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Fihrist 

ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
# Say** 

289,391,450,586 

AZAYÎ KİRAM MUAMELATI 

İntihaplar 
1. — Avrupa Konseyi Istişari Asamb

lesine âsa seçimi 570,572,574,578 
2. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, 

Eskişehir, Kırklareli ve Konya .vilâyetle
rinde 1955 - 1956 yıllarında tabiî âfetler
den zarar görenlere yardım yapılması hak
kındaki lâyihanın müzakeresi için muvak
kat bir e&eüae» tefküi (1/272) 4 

3. -* Dahiiiys Vikili Eteat Menderes'
te^ toplantılar ve gösteri yü?İijüşleri hak
kındaki kanun lâyihasını müzakere etmek 
üzere Muvakkit Encümen teskiH (4/219) 428:429 

4 . — Orman kanunu lâyihâeiiiî görüş
mek i&efe Adljye, Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe eneteeıilerradeiî beşer âza alınarak 
Muvakkat Encümen kurulması 474 

5. — Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki lâyihanın müzakeresi için mu
vakkat bir encümen kurulması 428:429 

îstifâ 
1. -*- İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 

MandaHnci'nîn, Avrupa Konseyi İktisadî 
Asamblesinden İstifası (4/222) 570 

Islaîer 
1. —< Sayın mebuslardan bâzılarına 

izin verfîmesf (3/363) 41 
2. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi (3/376) • 395 

Teşriî masuniyetler 
1. -~ Ankara Mebusu Dağıstan Biner-

bag?'m teşriî masuniyeti (3/200) 81 
2..«— Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel'* 

in teşrü masuniyeti (3/213) 40 

3. — Erzurum Mebüstî ESat Tuneel'in 
teşriî masuniyeti (3/249) 

4. -^- Eskişehir Mebus* Hieri Sesen'in 
teşriî masuniyeti (3/167) 
(3/295) 
(3/2Ö6) 

5. — Gazianteb Mebusu Salâhattin Vn-
lü'nim i%i}T&im&mMfmi (.1/846) 

G. -^ Hirtfcy Mebusa fekip fnal'ın teş^ 
riî maı&ösifeti 0/310) 

7. «• îîâiây Mefeîisu Şifâgettîfi Üufc 

Sayfa 

40 
40 
39 

570 

4# 

40 salögiu'nun teşriî masunlfeti (i/fl7> 
8. « îstanfeptö MebuW Ztf& l o t o r k 

ve Siif İ Hihiim Saat B&iİk'un leşrîi ü& 
suniyelto (§/8#) 

$. -^ İzmir: Mebusu Sattf Önür§aî*nı teş
riî masuniyeti (3/219) 

tÖt *-• Kars Mebusu İbrahim Us'un teş
riî masuniyeti (3/326) 

11. —-̂ Tîars Mebusu Sırrı Atalay'ın, teş
rii masuniyeti (3/^27) 

%% ~ Kftrs Mebusu Sırrı Atalay ve 
Kırşebif Mebusu Osman AMşiroğlu'nun 
teşriî n*«Hiö#etieri (3/328) 
(3/370) 298,570 

13. ^ Kastamonu Mebusu Ziya Ter
me»'»*,; teşriî masuniyeti (3/347) 
(3/£71) 
(3/375) 

14. ~ lürşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in 
teşriî ma§UHİyeti (3/230) 

15. *** Kırşehir Mebusu Osman Alişir-
oğlu'nun* teşriî masumiyeti (3/329) 

16. -^ Kırşehir Mebusu Osman Bölüt^ 

m 
39 

40 

428 

570 

570 
570 
298 

40 

428 
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başıto, te$rf$ masuniyeti (3/348) . 'g?ff. 
1(3/329) . ., ' • ' i a B , 
(3/349) - • « 
p/350) ^ ^<£ 
'• , 17, — Kocaeli Mebusu Sadettin Yahm'- ' 
itf, teşriî masuniyeti- (3/297) • ,. ;\-3jjk 

18. -A Kocaeli Mebusu Sefer GtökşeTfck '•'. '; 
teşrîî masuniyeti (3/351) W 

S.'— : Kenya Mebusu M. Rüştü ösai'ın,. • '. : 

teşrii masuniyeti (3/221)" : " «:- • • *İ8 
2(£ — Konya Mebusu Mustafa Bağrı-' '.. 

acık'm, teşriî masuniyeti (3/2£8) - vftfi 
,. 2İ., — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın ' , , 
teşrii masuniyeti (3/177) M

 !. ''99 
-(3/ık> r • ;•' • , k - ! 

., 22 .— Malatya Mebusu Kâmil. ICınkoğ-
lu'nun tesjiî masuniyeti (3/222) - ,#& 

Ofr/852) •' ..-.•':.-* 570 
(3/353) r570 
2&'~- Siird M^usu Suad Bedük'ün 

teşriî'masuniyeti (S/311) '"' * 40 
24."— Sâkd Mebusu Vçysi Oran'm; teş

riî masuniyeti' (3/226) •' * • • *SQ r81 
25. — Tekirdağ Mebusu. '^«thi.MBİı-

>framltfmn teşfiîjnias^nryeti -(3/2S7) ,. • . 39 
26. ~ Urfa Mebusu Âzis öafesîp'mteg-

riî masuniyeti (â/325) ,f - ~: -, 39 
(8/372) - ' •• • 298,570 
27. — ^onfuldak Mebusu Hakkı Bi'feîcı-

nın teşriî masuniyeti (3/231) J 80 
(3/285) *• 40 

V«fat. 
1. — Antalya Mebusu Enver Karan'in 

vefatı (3/374) - • " 

ÎİmA V İ j S ^ E R t HEYETİ 
1, -t- Hariciye, Vekill iğinin istifa eâm,, 

İstanbul Mebusu, Ft*ad KöprüföKaöiı isti
fasının kabul edildiğine ve Bkhjliye Vaki--
B Etem Men<leres'm> Hariciye- Vekâletine 
Vekillik etmesi (3/375). '/2. 

2, —. Eski fktisat ye ^icaret VekjM ; • 
Sıtkı- Yırcalı i le llariciye Y«kâleti Vekili • , • , 
Fatin-Büstü Zorlu haklarında .Meclis tabki-.. «; • 
katı açılmasına dair takrir (4/M3) / 303:304 

3. —'Tahran'a gi&en Mümkalâtr Vekili 
Arif Demirer^in avdetine kindar-- kendisi
ne, Dahiliye-Vekili Et«m Menderessin ve
killik etmesi (3/373) -

-4. —, Vâki, davet ürerine Fransa'ya, gi-
deeek olan Haarif Vekili Ahmet Ösel'iKt 
avdetine kadar kendisine Hariciye Vekili 
Puad Köprülü'nün vekillik etmesi t3/®81) 

KASUNLAE 
ita. :&m 

Ş731 — MiîK Korunma Kanununun b|sa ; ' •; 
"" maddelerinin tadiline dair kanon'* §':2ft 

t 31:35,42 -73,74:78}8l ^ î } 1 3 0 ^ ^ ^ 1 
6732 İ^-Neşir yoliyle veya-, tadyö- Ü e ; - ! * " 

işlenecek bâzı cürümler-'hakkınâa-
- -Ö" 6334 sayılı Kanunun ada j[W b& 

ii" maddelerinin' tâdiline ve bir msâ* 
f - de.ilâvesine dair kasan 39,01Û!î%0$i: 
}•'• ' 2i^uMMfKM\ 

0$$ — Basın Kanununun bâzı madds- ; ' \ 
lerinin tadiline* ve- kanuna nrımic-
kat Hr madde ilâvesine dair ka
ntin 39,91 £05,214,214 521,232 £36 . 

6!734 — İşçilere hafta tatili ve genel ta- "~ • 
til günlerinde ücret ödenmesi hak-

m. ~ s«yf* 
kındaki kanunun b$k maddelerinin 
değiştirilmesi hakkırida' kânuft40,243:261 

6735 — 1956 malt yılı Muvaaeıiei Umu- '', 
. julye Kanununa bağlı cetvellerde ' " ' , 

değişiklik yapılması hakkında ka
nun 3,24£,24T,257,261,262:265 

673$ — 2514 sayıh Bivanı Mafeaaebat . 
ganununa ek kanun, '24^:243,2^7,257^261. 

•"̂  2%im 
6737 <— 1956 malî yılı Muvazene! Umû

miye Kanununa bafh (A/l) isabetli 
eetvelde' defişîklik yapîlnitası -lîâfc^ 
kında kanun 239#76:27lf;i2l!$İ28d,â88, 

290:293 
6738 — İl İdaresi Kanununun 42?uci 



^o. Sayfa I 
maddesinin (E) bendinin değişti
rilmesi hakkında kanun 277,439 

6739 — Telsiz Kanununun 31 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında ka-
ıam : 277:278,439 

6740 — Türkiye Cumhuriyeti Bmekli San
dığı Kanununa muvakkat: bir madde 
eklenmesi hakkında kanun 280,441:442 

6741 -r- Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 53 ncü madde-

. sine bir fıkra eklenmesine dair 
.feanun 280:281,442,555 

6742 — Askerî öğrencilerden başarı gös-
, . remiyenler hakkında 30 Mayıs 1949 

tarih ve 5401 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin tadili hakkında ka
nun 281,442:443 

6743 __ 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
Mahsus Terfi Kanununun muaddel 
11 nci maddesinin tadiline ve bu 
maddeye muhtelif kanunlarla ekle
nen fıkralar ile 4554 sayılı Kanuna 

-,:;4798 sayılı Kanunla eklenen mad- I 
delerin ve. muvakkat maddenin kal
dırılmasına ve bu - kanuna muvak- \ 
k a t ' 2 madde eklenmesine dair ka
nun 281:283,443:447 

6744 — Astsubay Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, 31 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılmasına 
ve muvakkat bir madde eklenmesine 
dair Kanun 283:285,447:448 

6745 ~ Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 75 nci maddesinin 
tadili ve bu kanuna bir geçici madde . I 
eklenmesi hakkında Kanun 279:280,440: 

441,448 
6746 — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, ı 

Eskişehir, Kırklareli, Konya ve De-
•'.•'•- nizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılın- t 

da tabiî âfetlerden zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında Kanun 4,358, 

- . , 398,429:433,438,439,448,451:454 
6747 \ - Şeker Kanunu 337,433:438,v439,440, 

448,455:458: [ 
6748— Devlet Demiryolları ve Limanları 

- îsjtetme Umum Müdürlüğünün 1950 
:Î.- bütçe; yılı hesabı katî Kanunu 394,438: 

•,.,.'., A . V : 439,439,440,448,459:462 I 

No. Sayla 
6749- - ^ Berat taleplerinde aranan formali

telere mütaallik Avrupa Anlaşması 
ile ihtira beratlarının milletlerarası 
tasnifi hakkında Avrupa Anlaşmasına 
iştirak edilmesine dair Kanun 278,439: 

440,442^48,463:466,555^556 
6750— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti', 

ile israil Devleti Hükümeti'arasındaki 
4 Temmuz 1950 tarihli ödeme Anlaş
masına ek Protokolün tasdiki hakkın
da Kanun ' 278:279,440,442,445,448, 

467:470 
6751 — Millî Korunma Kanununun 4648" 

sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 nçı 
maddesinin 2 nci bendine bir fıkra ilâ
vesiyle X neu bendinin değiştirilmesi-

-':. ne dair-Kanun 238:239,427,474:485 
6752 — Orman Umum Müdürlüğü teşkilâ-

tna dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 285,486 

6753 — Köy ebeleri ve köy sağlık memurla
rı teşkilâtı yapılmasına ve 3017 nu
maralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât ve memurin Kanu
nunun bâzı maddelerinin "değiştiril
mesine dair 4459 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinin 1 inci fıkrasının ta
dili hakkında: Kanun 285:286,486:487 

6754 — 3788 sayılı Çay Kanununun 5748 
sayılı Kanunla muaddel 4 ncü mad
desinin (B) fıkrası ile Çay Kanunu
na ek 6133 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun ' . 286:287,487:488 

6755 — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-
, riyüe kuruluşu ve görevlerine dair 

2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkındaki 4926 sayılı Kanu-

• na bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kad-
...roların eklenmesi hakkında Kanun 3,288, 

488:489 
6756— Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (İ) sayılı cetve
lin Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 3,288,489 



No. Sayfa 
6757 — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 

2 000 açled piyade havan mermisi
nin Libya Devletine hibe edilmesi 
hakkında Kanun 285,485:486,486:491,501, 

505 :508 
6758 — Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline ve bu kanuna yeni mad-

. deler ilâvesine dair Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında Kanun 286, 

487,491,493,501,509:512 
6759 — Denizde can emniyetinin korun

ması hakkında 1948 yılında Londra'
da toplanan Milletlerarası Konferans
ta kabul edilen Nihai Karar ile ekle
rine katılmamıza dair Kanun 287,488,491, 

495,501,513:516 

No. Sayfa 
6760— Vakıflar Umum Müdürlüğü vazi

fe ve teşkilâtı hakkında Kanun 273,498: 
504,504,520,528,544,557:560 

6761 — Toplantılar ve gösteri yürüyüşle
ri hakkında Kanun 427,428:429,473,520: 

555,561:564 
6762 — Türk Ticaret Kanunu 239,338:355,57i: 

572,586 
6763 —- Türk Ticaret Kanununun meriyet 

ve tatbik şekli hakkında Kanun 239,338: 
355,571:572,586 

6764 — (50) milyon liralık iç istikraz ak
di hakkında Kanun 239,490:491,572,576, 

578,587,590 
6765 — Harçlar Kanununun 125 nci mad

desinin değiştirilmesine dair Kanun 473, 
579 

1969 

1970 

KARARLAR 
1967 — Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıt

kı Yırcah, Maliye Vekili Hasan Po-
iatkan ve Devlet Vekili, Başvekil 
Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Ve
kili Patin Rüştü Zorlu haklarında 
tahkikat yapmak üzere kurulan Muh
telit Encümenin vazife müddetinin 
uzatılmasına dair 274:275 

1968 — Kıbrıs'taki hâdiseler dolayısiyle 
hakikatlere tamamen aykırı olarak 
Yunan Parlâmento Reisi tarafından 
dünya parlâmentolarına gönderilen 
telgrfalara karşı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi tarafından da 
dünya, parlâmentolarına birer telgraf 

çekilmesine dair 299:303 
— Kelkit kazasının Bandola köyün
den ömeroğlu Şahin Doğan'in ölüm 
cezası hakkında 273,359:366,391 
— Eski Devlet Vekili Mükerrem Sa-
rol'un cezai veya malî mesuliyeti bu
lunmadığına dair 337,366:390,391 

1971 — Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıt
kı Yırealı, Maliye Vekili Hasan Po-
latkan ve Devlet Vekili, Başvekil 
Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Ve
kili Fatin Rüştü Zorlu'nun gerek ce
zai ve gerekse malî her hangi bir me
suliyetleri bulunmadığına dair 358, 

398:415 

LÂYÎHALAB 
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvelle, Ankara Üniversitesi 
1956 yılı Bütçe Kanuna bağlı L işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
U/494) 427 
. .2. — 1956 malî yılı nmvazenei umumiye 

Kanununa bağlı A / l ve D işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/478) 297 

3. —- Devlet Su işleri Umum Müdürlü
ğünün 1954 malî yılı hesabı katî kanunu 
lâyihası (1/479) 297 

4. —• Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâ
zı vergi ve resimlere zam icrasına ve bâzı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alın
masına dair 3828 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(1/480) . 297 

5. — Gümrük muhafaza deniz vasıta
ları satmalmması için gelecek senelere sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkında (1/481) 297 

6. — Harçlar Kanununun 97 nci mad
desinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesi hakkında (1/482) 297 



Sayfa 
arasında Demirköprü Barajı Hidro - Elek
trik tesislerinin devrine mütaallik olarak 
akdedilen mukavelenin tasdiki hakkında 
(1/496) 427 

20. — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsü teşkilât kanunu lâyiha
sı (1/492) 297 

21. — Yüz elli milyon liralık madenî 
ufaklık para basılması hakkında (1/493) 297, 

519 

Sayfa 
7. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünün 1954 malî yılı hesabı katı 
kanunu lâyihası (1/483) ^297 

8. — İç istikraz akdi hakkında (1/495) *427 
9. —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 

malî yılı hesabı katı kanunu lâyihası 
(1/484) ... 297 

10. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1954 malî yılı hesabı katî kanun lâyi
hası (1/485) 297 

11. -—Köy eğitmenleri ve köy sağlık 
memurları Sosyal Yardım Sandığının ilk
okul öğretmenleri Sağlık ve îgtimai Yar
dım Sandığı ile birleştirilmesi hakkında 
(1/486) 297 

12. — Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifelerine, dair 2287 sayılı Kanunla il
gili 4926 ve 6389 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında (1/487) 297 

13. — Mâarif Vekâleti teşkilât kadro-
lariyle merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair 4926 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası (1/488) 297 

14. — Maarif Vekâleti merkez teşkilât 
ve'vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanu
nun 3087 sayılı Kanunla muaddel 12 nci 
ve bu kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 5980 
sayılı Kanunla değiştirilen üçüncü madde
lerinin tadiline dair (1/489) 297 

15. — Millî Müdafaa Vekâleti iskân ih
tiyaçları için sarfiyat icrası ve bu vekâlet
çe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu 
kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet veril
mesi hakkında (1/477) 39 

16. — 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye -
Federal Almanya Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına mütaallik protokollerle ilişikleri
nin tasdiki hakkında (1/490) 297 

17. — Ordu mensupları ile Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanla
ra bir er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/491) 297 

18. —• Toplantılar ve gösteri yürüyüş-
• leri hakkında (1/497) 427,428:429,473,520: 

555,561:564 
19. ^_ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığı 

1. — 6368 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 
bâzı maddelerini tadil eden Ek Nizamna
menin tasdiki hakkında (1/388) 337,574:575 

2. — Amerikan vatandaş ve şirketleri
nin memleketimizde yapacakları yatırım
ların İktisadi îş Birliği İdaresince garanti 
edilmesine dair Anlaşmanın onanması hak
kında'(1/63) 394,576:577 

3. — Anıt - Kabir'in her türlü hizmet
lerinin Maarif Vekâletince ifasına dair 
(1/322) ' < -473,578 

4. — Ankara'nın Ege mahallesinde bu
lunan 4872 ada 1 parsel numaralı arsanın 

' satışı hakkında (1/445) 337,572:573 
5. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mua

venet Sandığına bağlı işçilere mesken yap
tırmaları için borç para verilmesine dair 
olan 6096 sayılı Kanunun 6302 sayılı Ka
nunla muaddel birinci maddesinin değişti
rilmesi hakkında (1/421)' 337,573:574 

•6. —• Ateşli silâhlar ye bıçaklar hakkın
daki 6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin tadiline dair (1/462) . 569:570 

7.— Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, 
Eskişehir, Kırklareli ve Konya vilâyetle
rinde* 1955 - 1956 yıllarında tabiî âfetler
den zarar görenlere yapılacak yardım hak
kında (1/472) 4,358,429:433,438,439,448,451: 

v 4 5 4 

8j —- Basın Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline ve kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair (1/475) 39,41:42,91:205, 

214:221,232:235,239:241 
9. — Berat taleplerinde aranan forma

litelere mütaallik Avrupa Anlaşması ile İh
tira beratlarının milletlerarası tasnifi hak-
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kında Avrupa Anlaşmasına iştirak edilme
sine dair (1/292) 278,439:440,442,448,463:466 

10. — 1956 Malî yılı Muvazene! Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/456) 3,242,247,257,261, 

262:265 
11. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanu

nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da (1/295) • . • -? 2 7 3 

12. — Denizde can emniyetinin korun
ması hakkında 1948 yılında Londra'da 
toplanan Milletlerarası Konferansta kabul 
edilen Nihai Karar ile eklerine katılmamı
za dair (1/261) 287,488,491,495,501,513:516 

13. — Devlet Demiryolları ve Limanları -
İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 malî. 
yılı hesabı katı kanunu lâyihası (1/425) 394, 

438:439,439,440,448,4591462 
14. —Devlet memurları aylıklarının . 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin "Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik. 
yapılması hakkında (1/446) 569 

15. — Devlet memurları 'aylıMarmın 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü kismmda de
ğişiklik yapılması hakkında (1/370) 3,288,489 

16. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında de< 
ğişiklik yapılması hakkında (1/451) 569 

17. —-4273 sayılı subaylar heyetine 
mahsus-terfi Kanununun muaddel 11 nci 
maddesinin tadiline ve bu maddeye muh
telif kanunlarla eklenen fıkralar ile 4798 
sayılı Kanunla eklenen maddelerin ' ve 
muvakkat maddenin kaldırılmasına ve bu" 
kanuna muvakkat iki maddenin eklenme- ' 
sine dair (1/436) 281:283,443:447,448 

18. — Ekonomik istatistiklere müte
dair 14 Aralık 1928 tarihli Milletlerarası 
Cenevre Sözleşmesi ile bunu tadil eden 
# Aralık 1948 tarihli Paris Protokolüne 
katılmamıza ve hu senetlerin tasdikine da
ir (1/79) 273 • 

19.— 50 milyon liralık iç istikraz akdi 
hakkında (1/426) 239,490:491^576,578,587:590 

Sayfa 
20. ~ Gayrimenkul kiralan hakkın

daki 5670 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine bir fıkra ile bir bent eklenmesine 
dair (1/465) . 5 6 9 

21. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/430) 428,577 

22. — İşçilere hafta tatili ve genel ta
til günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair (1/431) 40,243:261 

23. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 
2 bin aded piyade havan mermisinin Lib
ya Devletine hibe edilmesi hakkında 
.-a/406 j 285,485:486,491,501/505:508 

24. —- 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 hakkında (1/391) 285:286,486:487 

25. — Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hak- -
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması «hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı' cetvele bâzı kadroların 
eklenmesine dair (1/307) 3,288,488:489-

26.— Millî Korunma Kanununun ta
diline dair (1/386) 5:29,31:35,42:73,74:78, 

81:91,139,222:226,236 
27. -J- Neşir yoliyle veya radyo ile işle

necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun adı üe bâzı maddelerini^ ta
diline dair (1/476) 39,41:42,91:175,205 :2İ4,214: 

221,227:231 
28. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve ; 

Yem Kanununa ek kanun lâyihası (1/375) 473, 
577:578 

29. — Orman kanunu lâyihası (1/181) 474 
30.— Orman Umum Müdürlüğü, teşki* 

lâtma dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/396) 285,486 

31. -4 Şeker kanunu lâyihası (1/474) ' 337, 
433:438,439,440,448,455:458-

32, — Telsiz Kanununun 31 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında (1/311) 277:278, 

.--•. m 
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Sayfa 
9. —r Kars'ın Sarıkamış kazasının Ka-

rakurt nahiyesinin 54 sayılı hanesine -$$- I 
yıtl* Nazımoğlu İsrafil Karadağ cU£er adı 
İsmail Karadağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3'335) " '* ".'"" .""" 81 

10. — Kelkit kazasının Bandola köyün
den ömeroğlu Şahin Doğan'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/344)/' ' ' 273,359:366 

11. -r Konya Mebusu Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nup, Türk Ceza Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
4,49 ncu ve 4§0 nci maddelerinin meriyet
ten kaldırılması hakkımdaki, kanun tek
lifine dair"{2/209) "" ' ' 569 

12. — Trabzon Mebusu Mahmut Gol-
oğlu'nun, eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli 
Milletvekili §ırrı Bellioğlu'nun hükümlü 
bulunduğu cezanın affı hakkımdaki 5765 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tefsiri 
hakkındaki takririne dair (4/89) 3© 

13. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek 
öe Giresun Mebusu Abdullah, İzmen'in, 
5887- sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/163, 2/173) 47^578:57ft 

14. — Türk Ticaret kanunu lâyihasına 
<|air (1/150) """~ .' 23p,pg :3J5,Ş71:572 

15. — Türk Ticaret Kanununun yürür
lüğe giriş ve uygulanma şekli hakkındaki 
kanun layihasına dair (1/151) 239,338:355, 

571:572 
16. — Vakıflar Kanununa ek kanun lâ

yihasına dair (l/33f) 273 

. AQgunL: mw*mâ mm^MMm \ 
1,'— Aydın Mebusa 0e^at "Şüm'mu, 

Arzuhal Encümeninin Î3 . I .1950 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 2586 şayılı: Ka
rarın Umumi Heyette, görüşülmesine dair 
takriri faikında' (4/183) ' 569 

2. — Fatma Fikret Berkit'in hükümlü 
olduğu 4-ay 20 gün hapis cezası hakkında 
(5/32) " 337 

3. — Yan J^ebujtu IJi|mi Durmaz/ın, 
Arzuhal Ehcümeninin 24,. I . 1955 tarihli 
haftalık /karar, eertvejin(|eki 172 sayılı Ka- | 

Sayfa 
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/100) Ş9 

BÜTÇE ENGÜMENÎ MAZBATALARI 
1. — Amerikan vatandaş ve şirketleri

nin memleketimizde yapacakları yatırımla
rın İktisadi İş Birliği İdaresine garant; edil
mesine dair Anlaşmanın onanması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/63) £94,576,577 

2. — Anıt - Kabir'in her türlü hizmet
lerinin Maarif Vekâletince ifasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/322) 473,578 

3. — Ankara'nın Ege mahallesinde bu
lunan 4872 ada 1 parsel numaralı arsanın 
satışı Jiakkmdaki kanun lâyihasına dâir 
(1/445) 337,572:573 

4. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'in, Vakıflar İdaresini ıslah için bir 
Danışma Kurula teşkiline dair kanun teklifi 
hakkında (2/32) 298 

5. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'm, Zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri
nin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı 
Kanunun Anteb fıstığı ve harnupluMara 
da teşmili hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/56) * 337,573 

6. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığına bağlı işçilere mes
ken yaptırmaları için borç para verilme
sine , dair olan 6Ö96 sayılı Kanunun 6302 
sayılı Kanunla muaddel birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/421) 337,57^:574 

7. — 19J56 Malî yılı muvazenei umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde d e ğ i ş i p ya
pılması hakkındaki, kanun lâyihasına; fajş 
(1/456) 3,242,247İ^7,2«İ,g6#:g65 

8. — Devlet memurları ayMa^ıŞin. te-v-
hit ve teadülüne dair olan 3#56;sapl*/Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Imîjipet 
Umum Müdürlüğü kısmında, değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/446) ' m 

9. --Devlet memurları aylılarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656, şamili 
Kanuna bağlı (1) sayılı eetveljn Tapı ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü I&smında de
ğişikli^ yapılması hakandaki İLşnun lâyi
hasına dai? (1/£7Q) p g g ^ 



Sayfa 
10. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (X) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmışı hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/451) 569 

11. — 50 milyon liralık iç istikraz ak
di hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/426) 239,490:491,572,576,578,587:590 

12. —~ idare Âmirleri Balıkesir Mebusu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Kocaeli Mebusu 
Nüzhet Akın'in, 1956 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/295) 239,276:277,278, 

280,288,290:293 
13. — İşçilere hafta tatili ve genel ta

til günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki 
kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/431) 40, 

243:261 
14. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 

2 bin aded piyade havan mermisinin Libya 
Devletine hibe edilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasma dair (1/406) ' 285,485:486,491, 

501,505:508 
15. — Maarif Vekâleti kuruluş kadro-

lariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların ek
lenmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/307) 3,288.488:489 

16. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve 
Yem Kanununa ek kanun lâyihasına dair 
(1/375) 473,577:578 

17. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, 
Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı 
Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin X 
ncu bendinin tadili hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/320) .427,474:485" 

18. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/199) 337,485 

19. —- Trabzon Mebusu Sabri Dilek ile 
Giresun Mebusu Abdullah tzmen'in, 5887 

sayılı Harçlar Kanununun 125 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerine dair (2/163, 2/173) 473,578:579 

20. T— Vakıflar Kanununa ek kanun liU 
yihasma dair (1/337) 273 

21. — Vakıflar Umum' Müdürlüğü va
zife ve teşkilâtı hakkındaki kanun lâyiha
sına dâir (1/321) 273,498:504,520,528,544,557: 

- • 560 

1..-*- Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 
arkadaşının, Astsubay Kanununa ek Ka
nun teklifi ile Elâzığ Mebusu Hüsnü Gök-
tuğ'un, Astsubay Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/180, 2/225) 283:285,447:448 

2. — Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yaz-
man'm, Askerî öğrencilerden başarı göste-
remiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/226) ' 281,442:443 

3. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/430) 577 

4. —İstanbul Mebusu Nazlı Tlâbar 
ve Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa muvakkat iki madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/52) 280, 

441:442 
5. — Niğde Mebusu Sadettin Ertur ve 

iki arkadaşının, 2514 sayılı Divanı Muha
sebat Kanununa ek kanun teklifine dair 
(2/276) 242:243,247,257,261,266:269 

6. —- Orman Umum Müdürlüğü teşki
lâtına dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/396) 285, 

486 
7. — Rize Mebusu Hüseyin Âgun'un, 

3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü mad
desinin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle aynı 
kanunun 6133 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi hakkında (2/161) 286:287,487:488 

8. -r~ Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu 
ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli dandiği Kanuuujaun 53 ncü madde-



sine bir fıkra -.eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında .(2/54) 280:281,442 

9. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 75 nei madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 

, teklifine dair (2/15) 279 =280,440:441 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — İşçilere hafta ..tatili ve genel tatil 

günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine . 
dair kanun lâyihası hakkında (1/431) . 40,243: 

201 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'- , 

in, Pasaport Kanununun 14 neü maddesi
nin (B) bendine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanım teklifine dair (2/109) 239,491: 

492 
2. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın

daki 6136 sayılı Kanunun 4 neü maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası ile Gire
sun Mebusu Abdullah Izmen 'in, Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (1/462, 2/277) 569:570 

3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) .sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/446) 569 

4. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki ' 
6570 sayılı Kanunun 3 neü maddesine bir 
fıkra ile bir bent eklenmesine dair kanun 
lâyihası ile Tekirdağ Mebusu Sami'm'Yü-'-
cedere ve istanbul Mebusu Necmi Ateş'in, 
Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sa
yılı Kanuna bir madde ilâvesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (1/465, 2/290) 569 

1.' —r- Köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teş
kilâtı ve Memurin Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 4459 sayılı 
Kanunun 4 neü maddesinin birinei fıkra-

Sayfa 
sının tadili hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/391) 285:286,486:487 

2. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
il idaresi Kanununun 42 nei maddesinin 
(E) bendinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/247) 277,439 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. ^ Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Devlet Demiryolları 
ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü
nün 1950 malî yılı hesabı katî kanunu lâ
yihası hakkında (3/94, 1/425) 394,438:439, 

439,440,448,459:462 

1. — Niğde Mebusu Sadettin Ertur ve 
iki arkadaşının, 2514 sayılı Divanı Muha
sebat Kanununa ek-kanun teklifine dair 
(2/276) 242:243,247,257,261,266:269 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR ENCÜMENI 
MAZBATASı 

' 1. — Islahı Hayvanat Kanununun '37 
nei maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/430) 428,577 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1..-r- 6368 sayılı Kanunla tasdik olu* 

nan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin -
bâzı maddelerini tadil eden Ek Nizamna
menin tasdiki hakkındaki kanun lâyâihası-
na dair (1/388) ': 337,574:575 

2. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'-
in, Pasaport Kanununun 14 neü maddesi
nin (B) bendine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/109) 239,491: 

492 
3. T Amerikan vatandaş ve şirketle

rinin memleketimizde yapacakları yatırım
ların iktisadi iş Birliği idaresince garanti 
edilmesine dair Anlaşmanın onanması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/63) $94,576: 

' . ' 577 
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birjeşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına 
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Sayfa 
dair Anlaşmanın ve ekinin tasdiki •hakkın-
daki kaıjıın lâyihasına dair (1/281) _ 358,575 

.5. —r : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesine ve hububat' satışına 
dair akdedilen Ek Anlaşmanın ve mer
butlarının tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına .dair (1/347) 358,575:576 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pekis-
tan Hükümeti arasında Hava servislerine 
ait Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/424) ' ' 519,579:580 

7 . — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da 1 Nisan 1955 - 31 Mart 1956 devresin
deki mal mübadelelerine mütedair olan ve 
3 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'da imzala
nan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 1955 
tarihinde Belgrad'da imzalanan, 26 Şu
bat 1953 tarihli Ödeme- Anlaşmasına Ek 
Protokolün tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/312) 358,576 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti hükü
metleri arasında imzalanan «Orta vadeli 
Pamuk ye Buğday Anlaşmasına mütedair 
Protokol» ün kabulü hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/313.) 358,575 

Sayfa 

1. — Berat taleplerinde aranan for
malitelere mütaallik Avrupa Anlaşması ile 
İhtira beratlarının milletlerarası tasnifi 
hakkında Avrupa Anlaşmasına iştikak edil
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/292).-~ 278,439:440,442,448,463:466 

2. — Denizde can emniyetinin korun
ması hakkinda 1948 yılında Londra'da top
lanan Milletlerarası Konferansta "kabul edi
len Nihai Karar ile eklerine katılmamıza 
dair kanun lâyihası hakkında (1/261) 287, 

— 488,491,495,501,513:516 
3. — Telsiz Kanununun 31 nei madde

sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/311) 277:278,439 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 
1950 tarihli ödeme Anlaşmşasına Ek Pro
tokolün tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair, (1/108) 278:279,440,445,448,467:470 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Berat taleplerinde aranan forma
litelere mütaallik Avrupa Anlaşması ile 
İhtira beratlarının milletlerarası tasnifi 
hakkında Avrupa Anlaşmasına iştirak 
edilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/292)' 278,439:440,442,448,463:466 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Anıt - Kabir'in her türlü hizmet

lerinin Maarif Vekâletince ifasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/322) 473,578 

2. — Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı eetvele bâzı kadroların ek- ; 
lenmesine dair kanun lâyihasına dair 
(1/307) 3,288,488:489 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara'nın Ege mahallesinde bu

lunan 4872 ada. 1 parsel numaralı arsanın 
satışı hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/445) 337,572:573 

2. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'm,. Vakıflar İdaresini ıslah için bir 
Danışma Kurulu teşkiline dair kanun tek
lifi hakkında (2/32) 298 

* 3. —- 50 milyon liralık iç istikraz akdi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/426) 239, 

490:491,572,576,578,587:590 
- 4, — Islahı Hayvanat Kanununun 37 

nei maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/430) 428,577 

5. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve 
Yem Kanununa ek kanun lâyihasına dair ' 
(l/375> ' / . ' • 473,577:578 

6. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı . Kanununun 64 ncü maddesinin, değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/199) 337,485 

7. ----- Trabzon Mebusu JSabri Dilek ile 
Giresun. Mebusu Abdullah İzmen'in 5887 
sayılı Hârelar Kanununun 125 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
liflerine dair (2/163, 2/173) 473,578:579 
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Sayfa 

8. — Vakıflar Kanununa ek kanun lâ
yihası hakkında (1/337) 273 

9. — Vakıflar Umum Müdürlüğü vazi
fe ve teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/321) 273,498:504,520,528,544,557:560 

1. — İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar 
ve Ankara Mebusu * Âliye Temuçin'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa muvakkat iki madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/52) 

280,441:442 
2. — Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 

3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü mad
desinin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 
sayılı Kanunun 1 nei maddesiyle aynı ka
nunun 6133 sayılı Kanunla değiştirilen 1 
nei maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi hakkında (2/161) 286:287, 

487:488 
3. — Trabzon Mebusu Mahmut Go-

loğlu ve iki arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 53 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/54) 280: 

f' 281,442 
4 . — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit 

Tarakçıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 75 nei mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanım teklifine dair. (2/15) 279:280,440:441 

MECLÎS HESAPLARININ TETKÎKI 
ENCÜıMENÎ MAZBATASI 

1, — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1956 yılı Mart : Mayıs ayları hesabı 
hakkında (5/33) ' 428 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığına bağlı işçilere mesken 
yaptırmaları için borç para verilmesine 
dair olan 6096 sayılı Kanunun 6302 sayılı 
Kanunla muaddel birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası* 
na dair (1/421) 337,573:574 

2. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve 
Yem Kanununa ek kanun lâyihasına 

Say** 
dair (1/375) 473,577:578 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San- -
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/199) 337,485 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 
4 arkadaşının, Astsubay Kanununa ek 
kanun teklifi ile Elâzığ Mebusu Hüsnü 
Göktuğ'un, Astsubay Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/180,2/225) 283:285, 

447:448 
2. — 4273 sayılı Subaylar heyetine . 

mahsus Terfi Kanununun muaddel 11 nei 
maddesinin tadiline ve bu maddeye muh
telif kanunlarla eklenen fıkralar ile 4798 
sayılı Kanunla eklenen maddelerin ve 
muvakkat maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna muvakkat iki maddenin eklen
mesine dair kanun lâyihası ile Elâzığ 
Mebusu Hüsnü Göktuğ ve Rize Mebusu 
îzzet Akçal'm, Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununun 11 nei maddesini 
değiştiren 4554 sayılı Kanuna ek 4798 sa
yılı Kanunun ek birinci maddesinin ta
diline ve' ek 2 nei maddesiyle geçici mad
delerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (1/436,2/272) 281:283, 

• 443:447,448 

3. — Elâzjğ Mebusu Mehmet Şevki Yaz-
raan'ın, Askerî öğrencilerden başarı gös-
teremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/226) 281,442:443 

4. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 
2 bin aded piyade havan mermisinin Libya 
Devletine hibe edilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/406) 285,485:486,491,501, 
. ' • ' . , 505:508 

5. — Telsiz Kanununun 31 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/311) 277:278,439 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan 

Hükümeti arasında Hava servislerine ait 
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Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun »lâ
yihasına dair (1/424) 519,579:580 

1. — Denizde can emniyetinin korun
ması hakkında 1948 yılında Londra'da 
toplanan Milletlerarası Konferansta' kabul 
edilen Nihai Karar ile eklerine katılma
mıza dair kanun lâyihası hakkında (1/261) 287, 

* 488,491,495,501,513:516 
2, -* Telsiz Kanununun 31 neimadde

sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ- . 
yihasına dair (1/311) 277:278,439 

SIHHAT VE İÇTÎMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1. -— 6368 sayılı Kanunla tasdik olunan 
Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin bâzı 
maddelerini tadil eden Ek Nizamnamenin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/388) 337,574:575 

1. —• Köy ebeleri ve köy sağlık me
murları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 nu
maralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti teşkilâtı ve memurin Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair 4459 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının tadili hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/391) ; 285:286,486:487 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1; — Amerikan vatandaş ve şirketle

rinin memleketimizde yapacakları yatırım
ların İktisadi İş Birliği İdaresince garanti 
edilmesine dair Anlaşmanın onanması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/63) 394,576: 

577 
2. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, 

Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Ka
nunla değiştirilen 6 ncı maddesinin X ncu 
bendinin tadili hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/320) 427,474:485 

3 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri; arasında 
emtia mübadelesine ve hububat satışına 
dair akdedilen Ek Anlaşmanın ve merbut
larının tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/347) 358,575:576 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
île Amerika Birleşik Devletleri i arasında 

Sayfa 
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına 
dair Anlaşmanın ve ekinin tasdiki hakkın* 
daki kanun lâyihasına dair (1/281) 358;i7i 

5. - t Türkiye Cumhuriyeti Ü© YugöS* 
laVya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da İ Nisan 1955^ 31 Mart 1956 dsvresin-
deki mâl mübadelelerine mütedair ©lan 
ve 3 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'da ka-
zalanan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 
1955 tarihinde Belgrad'da imzatens&y 
26 Şubat 1953 tarihli ödeme Aıüâşmasiaa 
Ek Protokolün tasdiki hakkındaki kanüâ 
lâyihasına dair (1/312) 358,576 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti hükü
metleri arasında imzalanan «Orta vadeli 
pamuk ve buğday Anlaşmasına mütedair 
Protokol» ün kabulü hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/313) SM,575 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti arasındaki 4 Temmüıs 
1950 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Pro
tokolün tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/108) 278:279,440,445,448,467:470 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. -—Antalya Mebusu Burhanettin 

Onat'm, Zeytinciliğin-ıslahı ve yabanileri
nin aşılttırılması hakkındaki 8573 sayılı 
Kanunun Anteb fıstığı ve harnupluklara 
da teşmili hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/56) 337,573 

2. — Devlet memurları aylıklarîmn tev
hit ve teadülüne dâir 3656 syıli Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/451) 569 

3. — Islahı hayvanat Kanununun 37 iıei 
maddesinin deşiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/430) , * 428,577 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika, Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesine ve hububat sâtışina 
dair akdedilen Ek Anlaşmanın ve merbut
larının tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/347) 358,575:57« 
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285, 

1. — Orman Umum Müdürlüğü teşkilâ
tına dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasna dair (1/396) 

2. — Bize Mebusu Hüseyin Agun'un, 
3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü madde
sinin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 sa
yılı Kanunun 1 nci mddesiyle aynı kanu
nun 6133 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
hakkında (2/161) 286:287,487:483 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
[Teşkilâtı Esasiye - Adliye] 

1. — Ankara Mebusu Dağistan Biner-
bay'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/200) 81 

2. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat 
ile Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in es
ki İktisat ve Ticaret * Vekili Sıtkı Yırcalı, 
Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Devlet 
Vekili, Başvekil Yardımcısı ve Hariciye 
Vekâleti • Vekili Fatin Rüştü Zorlu hakla
rında Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
rirleri hakkında (4/159, 160) 358,398:415 

3. — Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel '-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/213) 40 

4. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkm-
haki Başvekâlet tezkeresine dair (3/249) 39 

5. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/167) 40 

6. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/295) 40 

7. —• Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/296) 39 

8. — Gazianteb Mebusu Salâhattin Ün-
lü'nün, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/346) 570 

9. - - Hatay Mebusu Sekip înal 'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş

vekâlet tezkeresi hakkında (3/310) 
10. — Hatay Mebusu Şemsettin Mursal- . 

oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/217) 

11. — İstanbul Mebusu Ziya Köktürk 
ve Siird Mebusu Suad Bedük'ün teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılmasına dair Başve
kâlet tezkeresi hakkında (3/300) 

12. — İzmir Mebusu Pertev Arat'm, es
ki Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında ' 
tahkikat icrasına dair takriri hakkında 
(4/179) 337,366 

13. — İzmir Mebusu Rauf OnursaFm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/219) 

14. — Kars Mebusu İbrahim Us'un teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/326) 

15. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/327) 

16. — Kars Mebusu S i m Atalay ve Kır
şehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teşriî 
masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/328) 

17. — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 
Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/370) 

18. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/347) 

19. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/371) -

20. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-
i teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/220) 

21. — Kırşehir Mebusu Osman Alişir
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/329) 

22. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/348) 

Sayfa 
40 

40 

39 

:390 

39 

40 

428 

570 

570 

570 

570 

40 

428 

570 
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23. — - Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı-'ttin ' teşrîî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair " 
(3/349) 428 

24. — Kırşehir Mebusu Oshıaıı Bölük-
başı?mn-. teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/360) , *. 570 

23. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım '-
in te$Hî .masuniyetinin kaldmlmasma dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/297) 39. 

26. — Koeaeli Mebusu Sefer Göksel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/351) f>7(J 

27; — Konya Mebusu M. Rüştü özal'm • 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/221) *40 

28. — Konya Mebusu Mustafa Bağrı-
açık'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
na dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/298) 8ü 

29. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın- -
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/177) 39 

30. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'
ın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/187) 81 

31. — Malatya Mebusu Kâmil Kınkoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması , 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/222) 40 

32. — Malatya Mebusu Kâmil Kırık-
pğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/352) . 570 

33. — Malatya Mebusu Kpnil Kırık-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/353) ' - 570 

34. — Siird Mebusu Suat Bedük'ün teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/311) 40 

35.— Siird Mebusu Veysi Oran'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/226) 80:81 

36. — Tekirdağ Mebusu Ferthi Mahram-
lı'ma teşriî masuniyetinin 'kaldırılması 
haktattda Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/227) 39 

Sayfa 
37.,.-^ ürfa Mebusu Aziz özbay'm-teş

riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/325) 39 

38. --r- Urfa Mebusu Aziz Özbay'm, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başyeteâlet tezkeresine dair (3/372) 570 

39. --— Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl -
cı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/231) 80 

40. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-
cı'nm teşriî : masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/285) 40 

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATA
LARI 

1."— Aydın. Balıkesir, Bilecik, Edirne, 
Eskişehir, Kırklareli ve Konya vilâyetle
rinde 1955 - 1956 yıllarında tabiî âfetler
den zarar görenlere yapılacak yardım hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/472) 358, 

429:433,438,439,448,451:454 
2. — Basın Kanununun bâzı maddele

rinin tadiline ve kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/475) 39,41:42,205,214:221,232:235,239:241 

3. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in Yapı ve îmar kanunu teklifi hak
kında, (2/78). 27,3,492:498 
, 4. — Neşir yoliyle veya radyo ile işle

necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayı
lı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadili
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/476) 39, 

41:42,175,205:214,214:221,227:231 
5, — Şeker kanunu lâyihası ile Konya 

Mebusu Himmet ölçmen'in, şeker kanunu 
teklifine dair (1/474, 2/278) 337,433:438, 

439,440,448,455:458 
6, _ Toplantılar ve gösteri yürüyüşle

ri hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/497) 413, 
520:555,561:564 

7, — Millî Korunma Kanununun tadi
line dair kanun lâyihası ile Trabzon Mebu
su Emrullali Nutku'nun, zaruri ihtiyaç' 
maddelerinin kontrol ve tevzii, .Tokad Me
busu Ahmet Gürkan'ın, Millî Korunma Ka
nununun 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 
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Kemal özçoban'm, Millî Korunma Kanu
nunun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64 
ve 69 ncu maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun tekliflerine dair (1/386, 2/30, 83, 
-155) 5:29,31:35,42:73,74:78,81:91,139, 

222:226,236 

Sayfa 
1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kası Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna yeni bir madde ilâvesine 
dair 6571 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin tadili hakkındaki kanun lâyihasına da
ir (1/455) 286,487,491,493,501,509:512 

SUALLER VE CEVAPLAR 
A.— ŞİFAHÎ SUALLER 

B. M. Meclisi Reisinden 

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

Başvekilden 

. • 1. — Bolu Mebusu îhsan Gülez'in, 
Gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanuna 
göre kira takdiri için Ankara ve İstan
bul'da belediye encümenlerine Vükubulan 
müracaatların neticesine ve bugünkü kira 
rejimine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/215) 

2. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin
ci'nin, Millî Müdafaa Vekâletinin ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisliğinin vekâ
leten idare edilmeleri sebeplerine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/217) 

3. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki 6188 sayılı Kanunun tat
bikinden ne gibi bir netice elde edildiğine 
ve gecekondularda oturan vatandaşlara 
tapularının ne zaman verilebileceğine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/210) 

4. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık'm, hükümet programına dair Başve
kilden şifahi suali (6/218) 

Adliye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet müddei
umumilerinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde cereyan eden müzakerelerin hepsi-

581 

580 

580 

580 

580 

nin neşredilemiyeceği hakkında gazeteci
lere tenbihatta bulunduklarının doğru 
olup olmadığına dair Adliye Vekilinden 
şifahi suali (6/253) 569 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
m, kalemi teksir aleti addeden hâkimler 
mevcudolup olmadığına ve 3 ü Temyiz 
Mahkemesinden olmak üzere 19 hâkimin 
ne sebeple emekliye sevk edildiklerine 
"dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/233) 

2. — Bursa Mebusu Raif Aybar'm, 
üçü Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâ
kimin tekaüde sevk edilmeleri sebebi
ne dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/230) 

3. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
üçü Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâ
kimin emekliye sevk edilmeleri sebe
bine dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(.6/227) 

581 

581 

581 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Hatay Mebusu Sekip İnal'in, Ha

lep ile Antakya ve İskenderun arasında 
muayyen şahıslara yaptırılan otomobil se
ferlerine dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/246) 273,585 

2. — Malatya Mebusu Abdullah Kör-
oğlu'nun, 17 . VI . 1956 tarihinde İstan
bul'dan dönen C. H. P. Genel Sekreteri 
Kasım Gülek'i karşılamaya gelen Elma
dağ 'lı bâzı vatandaşların karakola götü
rülerek tazyik edildiklerinin doğru olup 
olmadığına dair Dahiliye Vekilinden şi
fahi suali (6/252) 518 



Sayfa 
1. - - Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-

in, üç gazete muhabirinin karakolda dö
vüldüklerine dair İstanbul gazetelerinde 
intişar eden haberin doğru olup olmadığı 
hakkında Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/222)' 580:581 

2. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
bâzı gazete muhabirlerinin Çankaya civa
rında sebepsiz olarak karakola götürüldük
leri hakkındaki iddianın doğru olup olma
dığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi su
ali (6/221) 580 

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

kâğıt buhranının izalesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Devlet, İktisat ve. 
Ticaret ve İşletmeler Vekillerinden şifahi 
suali (6/239) 2,584 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
ın, Devlet Vekili Cemil Bengü'nün Ş8 . IV . 
1956 tarihinde Şerefli Koçhisar kazası, Ye
nimahalle Demokrat Parti Ocak Kongresin
de yaptığı konuşmaya dair Devlet Vekilin
den şifahi suali (6/232) 581 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinden 
1. — Hatay Mebusu Sekip İnal'in, Ha

lep ile Antakya ve İskenderun arasında mu
ayyen şahıslara yaptırılan otomobil seferle
rine dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden 
şifahi suali (6/246) 273,585 

Hariciye Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 

yabancı matbuatta memleketimizin iktisadi 
durumu hakkında intişar eden yazılara da
ir Hariciye Vekâletinden şifahi suali 
(6/250) 336,585 

1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Çanakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu'nun 
NATO nezdindeki Daimî Delegeliğine da
ir Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/226) 581 

iktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 

bölge iktisat tetkikleri üzerindeki çalışma
lara devam edilip edümiyeceğine ve köylü* 
nün mesken sahibi olabilmeli için yfepüan 

Sayfa 
hazırlıkların mahiyetine dair İktisat ve Ti
caret Vekilinden şifahi suali (6/249) 336,585 

2. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, , 
yabancı matbuatta memleketimizin iktisadi 
durumu hakkında intişar eden yazılara da
ir İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi m-
ali. (6/JSO)>-•. . -;- •' $37,585 
•--:-•••; 3.: -İflsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, 
İsparta'da kurulan Pamuktaş Pamuk Men
sucat T. A. Ş. İplik Fabrikası için ithal 
edilecek olan makinelerin bedeline dair 
Maliye, İktisat ve Ticaret vekillerinden şi
fahi suali (6/242) 38,585 

4. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
kâğıt buhranının izalesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair İktisat ve Tica
ret Vekilinden şifahi suali (6/239) 2,584 

1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 
iktisadi gidişin seyrini değiştirecek zecri 
tedbirler alınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/219) 580 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
öğlu'nun, 1952 -1956 yıllarında hububat 
istihsal maliyeti fiyatlarında bir yüksel
me olup olmadığına ve 1956 mubayaa fi
yatlarında bir artırmanın düşünülüp dü
şünülmediğine dair İktisat ve Ticaret Ve
kilinden şifahi suali (6/228) 581 

işletmeler Vekilinden 
. ' 1. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'-
in, Bursa Merinos Fabrikası İşletme Şe
finin ne sebeple Bünyan Fabrikasına nak
ledildiğine dair, İşletmeler Vekilinden şi
fahi suali (6/244) 80,585 

2. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
kâğıt buhranının izalesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Devlet, İktisat 
ve Ticaret ve İşletmeler Vekillerinden şif a-
hi suali (6/239) 2,584 

Maarif Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-

in, 1954 - 1955 ders yıllarında kadro bek-
liyen öğretmenlerin durumlarını.--hal için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 4air Ma-
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2. — Bursa Mebusu ibrahim öktem'-
in, Berne Üniversitesi profesörlerinden 
Tuorun «Medeni Hukuka adı altinda nes§-
redilmiş olan eserine dair Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/243) 38,585 

3. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, ; 
Siyasal Bilgiler Fakültesi doçentlerinden 
Aydın Yalçın'm profesörlüğünün tasdik 
edilmemesi sebebine dair Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/251) 427,586 

4. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünal-
dı'nm, Ceyhan kazasında bir lise açılması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sualine 
Maarif Vekili Ahmet ÖzePin şifahi cevabı 
(6/241) 38,584:585 

Sayfa 

1. •— Bolu Mebusu Lûtfi Oğültürk'ülî, 
akl'en ve ruhen geri kalmış çocukların eği
timi için bütçeye mevzu tahsisat hakkın
da Maarif Vekilinden şifahi sttair (6/214) 580 

2. — Kütahya Mebusu Ahmet İhsan 
Gürsoy'un, memleketimizde bir klâsik okul 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Maarif Vekilinden şifahi suali (6/2ÖS)' 580 

Maliye Vekilinden 
1...— Ankara Mebusu Muhlis.Ete'nin, 

Turist parasının ihdası hususunda ne gibi 
hazırlıklar yapıldığına dair Maliye Veki
linden şifahi suali (6/247) 336,585 

2. — Hatay Mebusu Sekip İnal'm, Ha
lep ile Antakya ve İskenderun arasında 
muayyen şahıslara yaptırılan otomobil se
ferlerine dair Maliye Vekilinden şifahi su
ali (6/246) 273,585 

3. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, 
İsparta'da kurulan Pamuktaş Pamuk Men
sucat T. A. Ş. İplik Fabrikası için ithal 
edilecek olan makinelerin bedeline dair 
Maliye, Vekilinden şifahi suali (6/242) 38,585 

1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alicân'ın, 
1955 yılı bütçesinin varidat tahsilâtına ve 
masraf tahsislerinden kullanılmış, miktar
ların yekûnuna dair Maliye Vekilinden şi
fahi suali (6/220)' 

Millî Müdafaa Vekilinden 

1. ~r Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 

580 

Amerikan yardımından verilen kamyon
larla buldozer iş makinelerinin kulianıl-
mav(şekli hususunda Millî Müdafaa Veki
linden şifahi suali (6/224) 581 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
subay sınıfına nakledilen astsubayların 
miktarına ve bu hususta tatbik edilen 
usullere dair Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/223) ' • - ' . ' 581 

3. - - Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Zâbitan ve askerî memurların maaşları 
hakkındaki 3661 ve 6542 sayılı kanunlar 
hükümlerinden istifade etmîyen bir kısım 
mütehassıs tabip albayların da bir üst de
rece maaşa yükseltilmeleri hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Mîllî Müdafaa Veki
linden şifhi suali (6/225) 581 

Münakalat Vekilinden 

1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, yabancı memleketlere, sipariş edi
len 17 aded ticaret gemisine dair Müna
kalât Vekilinden şifahi suali (6/237) 

2. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, Denizcilik Bankası tarafından in
şa ettirilen «Abidin Daver» şilebine dair 
Münakalât Vekilinden şifahi suali (6/238) 

584 

584 

Nafıa Vekilinden 

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

2. — Kayseri Mebusu Osman Nuri 
Deniz'in, Zamantı Irmağı vadisinin bu 
ırmaktan sulanmasını temin edecek tesis
lerin inşası hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/235) 

3. — Kayseri Mebusu Osman Nuri 
DemVin, Develi Sultan Sazlığı arazisin
deki bataklığın kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden şi
fahi suali (6/236) 

tohat ve îçtimai Muavenet Vekilinden 

1. — Gümüşane Mebusu Zeki Başa-
ğa'nm, Millî Sağlık Plânının tatbik 
edilip edümiyeceğine ve bu,hususta ne 

58.1 

584 

584 



je*t***T» 

- İ f t -
S^fa 

düşünüldüğüne dair sualine Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekili Nafiz Körez'in, 
şifahi cevabı (6/234) 5*1:584 

Ziraat Vekilinden 
1. ^ Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 

köylümüzün boş zamanlarının kıymetlen-

tof« 
diriMes'ı ve hayvancılığın inkişafı için ne
ler düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden 
şifahi suali (6/248) 336,585 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğ-
lu'nun, hayvancılığın inkişafı için neler 
düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden 
şifahi, su.au (6/245) 238,585 

B — TAHRİRÎ SUALLER 

Başvekâletten 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-

in, köy camileri için imam ve müezzin 
kadrosu verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başvekâletten tahrirî suali 
(7/188) 80 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toket'-
in, envestisman mahiyetinde olan giderlerin 
1951 - 1955 bütçelerindeki miktarına ve 
bu maksatla ayrılacak tahsisatın bir plâna 
bağlanıp bağlanmadığına dair Başvekâlet
ten tahrirî suali (7/181) . 38 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
iıı, Milletvekilleri Seçimi Kanununun de: 
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının 
ne sebeple geri alındığına dair Başvekâ
letten tahrirî suali (7/182) * 38 

4. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Devletin çeşitli hizmetlerinin ifası sıra
sında yapıldığı söylenen israfların önlenme
si için, ne gibi i tedbirler alındığına dair 
Başvekâletten tahrirî suali (7/184) 38 

5. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, ithal edilecek olan ve dâhilde istihsal 

ve imal edilen jzaruri ihtiyaç maddelerine, 
ikmal edilmiş vp edilmemiş olan devlet ya
tırımlarına daii Başvekâletten tahrirî sua-
•li (7/185) ' 38 

6. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Devlet bütçelerinde tahsil edilmiş olan va
ridat yekunlarınım miktarına ve Devlet, 
İktisadi Devlet; Teşekkülleri ve özel idare 
bütçelerinin yüfcde kaçının hangi senelerde-
hangi' hizmetleıf için ayrıldığına dair Baş
vekâletten tahrirî suali (7/198) 336 

7. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Devletin, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ve mahallî idarelerin vermekte olduk

ları ziyafetlere kimlerin davet edilmekte 
olduğuna dair Başvekâletten tahrirî suali 
(7/199) ' 394 

8. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, 14 Mayıs 1950 tarihinden bugüne ka
dar yııst dışına giden ve memleketimize. 
iadei ziyaret maksadiyle gelen Devlet, Mec
lis ve Hükümet reisleriyle vekiller ve mai-
yetlerindeki şanslar için sarf edilen para
ların miktarına dair Başvekilden tahrirî 
suali (7/200) 394 

9. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Kars, Ağrı,ve Erzurum vilâyâetlerinde 
1955 - 1956 kış aylarında yemsizlik dolayı-
siyle ne miktar hayvan telef olduğuna ve 
vâki zararların telâfisi için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Başvekilden tahrirî su{ 
ali (7/196) ' i 336 

.Adliye Vekftmdea [ 

1. TT Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ınf 
istinaf mahkemeleri teşkilinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sualine Adliye Ve[ 
kili Hüseyin Avni Göktürk'ün tahrirî cei-
vabı CV170): ; j 29:30 

2. -~ Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ıni 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak taj-'... 
diler için çalışmalara başlanıp başlanmadı 
gına dair sualine Adliye Vekili Hüseyni 
Avni Göktürk'ün tahrirî cevâbı (7/178) 

Dahiliye Vekilinden 
'L--I- Elâzığ Mehusu Selâhattin Toker] 

in, Ankara-"Patis Koleji ile Polis Yardın! 
Sandığına ve polis muamelât memurlarını^. 
kadr£ ve terf i durumlarının ıslahı için nfe 
düşünüldüğüne dair Dahiliye VeMlinde]jı 
tahrirîsuali (7/193)" 

449: 
450 

m 
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2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, idari taksimatımızda umumi bir reviz
yon yapılıp yapılmıyacağına ve zabıta teş
kilâtının ıslah ve inkişafı için ne gibi ha
zırlıklar yapıldığına dair Dahiliye Vekilin
den tahrirî suali (7/194) 238 

3. —- Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
yerleri değiştirilen vali, vali muavini ve 
kaymakamların sayısına ve nakiller dolâyı-
siyle ödenen paraların miktarına dair Da
hiliye Vekilinden tahrirî suali (7/197) 336 

Devlet Vekilinden 
1. — Hatay Mebusu Sekip înaPm, Ha

tay vilâyetinin Antakya merkez kazasında 
intişar eden Atayolu, Sabah, Yeniyol ve 
Hatay gezete'lerine valilikçe verilen resmî 
ilân bedellerinin miktarına dair Devlet Ve
kilinden tahrirî suali (7/179) 2 

Hariciye Vekilinden I 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 

Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleket
lerden hangileriyle dış ticaret borçlarımı
zın tasfiyesi için anlaşmalar yapıldığına I 
dair Hariciye Vekilinden tahrirî suali 
(7/191) 80 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-
in, dış .memleketlerde vazife gören me
murların memleket vaziyetinden haberdar 
olmaları hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Hariciye Vekili Puad Köprü
lü'nün tahrirî cevabı (7/189) 80,355:356 

3. — Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif 
Nabel'in, daimî vazife ile yabancı memle
ketlerde bulunan memurlara ödenen aylık 
miktarlarına dair Hariciye Vekilinden tah
rirî suali (7/190) 80 

İktisat ve Ticaret Vekilinden -
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 

Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleketler
den hangileriyle dış ticaret borçlarımızın 
tasfiyesi için anlaşmalar yapıldığına dair 
İktisat ve ticaret Vekilinden tahrirî suali 
(7/191) 80 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, 14 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
İthal edilen her çeşit motorlu vasıtalara J 

Sayfa 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî 
suali (7/186) 39 

3. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'- ' 
in, Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde 
gıda maddeleri üzerine toptan iş yapan ti
carethanelere dair İktisat ve Ticaret Ve- . 
kilinden tahrirî suali (7/180) 2 

4. — Malatya Mebusu Mehmet.Kartal'
ın, tevzie tâbi istihlâk maddelerinden Adı
yaman vilâyeti için 1954 senesinden beri ne 
miktar tahsis yapıldığına ve bu maddele
rin müstehlike ne suretle intikal ettirildi
ğine dair İktisat ve Ticaret Vekilinden 
tahrirî suali (7/195) 273 

1. — Hatay Mebusu Sekip İnaFin, Ha
tay vilâyeti ihtiyaçları için 1955 yılı için
de kaç ton demir tahsis edildiğine dair su
aline İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 
Mandalinci'nin tahrirî cevabı (7/137) 415:423 

İşletmeler Vekilinden 
1. — Bursa Mebusu Salâhattin Çıraci-

oğlu'nun, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. nin Ankara'da Motopor Firması ile 
hangi tarihte iş yapmaya başladığına ve 
Yenişehir'de inşa edilmekte olan Umum 
Müdürlük binasının keşif bedeline dair İş
letmeler Vekilinden tahrirî suali (7/183) 38 

1. — Hatay Mebusu Sekip İnal'in, Ha- ^ 
tay vilâyeti ihtiyâçları için 1955 yılı için
de kaç ton demir tahsis edildiğine dair su
aline İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun 
tahrirî cevabı (7/137) 415:423 

Maarif Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'-

in, kültür ataşeliklerinin ne zaman kuru
lacağına ve hazırlıklarının ne merkezde 
olduğuna dair sualine Maarif Vekili Ah
met özel'in tahrirî cevabı (7/187) 39,449 

Maliye Vekilinden 
1. — Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif 

Nabel'in, daimî vazife ile yabancı memle
ketlerde bulunan memurlara ödenen aylık 
miktarlarına dair Maliye Vekilinden tah
rirî suali (7/190) 80 

• 
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Sayfa 
1. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, 

Gelir Vergisinin büyük zirai işletmelere 
ve çiftçilere de teşmili hususunun düşünü
lüp düşünülmediğine dair sualine Maliye 
Veküi Nedim ökmen'in tahrirî cevabı 
(7/171) 30 

Millî Müdafaa Vekilimden 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker•'-

in, ordu terfi listesinin nasıl hazırlandığı
na, orduda tâyin ve nakillerin hangi ayda 
yapıldığına hangi devletler nezdinde as
kerî ataşelerimiz bulunduğuna ve hudut 
karakol binalarına dair Millî Müdafaa Ve

kilinden tahriri suali (7/192) 238 

Nafıa Vekilinden 
1. — Erzincan Mebusu M. Rahmi Sa-

nalan'm, Batı ve Orta - Anadolu'yu Do
ğu 'ya bağlıyan Devlet yolu etüdünün ta
mamlanıp tamamlanmadığına, şimdiki yo
lun kışın da trafiğe elverişli bir halde bu
lundurulması için ne gibi tedbirler alındı
ğına ve Kemaliye kazasını demiryoluna 
bağliyan yol ile Fırat Nehri üzerindeki 
köprülerin bugünkü durumlarına dair Na
fıa Vekilinden tahrirî suali (7/201) 427 

TAKBİHLER 
Aydın (Etem Menderes) 
1.'— Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 

hakkındaki kanun lâyihasını müzakere et
mek üzere Muvakkat Encümen teşkiline da
ir (4/219) 428:429 

Balıkesir (Mekki Said Esen) 
2. — Basın suçlularının affına dair ka

nun teklifinin geriverilmesi hakkında 
(4/212) 3 

Denizli (Baha Akşit) 
3. —• Yunan Parlâmentosunun kararı 

veçhile Kıbrıs Türkleri aleyhinde Yunan 
Parlâmento Reisinin dünya par] âmentola-
rına görderdiği mesnetsiz telgraflar hak-. 
kında Hükümetin Büyük Millet Meclisini 
tenvir etmesine ve mukabele'olarak Riyaset 
tarafından birer telgrafla hakiki durumun 
dünya parlâmentolarına bildirilmesi husu
sunun karara bağlanmasına dair (4/214) 299: 

303 
Giresun (Doğan Köymen) , \ 
4. —-Gıda Maddeleri Türk Anonim Or- ' 

taklığı kanun teklifini geri aldığına dair 
(4/218) . 396 

İktisat ve Ticaret Vekili (Z ey yut Man-
dalinci) 

5 . — Avrupa Konseyi İktisadi Asam
blesinden istifa ettiğine dair (4/222) 570 

Kocaeli (Sdâmi Dinçer ve iki arkadaşı) 
, 6. -— Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San- ~\ 

dığı Kanununun 39 ve 40 neı maddelerinin 

tadili hakkındaki kanun teklifini geri al
dıklarına dair (4/215) ' 298:299 

Maliye Vekili (Nedim Ökmen) 
7. — 150 milyon liralık madenî ufaklık 

para basılması hakkındaki kanun lâyihası
nın Muvakkat Encümende müzakere edil
mesine dair (4/221) 519 

Rize (îzzet Akçal ve bir arkadaşı) 
8. — Harcırah Kanununun 15 nci mad

desinin değiştirilmesine dair kânun teklifi
ni geri aldığına'dair (4/217) 395:396 

Siird,('Mehmet Daim Süq,l%> ve iki arka
daşı) 

9. — Arzuhal Encümeninin 13.VI.1956 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 3754 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/216) 337 

Tokad (Hulusi Bozbeyoğlu) 
1.0. — 7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Ka-

•nununun 101 nci maddesinin tefsiri hak
kında (4/220); ' 473 

Uşak (Orhan Dengiz) 
11. — Emekli Sandığı Kanununun 65 

ve 68 nci maddelerinin tadiline dair, kanun 
teklifinin geriverilmesi hakkında (4/213) 3:4 

Antalya (Burhanettin Onat) . 
1 .—Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıt

kı Yırealı, Maliye Vekili Hasan Polatkan ve 
Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı ve Ha-
ricive Vekâleti Vekili- Fatftı Rüştü Zorlu 



SayfA 
haklarında Meclis tahkikatı açılmasına da- / . 
ir (4/159) 358,398415 

Elâzığ (Selâhattin Toker) 
2. — Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıt

kı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Polatkan 
ve Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı ve 
Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zor
lu haklarında Meclis tahkikatı açılmasına 
dair (4/160) 358,398:415 

Aydın (Cevat Ülkü) 
3. — Arzuhal Encümeninin 16 .1.1956 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 2586 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/183) 569 

İzmir (Pertev Arat) 
4. — Eski Devlet Vekili Mükerrem Sa

rat hakkmda tahkikat icrasına dair (4/179) 337, 
nm.mo 

Sayfa 
Kava (Hasan Erdoğan) 
5. —« Toprak Mahsulleri Ofisi hesabı

na yaptırılacak çelik siloların inşaat ve 
montaj işleri dolayısiyle eski İktisat ve Ti
caret Vekili Sıtkı Yırcalı ile Hariciye Ve
kâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair (4/163) 

Trabzon (Mahmut Goloğlu) 
6. — Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli 

Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü 
bulunduğu cezanın affı hakkındaki 5765 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tefsiri 
hakkında (4/89) 

Van (Hilmi Durmaz) 
7. — Arzuhal Encümeninin 24.1.1955 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 172 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/100) 

303: 
334 

39 

39 

TEKLİFLER 
Amasya (Mustafa Zer en) 
1 .— Uçuş esnasında malûl kalan iki 

uçucu makiniste maluliyet dereceleri üze
rinden maaş tahsisi hakkında (2/343) 519 

Antalya (Burkanettin Onat) 
2. — Hariçten satmalınan buharlı vo. 

motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair 3339 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin tadili hakkın
da (2/316) 80 

Bilecik (Şevki Hasırcı) 
3. — Orman Umum Müdürlüğü teşki

lât Kanununa ek kanun teklifi (2/317) 80 
Burdur (Fethi Çelikbaş ve 8 arkadaşı) 
4. — Halk Bankası ve Halk Sandık

ları Kanununun 5652 sayılı Kanunla tadil 
edilen 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde ilâvesi hakkında 
(2/322) " 297 

Burdur (Mehmet Özbey) 
5. — Uçuş tazminatı hakkındaki 5950 

sayılı Kanunun'1 nci maddesinin a ve b 
fıkralarının ve 3 ncü maddesinin a fıkra
sı ile 6 nci ve 9 ncu maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine M? (2/314) 39 

Bursa (Muhlis Er dener ve iki arkadaşı) 
6. — Kâzım Karabekir, Ali Fuad Cebe-

soy ve Cafer Tayyar Eğilmez'in tekaütlük 
tarihlerinin tashihi hakkında (2/313) 3 

Çanakkale (Safaeddin Karanakçı) ve 
Elâzığ (Selâhattin Toker) 
7 . — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 41 nci maddesinin . 
3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında 
(2/333) 394 

Çanakkale (Servet Sezgin) 
8. •— Ordu mensuplariyle Emniyet 

Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
ve muamele smıfı kadrolarında çalışanla
ra birer er tayını verilmesi hakkındaki 
4367 sayılı Kanunun 6706 sayılı Kanunla 
muaddel 1 nci maddesinin tadili hakkında 
(2/329) 358 

Denizli (A. Hamdi Sancar) 
9. — Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 

neı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/344) 519 

Edime (Rükneddin Kasuhioğlu ve 3 ar
kadaşı) 

10. — Harçlar Kanununun 97 nci mad
desinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesi hakkmda. (2/345) 519 
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394 

473 

358 

297 

297 

358 

Elâzığ (Hüsnü Göktuğ) 
11. — Devlet Personel Kanununa emek

lilerin ithali hakkında (2/334) 
Elâzığ (Selâhattin Toker) 
12. — Memurların kadro maaşı inti

baklarının yapılması hakkında (2/338) 
13. — Memurların tahsil müessesele

rinde talebe olamıyacaklarma dair 4007 
sayılı Kanunun meriyetten kaldırılmasına 
dair (2/330) 

14. — Modern kışlalar, ordu evleriyle, 
subay evleri inşa edümşsi ve ordu mensup
ları çocukları işin leylî yurtlar tesisi hak
kında (2/324) 

15. — Polis ataşeliği ihdası hakkında 
(2/323) ;'••* 

16. — Polis siteleri ve: polis merkez, 
karakol ve noktalarının inşası hakkında 
(2/331) 

Erzurum (Abdülkadir Eryurt) ve Ça
nakkale (Servet Sezgin) ; 

17. — Hâkimler Kanununun 16, 22 ve 
43 neü maddelerinin tadiline ve 58 nei 
maddesine de bir fıkra ilâvesine dair 
(2/339) ; 473 

Eskişehir (Hicri Sezen) 
18. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 2 nei maddesi
nin 2 nei fıkrasının tadili hakkında (2/335) 394 

Giresun (Abdullah îzmen) 
19. — Tapulama Kanununun 16 ncı 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/325) 297 

20. — Türk Kanunu Medenisinin 659 
neu maddesinin tadili hakkında (2/326) 297 

Gümüşane (Zeki Başağa) 
21. — Türk Tabipleri Birliği Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
a n d a (2/337) 427 

istanbul (S ey fi Gögen ve 4 arkadaşı) 
22. T— 1937 malî yılı nihayetine kadar 

Ziraat Vekâleti Orman Umum Müdürlüğü 
teşkilâtında teknik memur olarak çalışmış 
bulunanların maaş derecelerinin tashihi 
hakkında (2/328) 337 

îzmdr (Halûk ökeren ve 8 arkadaşı) 
23. ~ 3116 sayılı Orman Kanununun 

71 nei maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (2/340) 473 

Sayfa 
îzmir - (Mehmet Aldemir) ve Kocaeli 

(Nüzhet Akın) 
24. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/332) 358 

Kayseri (Ömer Mart) 
25. — Hususi idarelerden maaş alan, 

ilkokul Öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, 
taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğret
menler için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai 
Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğ
retmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı 
Kanunun 12 nei maddesinin tadili hakkında 
(2/319) 238 

Kocaeli (Cemal Tüzün) 
26. --. Orman mühendis muavinlerinin 

meslekî tekâmül kursuna tâbi tutulmalarına 
daiıv;;(2^21) 273 

Konya (Tevfik Fikret Baran ve 22 ar-
ıkadaşı)' 

^27.' — Konya vilâyeti Seydişehir kaza
sının Derebucak köyünde mukim 359 vatan
daşın orman suçlarının affı hakkında 
(2/318) 80 

Niğde (Ahmed Nuri Kadıoğlu) 
28. — Muhasebei Umumiye Kanununun 

4669 sayılı Kanunla değiştirilen 77 nei mad
desinin tadili hakkında (2/315) 39 

Niğde (Cavit KO/Vurmacıoğlu) 
29. — Subaylar heyetine mahsus terfi 

Kanununun 4800 sayılı Kanunla eklenen 
geçici-maddenin değiştirilmesi hakkında 
(2/346) \ 519 

Samsun (Ekrem Anıt) 
30. — Millî Korunma Kanununun 4648 

sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesi
nin X neü bendinin tadili hakkında (2/320) 238: 

239,427,474:485 
Sivas (Bahattin örnekol ve iki arkadaşı) 
31. — özel Türk okullarının Gelir ve 

Kurumlar vergilerinden muaflığına dair 
(2/341) ' 473 

Tunceli (Arslan Bora) -
32. — Çavuş ve uzman çavuş Kanunu

nun 11 nei maddesinin tadiline dair (2/347) 569 
33. — îskân Kanununun bâzı maddele

rinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler ilâ
vesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların. 
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bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden ^ 
bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki 6093 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin* 
tâdiline ve bu kanuna yeniden bir madde 
ilâvesine dair (2/336) 394 

Zonguldak (Suat Başöl) 
'34. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

ek kanun teklifi (2/342) #fc 
35. i— Yabancı memleketlere, gönderi

lecek memurlar hakkındaki 4489 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/327) 298 

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

sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu 
maddelerinin tadili hakkında (2/155) 5:29$1: 

35,42:73,74:78,81,91,222:226,236 
•Amasya (Mutsafa Zeren) -s 

2. — Pasaport Kanununun 14 ncü mad
desinin (B) bendine bir fıkra eklenmesi 
hakkında (2/109) x 239,491:492 

Antalya (Burhanettin Onat) 
3..—Vakıflar İdaresini ıslah için bir 

Danışma Kurulu teşkiline dair (2/32) •. 298 
. 4. — Zeytinciliğin ıslahı ve yabanile
rinin aşılattırılması hakkındaki 3573 sa
yılı Kanunun Anteb fıstığı ve harnupluk-
lara da teşmili hakkında (2/56) 837,573 

Balıkesir (Mekki Said Esen) 
5. — Basın suçlularının affına dair 

(2/197) 8 
Burdur (Fethi Çelikbaş ve 18 arkadaşı)" 
6. — Türk Ceza Kanununun 481 nci 

maddesinin tadiline dair (2/132) 239 
Denizli (Baha Aksit ve 4 arkadaşı) 
7. — Astsubay Kanununa ek kanım 

tekliö (2/180) 283*285,447,448 
Elâzığ (Hüsnü üöktuğ) 
8. — Astsubay Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/225) 283: 

Elâzığ (Hüsnü Göktuğ) ve Bize (îzzei 
Akçal) 

9. — Subaylar Heyetine mahsûs l'etfi 
Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 
4554 sayılı Kanuna ek 4798 sayılı Ka
nunun ek birinci maddesinin 

Sayfa 
ve ek 2 nci maddesiyle geçici maddeleri
nin kaldırılmasına dair (2/272) 281:283, 

443447,448 
Elâzığ (Mehmet Şevki Yazman) 
10gr Askerî öğrencilerden bağan göstere-

miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili hakkında (2/226) 281, 

442:443 
Elâzığ (SeİâhaMin Toker) 
11. — Türk Ceza Kanununun 481 nci 

maddesinin tadUme dair (2/132) 239,569 
Gazianteb (Süleypım Kumml) 
12. — Tapı ve tmar kanunu teklifi 

(2/78) 273,492498 
Giresun (Abdullah İzmen) 
13. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak

kındaki Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair (1/462,2/277) 569:570 

14. — 5887 sayılı Harçlar Kanununun 
125 nci maddesinin değiştirilmesi hâkkm-
da (2/173) m&îşm$ 

15. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 5464 sayılı Kanunla muaddel 81 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/174) 40,489:490 

Giresun (Doğan Köymen) 
16. — Gıda Maddeleri Türk Anonnn 

Ortaklığı kanun teklifini geri aldığına 
dair (2/275) 396 

İdare Âmirleri Balıkesir (Ahmet Ko-
cabıyıkoğlv,) ve "'Kocaeli (Nû%h$ Akm) 

17. •— 1956 malî yılı Mu-ça^Snei Umu
miye Kanununa bağlı (Â/l) işaretli cet
velin Büyük Millet Meelisi fasmmda de
rişiklik yapılması hakkında (2/295) l 239, 

276:277,278,280,288,290:293 
İstanbul (NazhTlabar) ve Ankara (ÂU-

ye Temuçin) 
18. '-— Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa muvakkat iki madde 
eklenmesi hakkında (2/52) 280,441:442 

Kocaeli (Selâmı Dinçer ve iki arkadaşı) 
19. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli? 

Sandığı Kanununun 39 ve 40 nci madde
lerinin tadili hakkında (2/192) 298599 

K0fa(Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) •-. 
20. — Türk Ceza Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve 449 ncu 
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ve 450 nci maddelerinin meriyetten kal
dırılması hakkında (2/209) 5Ş9 

Konya (Himmet ölçmen) 
21. — Ş e W Kanuna teklifi (2/278) 337, • 

433:438,439,440,448,455:458 
Mu$' (Şemsi Ağaoğlu) 
22. — il idaıesi . Kanununun 42 nci 

maddesinin (E) bendinin değiştirilmesi 
hakkında (2/247) 277,439 

Niğde (Sadettin Ertur ve İki arkadaşı) 
23. — 2514 sayılı Divanı Muhasebat 

Kanununa- e,k kanun teklifi (2/276) 242 ;243, 
247,257,261,266:269 

Rize (Hüseyin Agun) 
24. — 3788 sayılı Çay Kanununun 4 

neü maddesinin (B) fıkrasının tadiline 
dair 5748 sayılı Kanunun 1 nci .maddesiyle 
aynı kanunun 6133 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 nci maddesinin tadiline dair 
(2/161) 286:287,487:488 

Rize (İzzet Akçal ve bir arkadaşı) 
25. — Harcırah Kanununun 15 nci mad

desinin değiştirilmesine dair (2/171) 395:396 
Seyhan (Sinan Tekelioğlu) 
26. —' Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (2/199) 337,485 

Tekirdağ (Samim Yücedere}. ve İstan
bul (Necmi Ateş) 

27. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 

Sayfa 
6570 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hak
kında (2/290) 569 

Tokad (Ahmet Oürkan) 
28. — Mülı Korunma Kanununun 4945 

sayılı Kanunla tadil edilen 31 nci madde-
ninin I nci bendi ile 57 nci maddesinin 
II, III, IV ve V nci bentlerinin değiştiril
mesi hakkında (2/83) 5:29,31:35r42:73,74:78, 

81:91,222:226,236 
Trabzon (Emrulldh Nutku) ' 
29. — Zaruri ihtiyaç maddelerinin 

kontrol ve tevziine dair (2/30) 5:29,31:35,42: 
73,74:79,81:91,139,222:226,236 

Trabzon (Mahmut Göloglu ve iki arka
daşı) 

30. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 53 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/54). 280:281,442 

Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçıoğlu) 
31. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 75 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (2/15) 279:280, 

440:441 
Trabzon (Sabri Dilek) 
32. — 5887 sayılı Harçlar Kanununun 

125 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da (2/163) 473,578:579 

Uşak (Orhan Dengiz) 
33. -—Emekli Sandığı Kanununun 65 

ve 68 ; nci maddelerinin tadiMne dair 
(2/300) 3:4 

TEZKERELER 
BAŞVEH&LET TEZKERELERİ 

Gteriverme istekleri 
1. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

na geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının geriverilmesine dair 
(1/295, 3/366) 273 

2. — Ekonomik istatistiklere mütedair 
14 Aralık 1928 tarihli Milletlerarası Ce
nevre Sözleşmesi ile bunu tadil eden 9 Ara
lık 1948 tarihli Paris Protokolüne katılma
mıza ve bu senetlerin tasd&me dair olan 
kanun lâyihasının geriverilmesine dair 
(3/367) 273 

3. — Şûrayı Devlette açık bulunan âza-
lıklar için secim yapılmasına dâir olan tez

kerenin geriverilmesine dair (3/364) 41 

Tefsir isteği 
1 . -^ HâMmler Kanununun 58 nci mad

desi hükmünün, mezkûr kanunun-72 nci 
maddesi mucibince hâkim ve müddeiumu
milerle muavinlerinden Adliye Vekâleti ida-. 
ri vazifeleriyle müfettişliklerine nakledilen
lere teşmil edilip edilemiyeceği hususunun 
tefsirine dair (3/368) 298 

Teşriî masumyetjter 
1. —- Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 

Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teş
riî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında .', . • 
(3/370) • 20%57O 



Sayfa 
2. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-

in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/371) 570 

3. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması . hakkında 
(3/372) 298,570:' 

1. — Ankara Mebusu Dağıstan Biner-
bay'ın teşriî masuniyetinin -kaldırılması 
hakkında (3/200) 81 

2. — Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/213) 40 

3. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/167) 40 

4. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/295) 40 

5. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/296) 39 

6. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
<3/249) \ 39 

7. — Gazianteb Mebusu Salâhattin Ün
lü'nün teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/246) x570 

8.— Hatay Mebusu Sekip înaPm teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair (3/310) 40 

9. — Hatay Mebusu Şemsettin Mursal-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/217) 40 

10. — İstanbul Mebusu Ziya Köktürk 
ve Siird Mebusu Suat Bedük'ün teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılmasına dair (3/300) 39 

11. — îzmir Mebusu Rauf Onursal'm, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/219) 39 

12. — Kars Mebusu ibrahim Us'un teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/326) ;"• 40 

13. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair" 
(3/327) . 428 

14. — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 
Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair 
(3/328)' 570 

Sayfa 
15. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter

men'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/375) . 2 9 8 

16. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter-
men'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/347) , 570 

17. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgind
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak^ 
kında (3/220) 40 

18. -~ Kırşehir Mebusu Osman Alişir
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/329) 428 

19. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/348) 570 

20. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/349) 428 

21. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'mn teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/350) 570 

22. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/297) 39 

23. — Kocaeli Mebusu Sefer Göksel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/35.1) "570 

24. — Konya Mebusu M. Rüştü Özal'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/221) 40 

25. —. Konya Mebusu Mustafa Bağrı-
açık'ın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair (3/298) 80 

26.—Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/177) 39 

27. —- Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
.(3/187) 81 

28. •— Malatya Mebusu Kâmil Kırikoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/222) 40 

29. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/352) 570 

30.• —- Malatya Mebusu Kâmil Kınkoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/353) 570 



w~ 
Sayfe 

3 1 . — Siird Mebusu Suat Bedük'ün 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına, dair 
(3/311) *• . . . 40 

32. — Siird Mebusu Veysi Oran'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/226) _ • • 8 0 : 8 1 

33. — Tekirdağ Mebusu Fethi Mahram-
h 'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/227) 39 

34. — Urfa Mebusu Aziz Özbay'm 
teşriî "masuniyetinin kaldırılmasına dair 

/' (3/325) • 39 
35 .— Zonguldak Mebusu Hakkı Hi-

lâleı 'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/231) 80 

36. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-
eı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair (3/285) 40 

Muhtelif 
1. — Antalya Mebusu Enver Karan 'm 

vefat ettiğine dair (3/374) 299 

1. '-~ Şûrayi Devlette açık bulunan âza-
lıklar için seçim yapılmasına dair (3/149) 41 

Ölüm cezaları 

L — Alanya'nın Sapadere köyünden 
Mustafaoğlu Hasan Yılmaz'm ölüm cezası
na çarptırılması hakkında (3/331) 81 

2. — Bigadic'in Kargın köyünden İs-
mailoğlu Adem Güler'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/333) 81 ' 

3. -— İzmir'in Karşıyaka nahiyesinin 
Sıralı Mahallesinden îsmailoğla îzzet Çam-
lıdere'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/334) 81 

4. -~- Kars'ın Posof kazasının Cilvana 
nahiyesine bağlı Cilvana köyünün 27 sa
yılı hanesine kayıtlı Aydınoğltı Osman Te
kinin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/336) ' 8 1 

5» —- Kars'ın Sarıkamış kazasının Ka-
rakurt nahiyesinin 54 sayılı hanesine^ ka
yıtlı Nazımoğlu İsrafil Karadağ-diğer adı 
İsmail Karadağ'ın ölüm cezasjna çarptml-

• ması hakkında (3/335) 81 
6. — Kelkit kazasının Bandola köyün-

Sayfa 
den ömeroğlu Şahin Doğan'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/344) 273,359: 

366 

B, M. M. EtYASBTl TEZKERESİ 
1. —-Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesine dair (3/363) 41 
(3/376) 395 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1. — Hariciye Vekilliğinden istifa eden 

İstanbul Mebusu Fuad Köprülümün isti
fasının kabul edildiğine ve Dahiliye Veki
li Etem Menderes'in, Hariciye Vekâletine 
Vekillik edeceğine dair (3/375) 395 

2. — Tahran'a giden Münakalât Vekili 
Arif Demirer'in avdetine kadar kendisi
ne, Dahiliye Vekili Etem Menderes'in ve
killik edeceğine dair (3/373) * • 298 

3. — Vâki davet üzerine Fransa'ya gi
decek olan Maarif Vekili Ahmet özel'in 
avdetine kadar kendisine Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü'nün vekillik edeceğine dair 
(3/361) . . .3. 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 
TEZKERESİ 

1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/377) 427 

2. —Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1954 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/369) * 298 

1. -— Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme UmUm Müdürlüğü 1950 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/94) 394,438: 

439,439,440,448,459:462 

ENCÜMENLER RİYASETLERİ 
TEZKERELERİ 

1. — Muhtelit Tahkikat Encümeni Ri
yasetinin Muhtelit Encümen çalışmaları
nın 15 gün daha uzatılmasına dair (3/365) 273: 

. 275 
2. — Nafıa Encümeni Riyasetinin, Ay-



Say** 
din, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, 
Kırklareli ve Konya vilâyetlerinde 1955 -
1956 yıllarında tabiî âfetlerden zarar gö-

3ayfa 
renlere yardım yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasını müzakere etmek üzere Mu
vakkat Encümen teşkiline dair (3/362) 4 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
30 . V . 1956 tarihli 70 nci İnikat zap

tının hulâsası 2 
I . VI . 1956 tarihli 71 nci İnikat zap

tının hulâsası 38:39 
4 . VI . 1956 tarihli 72 nci İnikat zap

tının hulâsası 80 
6 . VI . 1956 tarihli 73 ncü inikat zap

tının hulâsası 238 
8 . VI . 1956 tarihli 74 ncü inikat zap

tının hulâsası 273 
I I . V I . 1958 tarihli 75 nci inikat zap

tının hulâsası" 296 
13 . VI . 1956 tarihli 76 nci inikat zap

tının hulâsası 
15 . VI . 1956 tarihli 77 nci 

tının hulâsası 
18 . V I . 1956 tarihli 78 neı 

tının hulâsası 
20. VI . 1956 tarihli 79 ncu 

tının hulâsası 
22 . VI . 1956 tarihli 80 nci 

tının hulâsası ^ 
25 . VI . 1956 tarihli 81 nci 

tının hulâsası 
27 . VI . 1956 tarihli 82 nci 

tının hulâsası 

336 

YOKLAMALAR 

Sayfa Sütun Satır 

3,13,26 
41 

81,195 
.239 
273 
299 
338 

TASHİHLER 
Yanlış 

inikat zap-

Inikat zap-

Inikat zap-

İnikat zap-

358 

394 

427 

472:473 
inikat zap-

İnikat zap-
5.18 

569 
,'£*4iW5aia»* 

359 
395 
428 
474 
519 
570 

Doğru 

5 2 39 Fıkrası Bendi 
71 2 20 1 nici I ve II nci 
81 2 28 Millî Korunma REİS—Millî Korunma -
83 ncü sayfanın 2 nci sütununda 30 ncu satırı teşkil eden (2 nci madde tekrar okundu) ibaresi 

iki satır evvele alınacaktır. 
112 1 31 ihmal İhanet 
261 nci sayfanın ikinci sütununda 25 nci satırdan sonra aşağıdaki ibare ilâve edilecektir : 

REİS — Kanun lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. . 

339 1 41 Menedi Medeni 
343 1 25 hasar ve azrar Hasar ve zarar 
343 2 32 intibat intibak 



— 29 — 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

3.55 2 7 Kanunun Kanunların -
355 2 14 Kanunun Kanunların 
496 nci sayfanın birinci sütununa 27 nci satırdan sonra aşağıdaki ibare ilâve edilecektir : 

REİS — 47 nci maddeyi kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
579 ncu sayfanın birinci sütununda 17 rakamlı başlığın sonuna (1) işareti konacaktır. 

Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar : 334,390 ;504,556:557,586 

. . . . • • . .«<..-



Söz alanlar 

Halit Ağanoğİu (Trabzon) - Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 11>53 

AMürrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) -
Kelkit kazasının Bandola köyünden önıer-
oğlu Şahin Doğan'm, ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 362 

îzzet Akçal (Rize) -Kelkit kazasının 
Bandola köyünden ömeroğlu Şahin Do
ğan'in, ölüm cezasına çarptırılması hak-

• kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 362,.% G 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle 51 

— Rııznamenin tanzimi hakkında 276 
Refet Aksoy (Ordu) - Astsubay Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
'31 nei maddenin yürürlükten kaldırılma
sına ve muvakkat bir madde eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle 284 

— Basın Kanununun bâzı mad d derinin 
tadiline ve kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair Kanun ile Neşir yoliyle ve
ya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hak
kındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı 
maddelerinin tadiline ve bir madde ilâve
sine dair Kanun münasebetiyle 203 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle . 4 5 

— Millî Korunma Kanununun 4648 
sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı 
maddesinin ikinci bendine bir fıkra ilâve
siyle X neu bendinin değiştirilmesine dair 
Kanun münasebetiyle 483 

— Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 546 

Sayfa 
— Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife 

ve teşkilâtı hakkındaki Kanun münase
betiyle ' : ' . ' . . ' . 500,520 

Baha Akşit (Denizli) - Astsubay Kanu
nunun bâzı maddelerinin dekiştirilnıesiııe 
31 ııci maddenin yürürlükten kaldırılma
sına ve muvakkat bir madde eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle 284 

— Basın Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline ve kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair Kanun ile Neşir yoliyle ve
ya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hak
kındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı 
maddelerinin tadiline ve bir madde ilâve
sine dair Kanun münasebetiyle 94 

:—4273 sayılı Subaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun muaddel 11 nei mad
desinin tadiline ve bu maddeye muhtelif 
kanunlarla eklenen fıkralar ile 4798 sayılı 
Kanunla eklenen maddelerin ve muvak
kat maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna 
muvakkat iki maddenin eklenmesine dair 
Kamın münasebetiyle 444,446 

— Yunan Parlâmentosunun kararı 
veçhile'Kıbrıs Türkleri aleyhinde Yunaiı 
Parlâmento Reisinin dünya parlâmentola
rına gönderdiği mesnetsiz telgraflar hak
kında Hükümetin Büyük Millet Meclisini 
tenvir etmesine ve mukabele olarak Riya
set tarafından birer telgrafla hakiki du-
runıun dünya parlâmentolarına bildiril
mesi hususunun karara bağlanmasına dair 
takriri 299 

Muammer Alakant (Manisa) - Antal
ya Mebusu Burhanettin Onat ile Elâzığ 
Mebusu Selâhattin Toker'in, eski İktisat 
ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Ve
kili Hasan Polatkan ve Devlet Vekili, Baş
vekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu hak-



- â t 
Sayfa 

larmda Meclis tahkikatı açılmasına dair -
takrirleri ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Tah
kikat Encümeni mazbatası münasebetiyle 399, 

: 411 
— İğcilere hafta tatili ve genel tatil 

günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun münasebetiyle 256,257 

— Kanun lâyiha ve tekliflerinin sual
lerden evvel görüşülmesi hakkındaki tak
rirler münasebetiyle 241 

— Ruzname hakkında 397 
— Usul hakkında 367 
Ekrem Alican (Kocaeli) - 50 milyon li

ralık iç istikraz akdi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 490 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle 45,47 

— Şeker Kanunu münasebetiyle 437 
Ekrem Anıt (Samsun ) - Millî Korun

ma Kanununun bâzı mddelerinjn tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 6,20,43,46,49,50,56, 

57,65,66,70,83 
— Millî Korunma Kanunumun 4648 sa

yılı Kanunla tadil edilmiş olaıı 6 ncı mad
desinin ikinci bendine bir fıkra ilâvesiyle 
X ncu^bendinin değiştirilmesine dair Ka
nun münasebetiyle 482 

— Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri 
iıakkındki Kanun münasebetiyle . 534 

Pertev Arat (îzmir) - M3Sİİ Korunma 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair 
Kanun münasebetiyle 54,61,65,81 

— Toplantılar ve Gösteri İfürüyüşleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 543 

Vacid Asena (Balıkesir) > Antalya Me
busu Burhanettin Onat üe Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker'in, eski iktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırealı, Maliye VJekili Hasan 
Polatkan ve Devlet Vekili, Bajşvekil Yar
dımcısı Fatin Süstü Zorlu haklarında Mec
lis tahkikatı açılmasına dair takrirleri ve 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye eıjcümenlerin-
mürekkep Muhtelit Encümen r mazbatası 
münasebetiyle. -•..••• 403,404 

— İzmir Mebusu Pertev A^at'm, Eski 

Sayla 
Devlet' Vekili Mükerrem Sarol hakkında 
tahkikat icrasına dair takriri ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit Tahkikat Encümeni mazbata
sı münasebetiyle 370,378 

Mahmut Ataman (Yozgad) - Kelkit 
kazasının Bandola köyünden ömeroğlu Şa
hin Doğan'm, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 363 

Sebati Ataman (Zonguldak) - Antalya 
Mebusu Burhanettin Onat ile Elâzığ Me
busu Selâhattin Toker'in,. eski iktisat ve 
Ticaret Vekili Sıtkı Yırealı, Maliye Veki
li Hasan Polatkan ve Devlet Vekili, Baş
vekil Yardımcısı Fatin Eüştü Zorlu hak
larında Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takrirleri ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası münasebetiyle 406 

— Basın Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline ve kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair Kanun ile Neşir yoliyle veya 
radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkın
daki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı mad
delerinin tadiline ve bir madde ilâvesine 
dair Kanun münasebetiyle ~ 177,210 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun münase
betiyle 52 

— Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 536,538 

Hamdı Ragıp Atademir (Konya) - Ba
sın Kanununun bâzı maddelerimi! tadiline 
ve'kaâüna muvakkat .bir madde ilavesine 
dair Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo 
ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 
6334 sayılı Kanunun'adı ile bâzı maddele
rinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair 
Kanun münasebetiyle 132,133 

-Raü Ayfear (Bursa) - izmir llebusu 
Pertev Arat'ın, eski Devlet Vekili Müker
rem Sarol hakkında tahkikat icrasına dah* 
takririme Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelif Tahkk 
kat Encümeni mazbatası münasebetiyle 374, 

• • : V 375,376,37$ 
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Şefik Bakay (Kırklareli) - Şeker Ka
nunu münasebetiyle 437 

Muzaffer Balaban (İzmir) '.- Basın 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 
dair Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo 
ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 
6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddele
rinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair 
Kanun münasebetiyle * 216 

Hüseyin Balık (Zonguldak) - Basın 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve kanuna muvakkat bir'madde ilâvesine 
dair Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo 
ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 
6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddele
rinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair 
Kanun münasebetiyle 139 

— İşçilere hafta tatili ve genel tatil 
günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Ka^ 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun münasebetiyle 254 

-— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun münase

betiyle 88,90 
Kemal Balta (Rize) - Toplantılar ve 

gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 534,537,546 

Zeki Başağa (Gümüşane) - Antalya 
Mebusu Burhan.ettin Onat ile Elâzığ Me
busu Selâhattin Toker'in, eski iktisat ve 
Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Ve
kili Hasan Polatkan ve Devet Vekili, 
Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu 
haklarında Meclis Tahkikatı açılmasına 
dair takrirleri ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telif Encümen mazbatası münasebetiyle 399 

— Millî Sağlık plânının tatbik edilip 
edilmiyeceğine ve bu hususda ne düşü
nüldüğüne dair suali münasebetiyle 582 

Suat Başol (Zonguldak) - İşçilere haf
ta tatili ve genel tatil günlerinde ücret 

. ödenmesi hakkındaki kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetiyle 258,260 

— -Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle 18 

-— Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri 
hakkındaki kanun münasebetiyle 547,555 

Hikmet Bayur (Manisa) - Basın Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 
dair Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo 
ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 
6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı madde
lerinin tadiline ve bir madde ilâvesine 
dair Kanun-münasebetiyle 200,206 

209,210 
— İşçilere hafta tatili ve genel tatil 

günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun münasebetiyle 246,250,258,259 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin- tadiline dair Kanun münase
betiyle 15 

— Millî Korunma Kanununun 4648 sa
yılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı mad
desinin ikinci bendine bir fıkra ilâvesiyle 
X ncu bendinin değiştirilmesine dair Ka
nun münasebetiyle 478 

— Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Dev
leti Hükümeti arasında 4 Temmuz 1950 ta
rihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün 
tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle 278 

Fahri Belen (Bolu) - Toplantılar ve 
gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 520,535 

Atıf Benderlioğlu (Ankara) - Toplan
tılar ve gösteri' yürüyüşleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 549 

M. Kemal Biberoğlu (Çorum) - Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 520,521,523 

Said Bilgiç (İsparta) - Basın Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna 

, muvakkat bir madde ilâvesine dair kanun 
ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek 
bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Ka
nunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline 
ve bir madde ilâvesine dair Kanun müna
sebeti* 174 



Ahmet Bilgin (Kırşehir) - İşçilere haf
ta tatili ve genel tati^ günlerinde ücret 
ödenmesi hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 247 

—• Kanun layiha ve tekliflerinin sual
lerde^ evvel görüşülmesine dair takrir mü
nasebetiyle 429 

Behzat Bilgin (İzmir) - Basın Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 
ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek 
bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Ka
nunun aclı ile bâzı maddelerinin tadiline 
ve bir madde ilâvesine dair Kanun müna
sebetiyle , 93,15?,158,180,182,186 

19^200,203,213,214 

Muammer Çavuşoğlu (Nafıa Vekili -
Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, Toprak 
Mahsulleri Ofisi hesabına yaptırılacak çe
lik siloların inşaat ve montaj işleri dola-
yısiyle eski İktisat Vekili Sıtkı Yırcalı ile 
Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Büstü Zor-
lıi haklarında Meclis tahkikatı açılmasına 
dair takriri münasebetiyle 322 

Fethi Çelikbaş (Burdur)-Basın Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile iş
lenecek bâzı eürümler hakkıkndaki 6334 
sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin 
tadiline ve bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 91,93,94,168,170,172,173,201,205, 

. ; 214,215,216,217 
— İşçilere 4ıafta tatili ve genel tatil 

günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ^ 
dair Kanun münasebetiyle 249,250,251,253,260 
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— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle • 70,82 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - Basın , 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 

j . " • • • • • - . . . . 

kanuna muvakkat bir madde ilâvesine da
ir Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile 
işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 
sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin 
tadiline ve bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 97,111,149,152,1-58 

.-—- Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 521,523,528 

Hamdi Bulgurlu (Ankara) - Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle . 21 

— Kanun lâyiha ve tekliflerinin sual
lerden önce görüşülmesine dair takrir mü
nasebetiyle 42 

— Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisi hesabına yaptırı
lacak çelik siloların inşaat ve montaj işleri 
dolayıslyle eski İktisat Vekili Sıtkı Yırca
lı ile Hariciye Vekâleti Vekili ŞVtin Rüştü ' 
Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açılma
sına dair takriri münasebetiyle 326,327,331,332 

— Türk Ceza Kanununun 481 nei mad- ./ 
desinin tadiline dair kanun teklifine ait 
mazbatanın ruznameye alınması hakkında 5 

— Vâkıflar Umum Müdürlüğü Vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle ; . ~ 500 

Sabahattin Çıracıoğlu (Bursa) -İşçile
re hafta tatili ve genel tatil günlerinde üc
ret ödenmesi hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 
münasebetiyle 244,245 
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Sayfa 
Ercüment Damalı (Sivas) - Kelkit ka

zasının Bandola köyünden ömeroğlu Şa
hin Doğan'm, ölüm cezasma çarptırılma
sı hakkındaki Adliye Encümeni mazbata- . 
sı münasebetiyle 361 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanun münase
betiyle 16,17,21,46,47,51,52,53,55,62,70,71 

Kemal Demiralay (İsparta) - Toplantı
lar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 540,543,549 

Hilmi Dura (Kastamonu) - Antalya Me
busu Burhanettin Onat ile Elâzığ Mebusu 
Selâhattin^Toker'in, eski iktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan 
Polatkan ve Devlet Vekili, Başvekil Yar
dımcısı Fatin Rüştü Zorlu haklarında 
Meclis tahkikatı açılmasına daire takrirle
ri ve Teşkilâtı Esasiye "ve Adliye eneü-

. menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 

Sayfa 
'mazbatası münasebetiyle 405 

— Basın Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline ve kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair Kanun ile Neşir yoliyle veya 
radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkın
daki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı 
^Haddelerinin tadiline ve bir madde ilâve
sine dair Kanun münasebetiyle 119 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin- tadiline dair Kanun münase
betiyle , 7,19,27,53,56,68,69,71 

Bahadır Dülger (Erzurum) - Basın Ka- . 
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işle
necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin 
tadiline ve bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle • 179,182,188 

Ziyad Ebüzziya (Konya) - Basın Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve kanu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair Ka
nun üe Neşir yoliyle veya radyo ile işlene- • 
cek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı 
Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadili
ne-ye bir madde ilâvesine dair Kanun mü.- . 
nasebetiyle 176,183,186,192,193,195,196,199, 

202,204,207,212 
Şevki Ecevit (Sivas), - İzmir Mebusu 

Pertev Arat'm, eski Devlet Vekili Müker-
rem Sarol hakkında tahkikat icrasına dair 
takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahki
kat Encümeni mazbatası münasebetiyle' 370, 

377 
Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Sabık 

zabıt hakkında 240 
Muhlis Erdener (Bursa) - Millî Korun

ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline -
-dair Kanun münasebetiyle 25,26 

— Millî Korunma Kanununun 4648 sa

yılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı mad
desinin ikinci bendine bir fıkra ilâvesiy
le X ncu bendinin değiştirilmesine dair 

' Kanun münasebetiyle 480 
— Sabık zabıt hakkında 239 
Hasan Erdoğan (Kars) - Eski iki ba

kan hakkında Meclis, tahkikatı açılmasına 
dair takririnin Ruznameye alınması hak
kında • ' 4 

— Toprak' Mahsulleri Ofisi hesabına 
yaptırılacak çelik siloların inşaat ve mon
taj işleri dolayısiyle eski İktisat Vekili Sıt
kı Yırcalı ile Hariciye Vekâleti Vekili Fa
tin Küstü Zorlu haklarında Meclis tahki-
katr açılmasına dair, takriri münasebe
tiyle . 310,316,333,334 

Feridun Ergin, (Urfa) - Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddeleriniii tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 90,91 

Hayrettin Erkmen (Giresun) - İşçilere 
hafta tatili ve genel tatil günlerinde üc- . 
ret ödenmesi hakkındaki Kanunun bâ-
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cümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahki
kat Encümeni mazbatası münasebetiyle 404, 

410,413 
." —' İzmir Mebusu Pertev Arat'm, eski 

Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında 
tahkikat icrasına dair takriri ve Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Tahkikat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 373 

— Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle '545 

Mekki Said Esen (Balıkesir) - Basın Ka
nununun bazı maddelerinin tadiline ve ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun ile ̂ Neşir yoliyle veya radyo ile iş
lenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 
sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin 
tadiline ve bir madde ilâvesine- dair Ka-
nun münasebetiyle 202,205 

Sayfa 
zı maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun münasebetiyle 255,256 

Müfit Erkuyumcu (Bursa) - Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 46,50,61,64, 

68 
—, Toplantılar Ve gösteri yürüyüşleri 

hakkındaki Kanun münasebetiyle _ 540 
Nurettin Ertürk (Sivas) - Toplantılar 

ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 526,527 

Abdülkadir Eryurt (Erzurum) - Antal
ya Mebusu Burhanettin Onat ile Elâzığ 
Mebusu Selâhattin Toker'in, eski İktisat 
ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah, Maliye Ve
kili Hasan Polatkan ve Devlet Vekili, Baş
vekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu hakla
rında Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
rirleri ye Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en-

Ahmet Fırat (Malatya) - izmir Mebusu 
Pertev Arat'm, "Eski Devlet Vekili Müker
rem Sarol hakkında tahkikat icrasına dair 

Abdullah Gedikoğlu (Ankara) - Usul 
hakkında İS 

Kail Geveci (Aydın) - Millî Korunma 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 28 

Hüsnü Göktuğ (Elâzığ) - Millî Korun
ma Kanununun 4648 sayılı Kanunla tadil 
edilmiş olan 6 ncı maddesinin iMnei ben
dine bir fıkra ilâvesiyle X cu bendinin de
ğiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle 483 

-Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Vekili) -
Basan Kanununun bâzı maddelerinin' tadi
line ve kanuna muvakkat bir madde ilâve
sine' dair kanun ile Neşir yoliyle veya rad
yo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 
6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddele
rinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair 

takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahki
kat Encümeni mazbatası -münasebetiyle 371 

Kanun münasebetiyle 95,96,97,100 
— Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle 15 

— Türk Ticaret kanunu lâyihası ile 
Türk ticaret Kanununun yürürlüğe giriş-
ve uygulama şekli hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle 388 

Turgut Göle (Kars) - Basın Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 
ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek 
bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Ka
nunun adı ile bâzi maddelerinin tadiline 
ve bir madde ilâvesine dair Kanun müna
sebetiyle - , 182,191 

— Sabık zabıt hakkında 428 

G 



Sayfa 
kında Meclis tahkikatı açılmasına dair 
olan takririnin ruznameye alınması hak
kında ^ 

— Tefsir, kanun lâyiha ve tekliflerinin 
suallerden evvel görüşülmesi hakkındaki 
takrirler münasebetiyle 276 

— Usul hakkında 17£ 

Afcmet Gürkan (Tokad) - Milli Korun
ma Kanununun 4648 sayılı Kanunla tadil 
edilmiş olan 6 neı maddesinin ikinci bendi
ne bir fıkra ilâvesiyle X neu' bendinin de
ğiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle 474, 

475 

' .-_ ; Sayfa 
Se&hattin Gülüt (Tokad) - Millî Ko

runma Kanununun bâzı maddelerinin ta- -
diline dair Kanun münasebetiyle 51 

Tîirân Güneş (Kocaeli) - Basın Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve kanu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair Ka
nun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işle- . 
neöek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun ad ile bâzı maddelerinin ta
diline ve bir madde ilâvesine dair Kânun 
münasebetiyle 93,96,102,185,187,188,206,207, 

208,209 
— Bir tevhidi içtihat kararı dolayışiy-

le eski Temyiz Reisi Halil özyörük hak-

Osman Hacıbaloğlu (Tokad) -MillîKo
runma Kanununun 4648 sayılı Kanunla ta
dil edilmiş olan 6 neı maddesinin ikinci 
bendine bir fıkra ilâvesiyle X neu bendi
nin değiştirilmesine dair Kanun münase
betiyle . 481 

Mehmet Hazer (Kars) • Millî Korunma 

Hâmid Şevket tnce (Erzurum) - Top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında-
ki Kanun münasebetiyle ' 541 

İsmet inönü (Malatya) -Basın Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve kanu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair Ka
nun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlene- \4 

Adnan Karaosmanoğlu (JYtanisa) - Ba
sın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve Kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 
dair Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo 
ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 
6334 sayılı Kanunun adı ile bâzrmaddele-

" Kanununun bâzı maddelerinin tadiline da
ir Kanun münasebetiyle 49,50,51 

Şevki Hasırcı (Bilecik) - işçilere hafta 
tatili ve genel tatil günlerinde ücret öden
mesi hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair Kanun münase
betiyle 252 

eek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı 
Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline 
ve bir madde ilâvesine dair Kanun müna
sebetiyle 100,102 

— Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle '• 525,526 

rinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair 
kanun münasebetiyle 181,185̂  

— işçilere hafta tatili ve genel tatil 
günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun münasebetiyle 254 

i 

K 
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Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu (Manisa) -
Toplantılar ve Gösteri yürüyüşleri hakkın
daki' Kanun münasebetiyle 527 

Behçet Kayaalp (Burdur)* -. İzmir Me
busu Pertev Araf m, eski Devlet Vekili 
Mükerrem Sarol hakkında tahkikat icra
sına dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep muhte
lit Tahkikat Encümeni mazbatası münase
betiyle '. 383,386 

Oemal Kıpçak (Zonguldak) - İşçilere 
hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret 
ödenmesi hakkındaki Kanunuıı bâzı mad-

, delerinin değiştirilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 248,259 

Kâmil Kırıkoğlu (Malatya) - İzmir Me
busu Pertev Arat'm, eski Devlet Vekili 
Mükerrem Sarol hakkında tahkikat icra
sına dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenltrinden mürekkep Muh
telit Tahkikat Encümeni mazbatası müna
sebetiyle - _ 371 

Nuısret Kiriscioğlu (Zonguldak) - Ba
sın Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line ve kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair * kanun ile Neşir yoliyle veya 
radyo ile işlenecek bâzı cürümler hak
kındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile 
bâzı maddelerinin tadiline ve bir maddfr 
ilâvesine dair kanun münasebetiyle 126,rfr7 

178,179,180,187,188,189, 
190,195,198,200,201,203,204 

— Hukuk usulü muhakemeleri hak
kındaki 1086 sayılı Kanunun 546 i sayılı 
Kanunla muaddel 81 nci maddesinin de- ' 
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle . ' , 4 9 0 

Sayfa 
— Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle 24^48,51,69,70,83,84,85,87 

Sıtkı Koraltan (Afyon Karahisar) -
Millî Korunma Kanununun bâzı madde
lerinin tadiline dair kanun .münasebe
tiyle 8 

Fuad Köprülü (Hariciye Vekili) -
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Yunan 
Parlâmentosunun kararı veçhile Kıbrıs 
Türkleri, aleyhine Yunan Parlâmento Rei
sinin dünya parlâmentolarına gönder
diği mesnetsiz telgraflar hakkında Hü
kümetin Büyük Millet Meclisini tenvir 
etmesine ve mukabele olarak Riyaset ta
rafından birer tegrafla hakiki durumun 
dünya parlâmentolarına bildirilmesi hu-
hususunun karara bağlanmasına dair 
takriri münasebetiyle 299 

Nafiz Körez (Sıhhat ve İçtimai Muave
net Veİkili) - Gümüşane Mebusu Zeki Başa-
ğa'nın, Millî Sağlık plânının tatbik edilip 
edilmiyeceğine ve bu hususta ne düşünül
düğüne dair sualine şifahi cevabı , 582 

Doğan Köymen (Giresun) - İşçilere 
hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret 
ödenmesi hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle _ '247,250 

Hulusi Köymen {Bursa) - Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 67 

ftaei Kurt (İstanbul) - İşçilere hafta 
tatili ve genel tatil günlerinde ücret öden
mesi hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair Kanun münase
betiyle 259 

Zeyyat Mandalinci (İktisat ve Ticaret 
Vekili) - Millî Korunma Kanununun 4648 
sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı 
maddesinin ikinci bendine bir fıkra ilâve
siyle X ncu bendinin değiştirilmesine dair 
Kanun münasebetiyle 

— Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, 

M 

477 

Toprak Mahsulleri Ofisi hesabına yaptırı
lacak çelik siloların inşaat- ve montaj iş
leri dolayisiyle eski İktisat Vekili Sıtkı 
yırealı ile Hariciye Vekâleti Vekili Fatin 
Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri münasebetiyle 320, 

326,332,333 



Sayfa 
Adnan Mend«res (Başvekil) - Basın 

Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve kanuna muv-akkat bir madde ilâvesine 
dair Kantin ile Neşir yoKyle veya radyo 
ile içlenecek bâzı cürümler hakkındaki 
6334 sayılı Kanunuaı adı ile bâzı maddele-
rinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair,.. 
Kamın münasebetiyle , • 142,148,149456,106, 

167jl70,172,173,193yl&5,196,209,212,2l5,216r217 
~ -izmir Mebusu Pertev Ar&t'm, es

ki Devlet VeMli -Mükerrem Sarol hakkın
da tahkikat levasına dair takriri ve Teş
kilâtı Esasiye -ve'Adliye encümenlerinden 
mürekkep 'Muhtelit .Tahkikat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle - . 372,373" 

tayfa 
— Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, 

Toprak Mahsulleri Ofisi hesabına yaptırı
lacak çelik siloların inşaat ve montaj iğleri 
dolayısiyle Eski. iktisat Vekili Sıtkı Yır-
calı ile Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüş
tü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle 328,334 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun müna
sebetiyle ' 90 

— Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 535,550,555 

Sudi Mıhçıoğlu (Manisa) - Toplantı
lar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Ka
nun münasebetivle 542 

N 
Kadir Nadi (İstanbul) - Basın Kanu

nunun bâzı maddelerinin tadiline ve ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun ile-Neşir yoliyle. veya., radyo ile iş
lenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa-. 
yılı Kânunun adı ile bâzı maddelerinin 
tadiline ve bir madde ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle 92,148 

Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) - Ay
dın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, 
Kırklareli ve Konya vilâyetlerinde 1955 -
1956 yıllarında tabiî âfetlerden zarar gö
renlere yardım yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasını müzakere etmek" üzere Mu
vakkat Encümen teşkiline dair tezkere 
münasebetiyle 

Burhanettin Onat (Antalya) - Antalya 
Mebusu Burhanettin Onat ile Elâzığ Me
busu Selâhattin Toker'in,' eski İktisat ve 
Ticaret Vekili Sıtkı Yır cali, Maliye Vekili 
Hasan Polatkan ve Devlet Vekili, Başvekil. 
Yardımcısı Fatin Büstü Zorlu haklarında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takrirleri 
ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep ^Muhtelit Encümen maz-r 
batası münasebetiyle 413 

— Kelkit kazasının Bandola köyünden 
ömeroğlu Şahin Doğan'm, ölüm cezası
na .çarptırılması hakkındaki Adliye Eneü- * 
meni mazbatası münasebetiyle #63 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ^ 

vo teşkilâtı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle . • ' 499,500 

Sami Orberk (Trabzon) - 4273 sayılı 
subaylar heyetine mahsus terfi Kanunu
nun muaddel İ l nci maddesinin tadiline 
ve bu maddeye muhtelif kanunlarla ekle
nen fıkralar ile 4798 sayılı Kanunla ekle
nen maddelerin ve muvakkat maddenin 
kaldırılmasına ve bu kanuna muvakkat 
iki maddenin eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 444,446 

Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) - Top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 537,542 
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Sayfa 

Nedim Ökmen (Maliye Vekili) - 50 mil
yon liralık iç istikraz akdi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 572 

A. Baki ökdem (Ayam) - İzmir Mebu
su Pertev Arat'm, eski Devlet Vekili Mü-
kerrem Sarol hakkında tahkikat icrasına 
dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep~ muhtelit Tah
kikat Encümeni mazbatası münâsebetiyle 370 

Himmet ölçmen (Konya) - Basın Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun île Neşir yoliyle veya radyo ile iş
lenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin ta
diline ve bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 152 

— imar Kanunu münasebetiyle 495,496,498 
— Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, 

Toprak Mahsulleri Ofisi- hesabıma yaptırı-
' lacak çelik siloların inşaat ve montaj işleri 

dolayısiyle eski İktisat Vekili Sıtkı Yır-
calı ile Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüş
tü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle 328 

Talât Vasfi öz (Ankara) « Millî Ko
runma Kanununun 4648 sayılı Kanunla ta
dil edilmiş olan 6 ncı maddesinin ikinci 

584 

Sayla 
bendine bir fıkra ilâvesiyle X ncu bendi
nin değiştirilmesine dair Kanun münasebe
tiyle ' ' 475,476-

Kemal özçoban (Afyon Karahisar) -
Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline dair Kanun münasebetiyle 12,13, 

18,19,22,23 
Ahmet özel (Maarif Vekili) - Seyhan 

Mebusu Mehmet Ünaldı'nm, Ceyhan kaza
sında bir lise açılması hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sualine şifahi cevabı 

Nuri özsan (Mttğla) - Antalya Mebu
su Burhanettin Onat ile Elâzığ Mebusu Se-
iâhattin Toker'in eski İktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan 
Polatkan ve Devlet Vekili, Başvekil Yar
dımcısı Fatin Rüştü Zorlu haklarında Mec
lis tahkikatı açılmasına dair„ takrirleri ve 
Teşkilâtı Esasiye ve- Adliye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Tahkikat Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 

—. Muhtelit Tahkikat Encümeni Riya
setinin Muhtelit Encümen çalışmalarının 
15 güu daha uuzatılmasma dair tezkeresi 
münasebetiyle 

Maznar Özsoy (Marag) --Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair .Kanun münasebetiyle 

409 

247 

48 

Mustafa Rahmi Sanalan (Erzincan) -
4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi 
Kanununun muaddel 11 nci maddesinin 
tadiline ve bu maddeye muhtelf kanunlar
la eklenen fıkralar ile 4798 sayılı Kanunla 
eklenen, maddelerin ve muvakkat madde
nin kaldırılmasına ve bu kartıma muvak
kat iki maddenin eklenmesine dair Kanun 
münasebetiyle 445 

A. Hamdi Sancar (Denizli) - Basın Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işle
necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa

yılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin 'ta
diline ve bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 206,207,208,209,213,218 

—• Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 528,532,534, 

537,588,5&9,540,542,543,544,545,546,547 
Mükerrem Sarol (İstanbul) - îzmir Me

busu Pertev Arat'm, eski Devlet Vekili 
Mükerrem Saııol hakkında tahkikat icrası
na dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Tahkikat Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 37 ,̂372,376,38*6 

Nizamettin Ali Sav (istanbul) - Milli. 
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Korunma Kanununun,bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 43 

Mehmet Ali Sebük (îzmir) - Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line dair Kanun münasebetiyle 70 

Nuri Sertoğlu (Sinob) - Millî Korunma 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 72 

Übeydullah Seven (Hakkâri) - Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 25 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Basın Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işle
necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline 
ve bir madde ilâvesine dair Kanun müna
sebetiyle 190 

— Kelkit kazasının Bandola köyünden 
ömeroğlu Şahin Doğalı'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 364 

— Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 

Hamdullah Suphi Tannöver (istanbul) 
Basın Kanununun bâzı maddelerinin 

tadiline ve kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair kanun ile Neşir yoliy
le veya radyo ile işlenecek bâzı cürüm
ler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı \ 
ile bâzı maddelerinin tadiline ve bir mad
de ilâvesine dair kanun münasebetiyle 163,167 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) -
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 75 nci maddesinin tadili ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle N 448 

Mümtaz Tarhan (Çalışma Vekili) -
İşçilere hafta tatili ve genel tatil gün
lerinde ücret ödenmesi hakkındaki ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne. dair kanun münasebetiyle 243,246,250 

Tahir Taşer (Kırşehir) -. Antalya Mebu
su Burhanettin Onat ile Elâzığ Mebusu 

Sayfa 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 539,543,544, 

547 
îlhan Sipahioğlu (îzmir) - İşçilere haf

ta tatili ve genel tatil günlerinde ücret 
ödenmesi hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 259 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun, müna
sebetiyle 20,50,51,53,66 

Sabahattin Sönmez (Konya) - Basın 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine da
ir Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile 
işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 
sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin 
tadiline' ve bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle • 151,152 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - Millî Ko
runma Kanununun 4648 sayılı Kanunla 
tadil edilmiş olan 6 ncı maddesinin ikinci 
bendine bir fıkra ilâvesiyle X ncu bendi
nin değiştirilmesine dair Kanun müna
sebetiyle 479 

Selâhattin Toker'in, eski iktisat ve Ti
caret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili 
Hasan Polatkan .ve Devlet Vekili, Baş
vekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu hak
larında Meclis Tahkikatı açılmasına 
dair takrirleri ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Tahkikat Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 400,408 

— Hukuk usulü muhakemeleri hak
kındaki 1086 sayılı Kanunun 5464 sayılı 
Kanunla muaddel 81 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle 490 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanun müna
sebetiyle 13,14,15,23,27,47,51,56,64,68 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
muvakkat bir madde eklenmesi hakkında-
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M Kanun münasebetiyle 280 
. 1 .̂ Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 75 nei maddesinin tadili " 
ve bu kânuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 279,441,448 

Füruzan Tekil (İstanbul) - Basın Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve ka
mına jtfuvakkat bir madde ilâvesine dair 
kassın ile Neşir yoliyle veya radyo ile işle
necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin ta
diline ve bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle • • • • ' • 202 

Halis Tokdemir (Gümüşane) -Kelkit 
kazasınin Bandolâ; köyünden Ömer oğlu 
Şahin- Üögân'ın, ölüm cezasına çarptırıl
ması hâkkıîıdaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle ' ^59,361,364,366 

-—Toplantılar ' ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki'Kânun münâsebetiyle - 539 

SeMattüiToker (Elâzığ) - Basın Ka
nununum- ttâzi maddelerinin {adiline ve ka- • • • • 
niraa muvakkat bir madde ilâvesine dair " 
kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işle
necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa-: 
yılı Kanunun: âdı ile"bâzı maddelerinin ta
diline -ve 'bir * madde ilâvesine- dâir Kanun -

münasebetiyle 185 
ı- -'^— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tâdiline dair Kanun münase
betiyle ' 48,6a 

— Ruznamenin tanzimi hakkında 275 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 75 nci maddesinin tadili 
ve bu kânuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 279 

Mehmet Zeki Tulunay (Malayta) - İz
mir Mebusu Pertev Arat'm, eski Devlet 
Vekili Mükerrem Sârol hkkmda tahkikat 

-icrasına dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Tahkikat Encümeni "mazbatası müna
sebetiyle 367,368,3.70,371,372,373 

Hafil Turgut (Diyarbakır) - Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair Kanun münâsebetiyle 6,23,26,27 

Muhit Tümerkan (Siaob) - Kelkit ka
zasının Bandola köyünden Ömer oğlu Şa-
hin Doğan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 360 

— Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair Kanun münase
betiyle "57 

Ü 
Mehmet Ünâldi (Seyhan) - Ceyhan ka-

gasnıda bir lise' açilması hakkında ne düşü
nüldüğüne dâir suâlimünasebetiyle' , 585 

—. İşçilere hafta tatili ve genel tati l 
glînlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
da i r Kanun münasebetiyle 247,250,252,258,259, 

260-
— İzmir Mebusu Pertev Ara t 'm ; eski 

Devlet Vekili Mükerrem Sârol hakkında 
tahkikat icrasına dair takrir i ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürek

kep Muhtelif Tahkikat Encümeni mazba
tası münasebetiyle 371 

— Kelkit kazasının Bandola köyünden 
ömeroğlu Şahin Doğan'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 364 

— Millî Korunma Kanununun 4648 sa
yılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı mad
desinin ikinci bendine bir fıkra ilâvesiyle 
X ncu bendinin değiştirilmesine dair Ka- " 
nun münâsebetiyle^ ; " * 482 

Veysel Varol (Erzincan) - Mülî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin tdiKne 

dair Kanun münasebetiyle $15 
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Sayfa 
Sadettin Yalım (Kocaeli) - Başın Ka

nununun bâzı maddelerinin tadiline ve ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
knun ile Neşir yöliyle veya radyo ile işle
necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin 
tadiline ve bir madde ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle. 186 

— imar Kanunu münasebetiyle 495 
—İşç i le re hafta tatili ve genel tatil 

günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Ka- ; 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle 244,253,254 

—-Mil l î Korunma Kanununun 4648 sa
yılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı mad-

- desinin ikinci bendine bir fıkra ilâvesiyle 
X ctt bendinin değiştirilmesine dair Ka
nun münasebetiyle 479 

Celâl Yardımcı (Devlet Vekili) - Vakıf
lar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı . 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 499 

Tahsin Yazıcı (İstanbul) - Kelkit Ka
zasının Bhdola köyünden ömeroğlu Şahin 
Doğan ?m, ölüm cezasına \ çarptırılması 
Hakkındaki Adliye Encümeni m a z b a t a s ı ' 
münasebetiyle 360 

Şevki Yazman (Elâzığ) - 4273 sayılı 
Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanunu
nun muaddel 11 nci maddesinin tadiline 
ve bu maddeye muhtelif' kanunlarla ekle- • > 
riezk fıkralar ile 4798 sayılı Kanunla ekle
nen maddelerin ve muvakkat maddenin 
kaldırılmasına ve bu kanuna muvakkat 
iki maddenin, eklenmesine dair ,Kanun mü
nasebetiyle , , 283,444,446 

Sayfa 
Nüvit Yetkin (Malatya) - Antalya 

Mebusu Burhanettin Onat (ile Elâzığ Me
busu Selâhattin Toker'in, eski İktisat ve ;/..,; 
Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili 
Hasan Polatkan ve Devlet Vekili, Başve
kil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu hakla
rında Meclis tahkikatı açılmasına dair - • 
takrirleri ye Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası münasebetiyle 401,407,411 

•—Basın Kanununun bâzı maddelerinin < 
tadiline ve kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair kanun ile Neşir yoliyle ve- ' 
ya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hak- ' : ; 
kındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı ....:.-, 
maddelerinin tadiline ve bir madde ilâve
sine dair Kanun münasebetiyle ; 92,154,156 
. — İşçilere hafta tatili ve genel tatil . 
günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki 
kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme-. 
sine dair kanun münasebetiyle 245 

— Ruznamenin tanzimi hakkında 275 
— Sabık zabıt hakkında 306,398 
Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) - Kars Me

busu Hasan Erdoğan 'm, Toprak Mah- &?; i < ; 
sulleri Ofisi hesabına yaptırılacak çelik 
siloların inşaat ve montaj işleri dolayı-
siyle eski İktisat Vekili Sıtkı Yırcalı ile 
Hariciye Vekâleti" Vekili Fat in Rüştü 
Zorlu haklarında Meclis T'afiBkaii ftçıP \ 
masına dair takriri ^münasebetiyle • 3Q& 
'" Kemal Yörükoğlü (Van) * Millî K ö ^ 
runma Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair kanun münasebetiyle 18,21,2% 

45,57»68,67' 

l i 

Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale) - Kars 
Mebusu Hasan Erdoğan'ın, Toprak Mah
sulleri Ofisi hesabına yaptırılacak çe
lik siloların inşaat ve montaj işleri do-
layısiyle eski İktisat Vekili Sıtkı Yır

calı ile Hariciye Vekâleti Vekili Fatin ( ,< 
Rüştü, Zorlu haklarında Meclis Tahki
katı açılmasına dair takriri münasebe
tiyle • 309,316,327 


