeni Reisliği tezkeresi 
1. — Koeeli Mebusu Selâmi Dinçer 

ve 7 arkdaşmın, Hâkimler Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değiştirilen 47, "56, 58 
ve 60 ncı maddelerinin tadiline dair ka
nun teklifi hakkında (2/75)". 110,181:182.227: 

229,247:248 
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SABIK ZABIT HULÂSALARI 

Sayfa 
28.11.1955 tarihli 52 nci İnikat Zap

tının hulâsası - 2 
2 1 . I I I . 1955 tarihli 53 ncü inikat Zap

tının hulâsası .43 
' 23 . I I I . 1955 tarihli 54 ncü inikat Zap
tının hulâsası , : 97:98 

25 . I I I . 1955 tarihli 55 nci inikat Zap
tının hulâsası 154:155 

28 . I I I . 1955 tarihli 56 nci înikat Zap
tının hulâsası 178 

30. I I I . 1955 tarihli 57 nci înikat Zap
tının hulâsası 190 

1 . I V . 1955 tarihli 58 nci înikat Zap
tının hulâsası 202 

4 . I V . 1955 tarihli 59 ncu înikat Zap
tının hulâsası 220 

6. IV . 1955 tarihli 60 nci înikat Zap

tının hulâsası 
8. I V . 1955 .tarihli 61 

tının hulâsası 
11 . I V . 1955 tarihli 62 

tının hulâsası 
1 3 . I V . 1955 tarihli 63 

tının hulâsası 
15. IV . 1955 tarihli 64 

tının hulâsası 
18. I V . 1955 tarihli 65 

tının hulâsası 
20. I V . 1955 tarihli 66 

tının hulâsası 
25 . I V . 1955 tarihli 67 

tının hulâsası 
26 . I V . 1955 tarihli 68 

tının hulâsası 

YOKLAMALAR 
3 
44 
99 
156 
179 
191 
203 
221 
259 

» 

nci înikat Zapr 

nci înikat Zap-

ncü înikat Zap-

ncü înikat Zap-

nci înikat Zap-

ncı înikat Zap-

Sayfa 
258 
\ 
266 
„. 

298 

340 

372 

402 

.444:445 . 
nci înikat Zap-

nci înikat Zap-

/ 
472 

504 

267,283 
299 
341 
373 
403 
446 
474 
506 

Sayfa Sütun Satır 

TASHİHLER 

Yanlış Doğru 

8 
9 
23 
33 
33 
192 
345 
435 

, • 2 " " 

1 
2 
1 

- 2 
2 
2 V 
2 

35 
3 
27 
26 
7 
36 . 
42 
44 

tabanlardaki tavanlardaki 
bâzı musluklardan, musluklar bâzı musluklar 
yaşıyan yaşanılan 
biz, bize yalan, memurlar yalan bize memurlar yalan 
komisyon komisyona 
sözlü yazılı ' 
Devletimizi davetimizi 
şirketler bir şirketler gibi bir 

Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar 
Sayfa 

55:57,112,196,249,296,361 



Tahlilî fihrist 

Sayfa 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Kon

ya) - Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Koca
eli ceza evinden Ayşe Kaçmaz hakkında 
Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbatala
rı münasebetiyle 448,449,452,453 

Samet Ağaoğlu (İşletmeler Vekili) -
Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm Muş ova
sının hangi cins hububat yetiştirmeye da
ha müsait olduğu, şeker pancarı yetiştiği 
takdirde bir şeker fabrikası kurulmasında 
fayda mülâhaza edilip edilmediği, hayvan 
yemleri nebatı yetiştirmek hususundaki 
bilgilerden ve uzun vadeli borçlanma yoliy-
le küçük ziraat aletlerinden köylünün isti
fadelerinin i:emin edilip edilmiyeceği hak
kındaki sualine cevâbı 104 

— Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
Zonguldak kömür havzasında vukua gelen 
müessif grizu neticesinde ölen ve yarala
nanların sayısı ile dul ve yetimlerine ne 
şekilde yardım yapıldığına ve infilâki mey
dana getiren sebeplere dair sualine cevabı 100, 

102 
.— Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'-

ın, Edremit'deki demir cevheri rezervinin 
neden ibaret olduğuna ve' ne suretle kıy-
metlendirildiğine dair sualine cevabı 260 
T İzzet Akçal (Rize) - Ordu'nun Ünye 
kazasının Karakuş nahiyesine bağlı Alan 
köyünden Reşitoğlu Ahmet Sütçü'nün 
ölüm cezasına çarptirılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle- 214,215 

'—v Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 292 

Refet Aksoy (Ordu) - 5680 sayılı Basın 

Sayfa 
Kanununun 33 ncü maddesinin tadiline 
dair olan kanun münasebetiyle 467 

—- Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 309,318 

Baha Akşit (Denizli) - Belediye Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair 5669 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ^ 
münasebetiyle 418 

İhsan Aktürel (Yozgad) - İstanbul Ka-
palıçarşısıhın tamir, ve ihyası hakkındaki 
kanun münasebetiyle 234,239,242,351 

— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 289,317,389, 

390 
Yunus Muammer Alakant (Manisa) -

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında ka
lacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki ka
nun münasebetiyle 408 

Fikri Apaydın (Reisvekili) - Millî Sa-
raylardâki eşyaya dair Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeninin tezkeresi münasebe
tiyle 157,158 

— Ruzname hakkında 159 
— Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, 

Viyana'da toplanan 43 ncü Parlâmentolar-
arası Konferansa iştirak eden mebusların 
tesbiti işine dair sualine cevabı 192 

Vacid Asena (Balıkesir) - Mustafa Sab-
rioğlu Hayati Karaşahin'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında. Başvekâlet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle , 2 2 6 

— Tescil edilmeyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 280,318;319, 

320,327,422 



Sayfa 
Sebati Ataman (Zonguldak) - Tescil 

edilmeyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tesciline dair kanun tek
lifi münasebetiyle \ 328,331,386,387,389,390 

Sırrı Atalay (Kars) - Maraş Mebusu 
Ahmet Bözdağ'ın, teşriî masuniyetinin 
kaldırılmaşina dâir Muhtelit Encümen 
mazbatası münasebetiyle 160,164 

— Mustafa Sabrioğlu " Hayati Karaşa-
hin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle •- 347,348 

Necini Ateş (İstanbul) - Baraj İnşaa
tı Dolaylsiyle Sular Altında Kalacak Ka
saba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 409 

Raif Aybar (Bursa) - İstanbul Kapa-
lıçarşı'sının Tamir ve İhyası hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 237,246 

- İhsan Bas (Tokad) - İstanbul Kapalı-
çarşı'sının Tamir ve İhyası hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 243,244 

Hüseyin Balık (Zonguldak) - Edremit'
teki demir cevheri» rezervinin neden iba
ret olduğuna ve ne suretle kıymetlendiril-
diğine dair suali münasebetiyle 261 

— Memleketimizde giyim ve inşaat 
malzemesi yapan fabrikaların aded ve ka
pasitelerine, hammadde ve yedek parça 
için döviz taleplerinin yıllık miktarına ve 
hususi sektörle devlet sektörü nispetlerine 
dair suali münasebetiyle 270,277 

— Yılllrk kahve ihtiyacımızın kaç ton 
olduğuna ve nispetsiz fiyat yükselişinin 
sebeplerine dair suali münasebetiyle 278 

Kemal Balta (Rize) - Askerî Muhake-
' me Usulü Kanununun 273 ncü maddesi 

hükmünün, askerî mahkemelerden veri
len ve umumi ceza evlerinde infazı gere
ken cezalara da şâmil olup olmadığı hu
susunun tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi ve Millî Müdafaa ve Adiliye encümen
leri mazbataları münasebetiyle 463 

— Baraj İnşaatı Dolayısiyle Sular Al-

Sayia 
Hidayet Aydıner (Konya) - 5680 sayılı 

Basın Kanununun 33 ncü Maddesinin Ta
diline dair plan Kanun münasebetiyle 468,486, 

491 
— Dikkatsizlik ve tedbirsizlik netice

si ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 
Kocaeli ceza evinden Ayşe Kaçmaz hakkın
da Adliye ve'Arzuhal encümenleri mazba
taları münasebetiyle 52 

— Fidanlıklı ceza evleri kurulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair 
suali münasebetiyle 206 , 

— Tescil edilmeyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 354,355 

Abdullah Ay temiz (Maraş) - Re'sen 
emekliye sevk edilmiş olan Ferit Arraç 
hakkında Arzuhal Encümeni kararı müna
sebetiyle . -455,457,460 

tında Kalacak Kasaba, Köy ve Arazi hak
kındaki Kanun münasebetiyle 416 

— 5680 sayılı Basın Kanununun 33 
ncü maddesinin tadiline dair olan Kanun 
münasebetiyle 499 

Enver Batumlu (Seyhan) - Baraj İnşa
atı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak Ka
saba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 411,413 

Hikmet Bayur (Manisa) - Emekli Ge- ' 
neral Cafer Tayyar Eğilmez hakkında Ar
zuhal Encümeni kararı münasebetiyle 508 

— Göktaşı ve potas gibi ilâçların bir 
an önce yurdumuza getirilmesi ve gelecek 
olanların karaborsaya düşurülmemesi hu
susunda ne gibi# tedbirler alındığına dair 
suali münasebetiyle • 223 

— Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş 
nahiyesine bağlı Alan köyünden Reşitoğ-
lu Ahmet Sütçü'nün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 210 

Mustafa Kemal Biberoğlu (Çorum) -
Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş nahi-



- w -
Sayfa 

yesine bağlı Alan köyünden Reşitoğlu Ah
met Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle - , 212,214 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Türk Ceza 
Kanununun 6123 sayılı Kanunla değişti-, 
rilen 46 ncı maddesinin tadiline dair ka
ntin lâyihası münasebetiyle (Akıl hastalı
ğına müptelâ olanların işledikleri suçlar 
hakkında) 173 

Mehmet Cemil Behgü (Ordu) - Hâkim
ler Kanununun 5457 numaralı Kanunla 

muaddeli 47, 56, 58 ve 60 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 

Sayfa 

228 

— Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ-m 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebe
tiyle 159,163 

— Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla değiştirilen 46 ncı maddesinin. 
tadiline dair kanun lâyihası münasebe
tiyle (Akıl hastalığına müptelâ olanların 
işledikleri sıiçlıar hakkında) 171 

' Şefik Çağlayan (Muş) - Muş ovasının 
hangi cins hububat yetiştirmeye daha mü
sait olduğu, şeker pancarı yetiştiği takdirde 
bir şeker fabrikası kurulmasında fayda mür 
lâhaza edilip edilmediği, hayvan yemleri 
nebatı yetiştirmek hususundaki bilgilerden 
ye uzun vadeli borçlanma voliyle "küçük zi
raat aletlerinden köylünün istifadelerinin 
temin edilip edilmiyeceği hakkındaki suali 
münasebetiyle 104 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - İstanbul 
Kâpalıçarşısı'mn tamir ve ihyası hakkın
daki kanun, münasebetiyle 245,246 

Osman Şevki Çiçekdağ (Adliye Vekili) -, 
Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 

ncü. maddesi hükmünün, Askerî Mahkeme
lerden verilen ve umumi ceza evlerinde in-. 
fazı gereken cezalara da şâmil olup olma
dığı hususunun tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Müdafaa ye Adliye en
cümenleri mazbataları münâsebetiyle 461 

— 5680 sayılı Basın Kanununun 33 nöü 
maddesinin tâdiline dair olan Kanun mü
nasebetiyle .... 468 

— Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
fidanlıklı ceza evleri kurulması Hususunun 
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine 
cevabı 206 

— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 317,318 

D 
Sabri Dilek (Trabzon) - Ahmet Gün

gör'ün, hükümlü olduğu cezanın affı hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle ; • • 279 

— 5680 sayılı Basın Kanununun 33 ncü 
maddesinin tadiline dair olan Kanun müna
sebetiyle . , , 496,499 

— Trabzon vilâyetinin ' Şalpazarı ve 
Köprübaşı nahiyelerinin tam teşkilâtlı hale 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 

dair suali münasebetiyle 262,263 
Hilmi Dura (Kastamonu) - Dikkatsiz

lik ve tedbirsizlik neticesi ölüme sebebiyet 
vermekten hükümlü Kocaeli ceza evinden 
Ayşe Kaçmaz hakkında Adliye ve Arzuhal 
encümenleri mazbataları münasebetiyle 449,453 

Bahadır Dülger (Erzurum) - Tescil 
edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tesciline dair kanun tek
lifi münasebetiyle 292,295 



Sayfa 
Selim Ragıp Emeç (Bursa) - 5680 sa

yılı Basın Kanununun 33 neü maddesinin 
tadiline dair olan kanun münasebetiy
le 469,496 

—• Dikkatsizlik, ve tetbirsizlik netice
si ölüme sebebiyet vermekten hükümlü; 

Kocaeli ceza evinden Ayşe Kaçmaz hak
kında Adliye ve Arzuhal encümenleri maz
bataları münasebetiyle 51 

— Mustafa Sabrioğlu Hayati Karaşa-
hin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 224 

Muhlis Erdener (Bursa) - Emekli Ge
neral Cafer Tayyar Eğilmez hakkında Ar-' 
zuhal Encümeni kararı münasebetiyle 507 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban- . 
kası Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklen
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle. 430, 

. . 432,434 
Hasan Erdoğan (Kars) - 5680 sayılı 

Basm Kanununun 33 ncü Maddesinin Ta
diline Dair Olan Kanun münasebetiyle 487 

— Son zamanlarda hissedilen Röntgen 
Filmi darlığının sebeblerine ve bu darlı
ğın izalesi için ne gibi tedbirler alındığı
na dair suali münasebetiyle 404 

Semi Ergin (Manisa) - Mustafa. Sabri
oğlu Hayti Karaşahin'i ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 343 

Şevki Erker (Erzurum) - Baraj İnşa
atı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak Ka
saba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle , 377,411,414,415,416,423,424 

Müfit Erkuyumcu (Bursa) - 5680 sayı
lı Basm Kanununun 33 ncü Maddesinin 
Tadiline dair olan Kanun münasebetiy
le 487,495,496 

— Dikkatsizlik ,ve tetbirsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Ko
caeli cezaevinden Ayşe Kaçmaz hakkında 

Sayfa 
Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 53 

— İstanbul Kapalıçarşısmm Tamir ve 
İhyası hakkındaki Kanun .münasebetiyle 240,243 

— Tescil edilmeyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların .cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 422 

—; Türk Cza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla değiştirilen 26 ncı maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiy
le (Akıl hastalığına m,üptelâ olanların iş
ledikleri suçlar hakkında) 170 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası Kanununun Bâzı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir" Madde Ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le • 433,434,435,436 

Agâh Erozan (Bursa)- Kuduzla mü
cadele için ne gibi tedbirler alındığına ve 
bu hususta tatbik edilen tedavi usullerine 
dair suali münasebetiyle 300 

— Millî Saraylardaki eşyaya dair Mec
lis Hesaplarının Tetkiki Encümeninin tez
keresi münasebetiyle 25,26,27,28;31,32,36 

Abdülkadir Eryurt (Erzurum) - Baraj 
İnşaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanun 

, münasebetiyle 417 
— 5680 sayılı Basın Kanununun 33 ncüs 

Maddesinin Tadiline dair Olan Kanun mü
nasebetiyle 490,494 

-— Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi 
Ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Ko
caeli Ceza Evinden Ayşe Kaçmaz hakkın
da Adliye ve Arzuhal encümenleri mazba
taları münasebetiyle 53 

Ömer Lütfü Erzurumluoğlu (Yozgad) -
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan 
doğan çocukların cezasız tesciline dair ka
nun teklifi münasebetiyle , 321 

Mekki Sait Esen (Balıkesir) - 5680 sa
yılı Basın Kanununun 33 ncü maddesinin 
Tadiline dair Olan Kanun münasebetiyle 469, 

489,490,492,495,496,497 



Hüseyin Fırat (içel) - Maraş Mebusu 
Ahmet Bozdağ'm, teşriî masuniyetinin kal-

— 2& 
F 

Sayfa 
dırılmasma dair Muhtelit Encümen maz
batası münasebetiyle 

Sıyfa 

160 

Namık Gedik (Dahiliye Vekili)^- Elâzığ 
Mebusu Selâhattin Toker'in, polis ve jan
darma karakollariyle zabıta âmir ve me
murları yetiştiren okulların sayısına, ya
bancı memleketlere tahsile gönderilen za
bıta memurlarından ne kadarının meslekte 
çalıştığına, zabıtanın tevhidi için ne gibi 
hazırlıklar yapıldığına, Polis Radyosu ile 
polis ve jandarma telsiz istasyonlarının fa
aliyetine dair sualine cevabı 475 

— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 314 

— Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 
Trabzon vilâyetinin Şalpazarı ve Köprü
başı nahiyelerinin tam teşkilâtlı hale geti
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine cevabı • 262,263 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Türk Ce
za Kaınmunun 6123 sayılı Kanunla değiş
tirilen 46 ncı maddesinin tadiilne dair 
kanun lâyihası münasebetiyle (akıl hasta
lığına müptelâ olanların işledikleri suçlar 
hakkında) 165,170,175,176 

351 

Hüseyin Avni Göktürk (Niğde) - İstan
bul Kapalıçarşısı'nın Tamir ve İhyası hak
kındaki Kanun münasebetiyle 

• -— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle * 281,284,286, 

310,386,392,394 
îhsan Gülez (Bolu) - Türkiye Cumhuri

yeti Merkez Bankası Kanununun bâzı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Madde Eklenmesi hakkındaki Ka-
nun münasebetiyle 

-Turan Güneş (Kocaeli) - Baraj İnşaatı 
Dolayısiyle Sular Altında Kalacak Kasaba, 
Köy ve Arazi hakkındaki Kanun münase
betiyle 

— 5680 sayılı Basın Kanununun 33 ncü 
Maddesinin Tadiilne dair Olan Kanun mü
nasebetiyle 

— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 283,315,358, 

360,390 

430 

417 

492 

H 
ismail Hadımhoğlu Denizli) - Or

dunun ünye kazasının Karakuş na-
yesine bağlı Alan köyünden Reşidoğlu 
Ahmet Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 211, 

212 
Mehmet Hazer (Kars) - Baraj İn

şaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 414,415,416 

— Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Bele
diye Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu. kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına dair 5669 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle 420 

— Ege bölgesinde 7, 18 Mart ve 8 Ni
san 1955 tarihlerinde vukua gelen don hâdi
sesinde bağların ve tütün fidelerinin ne 
nispette zarar gördüğüne, müstahsıla yar
dım hususunda ne gibi tedbirler alındığına 
dair sorusu münasebetiyle 446 



— 30 — 
Sayfa 

ihyası hakkındaki Kanun münasebetiyle 236, 
239,241,244,246,308 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 431,432,433, 

434 

.Sayfa 
Hadi Hüsman (İstanbul) - Baraj İn

şaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 410,415,416,417 1 

— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 24 ncü maddesinin tadili hakkın
daki Kanun münasebetiyle 264 

— İstanbul Kapalıçarşısınm tamir ve | 

Tevfik Heri (Reisvekili) - Millî saray-
lardaki eşyaya dair Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeninin tezkeresi ve Kars Me
busu Ali Yeniaras'm, İkinci Dünya Harbi 
sırasında İstanbul'dan Anadolu'ya nakle
dilen ve son zamanlarda da Maliye Vekâle
tinden. alınarak Meclis sığmağında muha
faza edilmekte olan avani ve zikıymet eşya 
hakkındaki sualine cevabı, 5,24,26,28,31,34,35,36 

Halil îmre (Balıkesir) - Re'sen emek
liye sevk edilmiş olan Ferit Arraç hak
kında Arzuhal Encümeni kararı münase
betiyle * 459,460" 

Hâmid Şevket İnce (Erzurum) - Emek
li General Cafer Tayyar Eğilmez hakkm-

- Enver Karan (Antalya) - Türk Ceza 
Kanununun 6123 sayılı Kanunla değiştiri
len 46 ncı maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası münasebetiyle (Akıl hastalığına 
müptelâ olanların işledikleri suçlar hak
kında) 168 

Selâhattin Karayavuz (Trabzon) -
5680 sayılı Basın Kanununun 33 ncü mad
desinin tadiline dair olan Kanun münase
betiyle 493,494,499 

Behçet Kayaalp (Burdur) - Dikkatsiz
lik ve tedbirsizlik neticesi ölüme sebebi
yet vermekten hükümlü Kocaeli Ceza 
Evinden Ayşe Kaçmaz hakkında Adliye 
ve Arzuhal encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle 447 

da Arzuhal Encümeni kararı münasebe
tiyle 509 

— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun- . 
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 281,286,313, 

314 
Sabri îşbakan (Ordu) - Baraj İn

şaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle * 424 

— Ordu'nun Üünye kazasının Karakuş 
nahiyesine bağlı Alan köyünden Reşidoğlu 
Ahmet, Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 214 

Salih Fuad Keçeci (Eskişehir) - Millî 
Saraylardaki eşyaya dair Meclis Hesapla
rının Tetkiki Encümeninin tezkeresi mü
nasebetiyle- 25,29,31,36 

Cemal Kıpçak (Zonguldak) -. Mustafa 
Sabrioğlu Hayati Karaşahin'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 227 

Nusret Kirişçioğlu (Zonguldak) - As
kerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 
ncü maddesi hükmünün, Askerî Mahke
melerden verilen ve umumi ceza evlerinde 
infazı gereken vezalara da şâmil olup ol
madığı hususunun tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Adliye 

K 
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encümenleri mazbataları münasebetiyle 461,463 
—r 5680 sayılı Basın Kanununun 33 ncü 

maddesinin tadiline dair olan kanun mü
nasebetiyle 467,468,469,488,489,490,491, 

493,494,495,498,499,502 
— Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi 

ölüme sebebiyet, vermekten hükümlü Ko-
- caeli Ceza Evinden Ayşe Kaçmaz hakkın

da Adliye, ve Arzuhal encümenleri maz- y 

hataları münasebetiyle 451,454 
— Hâkimler Kanununun 5457 numa

ralı Kanunla muaddel 47, 56, 58 ve 60 ncı * 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 229,247 

— Mustafa Sabrioğlu Hayati Karaşa-
hin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 224 

— Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş 
nahiyesine bağlı Alan köyünden Reşitoğ-

;lu Ahmet Sütçü'nün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle .' ' 211,215,216 

— Tescil edilmiyen birleşmelerle, bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair ,kanun teklifi münasebetiyle 353,390 

Refik Koraltan (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi) - Misafir I rak Parlâmento 

Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) - As
kerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 ncü 
maddesi hükmünün, askerî mahkemelerden 
verilen ve umumi ceza evlerinde infazı ge
reken cezalara da şâmil olup olmadığı hu-. 
susunun tefsirine dair Başvekâlet tezkere
si ve Millî Müdafaa ve Adliye encümen
leri mazbataları münasebetiyle 463 

Sarf* 
Heyetinin Büyük Millet Meclisi Müzakera-
tını bir müddet takibetmeleri münasebe
tiyle nutku - 345 

Hulusi Köymen (Bursa) - 5680 sayılı 
Basın Kanununun 33 ncü maddesinin tadi
line dâir olan Kanun münasebetiyle 484 

— Emekli General Cafer Tayyar Eğil
mez hakkında Arzuhal Encümeni kararı 
münasebetiyle - 509 

Süleyman Kuranel (Ğazianteb) - Baraj 
inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak 
kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle - 375,406 

Adnan Menderes (Bajşvekil) - Millî Sa-
raylardaki eşyaya dair Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeninin tezkeresi münasebe
tiyle 33,34,35,36,37 

Abdülvehab Mercan Bey (Irak Meclisi 
Mebusan Reisi) - Hitabet kürsüsünden sa
yın mebuslara hitaben nutku 346 

Sudi Mıhçıoğlu (Manisa) - 'Suriye, Lüb
nan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, 
Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye hükümet
leri için Orman Siyaseti Eğitimi temin 
eden bir merkezin teşkili suretiyle teknik 
yardım yapılması gayesiyle Birleşmiş Mif-
letler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye7 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 
10 numaralı Ek Anlaşmanın onanması hak
kında Kanun lâyihası münasebetiyle 464 

— Millî Saraylardaki eşyaya dair Mec
lis Hesaplarının Tetkiki Encümeninin tez
keresi münasebetiyle 31 

— Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla değiştirilen 46 ncı maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiy
le (Akıl hastalığına müptelâ olanların işle
dikleri suçlar halikında) 172 
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Sami Orberk (Trabzon) - Zâbitan ve 
Askerî Memurların Maaşatı hakkındaki 
Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun İkinci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle, 425 '' 

Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum) - Dik
katsizlik ve tedbirsizlik neticesi ölüme se
bebiyet vermekten hükümlü Kocaeli Ceza 
evinden Ayşe Kaçmaz hakkında Adliye ve 
Arzuhal encümenleri mazbataları münase- . 
betiyle 52,53,453,454.!' 

— İstanbul Kapallıçarşı'smın Tamir ve 
İhyası hakkındaki Kanun münasebetiyle 241 

Sayfa 
— Mustafa Sabrioğlu Hayati Karaşa-

hin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da- Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle . 345,348 

•— Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş 
nahiyesine bağlı Alan köyünden. Reşit-
oğlu Ahmet Sütçü'nün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 210,216 

— Tescil edilmeyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 493 

ö 
Nedim ökmen (Ziraat Vekili) - K a r s 

Mebusu Mehmet Hazer'in, Ege bölgesinde 
• 7, 18 Mart ve 8 Nisan 1955 tarihlerinde 
vukuagelen don hâdisesinde bağların ve 
tütün fidelerinin ne nispette zarar gördü
ğüne, müstahsıla yardım hususunda ne gi
bi tedbirler alındığına dair sorusuna ce
vabı 446 

—. Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 
göktaşı ve potas gibi ilâçların bir an önce 
yurdumuza getirilmesi ve gelecek olanların 
karaboısaya'düşürülmemesi hususunda ne 
gibi tedbirler alındığına dair sualine ce
vabı 223 

— Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm, Muş 
ovasının hangi, cins hububat yetiştirmeye 
daha müsait olduğu, şeker pancarı yetiş
tiği takdirde bir şeker fabrikası kurulma
sında fayda mülâhaza edilip, edilmediği, 
hayvan yemleri nebatı yetiştirmek hususun
daki bilgilerden ve uzun vadeli borçlanma 
yol iyi e küçük ziraat aletlerinden köylü
nün isti f,adelerin in temin edilip edilmiye-
ceği hakkındaki sualine cevabı 103 

Muzaffer Önal (Çoruh) - Ordu'nun Ün
ye kazasının Karakuş nahiyesine bağlı 
Alan köyünden Reşitoğlu Ahmet. Sütçü'
nün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
• Başvekâlet tezkeresi ve, Adliye Encümeni 

mazbatası münasebetiyle 216 
Aziz Özbay (Urfa) - 5680 sayılı Ba

sın Kanununun 33 ncü maddesinin tâdili
ne dair olan kanun münasebetiyle 499 

Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) -
İstanbul Kapalıçarşısmm tamir ve ihyası 
hakkındaki kanun münasebetiyle 244,246 

—• Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş 
nahiyesine bağlı Alan köyünden Reşitoğlu 
Ahmet Sütçü'nün ölüm'- cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 207,20$) 

— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 328,378,394 

Halil Özyörük (Konya) - Dikkatsizlik 
ve tedbiı sizlik neticesi ölüme sebebiyet ver
mekten hükümlü Kocaeli ceza evinden Ay
şe Kaçmaz hakkında Adliye ve Arzuhal ' 
encümenleri mazbataları münasebetiyle 50,51, 

52,53,448 
— İstanbul Kapalıçarşısınm. tamir ve 

ihyası hakkındaki kanun münasebetiyle 306, 
349 

— Mustafa Sabrioğlu Hayati Karaşa- . . 
hin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Beşvekâlet tezkeresi ve Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 224 

- Ordu'nun Ünye kazasının'Karakuş 
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nahiyesine bağlı Alan köyünden Reşitoğlu 
Ahmet Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 

Sayfa 

208 

dair -kanun teklifi münasebetiyle 
— Türk Ceza Kanununun 6133 sayılı 

Kanunla değiştirilen 2'6 ncı maddesinin ta
diline dair kanun lâyihası münasebetiyle 
(akıl hastalığına müptelâ olanların işledik
leri suçlar hakkında) 

Sayfa 
380 

173 

Sadık Perinçek (Erzincan) - Maraş Me
busu Ahmet Bozdağ'm, teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına dair Muhtelit Encümen maz
batası münasebetiyle 

Hasan Polatkan (Maliye Vekili) -
Millî Saraylardaki eşyaya dair Meclis He : 

162 

saplarının Tetkiki Encümeninin tezkeresi 
münasebetiyle 24 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-; 
kası Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 427,429,480, 

435,436 

A. Hamdi Sancar (Denizli) - 5680 sa
yılı Basın Kanununun 33 ncü maddesinin 
tadiline dair olan Kanun münasebetiyle 491,495 

— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
la rdan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair Kanun teklifi münasebetiyle 379 

— Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Bele
diye Kanununa Bâzı Maddeler Eklenmesine 
Ve Bu Kanunun Bâzı Maddelerinin Kaldı
rılmasına dair 5669 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle 

Edibe Sayar (Zonguldak) - 5680 Sayılı 
Kanununun 33 ncü maddesinin tadiline 
dair olan Kanun münasebetiyle 

— Neşir Yolu île Veya Radyo île îşle-
•necek Bâzı Cürümler hakkındaki 6334 Sa
yılı Kanunun Birinci Maddesinin 3 ncü • 
fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifi
nin geriverilmesine dair takriri münase
betiyle 267 

Mehmet Ali Sebük (izmir) -. 5680 Sa
yılı 3asın Kanununun 33 ncü maddesinin 
tadiline dair olan Kanun münasebetiyle 468,489 

Nuri Sertoğlu (Sinob) - Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı 

418 

499 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir madde eklenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 426 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Ordu'nun 
tfnye kazasının Karakuş nahiyesine bağlı 
Alan köyünden Reşitoğlu Ahmet Sütçü '-
nün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni * 
mazbatası münasebetiyle 210 

•— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 294,396,397 

îlhan Sipahioğlu (îzmir) - 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle ' 264 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - İstanbul 
Kapalıçarşısmm tamir ve ihyası hakkın
daki Kanun münasebetiyle 240,243,245 

— Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş , 
nahiyesine" bağlı Alan köyünden Reşitoğ
lu Ahmet Sütçü'nün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası müımsobe-



Sayfa 
tiyle • . , 209,210 

— Tescil ecUlnıiyeri birleşmelerle bun-

Sayfa 
lui'daıı doğan çocukların,, cezasız tesciline 
dair olan kanun teklifi münasebetiyle 420,421. 

Halûk Şaman (Bursa) - Millî Saray-
lardaki eşyaya dair Meclis Hesaplarının 

Tetkiki Encümeninin tezkeresi münasebe
tiyle . 23. 

Tahjr Taşer (Kırşehir) - 5680 sayılı 
Basın Kanununun 33 ncü maddesinin ta
diline dair olan IÇanun münasebetiyle 487,488 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Baraj in
şaatı dolayısiyle sular altında kalacak ka
saba, köy ve arazi hakkındaki Kanun mü-' 
nasebetiyle . 376,410,412 

— Re'sen emekliye sevk edilmiş olan 
Ferit Arraç hakkında Arzuhal Encümeni 
kararı'münasebetiyle , 459,460 

— Sayın Cumhurreisi Celâl Bayar'ı 
hastanede Büyük Millet Meclisi namına 
ziyarete giden on kişilik heyet namına bu 
ziyaret hakkındaki intibaları münasebe
tiyle V ' '••. 398 

— 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 gaye
siyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat • 
Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imzalanan 10 numaralı Ek 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle . 464 

-— Tescil edilmeyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
dair kaiıun teklifi münasebetiyle " , 898 

Tevfik Bey (Irak Meclisi Mebusan 
Âzasından) - Irak Mecflisi Mebusan Reisi 
Abdülvehab Mercan Beyin Arapça iradet-
tikleri nutkun Türkçe tercümesini yaptı 347 

476 

384-

Selâhattin Toker (Elâzığ) - -Polis ve 
•Jandarma karakollariyle zabıta âmir ve 

'memurları yetiştiren okulların sayısına, 
' yabancı memleketlere tahsile gönderilen 

zabıta memurlarından ne kadarının mes
lekte çalışdığma, zabıtanın tevhidi için 
ne gibi hazırlıklar yapıldığına, polis rad
yosu ile polis ve jandarma telsiz istasyon
larının faaliyetine dair suali münasebe
tiyle -

— Tescil edilmeyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline 
(lair kanun teklifi münasebetiyle 

Muhlis Tümay (Manisa), - 5680" sayılı 
Basin-Kanununun 33 ncü Maddesinin Ta

hliline dair olan Kanun münasebetiyle. 467,485, 
.' -488,490,491,501 

— jVIaraş Mebusu Ahmet Bozdağ'ın, 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebe-v 
tiyle " 164,165 

Muhit Tümerkan (Sinob) - 5680 sayılı 
Basın Kanununun 33 ncü Maddesinin Ta
diline dair olan Kanun münasebetiyle 

— Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'm/ 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebe
tiyle 

—: liuzname hakkında 
— Viyana'da toplanan 43 ncü Parla- • 

mentolar arası Konferansa iştirak eden 
mebusların tesbiti işine çlair suali münase
betiyle 192,195 

501 

163 
153 
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_ Fahrettin Ulaş (İstanbul) -Türk iye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

.Kanuna Bir Madde Eklenmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 485,436 

İsmet Uslu (Seyhan) - Baraj inşaatı 
Dolayısiyle Sular Altında Kalacak Kasaba, 
Köy ve Arazi hakkındaki Kanun münase
betiyle \ 409,411,414 

. Behçet Uz (Sıhhat ye İçtimai Muavenet 
Vekili) - Bursa Mebusu Agâh Erozan'rtı, 
kuduzla mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına ve bu hususta tatbik edilen te
davi usullerine dair sualine cevabı 

• .+*- Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, son 
zamanlarda hissedilen röntgen filmi darlı
ğının sebeplerine ve bu darlığın izalesi 
için ne gibi tedbirler alındığına dair sua
line cevabı 

Sayfa 

299 

4Ö4 

Ü 

485 

Cevat Ülkü (Aydın) - 5680 sayılı Ba
ksın Kanununun 33 ncü Maddesinin Tadi
line dair Olan Kanun münasebetiyle 

— Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Ko-
caeli ceza evinden Ayşe Kaçmaz hakkın
da Adliye ve Arzuhal encümenleri mazba
taları münasebetiyle .... 449,452 
' Fethi Ülkü (Tunceli) - Zonguldak Kö

mür Havzasında vukua gelen müessif gri
zu neticesinde" ölen ve yaralananların sa
yısı* ile dul ve yetimlerine ne şekilde yar
dım yapıldığına ve infilâkı meydana geti-j 
ren sebeplere dair suali münasebetiyle 101 

Mehmet Ünaldı (Seyhan) - Tescil edil- f • 
miyen birleşmelerle bunlardan doğan ço
cukların cezasız tesciline dair kanun tek
lifi münasebetiyle . 282,283 

Rıza Yalçın (Kars) - İğdir- kazasına 
'gönderilen artezyen makinesine ve İğdır 

kazası ile Başköy nahiyesi köylerinin suya 
kavuşması hususunda ne, düşünüldüğüne 
dair suali münasebetiyle 222 

Sadettin Yalım (Kocaeli) - Denizli Me- . 
busu Baha. Akşit'in, Belediye Kanununa . 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5669 
sayılı 'Kanuna-ek Kanun teklifi nûtoıase-

, betiyle • ' . ' • " 419 
— Dikkatsizlik ve-tedbirsizlik neticesi 

ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Koca- „ 
eli cezaevinden. Ayşe Kaçmaz hakkında 
Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 50,51,447. 

— İstanbul Kapahçarşısmın tamir ve ih
yası hakkııldaki Kanun münasebetiyle 242,246 

Ali Yeniaras (Kars) - İkinci Dünya 
Harbi sırasında'İstanbul'dan Anadolu'ya 
nakledilen ve son zamanlarda da Maliye 
Vekâletinden alınarak Me.clis sığınağında 
muhafaza edilmekte olan'avani ve zikıymet 
eşya hakkındaki suali münasebetiyle 

SıtkıYırcah (İktisat ve Ticaret Veki
li) - Kars Mebusu Tİasan Erdoğan'm, son 
zamanlarda hissedilen röntgen filmi dar
lığının se'beplerine ve bu darlığın izalesi 
için ne gibi tedbirler alındığına dair suali
ne cevabı 

— Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık '-
in, memleketimizde giyim ve inşaat mal
zemesi yapan fabrikaların aded ye Jcapa-
sitelierine, 'hammadde ve yedelk parça için 
döviz taleplerinin yıllık miktarına ve hıı-

157 

404 
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susi sektörle devlet sektörü nispetlerine 
dair sualine cevabı» 268,274 

—- Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'-' 
in, yıllık jtahve ihtiyacımızın kaç ton ol
duğuna ve nispetsiz fiyat yükselişinin se
beplerine dair sualine cevaibı 277,279 

Kemal Yörükoğlu (Van) —Baraj înşa-

Sayfa 
atı Dolayısiyİe Sular Altında Kalacak Ka
saba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle ••.-.- 415,416 

— Tescil edilmiyen (birleşmelerle tan
lardan doğan gocukların cezasız tesciline 
dair kanun teklifi münasebetiyle 283,314, 

319,320,327,331,356,394,397,421 

Kemal Zeytinoğlu (Nafıa Vekili) -
Baraj İnşaatı Dolayısiyle Sular Altında 
Kalacak Kasaba, Köy ve Arazi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 376,407,408,409,410,412 

415,410 
— Kars Mebusu Rıza Yalçın'm, İğdır 

kazasına gönderilen artezyen makinesi
ne ve İğdır kazası ile Başköy nahiye
si köylerinin suya kavuşması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine ceva-
bı, 221 


