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Fihrist 

ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 
366 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

S*yfa 

İntihaplar 
1. — Avrupa Konseyi îstişari Asarcı-

'blesine iştirak edecek heyetin intihabı 52,59:60 
.2. — italya'yı ziyarete gidecek heye

tin intihabı 52,59:60 
İzinler 

1. — Antalya Mebusu Ahmet .Tokuş'a 
iki ay izin verilmesine dair (3/342) 278 

2. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/339) 252:253 
(3/358) 406:40T 

Tahsisat 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan İzmir Mebusu Ekrem Hayri 
Üstündağ'm tahsisatı hakkında (3/340) 253 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Seyhan Mebusu Salim S'er-
çe'nin tahsisatı hakkında (3/359) 407 

Teşriî masuniyetler 
1. — Gazianteb Mebusu" Salâhattin Ün-

lü'nün teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/346) 331 

2. — Kars Mebusu İbrahim Us'un teş- . 
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/326) 140 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/327). 140 

ÎCBA 

4. — Kars* Mebusu Sırrı Atalay ve 
Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına da
ir (3/328) 

5. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter-
men'in, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/347) 

6. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
. başı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında (3/329) 
(3/348) 
(3/349) 
(3/350) 

7. — Kocaeli Mebusu Sefer Göksel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/351) 

8. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/352) 
(3/353) 

9. — Urfa Mebusu Aziz özbay'ın teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/325) ' 

140 

331 

140 
331 
331 
331 

331 

3.31 
331 

114 

Vefat 
1, — Ankara Mebusu Şeref Kâmil 

Mengü'nün vefat ettiğine dair (3/330) 142: 
143 

VEKİLLERİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Ha

riciye Vekili Fuad Köfrülü ile birlikte ' -
İran'a yapacakları resmî ziyaretten avdet
lerine kadar Başvekile, Dahiliye Vekili 

HEYETİ 
Etem Menderes'in, Harieiye Vekiline de--,. 
işletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun Ve
killik etmeleri (3/322) . • ; % 

2. — Eski Devlet Vekili Mükerrem Sa- N 



Sayfa 
rol hakkında tahkikat yapmak üzere ku
rulan Muhtelit Encümenin vazife müdde
tinin uzatılması (3/324) 96:97 

3. — Holânda Kıraliyet Havayollarının 
Ankara'ya açacağı seferler için yapılacak 
törene, iştirakleri dolayısiyle memleket 
dışına çıkacak olan Nafıa Vekili Muam
mer Çavuşoğkı ve Münakalât Vekili Arif 
Demirer'in avdetlerine kadar Nafıa Ve
kiline Devlet Vekili Emin Kalafat'm ve 
Münakalât Vekiline de Dahiliye Ve
kili Etem Menderes'in vekillik etme
leri (3/337) 231:232 

4. — Irak'a giden Nafıa Vekili Mu
ammer Çavuşoğlu'nun dönüşüne kadar 
Devlet Vekili Emin Kalafat'in kendisine 

Sayfa 
Vekillik etmeleri (3/321) 96 

5. — İktisat ve Ticaret Vekilliğinden 
istifa eden Fahrettin Ulaş'm istifasının 
kabulü ile Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Hadi Hüsman'm İktisat ve Ticaret Vekâ
letine Vekillik etmeleri (3/323) 96 

6. — Muğla Mebusu Zeyyat Manda-
linci'nin, İktisat ve Ticaret Vekâletine 
tâyini (3/343) 309:310 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Hariciye Vekili Fuad Köprülü ve 
Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun dönüş
lerine kadar Hariciye Vekiline İşletmeler 
Vekili Samet Ağaoğlu'nun ve Ziraat Ve
kiline de Devlet Vekili Cemil Bengü'nün 
vekillik etmesi (3/338) 232 

KANUNLAR 

6707 

6:8 

8:9 

9:10 

İş kazalariyle Meslek hastalıkları 
ve Analık Sigortaları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna iki muvakkat madde ek
lenmesi hakkında Kanun 

6708 — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
6391 sayılı Kanunla muaddel 7, 16 
ve 22 nci maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna muvakkat bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun 

6709 — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununun 7 ve 27 nci maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair Kanun 

67İ0 — Hafta tatili hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili ve 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında Kanun 12:14 

6711 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 78 nci, maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 14:15 

6712 — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı hesabı 
katî Kanunu 4,14,20,27,28:31 

6713 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 
bütçe yılı hesabı katî Kanunu 4:5,14,20, 

27,32:35 
6714 — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 

Sayfa No. Sayfa 
1952 bütçe yılı hesabı katî Kanunu 5:6, 

14,20,36:39 
6715 — İstanbul Üniversitesinin 1952 büt

çe yılı hesabı katî Kanunu 6,14,20,27, 
40:43 

'• 6716 —• 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanu
nuna ek Kanun 10:12,16,20,44:47 

6717 — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı 
katî Kanunu 53,59,62,63,64:67 

6718 — Orman Umum Müdürlüğünün 
1953 bütçe yılı hesabı katî Kanunu 53:54, 

59,62,68:71 
'6719 — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
' Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesa

bı katî Kanunu 54:55,59,62,72:75 
6720 — İstanbul Teknik Üniversitesinin 

1953 bütçe yılı hesabı katî Kanunu 55, 
59,62,76:79 

6721 -— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü .1953 bütçe yılı hesabı ka
tî Kanunu 55:56,59,62,80:83 

,6722 — İstanbul Üniversitesi 1953 .bütçe 
yılı hesabı katî Kanunu 56,59,62,63,. 

. 84:87 
672Ş — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet

me Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe 



- $ _ -
No. Sayfa 

yılı Hesabı Katî Kanunu 56 :§7,59,62,63, 
f 88:91 

6724 — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde 
ilâvesi hakkında Kanun 15 :İ6,97:100 

6725 — Jet tayyareciliği- uçuş hizmetleri 
tazminat Kanunu 3,115:122,127,127,134, 

\ 135:138 
6726 — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-

riyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de-

. ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna bğlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılması hakkında 
Kanun ' 210,242:243 

6727 — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-
riyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de-

No. Sayfa 
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna ek Kanun 210, 243:246 

6728 — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-
riyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 210, 

246 
6729 — 1455 sayılı Askerî memurlar, hak

kındaki Kanuna muvakkat bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun 210,233, 

271:272 
6730 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti teşkilât ve memurları Kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve: 
4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 
olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellere kadro ilâve
sine dair Kanun 210,241:242,310:311,327 

KARARLAR 
1962 — Eski Devlet Vekili Mükerrem Sa-

rol hakkında tahkikat yapmak üzere 
kurulan Muhtelit Encümenin vazife 
müddetinin uzatılmasına dair 96:97 

1963— Kahire'de Ezher Üniversitesinde 
tahsil görmekte olan Türk talebenin 
askerlikten tecilleri mevzuunda Di
lekçe Komisyonunca ittihaz j olunan 
kararın kaldırılması hakkında 180 

1964 — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
209 ncu maddesinin tefsirine mahal 
olmadığına dair 231,273 

1965 — Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıt
kı Tırcalı, Maliye Vekili Hasan Polat-
kan ve Devlet Vekili, Başvekil Yar
dımcısı ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu haklarında tahki
kat yapmak üzere kurulan Muhtelit 
Encümenin vazife müddetinin uzatıl
masına dair 278:280 

1966 — İş Kanununun 5518 sayılı Kanun
la muaddel 1 nci maddesinin tefsiri
ne mahal bulunmadığına dair 95,231,272, 

281,290 

LÂYİHALAR 
1. — Ankara'nın Ege mahallesinde bu

lunan 4872 ada 1 parsel numaralı arsanın 
satışı hakkında (1/445) ^ 140 

2. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki 6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin tadiline dair (1/462) 330 

3. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, 
Eskişehir, Kırklareli ve Konya vilâyetle
rinde 1955 - 1956 yıllarında tabiî âfetler
den zarar görenlere yapılacak yardım hak
kında (1/472) 506 

4. — Basın Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline ve kanuna muvakkat bir mad^ 
de ilâvesine dair (1/475) 506,525:526 

5. — Belediye kanunu lâyihası (1/463) 330 
6. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/456) 

7. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik 

210 



Sayfa 
yapılması hakkında (1/4.50) 168 

8. — .Devlet memurları aylıklarının i 
I 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Dahiliye Vekâleti vilâyet memurları 
kısmına ilâve yapılması hakkında (1/464) 330 

9. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (1/451) 168 

10. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656' sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında (1/446) 140 ı 

11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum ! 
Müdürlüğü 1954 yılı hesabı katî kanun 
lâyihası (1/439) 3 

12. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Ka
nunla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra. 
eklenmesi hakkında (1/469) 330 

13. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 
6570 sayılı Kanunun 3 neü maddesine bir 
fıkra ile bir bent eklenmesine dair (1/465) 330 

14. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 
89 ncu maddeleri hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında (1/473) 506 

15. — Gider vergileri kanunu lâyihası 
(1/471) 424,485:486 

1.6. — Gümrük tarifelerindeki Eşya 
Tasnif Nomanklâtürüne mütedair 15 Ara
lık 1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine 
ait 1:, Temmuz 1955 tarihinde Brüksel'de 
imza edilen tashih protokolünün tasdiki 
hakkında (1/457) N 230:231 

17. — Hariciye Vekâleti kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı 
Kanunda yeçen bâzı tâbirlerin değiştirilme
sine dair (1/452) 1'oS • 

18. — Hükümete teknik yardım temi
nine dair Türkiye Cumhuriyeti' Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tanın Teş
kilâtı arasında imzalanan (.10 C) numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında (1/447) 140 

19. — Hususi idarelerden maaş alan 
ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, 

Sayfa 
taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğret
menler için teşkil edilecek Sağlık ve içti
mai Yardım San\lığı ile Yapı- Sandığına 
ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinin değişti-
rilmei hakkında (1/453) ' 168 

20. — İşçi Sigortaları Kurumu Kanu-
nuııun 5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci 
maddesinin tadili hakkında (1/442) 51 

21. —• Köy enstitüleriyle ük Öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
6234 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
(1/466) 330 

22. —- Köy kanunu lâyihası (1/467) 330 
23. — Neşir yoliyle veya radyo ile işle- , 

necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin 
tadiline dair (1/476) • 506,525:526, 

24. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiş
tirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerle 3017 sayılı Kanunun 00 nci 
maddesinin tadili hakkında (1/448) 140 

25. — Sınai mülkiyetin himayesine 
mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris İttihadı 
mukavelenamesiyle ticaret eşyası üzerin
de saİrte mahreç işaretlerinin men 'i hak
kındaki 14 Nisan 189.1 tarihli Madrit İti-
lâfnamesinin 2 Haziran 1934 tarihli Lon-
ra tadillerinin tasdiki hakkında (1/440) 3 

26. — Şeker kanunu lâyihası (1/474) 506. 
507 :509 

27. — Temsil ödeneği Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair (1/441) 3 

28. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Personel kanunu lâyihası (1/443) 95 

29. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (1/454) 168 

30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Avrupa Maki Müttefik Yüksek Kuman
danı arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri 
Yüksek Karargâhına tâbi bulunan mütte
fik karargâhların Türkiye ülkesinde tesi
sine ve faaliyetlerine tatbik olunacak hu
susi şeraite mütedair anlaşmanın, tasdiki 
hakkında (1/470) 330:331, 



Sayfı 
31. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile A'merika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında atom enerjisinin sivil sahada is
timali hususunda iş birliğine dair Anlaş
ma» ve Washington Büyükelçiliği ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hariciye Vekâleti 
arasında teati edilen mektupların tasdiki
ne dair (1/458) 231 

32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit zirai emtia Anlaşması
nın tasdikine dair (1/459) 231 

33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtı arasında imzalanan Hükümete teknik 
yardım teminine ait (10 B) numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdiki hakkında (1/449) 140 

• 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kolan
da Kırallığı arasında akdedilen Ticaret 
ve Tediye Protokolü ile eklerinin tasdiki
ne dair (1/461) 277 

35. — Türkiye ile Japonya arasındaki 
ticari münasebetlere mütaallik olarak im
zalanan zabıtname ile ek mektubun tasdi
kine dair (1/468) 330 

36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imzalanan Modüs Vivendi ile Ticaret 
Anlaşmasının tasdiki hakkında (1/460) 231 

37. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line ve bu kanuna yeni maddeler ilâvesine 
dair 6571 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin tadili hakkında (1/455) 168,211:212,424 

38. — Türk - Yunan Trakya hududu
nun, mühim kısmını tâyin eden Meriç Neh
ri mecrasının ıslahı dolayısiyle yeniden tes-
biti için hükümete salâhiyet verilmesine 
dair (1/444) 95 

1. — Aziziye Tabyasının istirdadına iş
tirak eden Nene Kırgöz'ün oğlu Yusuf 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair (1/333) 368 

2. — Berat Taleplerinde Aranan For
malitelere mütaallik Avrupa Anlaşması ile 
ihtira Beratlarının Milletlerarası Tasnifi 
hakkında Avrupa Anlaşmasına iştirak 
edilmesine dair (1/292) 252 

5 — 
t Sayfa 
; 3. — 5545 sayılı Kanunun bâzı madde

lerinin tâdiline dair (1/373) 52 
I 4. — Denizde Can Emniyetinin korun-
I ması hakkında 1948 yılında Londra'da 

toplanan Milletlerarası Konferansta kabul 
I edilen Nihai Karar ile eklerine katılmamı-
| za dair (1/261) ' 506 
j 5. — Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğü 1953 malî yılı hesabı -katı kanun 
I lâyihası (1/276) 53,59,62,64:67 
I 6. — Devlet üretme Çiftlikleri Umum 
I Müdürlüğü 1953 malî yılı hesabı katı ka-
I mm lâyihası (1/297) 55:56,59,62,80:83 

7. — 4273 sayılı Subaylar heyetine mah-
I sus terfi Kanununun muaddel 11 nci mad-

desinin tadiline ve bu,maddeye muhtelif ka-
| ıranlarla eklenen fıkralar ile 4798 sayılı 
| Kanunla eklenen maddelerin ve muvakkat 
| maddenin kaldırılmasına ve bu kanıma nra-
i vakkat iki maddenin eklenmesine dair 
! (1/436) 309 
i 8. — Hafta tatili hakkındaki Kanunun 
} 3 ncü maddesinin tadiline dair (1/404) 12;14 
| 9. — Hastalık ve Analık Sigortası Ka^: 
! nununun 7 ve 27 nci maddelerinin tadiline 
| ve bu kanuna bir muvakkat madde eklen-
j meşine dair (1/415) 9:10 
| 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
I Müdürlüğü 1952 malî yılı hesabı katî ka-
| nun lâyihası (1/86) 4,14,20,28:31 

11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
i Müdürlüğünün 1953 malî yılı hesabı katî 

kanun lâyihası (1/301) ' 54 =55,59,62,72 .-75 
J 12. — ihtiyarlık Sigortası Kanununun 
{ 6391 sayılı Kanunla muaddel 7, 16 ve 
j 22 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
I kanuna muvakkat bir madde eklenmesi 
I hakkında (1/413) 8:9 

13. — istanbul Teknik Üniversitesi 1952 
I malî yılı hesabı katî kanun lâyihası (1/208) 4:5, 
I 14,20,32:35 

14. — istanbul Üniversitesi 1952 malî 
! yılı hesabı katî kanunu lâyihası (1/117) 6,14, 
i 20,40:43 
j 15. — istanbul Teknik Üniversitesi 1953 
I malî yılı hesabı katî kanun'lâyihası (1/303). 55, 
[ 59,62,76:79" 
1 16. — istanbul Üniversitesi 1953 malî 



Sayfa 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası (1/329) 56,59, 

62,84:87 
17. — iş kazalariyle meslek hastalık

ları ve analık sigortaları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
iki muvakkat madde eklenmesi hakkında 
(1/414) 6:8 

18. — Jet tayyereciliği uçuş hizmetleri 
tazminat kanunu lâyihası (1/385) 3,115:122, 

127,134,135:138 
19. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 

2 bin aded piyade havan mermisinin Libya 
Devletine hibe edilmesi hakkında (1/406) 331 

20. — Köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşki
lâtı ve memurin Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair 4459 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
tadili hakkında (1/391) 424 

21. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-
riyle merkez kuruluş ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkın
da (1/305) 210,246 

22. — Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/407) 210,242:243 

23.—* Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-
riyle merkez kuruluş ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun 

Sayfa 
lâyihası (1/334) 210,243:246 

24. — Millî Korunma Kanununun ta--
diline dair (1/386) 252,290:306,311:324,333: 

361,368:402,407 .-421,424.441, 
447:480,486:502,509:525 

25. — Millî Piyango teşkiline dair 3670 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında (1/278) 332 

26. — Mülga Posta, Telgraf ve Telefon 
işletmesi Umum Müdürlüğünün 1953 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası (1/310) 56:57, 

59,62,88:91 
27. — Orman Umum Müdürlüğü 1953 

malî yılı hesabı katî kanun lâyihası • (1/309) 53: 
54,59,62,68:71 

28. — Orman Umum Müdürlüğü teşki
lâtına dair 3818,, 3904 ve 6223 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/396) 368 

29. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları Kanununa bâ
zı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere kadro ilâvesi
ne dair (1/383) 210,241:242,310:311 

30. — Telsiz Kanununun 31 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında (1/311) 140,241 

31. — Türkiye Cumhuriyeti ile israil 
Devleti Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 
1950 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Pro
tokolün tasdiki hakkında (1/108) 252 

32. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1952 malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 
(1/319) 5:6,14,20,36:39 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'-
m, Devlet Şûrası Kanununun 2 nci mad
desinin (F) fıkrasının tefsiri hakkındaki 
takririne dair (4/146) 446 

2. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sinin tadiline dair kanun teklifi hakkında 
(2/270) 331 

3. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
209 ncu maddesindeki (ikamet) kelimesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/178) 231,273 

4. — Vakıflar Kanununun 44 ncü mad
desinin tefsiri hakkmdki Başvekâlet tez
keresine dair (3/279) 278 

1. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Türk Ceza Kanununun 370 ve 383 ncü 



? -
Sayfa 

maddelerinin tadiline dair kanun teklifi 
hakkmda. (2/162) < l«â« 

, ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Mu-

rad Âli Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 
30 . I . 1956 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 2769 sayılı Kararm Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri hakkında (4/190) 168 

1. — Aydın mebusları Cevat Ülkü ve 
Nail Geveoi'nin, Arzuhal Encümeninin 
25 . II . 1955 tarihli haftalık karar cetve
l d e k i 366 saydı Kararın Umumi Heyet- I 
te görüşülmesine dair takriri : hakkında 
(4/108) 180 £86 

2. — Elâzığ Mebusu Sslâhattin Toker'-
in, Arzuhal Encümeninin 28 . III . 1955 
-rihli haftalık karar cetvelindeki 759 sa

yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/115} 180 

3. — Manisa Mebusu Merhum Fefik 
Şevket Ince'nin Arzuhal Encümeninin 
20 . IV . 1953 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 5751 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri hakkında (4/50) 180 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Aziziye Tabyasının istirdadına 

iştirak eden Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/333) 368 

2. — Burdur Mebusu Mehmet; Özbey'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 102 ve geçici 30 ncu maddelerin
de yazılı müracaat için yeniden altı aylık 
müddet daha verilmesi hakkındaki kanun 
teklifine,dair (2/43) 308:309 

3. — Çanakkale Mebusu Servet Sezgin
in, Süleymanoğlu Rüstem Çetinkaya 'ya va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/124) 331 

4. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 
arkadaşının, Astsubay Kanununa ek ka
nun teklifi ile Elâzığ Mebusu Hüsnü Gök-
tuğ'un, Astsubay Kanununun bâzı madde-
lreinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/180, 2/225) 331 | 

5. — Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yaz-
man'm, Askerî öğrencilerden başarı ğös-
teremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklif ine dair (2/226) 309 

6. —-Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'-
m, Devlet Şûrası Kanununun ı 2 nci mad
desinin (F) fıkrasının tefsiri hakkındaki 
takririne dair (4/146) 446 

7. — İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve 
Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na muvakkat iki madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/52) 309 

i 8. —• İstanbul Mebusu Tahsin Yazıcı'-
nın, 1455 sayılı Asekrî memurlar hakkın
daki Kanuna muvakkat bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/47) 210,233,271:272 

9. — Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri 
tazminat kanunu lâyihası hakkında (1/385) 115: 

3,122,127,134,135:138 
10. —Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 

[ 2 bin aded piyade havan mermisinin Lib
ya Devletine hibe edilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/406 331 

1 1 . — Kocaeli Mebusu Sadetin Yalım'-
m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair olan 6311 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/95) 309 

12. —- Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dâir 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetyellerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasına dair. (1/305) 210, 

246 
13. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-

iryle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4^26 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/407) 210,242:243 

14. -~ Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-
iryle merkez kuruluş ve görevleri hakkın-



— 3 — 
Sayfa 

daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası hakkında (1/334) 210,243: 

246 
15, — Niğde Mebusu Sadettin Ertur 

ve iki arkadaşının, 2514 sayılı Divanı Mu
hasebat Kanuna ek kanun teklifi hak
kında (2/276) 308 

16. —• Orman Umum Müdürlüğü teş
kilâtına dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya-* 
pılma sı hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/396) 368 

•1.7. — Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 
3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü mad
desinin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle aynı ka
nunun. 6133 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi hakkında (2/161) 446 

18. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât... ve memurları Kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik- • 
lik yapılmasına dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere kadro 
ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/383) .. " 210,241-242,310 i311 

19. — Trabzon Mebusu Mahmut'Gol-
oğlıı ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 53 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/54) 309 

20. — Trabzon Mebusu Mustafa Beşit 
Tarakçıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 75 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/15) - 3 0 8 

1.--Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
Devlet Şûrası Kanununa ek kanun teklifi 
hakkında (2/90) 10:12,16,20,44^47 

2. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur 
ye Rize Mebusu Hüseyin Ağun'un, Maaş 
Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna muvak
kat bir madde ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/49) 15:16,97:100,111 

3. — Gaizanteb Mebusu Süleyman Ku- " 

. 3ayffi 
ranel ve Maraş Mebusu Mazhar öüsoy'un, 
Gaziantebli Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet 
tertibinden, aylık bağlanması hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/86) 331 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ MA^ATAI^ABI 
1. — îş Kanununun 5518 sayılı Ka

nunla muaddel 1 nci maddesinin tefsiri 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/31S) 231,272,281:290 

1. — Hafta Tatili hakkındaki kanunun 
3 ncü maddesinin tadiline dair kanun lâ
yihası ile İstanbul MJefê ş» Na$i Kıpıfc ye 
iki arkadaşının 394 sayılı Hafta Tatili 
Kanununun 3 ncü maddesinin tadilime 
dair kanun teklifi lıakkında (1/404,2/207) 

2. — Hastalık v$ 4#&lık $J$P*a*1 

Kanununun 7 ve 27 nci maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bir muvakkat mad
de eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında Cl/41£) 

3. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
6391 sayılı Kanunla muaddel 7, 16 ve 22 
nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna muvakkat bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/413) 

4. — îş kazalariyle meslek hastalıkları 
ve analık sigortaları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
iki muvakkat madde eklenmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına. dair (1/414) 

5. — İzmir Mebusu AMdin Tekön'ün, 
3460 ve 6212 sayılı ikanunlann şümulü dı
şında kalan umumi ve hususi, bütçeli daire
lerle nıütedayil sermayeli müesseseler, ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete aid~ 
olan şirket ve kurumlarla belediyeler ye 
bunlara bağlı teşekküller ait iş yerlerinde 
çalışan işçilere ilâve tediye yapılması hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesine bir Ak
ra eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/218) " 

12: 

9:10 

8:9 

6:8 

186 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MA£BAMLA<M 
1. — Erzincan Mebusu Tevfik Şenoea'k'-

m, Devlet Şûrası Kanununun 2 nci madde
sinin (F) fıkrasının tefsiri' hakkındaki 
takririne dair (4/146) 446 



2. — Köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 Jiumaralı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teş
kilâtı ve Memurin Kanununun .bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 4459 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrası
nın tadili hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/391) 424 

3.- — Vakıflar Kanununun 44 ncü mad
desinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet tez
keresine dair (3/279) 278 

1. *— Burdur Mebusu Mehmet özbey'-
in, Devlet Şûrası Kanununa ek kanun tek
lifi hakkında (2/90) 10:12,16,20,44:47 

2. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
il İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin 
(E) bendinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun, teklifine dair (2/247) ' 16,241 

3 . — Umumi Hıfzıssıhha. Kanununun 
209 ncu maddesindeki (ikamet) kelimesi
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/178) 231,273 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

• 1. — Niğde Mebusu 'Sadettin Ertur ve 
iki arkadaşının, 2514 sayılı Divanı Muha
sebat Kanununa ek kanun teklifine dair 
(2/276) ' 308 

1. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezke
resi ile Devlet Havayolları Umum Müdür
lüğü 1953 malî yılı hesabı katî kanun lâ
yihasına dair (3/214,. 1/276) 53,59,62,64:67 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1953 malî yılı hesabı 
katî kanun lâyihasına dair (3/215, 1/297) 55: 

56,59,62,80:83 
3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 

Müdürlüğü 1952 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin: sunulduğu-

. ' . • ' • • fttyft • 

na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezke
resi ile Hudut ve Sahiller: Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1952 malî yılı hesabı katî ka
nun lâyihasına dair (3/106, 1/86). 4,14,20,28 M 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum -
Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ-
lîk Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı 
hesabı "katî kanun lâyihasına dair (3/161, 
1/301) 54:55,59,62,72:75 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresiyle İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1952 malî yılı hesabı 
katî kanun lâyihasına dair (3/112, 1/208) 4:5, 

14^0,32:36 
6. — İstanbul Üniversitesi 1952 bütçe # 

yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul Üni
versitesi 1952 malî yılı hesabı katî kanunu 
lâyihasına dair (3/115, 1/117) 6,14,20,40:43' 

7. —. İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1953 malî yılı hesabı 
katî kanun lâyihasına dair (3/183,1/303) 55,59, 

62,76:79 
8. — İstanbul Üniversitesinin 1953 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul 
Üniversitesi 1953 malî yılı hesabı katî ka
nunu lâyihasına dair (3/191* 1/329) 56,5^62, 

84:8f 
9. — Mülga Posta, Telgraf ve Telefon 

İşletme Umum Müdürlüğünün 1953 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi Umum Mü
dürlüğünün 1953 malî yılı hesabı katî ka
nunu lâyihasma-dair (3/225, 1/310) 56:57,59, 



M 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Berat Taleplerinde Aranan For

malitelere mütaalik Avrupa Anlaşması ile 
İhtira Beratlarının Milletlerarası Tasnifi 
hakkında Avrupa Anlaşmasına iştirak 
edilmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/292) 252 

2. —• Umumi Hıfsısmhha Kanununun 
209 ncu maddesindeki (ikamet) kelimesi-

Sayfı 
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/178) 231,273 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-

riyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya--
pumasına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/305) 210,246 

2. — Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(İ/407) 210,242:243 

3. — Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihasına dair (1/334) 210,243:246 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Aziziye Tabyasının istirdadına iş

tirak eden Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/333) 368 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'^ 
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 102 ve geçici 30 ncu maddele
rinde yazılı müracaat için yeniden altı ay
lık müddet daha verilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/43) 308:309 

3. — Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'-
in, Süleymanoğlu Rüstem Çetinkaya'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/124) 331 

4. — İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve. 
Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in*, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na muvakkat iki madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/52) 309 
• 5. — Koeaeli Mebusu Sadettin Yalım'-
m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklen-

Sayfa 
10. — Orman Umum Müdürlüğünün 

1953 bütçe yılı hesabı katîsine ait Muta
bakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Orman Umum Müdürlüğü 1953 malî yılı 
hesabı katî kanun lâyihasına dair (3/181, 
1/309) 53:54,59,62,68:71 

11. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1952 bütçe yılı hesabı katîsine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Va
kıflar Umum Müdürlüğünün 1952 malî yılı 
hesabı katî kanun lâyihasına dair (3/230, 
1/319) 5:6,14,20,36:39 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Berat Taleplerinde Aranan For

malitelere mütaallik Avrupa Anlaşması ile. 
İhtira Beratlarının Milletlerarası Tasnifi 
hakkında Avrupa Anlaşmasına iştirak edil
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/292) 252 

2. —T Denizde Can Emniyetinin korun
ması hakkında 1948 yılında Londra'da top
lanan Milletlerarası Konferansta kabul 
edilen Nihai Karar ile eklerine katılmamı
za dair kanun lâyihası hakkında (1/261) 506 

3. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
209 ncu maddesindeki (ikamet) kelimesi
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/178) , - 231,273 

4. — Telsiz Kanununun 31 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/311) 140,241 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 
1950 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Proto
kolün tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/108) 252 
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meşine dair olan 6311 sayılı Kanunun «9 
neu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/95) 

6. — Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 
3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü madde
sinin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle aynı kanu
nun 6133 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
hakkında (2/161) 

7. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 53 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/54) 

8. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 75 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/15) 

9. — Vakıflar Kanununun 44 ncü mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/279) 

Sayfa 

309 

446 

309 

308 

278 

1. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur 
ve Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, Maaş . 
Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna muvak
kat bii* madde ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/49) 15:16,97:100,111 

2. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel ve Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, 
Gaziantebli Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/86) 331 

MECLÎS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1955 
yılı Aralık, 1956 yılı Ocak ve Şubat ayları 
hesabı hakkında (5/31) 194 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat Reis
liği 1954 yılı hesabı katileri hakkında 
(5/28) ' 186:187 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 
arkadaşının, Astsubay Kanununa ek kanun 

Sayfa 
teklifi ile Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'-
un, Astsubay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/180, 2/225) 331 

2. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus Terfi Kanununun muaddel 11 nci 
maddesinin tadiline ve bu maddeye muhte
lif kanunlarla eklenen fıkralar ile 4798 sa
yılı Kanunla eklenen maddelerin ve mu
vakkat maddenin kaldırılmasına ve bu ka
nuna muvakkat iki maddenin eklenmesine 
dair kanun lâyihası ile Elâzığ Mebusu Hüs
nü Göktuğ ve Rize Mebusu İzzet Akçal'm, 
Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanunu
nun 11 nci maddesini değiştiren 4554 sayılı 
Kanuna ek 4798 sayılı Kanunun ek birinci 
maddesinin tadiline ve ek 2 nci maddesiyle 
geçici maddelerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi hakkında (1/436, 2/272) 309 

3. — Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki 
Yazman'm, Askerî öğrencilerden başarı 
gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/226) 309 

4. — istanbul Mebusu Tahsin Yazıcı'-
nın, 1455 sayılı Askerî memurlar hakkın
daki Kanuna muvakkat bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/147) 210,233,271:272 

5. — Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri 
tazminat kanunu lâyihasına dair (1/385) 3,115: 

122,127,134,135:138 
6. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 

2 bin aded piyade havan mermisinin Libya 
Devletine hibe edilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/406) 331 

7. — Telsiz Kanununun 31 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/311) •• 140,241 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Denizde Can Emniyetinin korun

ması hakkında 1948 yılında Londra'da top
lanan Milletlerarası Konferansta kabul edi
len Nihai Karar ile eklerine katılmamıza 
dair kanun lâyihası hakkında (1/261) 506 

2. — Telsiz Kanununun 31 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/311) 140,241 
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SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1. — Köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşki
lâtı ve Memurin Kanununun' bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 4459 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
tadili hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/391) 424 

2. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti teşkilât ve memurları Kanununa bâzı ' 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadrp cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere kadro ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/383) 210, 

241:242,310:311 
3. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

209 ncu maddesindeki (ikamet) kelimesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkın
da (3/178) 231,273 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Dev

leti Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 
tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihası hakkında 
(1/108) 252 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ömran Umum Müdürlüğü teşkilâ

tına dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunla- • 
ra bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/396) 368 

2. — Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 
3788 saydı Çay Kanununun 4 ncü madde
sinin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle aynı kanu
nun 6133 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci ( 

maddesinin tadiline dair kanun teklifi hak- j 
kında (2/161) 446 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail 
Devlet Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 

Sayfa 
tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün 
tasdiki hakkında .kanun lâyihası hakkında 
(1/108) 252 

MUVAKKAT S N C Ü M E N MAZBATALARI, 
1. — Millî Korunma Kanununun tadili

ne dair kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu 
Emrullah Nutku'nun, zaruri ihtiyaç mad
delerinin kontrol ve tevzii, Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan'm, Millî Korunma Kanu
nunun 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 
31 nci maddesinin 1 nci bendi ile 57 nci 
maddesinin II, III, IV ve V nci bentlerinin 
değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu 
Kemal özçoban'm, Millî Korunma Kanu
nunun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64 
ve 69 ncu maddelerinin tadili hakkındaki ka
nun tekliflerine dair (1/386, 2/30, 83, 
155) 252,290:306,311:324,333:361,368: 402,407 : 

421,424:441,447:480,486:502,509 :525 
2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kası Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line ve bu kanuna yeni bir madde ilâvesi
ne dair 6571 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin tadili hakkındaki kanun lâyihasına 
dair'(1/455) 424 

1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, yapı ve imar kanunu teklifine da
ir (2/78) 16,57:59,60:63,100:110,122:134,143: 

161,194:208,2İ2 -.228,233 :241 
2. — İzmir Mebusu İhsan Sipahioğlu'-

nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 78 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/240) 14:15 

3. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak 
ve 18 arkadaşının, sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle ku
rulan İktisadi Teşekküllerin teşkilâtiyle 
idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 
sayılı Kanunun ö nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/183) 186 
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Sayfa 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden 

1. — Bursa Mebusu RaifAybar'm, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin 
tekaüde sevk edilmeleri sebebine dair şi
fahi sual takriri, Adliye Vekâletine gön
derilmiştir (6/23.0) 308 

. 2. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Meclis faaliyetlerini takibeden gazetecile
rin Meclis Gazinosuna girmelerinin ne se
beple menedildiğıne dair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisinden şifahi suali 
(6/231). . • . ' - - ' • 308 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık hakkın
da tatbik edilen muvakkaten Meclisten çı
karılmak cezasına ve Umumi Heyet müza
kerelerinde Dahilî Nizamname hükümle
rine aykırı hareket edenlerin tecziyesi hu
susunda neden müsamaha gösterildiğine 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Rei
sinden şifahi suali (6/196) 172,255 

Başvekilden 
1. — Bolu Mebusu îhsan Gülez'in, 

gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanuna 
göre kira takdiri için Ankara ve İstan
bul'da belediye encümenlerine ' vukubulan 
müracaatların neticesine ve bugünkü kira 
rejimine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/215) 194,269 

2. — Diyarbakır Mebusu Mustafa 
Ekinei'nin, Millî Müdafaa Vekâletinin ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliğinin ve
kâleten idare edilmeleri sebeplerine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/217) 194,271 

3. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'-
in, bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan 
binalar hakkındaki 6188 sayılı Kanunun 
tatbikinden ne gibi bir netice elde edildi
ğine ve gecekondularda oturan vatandaş
lara tapularının ne zaman verilebileceğine 
dair Başvekilden şifahi suali (6/210) 94,178, 

265:266 
4. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'-

S»yf« 
in, hükümet programına, dair Başvekilden 
şifahi suali (6/218) 210 

1. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Avanos'ta 400 vatandaşa ait toprağın elle
rinden alındığı hakkında Ulus gazetesinde 
intişar eden havadisin doğru olup olma
dığına dair Başvekilden, şifahi sualine Dev
let Vekili Semi Ergin'in şifahi cevabı 
(6/207) 175,260:261 

Adliye Vekilinden 
1. — Bursa Mebusu Raif Aybar'ın, üçü 

Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin 
tekaüde sevk edilmeleri sebebine dair Ad
liye Vekilinden şifahi suali <6/230) 308 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'
ın, kalemi teksir aleti addeden hâkimler 
meveudolup olmadığına ve 3 ü Temyiz Mah
kemesinden olmak üzere 19 hâkimin ne 
sebeple emekliye sevk edildiklerine dair 
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/233) 330 

3. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
hâkimler hakkında bir maaş kanunu çı
karılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/22-1) 94,178:180 

4. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
üçü Temyiz Mahkemesine mensup 1.6 hâki
min emekliye sevk edilmeleri sebebine da
ir, Adliye Vekilinden şifahi suali (6/227) 308 

5. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'
in, Teşkilâtı Esasiye Kanununda bir deği
şiklik yapılması için her hangi bir çalış
maya ve hazırlığa başlanıp başlanmadığı
na dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Av
ni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/208) 94,175:178 

1. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, 
Makbule Atadan'm cenaze merasiminde vu
kubulan alkış hâdisesine dair Adliye Veki
linden şif ahi suali (6/186) 97 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter

men'in, üş gazete, muhabirinin karakolda • 
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Sayfa 

dövüldüklerine dair istanbul gazetelerin
de intişar eden haberin doğru olup olma
dığı hakkında Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/222) 277 

2. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'-
in, bâzı gazete muhabirlerinin Çankaya 
civarında sebepsiz olarak karakola götü
rüldükleri hakkındaki iddianın doğru 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali (6/221) 277 

1. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-
in, Makbule Atadan'in cenaze merasimin
de vukubulan alkış hâdisesine dair Adliye 
ve Dahiliye Vekillerinden olan şifahi suali 
(6/186) 97 

2. — Konya Mebusu Hidayet Aydm-
ner'in, taş ocakları kanunu lâyihasının 
hazırlanması için çalışmalara başlanıp 
başlanmadığına dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali (6/200) 173,259 

Devlet Vekiliden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 

Devlet Vekili Cemil Bengü'nün 28 . IV . 
1956 tarihinde Şerefli Koçhisar kazası, 
Yenimahalle Demokrat Parti Ocak Kon
gresinde yaptığı konuşmaya dair Devlet 
Vekilinden şifahi suali (6/232) 330 

.1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'-
nın, Tunceli'nde halen faaliyette bulunan 
Toprak Tevzi komisyonlarının adedine ve 
faaliyet tarihinden bugüne kadar toprak
sız çiftçilere tevzi edilen arazinin mikta
rına dair Devlet Vekilinden şifahi suali 
(6/202) 173 

Hariciye Vekilinden 
1, — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 

Çanakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu'nun 
NATO nezdindeki Daimî Delegeliğine dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali ('6/226) 308 

İktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, 

motorlu nakil vasıtaları yerine yedek par
ça ve lâstik ve lüks eşya yerine de istihsali 
artıracak malzeme ithalinin doğru olup ol
madığına dair sualine İktisat ve Ticaret 

Sayfa 
Vekâleti vekili Hadi Hüsman'm şifahi ce
vabı (6/209) 94,178,2I61:265 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğ-
lu'nun, 1952 - 1956 yıllarında hububat is
tihsal maliyeti fiyatlarında bir yükselme 
olup olmadığına ve 1956 mubayaa fiyatla
rında bir artırmanın düşünülüp düşünül
mediğine dair İktisat ve Ticaret Vekâle
tinden şifahi suali (6/228) 308 

3. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 
iktisadi gidişin seyrini değiştirecek zecrî 
tedbirler alınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair iktisat ve Ticaret Vekâletin
den şifahi suali (6/219) 277 

1. — Konya Mebusu Hidayet Aydın-
i 

er'in, taş ocakları kanunu lâyihasının ha
zırlanması için çalışmalara başlanıp başlan
madığına dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/200) 173,259 

2. — Seyhan Mebusu Enver Batumlu'-
nun, pamuk fiyatlarının tatminkâr olup 
olmadığına, pamuğu kıymetlendirme husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına ve pa
muk politikamıza dair sualine İktisat ve 
Ticaret Vekâleti Vekili Hadi Hüsman'ın 
şifahi cevabı (6/199) 173,255:259 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
1947 yılında Garptan eski yerlerine dönen 
vatandaşlara verilen buğdaylar için tahak
kuk ettirilen borçların affı ve tahsil edi- • 
lenlerin de iadesi hususunda bir tedbir dü
şünülüp düşünülmediğine dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/189) 169 

Maarif Vekilinden 
1. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, 

aklen ve* ruhen geri kalmış çocukların eği
timi için bütçeye mevzu tahsisat hakkında, 
Maarif Vekilinden şifahi suali (6/214) 193:194, 

269 
2. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'-

ün, yeni açılan kolej, ortaokul ve lisele
rin durumuna dair sualine Maarif Vekili 
Ahmed özel'in şifahi cevabı (6/212) 140,266: 

267 

1. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'
un, İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
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Okulu hakkında Maarif Vekilinden şifahi 
suali (6/206) 175,260 

2. — Kayseri Mebusu Hakkı KurmePin,, 
köy enstitüleri mezunu öğretmenlerin mağ
duriyetlerini telâfi için bir intibak ka
nunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadı
ğına dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/162) 169 

3. — Kütahya Mebusu Ahmet ihsan 
G-ürsoy'un, memleketimizde bir klâsik okul 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Maarif Vekilinden şifahi suali (6/205) 175,260 

4. — Trabzon Mebusu Selâhattin Kara-
yavuz'un, Dil Akademisi hakkındaki su
aline Maarif Vekili Ahmed özel'in şifa
hi cevabı (6/204) 174:175,259:260 

5. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Tunceli vilâyeti okul ihtiyacının temini 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maa
rif Vekilinden şifahi suali (6/168) 169 

Maliye Vekilinden 
1. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 

yeni acılan kolej, ortaokul ve liselerin du
rumuna dair sualine Maliye Vekili Nedim 
ökmen'in, şifahi cevabı (6/212) 140,266:267 

2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm,, 
1955 yılı bütçesinin varidat tahsilâtına ve 
masraf tahsislerinden kullanılmış miktar
ların yekûnuna dair Maliye Vekilinden 
şifahi suali (6/220) 277 

1. — Bolu Mebusu Selâhattin BaysaP-
m, Devlet Orman İşletmelerinin kesim ve 
istif işlerinde çalışan işçilerden alman ver
gilerin kanuna uygun olup olmadığına da
ir sualine Maliye Vekili Nedim ökmen'
in şifahi cevabı (6/203) 173:174 

2. —Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, 
istanbul'da Askerî Müzeye tahsis edile
cek bina hakkında, Millî Müdafaa ve Ma
liye Vekillerinden olan sualine Maliye Ve
kili Nedim ökmen'in, şifahi cevabi (6/193) 169: 

170 
3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 

1947 yılında Garptan eski yerlerine dönen 
vatandaşlara verilen buğdaylar için tahak
kuk ettirilen borçların affı ve tahsil edilen
lerin de iadesi hususunda bir tedbir düşü-
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nülüp düşünülmediğine dair Maliye Veki
linden şifahi suali (6/189) 169 

Millî Müdafaa Vekilinden 
1. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, 

seferî sağlık malzemesi hakkındaki suali
ne Millî Müdafaa Vekâleti vekili Semi Er
gin'in şifahi cevabı (6/213) 193,267:269 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Amerikan yardımından verilen kamyon
larla buldozer iş makinelerinin kullanılma 
şekli hakkında, Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/224) 277 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
subay sınıfına nakledilen astsubayların 
miktarına ve bu hususta tatbik edilen 
usullere dair Millî Müdafaa Vekilinden şi
fahi suali (6/223) 277 

4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Zâbitan ve Askerî memurların maaşları 
hakkındaki 3661 ve 6542 sayılı kanunlar 
hükümlerinden istifade etmiyen bir kısım 
mütahassıs tabip albayların da bir üst de
rece maaşa yükseltilmeleri hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/225) 277 

1, — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, 
istanbul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek 
bina hakkındaki sualine Millî Müdafaa 
Vekâleti Vekili Semi Ergin'in şifahi ceva
bı (6/193) 254:255 

2. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, 
istanbul 'daki eski Harbiye Mektebi bina , 
ve müştemilâtının satılacağı veya belediye
ye devredileceği hakkındaki şayiaların 
doğru olup olmadığına ve yıktırılan Sipa
hi Ocağı binalarının yerine modern bir Or
du evi yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine Millî Müdafaa Vekâleti 
Vekili Semi Ergin'in şifahi cevabı (6/192) 169, 

253:254 
3..— 'Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, • 

Amerikan yardımından verilen kamyonlar
la buldozer iş makinelerinin kullanılma 
şekli hakkında Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/164) 169 

4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Zâbitan ve askerî memurların maaşları 
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hakkındaki 3661 ve 6542 sayılı kanunlar 
hükümlerinden istifade etmiyen bir kısmı 
mütehassıs tabip albayların da bir üst de
rece maaşa yükseltilmeleri hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa Veki
linden şifahi suali (6/178) 

Münakalât Vekilinden 
1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut

ku'nun, Denizcilik Bankası tarafından in
şa ettirilen «Abidin Daver» şilebine dair 
Münakalât Vekilinden şifahi suali (6/238) 

2. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun yabancı "memleketlere sipaşir edi
len 17 aded ticaret gemisine dair Münaka
lât Vekilinden şifahi suali (6/237) 

1. .— Tunceli Mebusu Arslan Bora'nııı, 
Tunceli istasyonunun esaslı bir hale geti
rilmesi, telgraf muhaberelerinin temini 
için hatların inşa ve ıslahı ve vilâyet mer
kezi ile kazalarında PTT binaları yaptırıl
ması hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
Münakalât Vekilinden şifahi suali (6/197) 

Nafıa Vekilinden 

1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Dicle ve Batman nehirleri üze
rinde kurulması düşünülen baraja dair 
Nafia Vekilinden şifahi suali. (6/229) 

2. — Kayseri Mebusu Osman Nuri 
Denh'in, Develi Sultan Sazlığı arazisin
deki bataklığın kurutulması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Nafia Vekilinden 
şifahi suali (6/226) 

3. — Kayseri Mebusu Osman Nuri 
Deniz'in, Zamantı Irmağı vadisinin bu 
ırmaktan sulanmasını temin edecek te
sislerin inşası hususunda ne düşünül dü-

169 

484 

484 

172 

308 

446 

güne dair Nafia Vekilinden şifahi suali 
(6/235) 
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446 

1. — Erzincan Mebusu Veysel Varol'-
un, Kemaliye kazasını tren hattına bağ
lıyacak yolun durumuna dair sualine Na
fia Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun şi
fahi cevabı (6/198) 172:173 

Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden 
1. — Gümüşane Mebusu Zeki Başa

ğa'n in, Millî Sağlık Plânının tatbik edilip 
edilmiyeceğine ve bu hususta ne düşünül
düğüne dair, Sihhat ve içtimai Muavenet 
Vekilinden şifahi suali. (6/234) 330 

1. — Tunceli Mebusu Bahri Turgut 
Okaygün'ün, sağlık işlerinin daha iyi ted
viri için Sihhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti bünyesinde esaslı bir ıslahat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden şi
fahi suali (6/195) 172 

Ziraat Vekilinden 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocaköiöğ-

lu'nun, ipek . sanayiinin ve ipek böcekçi
liğinin inkişafı için neler düşünüldüğüne 
dair, Ziraat Vekilinden şifahi sualine 
Devlet Vekili ve Ziraat Vekâleti vekili 
Cenrl Bengü 'nün şifahi cevabı (6/216) 194,269: 

271 

.1. — Konya Mebusu M. Rüştü özal'ın, 
1955 yılı içinde Konya vilâyetinde küçük
baş hayvanlardan kaçma çiçek aşısı ya
pıldığına ve aşının bozuk olmasından do
layı telef olan hayvanlar için mal sahip
lerine tazminat verilip verilmediğine dair 
sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğlu 'nün, 
şifahi cevabı (6/194) 170:172 

B — TAHRÎRİ SUALLER 

Büyük Millet Meclisi' Riyasetinden 

1. — Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'mn, 
Avrupa Konseyi îstişari Asamblesi toplan
tılarına ve bu toplantılara iştirak eden tem
silcilerimize .dair Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Riyasetinden tahrirî 
(7/162) 

sual takriri 

Başvekilden 
1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-

oğlu'nun, devlet ve devlete bağlı iktisadi ve, 

95 
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riialıallî idareler emrinde bulunan motorlu 
nakil vasıtalarının miktarına ve- bunlardan 
kaçının hizmet ve binek otomobili olduğuna 
dair Başvekilden tahrirî suali (7/168) 308 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in,- antidemokratik kanunların, tâyini ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yeniden ted
vini için bir ilmî heyet kurulması, memur 
meselesinin halli, vergi adaletinin tesisi, 
başlanılan ve başlanılacak olan işlerin plân 
ve programa bağlanması hususlarının düşü
nülüp düşünülmediğine dair .Başvekilden 
tahrirî suali (7/172) x 484 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Erzurum'da yapılması kararlaştırılan 
Atatürk Üniversü esine dair Başvekilden 
tahrirî suali (7/175) 484 

4. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, 
vekillerin vazife ve mesuliyetlerini tâyin 
edecek olan kanun lâyihasının hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair Başvekilden tahrirî 
suali (7/177) 484 

1. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Avanos kazası Sarılar köyü halkının top
rak sahibi olabilmeleri için ne düşünüldü
ğüne dair sualine Başvekil Adnan Mende
res'in tahrirî "cevabı (7/135) 110:111 

Adliye Vekilinden 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in, 14 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
hangi maddelerin maliyet unsurlariyle âza
mi kâr hadlerinin, cins ve vasıflarının tes-
bit edildiğine ve tâyin edilen hususlara mu
halif hareket edenler hakkında ne muamele 
yapıldığına dair Adliye Vekilinden tahrirî 
suali (7/173) 484 : 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Temyiz Mahkemesi Hukuk ve Ceza da
irelerinde halen kaç reis ve âzanm vazife 
gördüklerine ve bunların hizmet müddet-
leriyle yaş hadlerine, son defa tekaüde 
sevk edilen Temyiz Reis ve âkalariyle di-
ğer hâkimlere dair Adliye Vekilinden tah
rirî suali (7/176) 484 

3. — İsparta Mebusu irfan Aksu'nun, 
İsparta'nın Yalvaç - Sücüllü kasabası be
lediye seçiminde vukubulan kavga dolayı-

Sayfa 
siyle takibat yapılıp yapılmadığına dair su
aline Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök- -
türk'ün tahrirî cevabı (7/166) 277,529:530 

4. — İsparta Mebusu irfan Aksu'nun, 
İsparta'nın Yalvaç veya. Şarki Karaağaç 
kazalarından birisinde ağır ceza mahkemesi 
kurulması için yaptırılan tetkikata dair . 
Adliye Vekilinden, tahrirî suali (7/167) .. 308 

5. — Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nın, 
tevzii • adalette sürat ve suhulet temini ve 
ceza evlerinin ıslahı yolunda ne düşünül
düğüne dair Adliye Vekilinden tahrirî suali 
(7/158) 95 

6. —Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, -
istinaf mahkemeleri teşkilinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adliye Vekilinden • 
tahriri suali (7/170) , 446 

7. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak 
tadiller için çalışmalara başlanıp başlan
madığına dair Adliye Vekilinden tahrirr-
suali (7/178) 484 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Acıpayam'da Millî Müdafaa Vekâleti ta
rafından Adliye Vekâlştine verilen bina 
hakkındaki sualine Adliye Vekili Hüsfeyin ; 
Avni Göktürk'ün tahrirî cevâbı" (7/134) 324: 

':••'• 326 
2. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-

m.i Giresun'un Alucra kazasında Hazineye 
ait tapulu arazi mevcudolup olmadığına, : 

varsa bu yerlerin topraksızlara verilmesi / 
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dâit 
sualine Adlîye Vekili Hüseyin Avni Gök- " 
türk'ün tah$rî cevabı (7/133) 188:189 

3: — Tokad Mebusu Ahmet Gûrkan'ın, 
Ankara Evlenme Memurluğuncâ Medeni 
Kanuna aykırı olarak icra edilen, bir nikah 
muamelesi dolayısiyle müddeiumumilikçe y 

tahkikat yapılıp yapılmadığına dair suâ
line Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'
ün tahrirî cevabı (7/142) l fe l64 

4. — Yözgad Mebusu Ömer Lûtfi Er- ' 
zurumluoğlu'nun, toprak tevzi komisyon- * 
larınm yapmakta oldukları hektar başına ^ 
yıllık gelirleri gösteren kadastronun Mali
ye Vekâletinin gelir sistemleri : Jçerisinde . 
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yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine, Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün tahrirî cevabı (7/143) 402 ;404 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Behçet Kayaâlp'-

m, Burdur Yassıgüme köyünden Tahsin 
Afacan isminde bir vatandaşın dövüldüğü
nün doğru ölüp olmadığına dair Dahiliye 
Vekilinden tahrirî suali (7/153) 84 

2. — Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'hm, 
Devlet hizmetlerini halka yakın kılmak üze
re taksimatı mülkiyede bir tadilât yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne ve se
ferberlik müdürlüklerinin faydalı olup ol
madıklarına dair sualine Dahiliye Vekili 
Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/159) 95,187 

3 . — Rize Mebusu îzzet Akçal'm, Ri
ze - Ikizdere hidro - elektrik santrali ile 
havai hat inşaatına dair sualine Dahiliye 
Vekili Etem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/163) • "• ' 194,481:482 

1.—• Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu'-
nun, İstanbul ve Ankara şehirlerinde 1939 
dan önce kiraya verilmiş bulunan mesken 
ve dükkânlarla 1939 dan sonra inşa edil
miş olanların sayısına dair sualine Dahili
ye Vekil Vekili Etem Menderes'in tahrirî 
cevabı/(7/101) 26:27 

2 . — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu 'nun, Çekerek kazası Belediye 
Reisi seçimine ve belediyeler emrine yangın 
arazöz ve aletleri verilmesi için döviz tah
sisi hakkında ne düşünüldüğüne dair sua
line dair Dahiliye Vekili Etem Menderes'in 
tahrirî cevabı (7/145) 363:364 

3. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzu-
rumluoğlu'nun, zaruri ihtiyaç maddeler
imin Yozgad vilâyetinde nasıl ve hangi 
prensiplere göre tevzi edildiğine ve Yoz
gad'm Çatak mahallesi ihtiyacı için satm-
alınari kırık buğdayın tamamen bu mahalle 
halkına tevzi edilip edilmediğine dair sua
line Dahiliye Vekili Etem Menderes'in tah
rirî cevabı (7/149) 247:248 

Devlet Vekilinden 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in? Elâzığ vilâyeti dahilindeki köylerde 

mevcut mazbut ve mülhak vakıf arazinin 
miktarına ve ne kadarının topraksız köy
lüye dağıtıldığına dair Devlet Sekilinden 
tahrirî suali (7/174) 484 

1. — Yozgad Mebusu ömer&ûtfi Er-
zurumluoğlu'nun, toprak tevzi komisyon
larının yapmakta oldukları hektar başına . 
yıllık gelirleri gösteren kadastronu»^ Ma
liye Vekâletinin gelir sistemleri içerisinde 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Devlet Vekili Semi Ergin'in 
tahrirî cevabı (7/143) ' 402:404 

Hariciye Vekilinden 
1. — izmir Mebusu Abdullah Aker'in, 

Türkiye - Mısır İkamet Muahedesinin 8 nci 
maddesinin tatbik şekline dair Hariciye 
Vekilinden tahrirî suali (7/164) 194 

iktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'-

ın, Burdur'un Yeşilova kazasına 1954 -1955 
yıllarında kaç tane otobüs, kamyon ve bi
nek otomobili tahsis edildiğine dair iktisat 
ve Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/169) 330 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, 14 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
hangi maddelerin maliyet unsuriariyle âza
mi kâr hadlerinin, cins ve vasıflarının tes-
bit edildiğine ve tâyin edilen hususlara 
muhalif hareket edenler hakkında ne mu
amele yapıldığına dair iktisat ve Ticaret 
Vekilinden. tahrirî suali (7/173) 484 

3. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'-
m, 1955 yılında kamyon tevziatının vilâ-
yetlerce hangi esaslar dâhilinde ve hangi 
vasıfları haiz ihtiyaç - sahiplerine yapıldı
ğına dair iktisat ve Ticaret Vekilinden 
tahrirî suali (7/152) . 94 
, 4. — Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nm, 

tamamen veya kısmen ithal zaruretinde 
bulunduğumuz malların cinsine, tevzie: tâ
bi malların durumuna ve yabancı memle
ketlerle olan ticari münasebetlerimize dair 
iktisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî suali 
(7/154) 94 

5. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
yabancı memleketlere transfer bekliyen 
birikmiş borçlarımızın memleketler itiba-
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leti Teşkilât, Askerî Şûra ve* Temsil Ödene
ği kanunlarının tadili hususunun düşünü
lüp düşünülmediğine ve Personel Kanunu 
lâyihasının hazırlık... safhasına,,, dair, .Milli . 
Müdafaa Vekilinden, tahrirî suali (7/150) 51 

2. — Ordu Mebusu Memiş. Yazıcı'nın, 
ordu hizmetinde ve Millî Müdafaa emrinde 
ne miktar motorlu nakil vasıtası ve yol ma
kinesi ile demir, kereste ve çimento bulun
duğuna dair, Millî Müdafaa Vekilinden, 
tahrirî suali (7/157) 95 

. . Sayfa 
riyle miktarının ne olduğuna dai# İktisat 
ve Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/160) 95 

İşletmeler Vekilinden 
1. — Eoeaeîr -MebutrerEkreitt Alicran'-

ın, 1955 yılında .Karabük mamulü sanayi 
demirlerinin vilâyetlere ve .vilâyetlerde ih
tiyaç sahiplerine* tevziinde tatbik olunan 
esajslarm ne olduğuna dair İşletmeler Ve
kilinden tahrirî suali (7/151) 94 

Maarif Vekilinden 

1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza 
Çerçel'iri, ortaokullarla liselerde ahlâk dersi 
okutulması hakkında ne düşünüldüğüne da
ir sualine Maarif, Vekili Ahmet özeFin 
tahrirî cevabı (7/131) 162:163 

2. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ul-
kün'ün, Maarif Vekâletince 1555 bütçe yı
lında okul inşaatı Jçin vilâyetlere ne kadar 
para tahsis edildiğine dair sualine Maarif 
Vekili Ahmet ÖzeFin tahrirî cevabı (7/148) 441: 

443 

Maliye Vekilinden 
1. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, 

Gelir Vergisinin büyük zirai işletmelere ve 
çiftçilere de teşmili hususunun düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Maliye Vekilinden 
tahrirî suali (7/171) . ̂  446 

1. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-
in, Giresun'un Alucra kazalında Hazineye 
ait tapulu arazi mevcudol+p olmadığına, 
varsa bu yerlerin topraksızlara verilmesi 
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair 
sualine, Maliye Vekili Nedim ökmen'in tah
rirî cevabı, r 7/133) 188:189 

2. — Tfozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu'nun, toprak tevzi komisyon
larının yapmakta oldukları hektar başına 
yıllık gelirleri gösteren kadastronun Ma
liye Vekâletinin gelir sistejnleri içerisinde 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir sualine, Maliye Vekili Nedim ökmen'in, 
tahrirî eevabı (7/143) 402:404 

Millî Müdafaa Vekilinden 
1. — Bilecik Mebusu Yümnü Üresin'in, 

722 sayılı Kanun ile Millî Müdafaa Vekâ-

1.. — Sivas Mebusu Rifat öçten'in, İs
tanbul - Rami 66. Motorlu Topçu Alayında 
Karargâh Bölük Çavuşunu dövdüğü söy
lenen Yüzbaşı hakkında ne muamele yapıl
dığına dair sualine Millî Müdafaa Ve
kâleti Vekili Şeıni Ergin'in tahrirî cevabı 
(7/91) 362:363 

Münakalât Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu" Seyf i Kurtbek'-

in> Havayolları için yeni satınalmmış olan 
D. H. Heron tayyarelerine dair sualine Mü
nakalât Vekili Arif Demirer'in tahrirî ce
vabı; (7/161) . 95,364:366 

Nafıa Vekilinden 
1. — Ordu Mebusu Memiş Yazıcının, 

yapılmakta olan yolların kilometre maliyet 
üyatlariyle 1950 yılından beri yapılan vi-
lâyet ypUarma sarf edilen, tahsisatın mik
tarına, 1950 v- 1955 yıllarında hangi vilâ
yetlerde kaç kilometre Devlet yolu ve köp
rü yapıldığına^ Giresun ve Mersin liman
larının yapılmasındaki zaruret ve sebep
lerin ne olduğuna dair tahrirî sual takriri/-. 
Nafıa Vekâletine gönderilmiştir (7/155) 94:95 

1. —. Denizli. Mebusu Baha Akşit'in, 
Acıpayam ?da Millî Müdafaa Vekâleti ta
rafından Adliye Vekâletine .verilen, bina 
hakkındaki sualine, Nafıa Vekili Muam
mer Çavuşoğlu'nun tahrirî cevabı (7/134) 324: 

m 
Ziraat Vekilinden 

1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Kars'ın, Kağızman kazasında kurulması 
düşünülen meyva fidanlığına dair sualine 
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Ziraat Vekili Esat Budakoğlu 'nun tahrirî 
cevabı (7/165) ' 277,502:503 

2. — Ordu Mebusu MemişYazıcı 'sın, 
makinalı hububat ziraatine elverişli arazi 
ile ziraat aletleri, yedekleri ve tohumluk 
miktarına ve- 1950 yılından itibaren nere
lerde ve ne miktar sulama tesisatı yapıl
dığına, haşaratla mücadele ve ormanları
mızın muhafaza tedbirlerinin ne olduğuna 

Sayfa 
dair Ziraat Vekilinden tahrirî suali (.7/156) 95 

1. — Yazgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zuru'mluoğlu'nun, toprak tevzi komisyon
larının yapmakta oldukları hektar başına 
yıllık gelirleri gösteren kadastronun Ma
liye Vekâletinin gelir sistemleri içerisinde 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Ziraat Vekili Esat Budaköğ.- . 
lu'nun tahrirî cevabı (7/143) 402:404 

TAKRİRLER 
(Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk) 
1. — Basın Kanununun bâzı maddeleri

nin tadiline ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair kanun lâyihası ile-
Neşir yoliyle veya radyo ile i^iecek bâzı 
cürümler hakkındaki 6334 sayılı Marnımın 
adı ile bâzı maddelerinin tadiline dair ka
nun lâyihasının teşkil edilecek Muvakkat 
Encümende müzalS©^t; edilmesine dair 
(4/211) ; " ^ 525:526 

Afyon Ka>rahİş$,r(Murad:ÂM$lgen), 
2. — Arzuhal Encümeninin 30.1.1956 

tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2769 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takririnin geriverilmesi hakkında 
(4/199)" 211 

Balıkesir (Halil îmre) ve Bursa (Ha
lûk Şaman) 

3. — Vergi Usul Kanununun geçici 5 
nci maddesinin tefsirine dair takririnin ge
riverilmesi hakkında (4/194) 52 

Elâzığ (Selâhaitin Toker) 
4. —• Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme '-Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren 3173 sayılı 
Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun muvakkat 
1 nci maddesinin tefsiri hakkındaki takriri
nin geriverilmesine dair (4/202) ' 232:233 

Giresun (Doğan Köy men) . 
5. — Gıda Maddeleri Türk Anonim Or

taklığı hakkındaki kanun teklifinin kurula
cak Muvakkat Encümende müzakere edil
mesine dair (4/198) 141:142 

Giresun (Doğan Köy men) 
6. — Makbule Atadan'in cenaze merasi

minde vukubulen alkış hâdisesine dair Ad
liye ve Dahiliye vekillerinden - olan şifahi 
sual takririnin geriverilmesine dair (4/196) 97 

(İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu) 
7. — Şeker kanunu lâyihasının) Konya 

Mebusu Himmet ölçmen'inr Şeker kanunu « 
teklifinin görüşmek üzere. kurulmuş bulu- -
nan Muvakkat Encümende müzakere edil
mesine ve bu encümene Ziraat Encümenin
den de üç âzanm iltihakına dair (4/210) 507:509 

îzmir (Mehmet Al{ Sepük} 
S. — Suçlu olmadığı halde tevkif ̂ dilen

lere tazminat verilmesi hakkındaki kânun 
teklifinin geriverilmesine dair (4/2Ö4) ^85 

Kayseri (İbrahim Kirazoğlû) 
9. -— Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa iki geçici madde, eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin gerive
rilmesine dair (4/209) " " 507 

Konya (Himmet ölçmen) 
İ0. — Şeker kanunu teklifinin kurula

cak. Muvakkat Encümende müzakere edil
mesine dair (4/197) ' 115 

Maliye Vekili (Nedim ökmen) 
11. — Gider vergileri kanunu, lâyiha-

sıni;r»müzakere etmek üzere Muvakkat En
cümen teşkiline dair (4/203) 485:486 

12. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'- * 
m, Ankara İnhisarlar Bira ve Şarap fab-
rikalariyle bunlara bağlı imlâharie ve ima-' 
lâthanelerin Atatürk Orman Çiftliğfne 
devri hakkında kanun teklifini müzakere 
etmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline 
dair (4/202) ~ 232 

13. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun bâzı maddelerinin, tadi-i: 
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line ve bu kanuna yeni maddeler ilâvesine 
dair 6571 sayılı Kanunun 3 ncü maddesin 
nnin tadili hakkındaki kanun lâyihasının 
kurulacak Muvakkat Encümende müzake
re edilmesine dair. (4/200) 211:212 

Niğde (Hasarı Hayati Ülkün) 
14. — Arzuhal Encümeninin 30 . IV . 

1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
3662 sayılı Kararın Umumi Heyette gö
rüşülmesine dair (4/205) 506 

Seyhan (Sirtan Tekelioğlu ve arkadaş-
Uri) 

15. —i Seyhan barajı ile hidro - elek
trik santralinin açılış merasiminde Tür
kiye Büyük Millet Meçlisi azasının da ha
zır bulunarak bütün tesisleri tetkik etme
lerine imkân bırakılmak üzere 16 Nisan 
Pazartesi gününe kadar Meclis çalışmala
rına ara verilmesine dair (4/191) 63 

Sivas (Eteni Erdinç) 
16. •— Devlet Demiryolları ve Liman

ları îdarei Umumiyesinin teşkilât ve veza-
ifine dair olan Kanun ile bu kanunun ek 
ve tadillerinde değişiklik yapılması ve bu 
kanuna yeni bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki Kanunun: 4 ncü maddesinin 
(değiştirilmesine dair olan 5687 sayılı Ka
nunun meriyette olup olmadığının tâyini-,, 
ne dair (4/20Ö) 506 

Afyon Karahisar (Murad Âli Ülgen) 
1. •— Arzuhal Encümeninin 30 . I . ,1956 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 2769 

Sayfa 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/190) 168,211 

Aydın (Cevat Ülkü) ve (Nail Geveci) 
2. — Arzuhal Encümeninin 25 . I I . 

1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
366 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/108) 180:186 

y Balıkesir (Halil îmre) ve Bursa (Ha
lûk Şaman) 

3. — Vergi Usûl Kanununun geçici 5 
nci maddesinin tefsirine dair (4/166) 52 

Elâzığ (Selâhattin Toker) 
4. — Arzuhal Encümeninin 28 . III , 

1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
759 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/115) 180 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanl%rı 
işletme Umum Müdürlüğü meioiur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren 3173 sa
yılı Kânuna ek 4620 sayılı Kanunun mu
vakkat 1 nci maddesinin tefsin hakkında 
(4/122) 232:233 

Erzincan (Tevfik Şenocak) 
6. — Devlet Şûrası Kanununun 2 nci 

maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkın
da (4/146) • ' • ' • ' 446 

Manisa eski mebusu (Merhum Refik 
Şevket İnce) 

7. — Arzuhal Encümeninin 20 . I V . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5751 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine air (4/50) , 180 

TEKLİFLER 
Afyon Karahisar (Osman Talu) 
1. — Köy Kanununa bâzı maddeler ek

lenmesine ve 46 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanunun sbâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair 5672 sayılı Kanunun elç 
1 nci ma.ddesi ikinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (2/293) 

Antalya (Kenan Akmanlar) 
2. -— Askerî memurların subay sınıfına 

nakilleri hakkında (2/285) 
Elâzığ (Hüsnü Göktuğ) 

•••.•-,. 3. -— Tank.sınıfı subayalrına tank tazmir 

251 

51 

natı verilmesi hakkında (2/301) 406 
Elâzığ (Selâhattin Toker) 
4. — Emniyet Umum Müdürlüğü teşki

lâtında çalışanların kadro maaşı intibakla
rının yapılması hakkında (2/303) 446 

İçel (Aziz Koksal) 
5. i-— Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâ

leti teşkilât ve memurları hakkındaki 3017 
sayılı Kanunun 6205 sayılı Kanunla muad
del 49 ncu maddesinin tadiline ve 6205 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvelinin değişti
rilmesine dair (2/311) 485 



Sayfa 
İdare Âmirleri Balıkesir (Ahmet Kocabt-

yıkoğlu) ve Kocaeli (Nüzhet Akın) 
6. -— 1956 malî yılı Muvazene} Umumi

ye Kanununa bağlı-(A/l) işaretli cetvelin 
Büyük Millet Mecilsi kısmında değişiklik 
yapılması (2/295) 251:252 

İstanbul (Tahsin Yazıcı) 
7. — 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş 

Kanununun 11 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair (2/306) 484 

Kırklareli (Şefik Bakay) 
8. — Ankara İnhisarlar Bira ve Şarap 

fabrikalariyle bunlara' bağlı imlâhane ve 
imalâthanelerin Atatürk Orman Çiftliğine 
devri hakkında (2/292) 231,232 

Kocaeli (Cemal Tüzün) 
9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
(K) bendinin tadili hakkında (2/312) 506 

Kocaeli (Ekrem Alican) 
10. — Gelir Vergisi Kanununun 32 nci 

re 89 ncu maddelerinin değiştirilmesine da
ir (2/286) 95 

Kocaeli (Nüzhet Unat ve 3 arkadaşı) 
11. — Ziraat Vekâleti ve bu vekâlete 

bağlı Umum Müdürlükler kadrolarında va
zifeli teknik elemanların maaş derecelerin
de yapılacak değişiklik hakkında (2/307) 484 

Koeaeli (Turan Güneş) 
12. —- Dahilî Nizamnamenin 153 ve 157 

nci maddelerinin tadili hakkında (2/296) 277 
13. — Milletvekilleri Seçimi Kanunun 

4 ncü maddesinin tadili hakkında (2/294) 251 
Konya (Sıtkı Salim Burçak) 
14. — Subay yüksek mühendis, askerî 

yüksek mühendis ve askerî mühendislere 
verilecek ihtisas ücreti hakkındaki 4335 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
(2/308) 484:485 

Manisa (Y. Muammer Alakant) 
15. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu* 

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 6428 
sayılı Kanunun ilgâsı ve bunun yerine 5545 
sayılı Seçim Kanununun eski hükümlerinin 
aynen meriyete konulması hakkında (2/288) 95 

Manisa (Y. Muammer Alakant ve 5 ar
kadaşı) 

16. — Mebusların mal beyanında bulun

maları hakkında (2/287) 
Muğla (Nâtık Poyrazoğlu) 
17. —• Gümrük Muhafaza memurları

nın askerî teşkilâta göre tensikı hakkın
daki 1841 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin B bendine fıkralar eklenmesine dair 
(2/297) 

18. — Yedek subay ve yedek askerî me
murlar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 
4073 sayılı Kanunla değiştirilen 17 nci mad
desinin tadiline dair (2/298) 

Ordu (Sabri îşlaKan) ve (Fazıl Erim) 
19. — Devlet memur ve hizmetlilerine 

tahsisat verilmesine dair 6211 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi (2/299) 

Rize (Ahmet Morgu) 
20. — Maarif Vekâletine bağlı meslek 

okulları öğretmenleri hakkındaki 3007 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 nci maddelerinin de

ğiştirilmesine dair (2/369) 
Seyhan (Sedat Barı) 
21. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerin iktisat 
ve Ticaret Vekâleti kısımlarında değişiklik 
yapılması hakkında (2/302) 

Sivas (Nuri iTemirağ) 
22. — Âmme nizamım ihlâl edenleî* ve 

umumi ahlâkı bozanlar hakkında (2/291) 
23. — 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 

Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair (2/304) 

Tekirdağ (Samim Yücedere) ve îstan^ 
bul (Necmi Ateş) 

24. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 
6570 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hak
kında (2/290) 

Trabzon (Selâhattin Karayavuz) 
25. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 12 nci maddesiyle mu
vakkat 65 nci maddesinde değişiklik yapıl-
ması hakkında (2/289) 

Uşak (Orhan Dengiz) 
26. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun muvakkat 65 ve 68 nci 
maddelerinde yazılı müracaat için yeniden 
üç aylık müddet verilmesi hakkında (2/300) 
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Yozgad (Ömer Lûffi İSrzurumluoğlu) „ 
$7. — Türkiye Cumhuriyeti : Emekli 

Sandığı Kanununa bir madde ve bir geçici 
madde efctenm&jine dair (2/310) 

Zonguldak (Bebati Ataman) 
28. ~ Türkiye Büyük Millet1 Meclisi 

memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanuna efe kanun teklifi (2/305) 

485 

446 

Afyon Karahisar (Kemal özçoban) 
1. — Millî Korunma Kanununun 4945 

sayılı Kanunla* değiştirilen 64 ve 69 ncu 
maddelerinin tadili hakkında (2/155) 252,290: 

306,311:324,333 361,368 402,407 421,424: 
441,447:480,486:502,509:525 

Burdur (Mehmet Özbey) 
2. — Devlet Şûrası Kanununa ek kanun 

teklifi (2/90) 10:12,16,20,4447 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 102 %ye geçici 30 ncu 
maddelerinde yazılı müracaat için yeni
den altı aylık müddet daha verilmesi hak
kında (2/43) " 308:309 

Çanakkale (Servet Sezgin) 
4. —*• Sülegsmanoğlu Eüstem Çetinka-

ya'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında (2/124) , 331 

Çankırı (Tahsin Uygur) ve Rize (Hü
seyin Agm) . 

5. — Maaş Kanununa ek 5585 sayılı 
Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hak
kında (2/49)' 15:16,97:100,111 

Denizli (Baha Ak§it ve 4 arkadaşı) 
6. — Astsubay Kanununa ek kanun 

teklifi ile Elâzığ Mebusu Hüsnü Goktuğ'un 
Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında (2/180) 331 

Elâzığ (Hüsnü Göktuğ) 
7. — Astsubaylar Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair (2/225) 331 
Elâzığ (Hüsnü Göktuğ) ve Rize (İzzet 

Akçal) 
8. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 
4554 .«ayılı Kanuna ek 4798 sayılı Kanu-
ıax& e*k 'biriricı maddesinin tadiline ve ek 
2 nci maddesiyle geçici maddelerinin kal
dırılmasına dair (2/272) 309 

Sayf* 
, Elâzığ (Mehmet §evki Yazman) 

9. — Askerî öğrencilerden başarı gös
teremeyenler hakkındaki 5401 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında 
(2/2») . 3 0 9 

Gazianteb (Süleyman Kuranel) 
10. — Yapı ve imar kanunu teklifi 

<2/78) 16,57:59,60:63,100:110,122:134,143:161, 
194:208,212:228,233:241 

Gazianteb (Süleyman Kuranel) ve Ma-
ra§ (Mazhar özsoy) 

11. — Gaziantebli Sakıp Nâzlı'ya va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında (2/86) . 331 

'Giresun (Doğan Köymen) 
12. — Gıda maddeleri Türk Anonim 

Ortaklığı hakkında (2/275) 141:142 
istanbul (Naci Kurt ve iki arkadaşı) 
13. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu

nun 3 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi (2/207) 12:14 

İstanbul (Nazlı Tlabar) ve Ankara Âli
ye Temuçin) . 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli' 
Sandığı Kanununa muvakkat iki madde 
eklenmesi hakkında (2/52) 309 

İstanbul (Tahsin Yazıcı) 
15. — 1455 sayılı askerî memurlar hak

kındaki Kanuna muvakkat bir madde ek
lenmesi hakkında (2/147) 210,233,271:272 

İzmir (Abidin Tekön) 
16. —• 3460 ve 6212 sayılı kanunların 

şümulü dışında kalan umumi ve hususi 
bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli mü
esseseler, sermayesinin yarısından fazlası 
devlete aidolan şirket ve kurumlarla bele
diyeler ve bunlara bağlı teşekküllere ait iş 
yerlerinde çalışan işçilere ilâve tediye ya
pılması hakkındaki Kanunun 1 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair (2/218 ]ı 186 

İzmir (İlhan Sipahioğlu) 
17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 78 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (.2/240) 14:15 

İzmir (Mehmet Ali Sebük) 
18. — Suçlu olmadığı halde tevkif edi

lenlere tazminat verilmesi hakkında 
(2/133) 485 
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Kayseri (İbrahim Kirazoğlu) 
19. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa iki geçici madde eklen
mesi hakkında (2/74) • 507 

Kocaeli (Üemal T üzün) 
20. — Türk Ceza Kanununun 370 ve 

383 neü maddelerinin tadiline dair (2/1)62) 1656 
Kocaeli (Sadettin Yalım) 
2 1 . — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair olan 6311 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin. değiştirilmesi hakkında 
(2/95) 309 

Konya (Himmet ölçmm,) ' 
22. — Şeker kanunu teklif i (2/278) 115 
Muş (Şemsi Ağaoğlû) 
28, — t i İdaresi Kanununun 42 nci 

maddesinin (E) bendinin değiştirilmesi 
hakkında (2/247) . 16,241 

Niğde (Hasan Hayati Ülkün) 
24. — Hayvan hırsızlığının men'i hak

kındaki 5Ç17 sayılı Kanunun 13 ncü mad- . 
desinm; tadiline dair (2/270) . 331 

Niğçle (Sadettin Ertur ve iki arkadaşı) 
, ,25. — 2514 sayılı Divanı Muhasebat Ka

nununa ek kânun teklifi (2/276) 308 
Rize (Hüseyin Agun) 
26. — 3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü 

maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair 
5748 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle aynı 

Sayfa 
•kanunun 6133 sayılı Kanunla değiştirilen-
1 nci maddesinin tadiline dair (2/161) 446 

Tokad (Ahmet Gürkan) 
27. — Millî Korunma Kanununun 4945 

sayılı Kanunla tadil edilen 81 rıci madde
sinin 1 nci bendi ile 57 nci maddesinin II, 
III, IV ve V nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında (2/3) 252,290:306,3:11:324, 

333:361,3168:402,407:421,424:441,447:480, 
486:502^509:525 

Trabzon (Emrullah Nutku) 
28. — Zaruri ihtiyaç maddelerinin kont

rol ve tevzii hakkında (2/30) 252,290:306, 
311 &24,333 £61,368:402,407:421,424.441, 

447480>486:502,509:525 
Trabzon (Mahmut Goloğlu ve iki arka

daşı) 
29. — Türkye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 53 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair (2/54) 309 

Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçıöğlu) 
30. —- Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 75 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (2/15) 308 

Zonguldak (Cemal Kıpçak ve 18 arka
daşı) 

31. — Sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan iktisadi 
Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve muraka
beleri hakkındaki 3460 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/183) 186 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geriverme istekleri 
1. •—> 5545 sayılı Kanunun bâzı madde

lerinin, tadiline dair kanun lâyihasının ge-
riyerilmesi hakkında (3/317) 52 

2. —. Millî Piyango teşkiline dair 3670 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun lâyihasının geri-
verilmesine dair (3/457) 332 

Muhtelif 
1. -^-Ankara Mebusu Şeref'Kâmil Men-

gü'nün vefat ettiğine dair (3/330) 142:143 

2. — Millî Piyango idaresinin 1955 yılı 
bilançosunun gönderildiğine dair (3/354) 331 

ölüm cezalan 
1. — Alanya'nın Sapadere köyünden 

Mustafaoğlu Hasan Yılmaz'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında £3/331)- 168 

2. — Bartın'ın Akgöz köyünden Alioğ-
lu Ahmet Nazlı'nın ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair (3/332) ' 168*332:333 

3. —Bigadic'in Kargın köyünden îs-
mailoğlu Âdem Güler 'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/333) 168 

4. ^ i z m i r ' i n Karşıyaka Nahiyesinin 
>Sirali mahallesinden tsmailoğlu izzet Çam- • • 
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lidere'nin Ölürp-rjaeziKîina çarptırılması hak
k ı n ^ J2/334)" 168 

5. — Kars'ın Sarıkamış kazasının Ka-
rakurt nahiyesinin 54 sayılı hanesinde ka
yıtlı îfâzımoğlu İsrafil Karadağ, diğer adı 
ismail Karadağ'ın ölüm cezasına.çarptırıl
ması hakkında (3/335) 168 

6. — Kars'ın Posof kazasının Cilvana 
nahiyesine bağlı Cilvana köyünden 27 sa
yılı'.hanesinde kayıtlı Aydmqğlu, Osman 
Tekin'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/336) 168 

7. — Kelkit kazasının Pandola köyün
den ömeroğlu Şahin Doğap.'ın ölüm cezası
na çarptırılması halikında (3/344) 331 

J . — ölünİ^c|Zîwın§ hükümlü Ahmet 
Nazlı'ya ait dosyanın iadesine dair 
(3/456) 332:333 

Tefsir istekleri 
1. — îş Kanununun 5518 sayılı Kanun

la muaddel 1 nci maddesinin tefsiri hak
kında (3/318) - 95,231,272,281:290 

1. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun " 
209. ncu maddesindeki i ikamet) kelimesi
nin tefsirine dair (3^İ8) 231,273 

-2. — Vakıflar Kanununun 44 ncü mad
desinin tefsiri hakkında (3/279) 278 

Teşriî masuniyet 
1. — Gazianteb Mebusu Salâhattin Ün-

lü'nün teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/346) 331 

2. — Kars Mebusu İbrahinı Us'un teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair (3/326) 140 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/327) 140 

4. —r- Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kır
şehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teşriî 
masuniyetlerinin kaldırılmasına dair 
(3/32B) • 140 

•5. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/347) ' 331 

6. — Kırşehir Jfebusu Osman Alişiroğ
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair (3/329) . ^ " 140 

7. -^"Kırşehir Mebusu Osman Bölük-

başı'nm teşriî masuniyetinin kaldınlmaşı 
hakkında (3/348) 331 
(3/349) 331 
(3/350) 331 

8. — Kocaeli Mebusu Sefer Ç^ksel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/351) ^ # 331 

9. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/352) 331 

10. -— Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/353) 331 

11. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair (3/325) 114 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1. — Antalya Mebusu Ahmet Tokuş'a 

iki ay izin verilmesine dair (3/34Ş) 278 
2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan İzmir Mebusu Ekrem 
Hayri Üstündağ'm tahsisatı hakkında 
(3/340) 253 

3. — Bu,, toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Seyhan Mebusu Salim Ser
çe 'nin tahsisatı hakkında (3/359) 407 

4. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/339) .252:253 
(3/358) . ' . . • ' 406:407 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Ha

riciye Vekili Fuad Köprülü ile birlikte 
İran'a yapacakları resmî ziyaretten avdet
lerine kadar Başvekile, Dahiliye Vekili 
Etem Menderes'in, Hariciye Vekiline de 
İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun Ve
killik edeceklerine dair (3/322) 96 

2. — Holânda Kraliyet Havayollarının 
Ankara'ya açacağı seferler için yapılacak ~ 
törene iştirakleri dolayısiyle memleket dışı
na çıkacak dan Nafıa Vekili Muammer 
Çavuşoğlu ve Münakalât Vekili Arif De-
mirer'in avdetlerine kadar Nafıa Vekiline 
Devlet Vekili Emin Kalafat'm ve Münaka
lât Vekiline de Dahiliye Vekili Etem Men-: 
deresin vekillik edeceklerine dair (3/337) 231: 

232 
3. — Irak'a giden Nafıa Vekili Muam

mer Çavuşoğl^u'nun dönüşüne kadar Dev-
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let Vekili Emin Kalafat 'm kendisine Ve
killik edeceğine dair (3/321) 96 

4. — İktisat ve Ticaret Vekilliğinden 
istifa eden Fahrettin Ulaş'm istifasının 
kabulü ile Gümrük.ve İnhisarlar Vekili 
Hadi Hüsman'm İktisat ve Ticaret Vekâ
letine Vekillik edeceğine (3/323): 96 

5. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandaliıı-
ci'nin, İktisât ve Ticaret Vekâletine tâyin 
edildiğine dair (3/343) 309:310 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Hariciye Vekili Fuad Köprülü ve Ziraat 
Vekili Esat Budakoğlu'nun dönüşlerine ka
dar Hariciye Vekiline İşletmeler Vekili 
Samet Ağaoğlu'nun ve Ziraat Vekiline de 
Devlet Vekili Cemil Bengü'nün vekillik 
edeceklerine dair (3/338) 232 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ TEZKERE-
LERİ 

,» 
.1. —-Devlet orman işletmeleriyle keres

te fabrikalarinın 1953 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilanço
larla birlikte sunulduğuna dair (3/345) 331 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı Hesabı Ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/360) 424 

3. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair» 
(3/355) 331 

4. — Mülga Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1951 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
<3/319) 95 

•5. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1954 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/320) 95 

1. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı katisi
ne ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/214) 53,59,62,64:67 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su-

hulduğuna dair (3/215) , 65:56^,62,80:83 
3. —- Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 

Müdürlüğü 1952 bütçe yılı hesabı katisi
ne ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/106, 1/86) 4,14,20,28:31 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabi ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/161, 1/301) 54:55,59,62* 

' 72:75 
5.—• İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/112) 4:5, 

14,20,32:35 
6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/183) 55, 

59,62,76:79 
7. — İstanbul Üniversitesi 1952 bütçe 

yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/115) 6,14,20, 

40:43 
8.*— İstanbul Üniversitesinin 1953 büt

çe yılı hesabı katisine ait mutabakat be- . 
yannamesininı sunulduğuna dair (3/191) 56, 

'59,62,84:87 
9. — Mülga Posta, Telgraf ve Telefon 

İşletme Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/225) 56:57, 

59,62,88:91 
10. — Orman Umum Müdürlüğünün 

1953 bütçe yılı hesabı katisine ait.mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/181) 53:54,59,62,68:71 

11. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1952 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/230) 5:6,14,20,36:39 

ENCÜMENLER RİYASETLERİNDEN GELEN 
TEZKERELER 

1. — Eski Devlet Vekili Mükerrem Sa-
rol hakkında tahkikat yapmak üzere ku
rulan Muhtelit Encümenin vazife müdde
tinin uzatılmasına dair Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
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Muhtelit Encümen Üeisliği tezkeresi 
(3/324) î 96:97 

2. — Muhtelit Tahkikat Encümeni Ri-

Sayf* 
yasetinin, encümenin çalışnia müddetinin 
iki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi 
V3/341} . 278:281 

ZABIT HULÂSALARI 
30. I I I . 1956 tarihli 51 nci İnikat zap

tının hulâsası 2 
2. IV. 1956 tarihli 52 nci İnikat zap

tının hulasası * : 50:51 
4 . I V . 1956 tarihli 53 ncü İnikat zap

tının hulâsası 94:95 
16. IV.. 1956 tarihli 54 ncü İnikat zap

tının hulâsası 114 
•18. IV."195$ tarihli 55 nci İnikat zap

tının hulâsası 140 
20. IV. 1956 tarihli 56 nci İnikat zap

tının hulâsası 168 
25. IV. 1956 -tarihli" 57 nci İnikat zap

tının hulâsası 192:194 
27 . IV. 1956 tarihli 58 nci İnikat zap

tının hulâsası v 210 
30. IV..; 1956 tarihli 59 ncu İnikat, zap

tının hulâsası . ' 230 
2 . V . 1966 tarihli 60 nci İnikat zap

tının hulâsası 251 
4 . V . 1956 tarihli 61 nci İnikat zap

tının hulâsası 276:277 
7 . V . 1956 tarihli 62 nci İnikat zap

tının hulâsası 308 
9 . V ; 1956 tarihli 63 ncü İnikat zap

tının hulâsası 330 
16. V. 1956 tarihli 64 ncü İnikat zap

tının hulâsası 368 
18 . V. 1956 tarihli 65 nci İnikat zap- -' 

tının hulâsası 406 
21. V. 1956 tarihli 66 nci İnikat zap

tının hulâsası 424 
23.V. 1956 tarihli 67 nci İnikat zap

tının hulâsası 446 
25.V. 1956 tarihli 68 nci İnikat zap* 

tının hulâsası 484 
28. V. 1956 tarihli 69 ncu İnikat zap

tının hulâsası 506 

YOKLAMALAR 
3 

51 

Sayfa 

219 
339 
445 
410 
487 

Sütun 

2 
2 
2 
2 
1 

Satır 

9 
29 
22 

•17 
32 

115 
141 
169 
194 
211 
231 

TASHİHLER 
Yanlış. 

bulunması 
edilmiştir. 
sırtınıza 
fıkra 
6084 

Doğru 

bulunmaması 
edilmemiştir. 
sırtımıza 
bent 
6086 

309 
352 
368 
406 
424 
447. 
485 
507 

Di£er tashihlerin bulunduğu sayfalar : 27,63,111,189,327 



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdurrahman Fahri Ağaoğlu (Kon

ya) - Arzuhal Encümeninin emekli öğ
retmen Osman özeke hakkındaki kararı 
münasebetiyle. 184 

*— İmar,. Kanun tekilfi münasebetiyle. 85,62 
Şemsi Ağaoğlu (Muş) - Millî Korun

ma Kanunun bâzı maddelerinin tâdiline 
dair kanun münasebetiyle. 523 

İzzet Akçal (Rize) - Kocaeli Mebusu 
Cemal Tüzün'ün, Türk Ceza Kanununun 
370 ve 383 ncü maddelerinin tâdiline 
dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 19,21 

. — Muhtelit Tahkikat Encümeni Ri
yasetinin, encümenin çalışma müddetinin 
iki ay daha uzatılması Ihakkmdaki tezke
resi münasebetiyle. 280 

Tahir Akman (Çankırı) - 5585 sayılı 
Maaş Kanununa muvakkat-madde ilâvesi
ne dair kanun münasebetiyle. 99 

Kenan Akmanlar (Antalya) - Gıda 
Maddeleri Türk Anonim Ortaklığı hak
kındaki, kanun teklifini kurulacak Mu
vakkat Encümende müzakeresine dair 
takrir münasebetiyle. 142 

Refet Aksoy (Ordu) - imar kanun 
teklifi münasebetiyle. 153,198 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tâdiline dair kanun müna- *•• 
sebetiyle. 453,470,477 

İrfan Aksu (İsparta) - İmar kanun 
teklifi münasebetiyle . 227 

Baba Afcşit (Denizli) - Muhtelit Tah
kikat Encümeni Riyasetinin, encümenin 
çalışma müddetinin iki ay daha uzatılması 
hakkındaki tezkeresi münasebetiyle. 278 

İhsan Aktürel (Yozgad) - tmar kanun 
teklifi münasebetiyle. 107 

Sayfa 
— 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu

na ek kanun münasebetiyle. 12 
Muammer Alakant (Manisa) - Kanun 

lâyiha ve tekliflerinin suallerden evvel gö
rüşülmesi hakkındaki takrir münasebetiyle 508 

Ekrem Alican (Kocaeli) - Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 303 

Ekrem Anıt (Samsun) - Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münaseebtiyle 389,390,394,395,407, 

408,409,410,426,427,428;429,434,439,454,460, 
461,462,464,465,473,493,497,499,511,519 

Necati Ar'as (Bingöl) -Arzuhal Encü
meninin emekli öğretmen Osman* özeke 
hakkındaki kararı münasebetiyle 182 

A. Feyzi Atanan (Hatay) - îmar kanu
nu teklifi münasebetiyle 238,239 

Sebati Ataman (Zonguldak) - Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line dair Kanun münasebetiyle 396,399,400, 

408,414,421,429,432,452,471, 
475,477,511,515,516,527 

Necmi Ateş (İstanbul) - îmar kanunu 
teklifi münasebetiyle 59,102 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun münase
betiyle 295 

Ethem Aybar (Mardin) - Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 427,495 

Hidayet Aydmer (Konya) - Arzuhal 
Encümeninin emekli öğretmen Osman öz
eke hakkındaki Kararı münasebetiyle 180,183, 

184,185 
— îmar kanunu teklifi münasebetiyle 61, 

100,104,123,131,144,146,149,155, 
: 1S8^İ94,İ9§,197;199,2Ö3,205 
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Hüseyin Balık (Zonguldak) - Millî Ko

runma Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 517 

Sedat Barı (Seyhan) - Mijlî Korunma 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline da
ir Kanun münasebetiyle 476 

Zeki Başağa (Gümüşane) - îmar ka
nunu teklifi münasebetiyle 19,8 

—- Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle 300 

Muhtar Başkurt (Eskişehir.) - Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 435 

Enver Batumlu (Seyhan) - Pamuk fi
yatlarının tatminkâr olup olmadığına, pa
muğu kıymetlendirme hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına ve politikamıza dair 
suali münasebetiyle 257 

— Usul hakkında 173 
Selâhattin Baysal (Bolu) - Devlet Or

man işletmelerinin kesim ve istif işlerinde 
çalışan işçilerden alman vergilerin kânuna 
uygun völüp''olmadığına dair suali müna
sebetiyle ' 174 

Hikmet Bayur (Manisa) - tş Kanunu-

8ayt« 
nun'5518 sayılı Kanunla muvakkat 1 nci 
maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet 

^tezkeresi ve Çalışma Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 287,290 

—Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline daif Kanun . müna- , 
sebetiyle " * 318 

Cemil Bengü (Devlet Vekili ve Ziraat 
Vekaleti Vekil Vekili) - Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu'nun ipek sanayiinin ve 
ipek böcekçiliğinin inkişafı için neler dü
şünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı 270 

Bebzat Bilgin (îzmir) - Millî Korunma 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 476,477 

Esat Budakoğlu (Ziraat Vekili) - Kon
ya Mebusu M. Rüştü özal'm^ 1955 yılı için
de Konya vilâyetinde küçük baş hayvan
lardan kaçma çiçek aşısı yapıldığına ve 
aşının bozuk olmasından dolayı telef olan 
hayvanlar için mal sahiplerine tazminat 
verilip verilmediğine dair sualine şifahi 
cevabı 170 

Mecit Bumin (Çoruh) - Millî Korunma 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline da
ir Kanun münasebetiyle 449 

Muammer Çavuşoğlu (Nafıa Vekili) -
Erzincan Mebusu Veysel Varol'un, Kema
liye kazasını tren hattına bağlıyacak yo
lun durumuna dairrsualine şifahi cevabı 172 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Kanun lâ
yiha ve tekliflerinin suallerden evvel gö= 
rüşülmesi hakkındaki takrirler münasebe
tiyle . • , 447 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tâdiline dair Kanun müna
sebetiyle 512,515,518 

— Usul hakkında 525,526 

Hilmi Çeltikcioğlu (Çoruh) - MillLKo-
runma Kanununun bâzı maddelrinin tadi
line dair Kanun münasebetiyle , 396,400 

Kenan Çığman(Çankırı) - İmar Kanu
nu teklifi münasebetiyle 154 

— Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Türk Ceza Kanununun 370 ve 383 ncü 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 24 

Hüseyin Çimen (Burdur) - Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 428 
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nunda değişiklik yapılmasına 4air olan 

L 4926 sayılı Kanuna ek Kanun münasebe
tiyle 244 

Hilmi Dura (Kastamonu) - İş Kanunu
nun 5518 sayılı Kanunla muvakkat 1 nei 
maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresi ve Çalışma Encümeni mazbatası 

l münasebetiyle - 289 
— Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline dair Kanun münase-
I betiyle 410,426,427,438,460,461,462,474 476 

Sayfa 
îhsan Dal (Gazianteb) -Millî Korunma 

Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 392 

Ercüment Damalı (Sivas) -Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 350,353,377, 

393,399,417,429;455,469,470,471,475,494,495,496, 
498,502,513,514,519,522 

Orhan Dengiz (Uşak) - Maarif Vekâ
leti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı K»-

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Kanun 
lâyiha ve tekliflerinin suallerden evvel 
görüşülmesi hakkındaki takrir münasebe
tiyle 333 

Selim Eagıp Emeç (Bursa) — İmar ka
nun teklifi münasebetiyle 212 

Muhlis Erdener (Bursa) — Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line dair Kanun münasebetiyle 449,462,466, 

467,470,473,474,475,479,488,490,492,496,512,521 
Hasan Erdoğan (Kars) - Buzname hak

kında 51 
Feridun Ergin (ürfa) - Millî Korun

ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 290,317,337,339,354, 

356,360,376,379,381,516 
Semi Ergin (Devlet Vekili) - Kırşehir 

Mebusu Tahir Taşer'in, Avanos'ta 400 va
tandaşa ait toprağın ellerinden alındığı 
hakkında Ulus gazetesinde intişar eden ha
vadisin doğru olup olmadığına dair sualine 
şifahi cevabı 261 

Semi Ergin (Devlet Vekili ve Millî 
Müdafaa Vekâleti Vekil Vekili) - Bolu 
Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, seferi sağlık 
malzemesi hakkındaki sualine şifahi ceva
bı " 267,268 

— Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri 
tazminat Kanunu münasebetiyle 117,1 ir, 3 

— Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, is
tanbul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek 
bina hakkındaki sualine şifahi cevabı :'". 

— Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, is
tanbul'daki eski Harbiye Mektebi bina ve 
müştemilâtının satılacağı veya; belediyeye 
devredileceği hakkındaki şayiaların doğ
ru olup olmadığına" ve yıktırılan Sipahi-
ocağı binalarının yerine modern bir ordu 
evi yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sualine şifahi cevabı ^ 253 

Muzaffer Ergüder (Ankara) - imar 
kanun teklifi münasebetiyle 228 

Şevki Erker (Erzurum) —imar kanun 
teklifi münasebetiyle 155,157,158,197,216, 

218,221,223,224 
Agâh Erozan (Bursa) - 5585 sayılı 

Maaş Kanununa muvakkat madde ilâve
sine dair Kanun münasebetiyle 98 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlti (Yozgad) -
Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline dair Kanun münasebetiyle 487, 

: 489,490,491 
Muhlis Ete (Ankara) - Millî Korunma 

Kanununun bâzı maddelerinin tâdiline da
ir Kanun münasebetiyle 386,390,397,410,448 



31 — 

Hüseyin Fırat:(İçel) - Muhtelit Tahk-i-
kat Encümeni Riyasetinin, encümenin ça-

F 
Sayfa 

lışma müddetinin iki ay daha uzatılmam 
hakkındaki tezkeresi münasebetiyle 

Sayfa 

279 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - îmar ka
nun teklifi münasebetiyle 103 

— îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
muvakkat 1 nci maddesinin tefsiri hak
kındaki Başvekâlet tezkeresi ve Çalışma 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 272,283,288 

Beyhan Gökmenoğju (Konya) - Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 415,438 

Sefer Göksel (Kocaeli) - Millî Korun ma 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 524 

Hüsnü Göktuğ (Elâzığ) - 1455 sayılı 
Askerî memurlar hakkındaki Kanuna mu
vakkat bir madde eklenmesine dair olan 
Kanun münasebetiyle ., 271 

Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Ve
kili) - Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Türk Geza Kanununun 370 ve 383 ncü 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi 
ve, Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 20 

— Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Teşkilâtı 'Esasiye Kanununda bir değişik
lik yapılması için her hangi bir çalışmaya 
ve hazırlığa başlanıp başlanmadığına dair 
sualine şifahi cevabı 175,177 

—'-Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, hâ
kimler hakkınca bir maaş kanunu çıkarıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine şifahi cevabı 179 

Selâhattin Gülüt (Tokad) - îmar ka
nun teklifi münasebetiyle 133,238 

Kâmil Gündeş (Kayseri) - Millî Korun
ma Kanununun bâz? maddelerinin tadiline. 
dair Kanun münasebetiyle 471,475 

Turan Güneş (Kocaeli) - Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline . 
dair Kanun münasebetiyle 514,516,517 

—. Teşkilâtı Esasiye Kanununda bir de
ğişiklik/yapılması için her hangi bir çalış
maya ve hazırlığa başlanıp başlanmadığı
na dair suali münasebetiyle 176,177 

Ahmet Gürkan (Tokad) - Millî korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 299,434 

H 
Osman Hacıbaloglu (Tokal) - Millî Ko

runma Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line dair Kanun münasebetiyle 398,501 

Aleksandros Hacopulos (İstanbul) -
Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna ek Kanun müna-
sebetijde 244 

—- imar kanun teklifi münasebetiyle 240 
Ahmet Hatı (Bolu) - Motorlu nakil va

sıtaları yerine yedek parça ve lâstik ve lüks 
eşya yerine de istihsali artıracak malzeme 

ithalinin doğru olup olmadığına dair suali 
münasebetiyle 263,264,265 

Mehmet Hazer (Kars) - îmar kanun 
teklifi münasebetiyle 57,58,59,00,61,101,105, 

123,124,125,126,127,128,129,131,132,133,143, 
144,147,150,152,155,158,200,202,205,207,212, 
L 213,214,215,2IL7,218,219,220,225,226,227) 

233,236,237,238 
— Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri taz

minat Kanunu münasebetiyle 116,118 
— Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 

Türk Ceza Kanununun 370 ve 383 ncü 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi ve 



— 88 
Sayfa 

Adliye Encümeni mazbttası münasebetiyle 25 
— Millî Korunma Kanununun bâzı mad

delerinin tadiline dair Kanun münasebe-
, tiyle 319,384,385,386,389,393,395,398,510, 

511,521 
— Ruzname hakkında 507 
— 3546,sayılı Şûrayı Devlet Kanununa 

ek Kanun münasebetiyle 12 
Hadi Hüsman (Gümrük ve İnhisarlar 

VeMU ve iktisat ve Ticaret Vekil Vekili) -

i 
Halil tmre (Balıkesir) - Gider vergi

leri .kanun lâyihasını görüşmek üzere mu
vakkat encümen teşkili hakkındaki takrir 
münasebetiyle 486 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun mü- I 

K 
Adnan Karaosmanoğlu (Manisa) - Haf

ta -tatili hakkındaki Kanunun 3 ncü. mad
desinin tadili ve 4 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 13 

r— îmar Kanun teklifi münasebetiyle 59 
JBelâhattin Karayavuz (Trabzon) - Dil 

Akademisi hakkındaki suali- münasebe
tiyle . 259 

.Cemal Kıpçak (Zonguldak) - Millî Ko
runma Kânununun bâzı maddelerinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 430,431,528 

— Usul hakkında 186 
Nusret Kirişçioğlu (Zonguldak) - İmar 

Kanun teklifi münasebetiyle 129,130,132,143, 
146,150,159,199 

— îş* Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
muvakkat 1 nci maddesinin tefsiri hakkın
daki Başvekâlet tezkeresi ve Çalışma En
cümeni, mazbatası münasebetiyle 286,287 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun müna-

Sayfa 
Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nın, motorlu na
kil vasıtaları yerine yedek parça ve lâstik 
ve lüks eşya yerine de istihsali artıracak 
malzeme ithalinin doğru olup olmadığına 
dair sualine şifahi cevabı 262,265 

— Seyhan Mebusu Enver Batumlu'nun, 
pamuk fiyatlarının tatminkâr olup olmadı
ğına pamuğu kıymetlendirme hususunda 
ne gibi tedbirler alındığına ve pamuk poli
tikamıza dair sualine şifahi cevabı &56 

nasebetiyle 418,419,433,434 

Hâmid Şevket İnce (Erzurum) - Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 341,373, 

383,400 

sebetiyle 321,339,356,387,401,409,410,412,416, 
419,420,421,448,457,465,466,467,475,476, 

477,479,487,490,500,516 
Sıtkı Koraltan (Afyon Karahisar) -

Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline dair Kanun münasebetiyle 295, 

296,298 
Doğan Köymen (Giresun) - Gıda Mad

deleri Türk Anonim Ortaklığı hakkındaki ~ 
kanun teklifinin kurulacak muvakkat en
cümende müzakeresine dair takriri müna
sebetiyle " •«.... ,141,142 

— î§ Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
muvakkat 1 nci maddesinin tefsiri hakkın
daki Başvekâlet tezkeresi ve Çalışma En
cümeni mazbatası münasebetiyle 286,287 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun münase
betiyle 361,369,387;388 

Süleyman Kuranel (Gazianteb) - Hafta 
tatili hakkındaki Kanunun 3 ncü madde
sinin tadili ve 4 ncü maddesine .bir fıkra 



38 
Sayfa 

eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe
t i ' - 13 

— tmar Kanun teklifi münasebetiyle 60,101, 
109,144,160,161 

Naci Kurt (İstanbul) - iş Kanununun 

5518 sayılı Kanunla muvakkat 1 nci mad
desinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet tez
keresi ve Çalışma Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 

Sayfa 

288 

M 
Zeyyat Mandalinci (İktisat ve Ticaret 

Vekili) - Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanun münase
betiyle 340,341,359,360,378,386,387,392,395, 

398,409,410,415 
Adnan Menderes (Başvekil) - Millî Ko

runma Kanununun bâzı maddelerinin ta

diline dair Kanun münasebetiyle 341;344, 
345,347,478 

Ahmet Morgil (Bize) - Maarif Vekâleti 
kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve . 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa-
yih Kanuna ek Kanun münasebetiyle 243 

Rüknettin Nasuhioğlu (Edirne) - Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 

Erarullah Nutku (Trabzon) - îmar Ka-

N 

400 

nun teklifi münasebetiyle 106 
—- Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline dair Kanun münase
betiyle 301,510,512,517 

O 
, Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - İpek sa

nayiinin ve ipek böcekçiliğinin inkişafı 
için neler düşünüldüğüne dair suali mü
nasebetiyle 270 

Lûtfi Oğultürk (Bolu) - Seferî Sağlık 
malzemesi hakkındaki suali münasebetiy
le 268,269 

Burhanettin Onat (Antalya) - Gider 
Vergileri Kanun lâyihasını görüşmek 
üzere. Muvakkat Encümen teşkili hakkın
daki takriri münasebetiyle 486 

— Millî Korunma Kanununun ham 
maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle. 334 

Sami Orberk (Trabzon) - 1455 sayılı 
askerî memurlar hakkındaki J$a,n_u.na mu-. 

vakkat bir madde eklenmesine dair olan 
Kanun münasebetiyle 271 

— İstanbul'da Askerî Müzeye tahsis 
edilecek bina hakkındaki suali münanebe-
tiyle 170,255 

— Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri 
tazminat kanunu münasebetiyle 116 

— Trabzon Mebusu Sami Orbek'in, 
İstanbul'daki eski Harbiye Mektebi ve müş
temilâtının satılacağı veya belediyeye dev-. 
redileeeği hakkındaki şayiaların doğru 
olup olmadığına ve yıktırılan Sipahi Ocağı 
binalarının yerine modern bir ordu evi ya-. 
pılmasL hususunda ne düşünüldüğüne 4a|r 
suali münasebetiyle. _ 254 

Kösesin Ortakcıoğlu {Çoruna) •-. İmar 
Kanunteklifi münasebetimle 63,2.40 



ö 
Sayfa 

Nedim Ökmen (Maliye Vekili) - Bolu 
Mebusu Selâhattin Baysal'm, Devlet Or
man İşletmelerinin kesim ve istif işlerin
de çalışan işçilerden alman vergilerin ka-
nıma uygun olup olmadığına dair sualine 
şifahi cevabı 

— Gider vergileri kanun .lâyihasını gö
rüşmek üzere muvakkat encümen teşkili 
hakkında 

— Kocaeli Mebusu Cemal Tüzim'ün, 
yeni açılan kolej, ortaokul ve liselerin 
durumuna dair sualine şifahi cevabı 

— Trabzon Mebusu Sami Örberk'in, İs
tanbul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek 
bina hakkındaki sualine şifahi'cevabı . 

Himmet Ölçmen (Konya) - Şeker ka
nunu teklifinin kurulacak muvakkat encü
mende müzakere edilmesine dair takriri 
münasebetiyle 

Bahattin Örnekol (Sivas) - Maarif 
Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı? 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair plan 
4926 sayılı Kanuna ek. Kanun münasebe
tiyle ' 

M. Rüştü Özal (Konya) - 1955 yılı 
içinde Konya vilâyetinde küçük baş hay
vanlardan kaçma çiçek aşısı yapıldığına ve 

174 

486 

267 

170 

115 

245: 

9*?fa 
aşımtı bozuk olmasından dolayı telef olan 
hayvanlar için mal sahiplerine tazminat 
verilip verilmediğine dair suali" münasebe
tiyle 171 

—. İmar kanun teklifi münasebetiyle 58,59, 
60,104,108,109,110,123,124,125,126,127, 

128,130,131,132,156,157,158,199,201,206, 
208,213,214,215,216,219,222,223,224,225, 

226,227,228,2S4,237,â38;239 
Mehmet özbey (Burdur) - Millî Ko

runma Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line dair Kanun münasebetiyle 293,295 

Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) -
İmar kanun teklifi münasebetiyle 239 

—-Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun münase
betiyle 312,318,412,415,426,436,437,438, 

• • _ 458,479,519,520,528 
Ahmed Özel (Maarif Vekili) - Kocaeli 

Mebusu Cemâl Tüzüjı'ün, yeni açılan kolej, : 

ortaokul ve lise durumuna dair sualine şi
fahi cevabı . 266 

Ahmed özel (Maarif Vekili) - Trabzon 
Mebusu Selâhattin Karayavuz'un, Dil Aka
demisi hakkındaki sualine şifahi takriri 259 

Nuri Özsan (Muğla) - Millî Korunma 
Kanununun bâzı maddeelrinin tadiline da
ir Kanun münasebetiyle 457 

Â. Hamdi Sancar (Denizli) - Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 516,517 

— Muhtelit Tahkikat Encümeni Riyase
tinin, encümenin çalışma müddetinin iki 
ay daha uzatılması hakkındaki tezkeresi 
münasebetiyle 279 

Nuri Sertoğlu (Sinob) - Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 440,452,467,471,479 

Servet Sezgin (Çanakkale) - tmar ka
nun teklifi münasebetiyle 100,102,201,204 

— Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Türk Ceza Kanununun 370 ve 383 ncü 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi ve 

Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 17,22 
îlhan Sipahioğlu (izmir) - 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 78 nci maddesinin değiştiril meşi: 

ne dair kanun münasebetiyle 14 
— İmar kanun teklifi münasebetiyle 61,103, 

109,125,127,128,134,143,146,149,150, 
152,158,160,195,198,204,208,221 

— Millî Korunma Kanununun bâzı , 
maddelerinin tadiline dair Kanun münase
betiyle 317,499,513 

— 3546 sayılı Şûrayı Devlet KAanıinüha 
ek Kanun münasebetiyle .' 12; 

Server Somuncuoğlu (Sinob) - Millî 
Korunma, Kanununun bâzı maddeleınnin 



— M — 
Sayfa 

tadiline dair Kanım münasebetiyle 391,395, 
40l;411,413,420,428,450 

Ömer Sunar (Tokad) - Millî Korunma 
Kanununun bâzı maddelerinin' tadiline da- ' 
ir Kanun münasebetiyle • ' 311,473 

Mehmet Daim Süalp (Süfd) - Arzuhal 
Encümeninin emekli öğretmen Osman Öz-

Sayfa 
eke hakkındaki Kararı münasebetiyle • 183,184 

— İmar kanun teklifi'münasebetiyle-61,145, 
147,157,160,196 

— Millî Korunma Kanununun bâzı ı l 

maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle 381,385,456,462,470 • 

— Usul hakkında- - ' 5 0 9 

Mazhar Şener (Giresun) - 5585 sayılı 
Maaş Kanununa muvakkat madde ilâve
sine dair Kanun münasebetiyle 98,99 

— îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
muvakkat 1 nei maddesinin tefsiri hakkın
daki Başvekâlet tezkeresi ve Çalışma En
cümeni mazbatası münasebetiyle 282,283,286 

— 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununa 
ek Kanun münasebetiyle 11 

Tevfik Şenocak (Erzincan^ ^ İmar, k% c 

nun teklifi münasebetiyle , ; . ( ^,,JL45 
— 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu

na ek Kanun münasebetiyle 11 

287 

4.14 

Mümtaz Tarhan (Çalışma Vekili) -
Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili ve 4 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 12,13 
* : — İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
muvakkat 1 nci maddesinin tefsiri hakkın
daki Başvekâlet tezkeresi ve Çalışma En
cümeni mazbatası münasebetiyle 

Zakar Tarver (İstanbul) - Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle -

Tahir Taşer (Kırşehir) - Avanos'ta 400 
vatandaşa ; ait toprağın ellerinden alındığı 
hakkında Ulus gazetesinde intişar eden ha
vadisin doğru olup olmadığına dair suali 
münasebetiyle , 

— Hâkimler hakkında bir maaş kanunu 
çıkarılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair suali münasebetiyle 

— Kocaeli Mebusu Cemal -Tüzün'ün, 
Türk —Ceza 'Kanununun 370 ve 383 ncü 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi 
ve Adliye Encümeni "mazbatası münasebe
tiyle - ; - 17,18,23 

261 

179 

— Millî Korunma Kanununun bâzı • " 
maddelerinin tadiline dair Kanun münase
betiyle ' 413,496 

Hamdi Tekay (Samsun) - Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline' 
dair Kanun müuasebetiyle 497 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Büyük J 

Millet Meclisi azalarını Seyhan Barajının 
açılış merasimine daveti 3 

— İmar kanun teklifi münasebetiyle 219 
Füruzan Tekil (istanbul) - İmar kanun 

teklifi münasebetiyle ,. .-. 108 
— Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle' 381,491 

thsân Hamid Tiğrel (Diyarbakır) - Mil: 

lî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 410 

Selâhattin Toker (Elazığ) - Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line dair Kanun münasebetiyle 353,391 

Ahmet Topaloğlu (Se^haı^ * 12et t&y^Ş 
yareeiliği uçuş hizmetleri tazminat KBK 
nunu münasebetiyle. 119,12$ 

Muhlis Tümay (Manisa) * Millî Karun-



— 36 — 
i';.c.-. Sayfa 

um Kanununun bâzı maddelerinin tâdi
line dair kanun münasebetiyle. 408 

-<- Muhtelit Tahkikat Encümeni Riya
setinin, encümenin çalışma müddetinin 
iki ay daha uzatılması hakkındaki tez
keresi münasebetiyle. 279,280 

— îmar kanun teklifi münasebetiyle. 235 
Muhit Tümerkan (Sinob) - iş Kanu

nunun 5518 sayılı Kanunla muvakkat 1 
nci maddesinin tefsiri 'hakkındaki Baş

vekâlet tezkeresi. ve Çalışma Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 

Cemal Tüzün (Kocaeli) - Meclis ve en
cümen toplantılarına dair. , 

'.:-— Millî, Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tâdiline dair kanun müna
sebetiyle. 

. — Yeni açılan kollej, orta okul ve 
liselerin durumuna dair suali münasebe
tiyle. 

Sayfa 

283 

141 

318 

267 

Behçet Uz (izmir) 
fi. münasebetiyle. 

İmar kanun tekli-

u 
153 

Ü 
Murad Âli Ülgen (Afyon Karahisar) -

îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla mu
vakkat 1 nci; maddesinin tefisri hakkın
daki Başvekâlet tezkeresi ve Çalışma 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 281,285,287 

Oevat Ülkü (Aydın) - îmar kanun tek
lifi münasebetiyle. 125,128,129,130,X33 

134,143,146,147,150,152,217,228,236,240,241 
Metmet ÜnalcU /Seyhan) - Hafta Ta

tili hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi
nin tâdili ve 4 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle. 12 

,: — İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
muvakakt 1 nci maddesinin tefsiri hak
kındaki Başvekâlet tezkeresi ve Çalışma 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 282, 

285,287,289 

Veysel Varol (Erzincan) - Maarif Ve
kâleti kuruluş kadroları ile merkez kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kânunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek Kanım münasebe

tiyle 244 
—- .İmar kanun teklifi münasebetiyle 105 
— Kemaliye kazasını tren hattına bağ

lıyacak yolun durumuna dair suali müna
sebetiyle ' 172 

Sadettin Yahin (Kocaeli) - imar ka
nun teklifi- ..münasebetiyle ••'• ' 127,133,146,156, 

159,160,161,195,196,225,226 
— Millî Korunma' Kamınnmın bâzı 

maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle 372,427,524 

Tahsin Yazıcı (İstanbul) - 1455 sayılı 
askerî memurlar hakkındaki Kanuna mı\-
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yakkat bir madde eklenmesine dâir olan 
Karnın münasebetiyle 271 

Kemal Yörükoğlu (Van) - Arzuhal En
cümeninin emekli öğretmen Osman özeke 
hakkındaki kararı münasebetiyle , . 181,184 

— Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Türk Ceza Kanununun 370 ve #83 ncü 
maddelerinin tadiline dair kanıur teklifi 
ve Adliye^ Encümeni mazbatası münasebe
tiyle . I \ 21,24 

Sayfa 
— Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline dair Kanun münase
betiyle 391,4Ö7{408,40?|410,428,429, 

494,496,497,49^500,521,528 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak) ^ Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 431 

Samim Yücedere (Tekirdağ) - îniar ka
nun teklifi münasebetiyle 126 

Mustafa Seren (Amasya) - 1405 sayılı 
Askerî nlemurlar hakkındaki Katrana mu

vakkat bir madde eklenmesine 
Kanun münasebetiyle 

diür olan 
272 

..«•< 




