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Fihrist 

AEIZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 

119,146,341,1027 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Sayfa 

tntihap 
1. — İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 

Mandalirfci'nin, ödünç para verme işleri 
hakkındaki Kanunda tadilât yapılmasına 
ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
dair kanun lâyihasını görüşmek üzere t 
Muvakkat Encümen kurulması (1/498, 
4/226) 3 

. İzinler 
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi (3/383) 95:96 

Teşriî masuniyetler 
1. — Ankara Mebusu Dağistan Biner-

bay'm teşriî masuniyeti (3/200) 36 
2. — Bursa Mebusu Ali Ferruh'Yücel'-' 

in teşriî masuniyeti, (3/213) 35 
3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in teşriî masuniyeti. (3/379) 9 
4. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in 

teşriî masuniyeti (3/249) 33 
5. — EsMşenîr Mebusu- Öîcri Sezenin 

.teşriî masuniyeti (3/167) 35 
(3/29Ö) . 34 
(3/296) 34 
(3/404) 526 
6. — Gazianteb Mebusu Selâhattin Ün-

lü'nün teşriî masuniyeti (3/346) 38:39 
7. — Hatay Mebusu Sekip İnal'ın teş

riî masuniyeti (3/3İ0) 35 
8. — Hatay Mebusu Şemsettin Mur-

saloğlu'nun teşriî masuniyeti (3/217) 35 
9. -— İstanbul Mebusu Ziya Köktürk 

Sayfa 
ve Bîird Mebusu Suat Bedük'ün teşriî ma
suniyetleri (3/300) 33 

(3/405) . 526 
10. — İzmir Mebusu Rauf Onursal'm 

teşriî masuniyeti (3/219) 33 
11. — Kars Mebusu İbrahim. Us'un teş

rii masuniyeti (3/326) 34:35 
12. — Kars Mebusu Sırrı Ata-lay 'm teş

riî masuniyeti (3/327) 36:37 
(3/380). 9 
13. '-— Kars Mebusu Sırrı A^talay ve 

Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun 
teşriî masuniyetleri (3/328) 37:38.; 

(3/370) 38 
14. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter

men 'iıı teşriî masuniyeti (3/347) 39 
(3/371) 40 
15. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-

in, teşriî masuniyeti (3/220),. 35 
16. — Kırşehir Mebusu Osman, Alişir

oğlu'nun teşriî masuniyeti (3/329) 37 
17. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük 

başı'mn teşriî masuniyeti (3/348) 39 
(3/349) - 37 
(3/350) 39 
18. — Kocaeli Mebusu Sefer Göksel'-

in teşriî masuniyeti (3/351) 40 
.19. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım '-

m teşriî masuniyeti (3/397) 33 
20, •— Konya Mebusu Ahmet Koyun

cu 'nun teşriî masuniyeti (3/406) 526 
21, — Konya Mebusu Mekki Keskin, 

Siird Mebusu Suat Bedük ve İstanbul Me-



1 
Sayfa 

busujSeyfi Gögen'in teşriî masuniyetleri 
(3/407) 526 

22. — Konya Mebusu M. Rüştü özai'ııı 
teşriî masuniyeti (3/221) 35 

23. — Konya Mebusu Mustafa Bağrı-
açık'ın teşriî masuniyeti (3/298) 36 

24. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 
teşriî masuniyeti (3/177) . , . 27:33 

(3/187) ' 36 
25. — Malatya Mebusu Kâmil Kırık-

oğlu'nun teşriî masuniyeti (3/222) 34 
(3/352) 38 
(3/353) - 38 
(3/381) 9 
26. — Siird Mebusu Suat Bedük'ün 

teşriî masuniyeti (3/311) 35:36 
(3/387) 94:95 
27. — Siird Mebusu Veysi Oran'm teş

riî masuniyeti (3/226) . 36 

Sayfa 
28. — Tekirdağ Mebusu Fethi Mahram-

lı'nm teşriî masuniyeti (3/227) 33 
29. — Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in 

teşriî masuniyeti (3/382) 9 
30. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm teş

riî masuniyeti (3/325) 33:34 
(3/372) 40 
(3/391) 199. 
31. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-

eı'mn teşriî masuniyeti (3/231) 36 
32. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-

cı'nm teşriî masuniyeti (3/285) . 34 
33. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-

ci'nm teşriî masuniyeti (3/408) 526 

Vefatlar 
1. — Ankara Mebusu Osman Şevki Çi-

çekdağ'ın vefatı (3/410) 527:529 
2. — İzmir Mebusu Ekrem Hayri Üs-

tündağ'm vefatı (3/389) 130 

1, — Pakistan Reisicumhuru İskender 
Mirza Hazretlerinin hitabeleri 317:320 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Re
isi Refik Koraltan'm, misafir Pakistan 
Reisicumhurunun müzakereleri takibetmek 
üzere Riyaseti Cumhur locasını teşrifleri 

BEYANAT' 
münasebetiyle beyanatı 317 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Re
isi Refik Koraltan'm, Meclisin X ncu Dev
re 2 nci içtimai sonunda tatile girişi müna
sebetiyle beyanatı 1026 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Da

hiliye Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Etem Menderes'le birlikte Afganistan'a 
yapacakları resmî ziyaretten avdetlerine 
kadar, Başvekilliğe İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun, Dahiliye Vekiline Dev
let Vekili Celâl Yardımcı'nm ve Hariciye 
Vekilliğine Devlet Vekili Emin Kalafaf
in, ve&illik etmeleri (3/402) 

2. — Londra'ya giden Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan'm avdetine kadar kendi
sine İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'
nun vekillik etmesi (3/393) 

370 

200 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 
bir arkadaşının üç Temyiz hâkimi ile on üç 
yüksek dereceli »hâkimin emekliye sevkı 
dolayısiyle tahkikat icrasına dair (4/207) 55 

4. —Maliye Vekili Nedim ökmen'iıı, 
istifa ettiğine ve Maliye Vekâleti Vekil
liğinin Başvekil Adnan Menderes tarafın
dan ifa edilmesi (3/411) 624 

5. — Vazife ile Cenevre'ye giden Adli
ye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün avde
tine kadar kendisine .Devlet Vekili Cemil 
Bengü'nün vekillik etmesi (3/403) 370 
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KANUNLAR 
Sayfa No. 

aylıklarının 
No. 
6766 — Devlet Memurları 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hak
kında Kanun 69 

6767 — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 
6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne bir fıkra ile bir bent eklenmesine 
dair Kanun 69 :70 

6768 — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki Kanunun 4 ncü ve 5 nci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki madde eklenmesine dair Ka
nun 70:72 

6769 — Hukuk Usulü Muhakemeleri hak
kındaki 1086 sayılı Kanunun 5464 
sayılı Kanunla muaddel 81 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun 72 

6770 — Pasaport Kanununun 14 ncü mad
desinin (B) bendine bir fıkra eklen
mesi hakkında Kanun 72:73 

6771 — Millî Müdafaa Vekâleti iskân ih
tiyaçları için sarfiyat icrası ve bu 
vekâletçe kullanılan gayrimenkuller-
den lüzumu kalmıyanlarm satılması
na salâhiyet verilmesi hakkında Ka
nun 9,56:62,66,81,82:85 

6772 — Devlet ve ona bağlı müesseselerde 
çalışan işçilere ilâve tediye yapılma
sı ve 6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında Kanun 9,62:69,75,81, 

86:89 
6773 — Devlet Memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Ziraat Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 110:111,119 

6774 — Sıhhat ve içtimai • Muavenet Ve
kâleti teşkilâtı hakkındaki 3017 sa
yılı Kanuna Ek Kanun 54,111:112 

6775 — Askerî Temyiz Mahkemesi Reisi, 
müddeiumumi ve âzalariyle askerî 
adlî hâkimlere tahsisat yerilmesi 

hakkında Kanun 
Sayfa 

53:54,108:110,116, 
120:123 

6776 - - Ankara'da Ege mahallesinde bu
lunan 4872 ada 1 parsel numaralı ar
sanın satışı hakkında Kanun 136 

6777 :— Zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri
nin aşılattırılması hakkındaki 3573 
sayılı Kanunun sakız ve nevileriyle 
harnupluklara da teşmiline dair Ka
nun 136 

6778 — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığına bağlı işçilere mes
ken yaptırmaları için borç para ve
rilmesine dair olan 6096 sayılı Ka
nunun 6302 sayılı Kanunla muaddel 
birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun 137 

6779 — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve 
yem Kanununa ek Kanun 140 

6780 — Anıt - Kabrin her türlü hizmet
lerinin Maarif Vekâletince ifasına 
dair Kanun 141 

6781 — Askerî GVa Kanununun 150 nci 
maddesinin (3) sayılı bendinin ilgası
na dair Kanun 9,141:142 

6782 — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 95,131,136, 

143,148:151,147 
6783 — Devlet Demiryolları ve Limanla

rı işletme Umum Müdürlüğünün 1952 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 95,131:132, 

136,143,152:155 
6784 — Devlet Demiryolları ve Limanla

rı işletme Umum Müdürlüğünün 
., . 1 . I I I . 1953 - 29. V I I . 1953 hesap 

devresine ait Hesabı Katî Kanunu 95,132: 
133,137,143,156:159 

6785 — imar Kanunu 73:81,112:116,133:136, 
138,143,160:163 

6786 — 6368 sayılı Kanunla tasdik olu-
; nan Milletlerarası Sağlık Nizamname

sinin bâzı maddelerini tadil eden Ek 
Nizamnamenin tasdiki hakkında Ka
nun 137:140,143,147,164:167 

6787 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti 



İV». Say** 
hükümetleri arasında imzalanan (Or
ta vadeli pamuk ve buğday Anlaş
masına mütedair protokol) ün kabu
lü hakkında Kanun 138,141,143,168:171 

6788 —Türk iye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında emtia mübadelesi ve hububat 
satışlarına dair Anlaşmanın ve ekinin 
tasdiki hakkında Kanun 138,142,147,172: 

175 
6789 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında emtia mübadelesine ve hububat 
satışına dair akdedilen Ek Anlaşma
nın ve merbutlarının tasdiki hakkın
da Kanun 138:139,143,176:179 

6790 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
arasında 1 Nisan 1955 - 31 Mart 1956 
devresindeki mal mübadelelerine mü
tedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Protokol ile. 
eklerinin ve 8 Mayıs 1955 tarihinde 
Belgrad'da imzalanan, 26 Şubat 1953 
tarihli ödeme Anlaşmasına ek pro
tokolün tasdiki hakkında Kanun 139,143, 

147,180:183 
6791 — Amerikan vatandaş ve şirketleri

nin memleketimizde yapacakları yar
dımların iktisadi İş Birliği İdaresin
ce garanti edilmesine dair Anlaşma
nın tasdiki hakkında Kanun 139:140,143, 

184:187 
6792 — Islahı Hayvanat hakkındaki 904 

sayılı Kanunun 37 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat; 
bir madde eklenmesi hakkında Ka
nun 140,143:144,188,191 

6793 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Pakistan Hükümeti arasında ha
va servislerine ait Anlaşmanın tas
diki hakkında Kanun 141,144,147,192:195 

6794 — 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 
Kanun 130,223:225 

6795 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
tadiline dair Kanun 129,225:226 

0796 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 

No. Sayfa 
yılı Bütçe Kanununa ek Kanun 130,223, 

228,236,242:241 
6797 — 150 milyon liralık madenî ufaklık 

para basılması hakkında Kanun 12%226: 
22S,230,236,2.4&:249 

6798 — Hâkimler Kanununun 16, 22, 5% 
70, 71 ve 73 ncü maddelerinin tadili
ne dair Kanun 129^27^:288 

6799 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3Ç5& sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
4665 ve 6012 sayılı kanunlarla, değiş-
tirilen Hariciye Vekâleti kısmına bâ
zı kadrolar ilâvesi hakkında Kanuni 200, 

288:289 
6800 —- Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa muvakkat bir madcl* 
ilâvesine dair Kanun 129^289:29ö 

6801 — Askerî memurların subaylığa na
killeri hakkında Kanun 199j290:294 

6802 — Gider vergileri Kanunu 130T228i:236, 
254:278,279,282,295,29&>:299 

6803 — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle. bâ
zı vergi ve resimlere zam icrasına, ve 
bazı maddelerinin mükellefiyet, mey-
zuuna alınmasına dair 3828 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında Kanun 2Q0,27&;279>283, 

29£,3QQ,303 
6804 — IQ istikraz akdi hakkında Kanun 253, 

279,290,291,295,3Q4İ307 
6805 — Ankara'da istatistik Umum Mü

dürlüğü binası yaptırılması, için ge
lecek yıllara geçici taahhütlere giri
şilmesi hakkında Kanun 199 ;2QQ£88, 

29.0,294,295,3Q8„:311 
6806 —Temsil ödeneği Kanununun bi

rinci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun 253^21:322 

6807 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa muvakkat bir madr 
de eklenmesine dair Kanun 2Ş3,324 

6808 — Devlet Memurları Aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 36&6y> 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel, 
ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 253,324:325 
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f&V Sayfa 

^ 0 9 — Devlet orıriân işletme ve fabrika
larının tomruk ve kereste piyasa sa-

%şlârı hakkında Kanun 315,330:339 
6810 — Devlet Memurları Aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
^İlaMnâ bağlı (1) sayılı* cetvel ile ta-
€Ü ve eklerinin Dâhiliye Vekâleti 
vilayet memurları kısmına ilâve ya-
fffimisı hakkında Kanun 315,339 

6811 — Ördü mensüplariyle Emniyet 
î'tlmiım Müdürlüğü ve gümrük muha
faza ve muamele sınıfı kadrolarında 
^aîîgarilara bir er tayını verilmesi 
"hakkindaki 4367 sayılı Kanuna ek 
*fcanun 315,339:341 

6812— Istişâri denizeilik teşkilâtının ku
rulması hakkindaki devletlerarası 
Iftfzlegmeye katılmamıza ve bu söz-
îö|merîin tasdikine dair Kanun 142,321, 

330,331,341,344:347 
6813 —- 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

kanununa ek Kanun 253,322,323,330,331, 
341,348:351 

Wî4 — İ$56 maiî yılı Muvazenei Umumi
ye 'Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
öetvelâe değişiklik yapılması hak
kında'Kânun 147,253,316,323 :324,330,331, 

341,352:355 
— Sınır, kıyı ve karasularımızın mu
hafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın 
nfefıî ve takibi işlerinin Dahiliye Ve
kâletine devri hakkmda Kanun 253,3.16, 

325:329,335,341,356 :359 
— 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen 
«K*uzey Atlantik Andlaşmasma Ta
raf Omletler arasında kuvvetlerinin 
statüsüne dâir Sözleşme» nin VII nci 

îh%â$esimn 3 â (ii) bendi file VIII rici 
Maddesinin tatbik ve tadiline dair 
« n u n 315,316,329:330,335,341,360:363 

6817 — Karayolları Umum Müdürlüğünün 
W53 Bütçe yılı Hesabı Kartı Kânunu 371: 

372;S77,39(8^07;408 :411 
6818 — Şarap tahlil ve değerlendirme me-

't^lâ^hın birle'ştmlhtesiıîe dair Bey-
Mukâvelenâmenîıi tasdiki 

İ90,S72;377,399,4O7, 
412:415 

$M 

itfa 
îhaİ3imda Kanun 

No. 
6819 — 1953 bütçe yılı Hesabı Katı Ka

nunu 369,420;437,454,454;455:458 
6820 — 16 Haziran 1949 tarihinde Cenev

re'de imzalanmış olan «Turizme, ti
cari karayolu taşıtlarına ve karayolu 
ile Milletlerarası Eşya Nakliyatına 
mütaallik Milletlerarası Gümrük Söz-
leşnıe projelerinin geçici olarak tat
bikine dair Anlaşma» ve «Ek Proto
kol», «Turizm hakkındaki Milletler
arası Gümrük Sözleşmesi Projesi» 
ile «imza Protokolü ve eklerine» ilti
hakımız hakkmda Kanım 316,372:373,750, 

753,755,756,757 :760 
6821 — Atom enerjisi komisyonu kurul

ması hakkmda Kanun ,53,316,373:376, 
750:753,753,755,761:764 

6822 — ,16 Şubat 1952 tarihinde Anka
ra'da imzalanmış olan Türk - Alman 
Ticaret Anlaşmasının IV sayılı pro
tokolüne merbut Gümrük Taviz Lis
tesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 
1955 tarihli protokolün tasdikine 
dair Kanun - 316,377,753,754,755,765:768 

682İ3 — Türkiye ile Belçika - Lüksenburg 
Ekonomik Birliği arasında Ticaret 
ve ödeme Protokolü ile ilişiklerinin 
tasdiki hakkında Kanun 316,377:378,753: 

754,755,769:772 
6824 — Türkiye ile Belçika - Lüksenburg 

Ekonomik Birliği arasındaki ödeme 
Anlaşmasının bir sene müddetle uza
tılmasına mütedair mektupların tas
diki hakkında Kanun 316,378,753:754,755, 

773:776 
6825 — TürKiye ile ingiltere arasındaki 

4 Mayıs 1Ö45 tarihli Ticart ve Tedi
ye Anlaşması ile buna ek Protokolün 
30 Haziran IÖ55 tarihine kadar iki 

"ay.müddetle uzatılmasına mütedair 
mektupların tasdiki hakkında Kanun 3İ6, 

. . . , - . - . . 378,754,755,755,777:780 
6826 — Türkiye ile italya hükümetleri 

arasında mektup teatisi suretiyle ak-
dolunan uzun vadeli Buğday Anlaş
masının tasdikine dair Kanun 316,378: 

379,754:755,781:784 
6827:— 7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'

de tanzim olunan ticari numuneler 



Ma. S***»,! 
ve reklâm malzemesinin ithalinin ko- | 
laylaştırılmasma mütedair Milletler
arası Sözleşmenin tasdiki hakkında 
Kanun 316,379,755,755,756,756,785:788 

6828 — 1956 malı yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (D) işa- : 

retli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 709,811:812,814,814, | 

818,850:853 
6829 — Kaçakçılığın meni ve takibine dair 

1918 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadiline ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair Kanun 253,791, 

897:915 
6830 — İstimlâk Kanunu 592,812:847,857:896, 

959:971 
. 6831 — Orman Kanunu 369,421 =454,460:488, 

493:519,529 557,560:589,592:622,625:674, 
677:704,709:750,792:811,921:959,962,965, 

971,977:980 
6832 — Bir Avrupa tediye birliği kurul

ması hakkındaki 19 Eylül 1950 ta
rihli Anlaşmayı tadil eden (6) sayılı 
Ek Protokolün tasdikine dair Kanun 624, 

971,973,975,981:984 
6833 — Bir Avrupa Tediye Birliği kurul

ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarih
li Anlaşmayı tadil eden (7) sayılı Ek 
Protokol ve «Bir Avrupa Tediye Bir
liği kurulması hakkındaki Anlaşma
nın muvakkat tatbikine mütedair 
Protokolü tadil eden Protokol» ün 
tasdikme dair Kanun 624,971:972,973,975/ 

985:988 
6834 — Şehir ve kasabalarda mahalle muh

tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanu
nun ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve aynı kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki 6010 sayılı Ka
nunun ek 1 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna muvakkat bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun 791,920, 

1001:1009 
6835 — 5998 sayılı Kanunun 1 nci madde-

. sinin değiştirilmesine ve muvakkat bir 

No. Sayfa 
madde eklenmesine dair Kanun 790,920, 

1009 
6836 — 3007 sayılı Kanunun 7 nci ve 8 nci 

maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun 856,1009:1010 

6837 — îlk ve orta tedrisat muallimleri
nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
1702 sayılı Kanunun 2517 ve 3313 
sayılı kanunlarla muaddel 3 ncü mad
desinin (A) fıkrasiyle aynı kanunun 
1880 ve 2517 sayılı kanunlarla değiş
tirilen 3 ncü maddesinin 5991 sayılı 
Kanunla tadil edilen (B) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında Kanun 920:921, 

1010:1012 
6838 — 5423 sayılı Esnaf Vergisi Ka

nununun kaldırılması ve 5421 sayı
lı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve
si hakkındaki 6582 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin tadili ve bu ka-
nuna bâzı hükümler ilâvesine müta-
dair Kanun 676,972:975,592:999, 

1009,1016,1037:1040 

6839 — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/2) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 708,920,1000,1009, 

1016,1041:1044 
6840 — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun 856,920,1000,1009,1016, 

1045:1048 
6841 — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 920:921,1000:1001,1009,1016 

1049:1052 
6842 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi-hak
kında.Kanun 708:709,1020:1021 

6843 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 8 nci maddesi
nin (h) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında Kanun 856:857,1021:1023 

6844 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 



No. Sayfa 
ile Eğe Elektrik Türk Anonim Or
taklığı arasında Demirköprü Bara
jı Hidro - Eiektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen 
mukavelenin tasdiki hakkında Ka
nun 856,1012:1013,1016,1021,1023, 

1053:1056 
6845 — Demiryolları ve limanları inşaatı 

• için gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişilmesi hakkındaki 3262, 3813, 4643 
ve 5075 sayılı kanunlara ek Ka
nun 856,1013:1014,1016,1021,1023, 

1057:1060 
6846 — Kaçakçılığın meni ve takibine 

dair olan kanunun bâzı maddelerin
de değişiklik. yapılmasına ve bu 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair 
Kanun 53,856,1014:1016,1020,1021, 

1023,1061:1064 
6847 — Kuzey - Atlantik Andlaşmasma 

Taraf Devletler arasında atom ile il
gili malûmat sahasında iş birliğine 
dair Anlaşma ve ekinin tasdikine ait 

' Kanun. 856,1016:1018,1020,1021,1023: 

•1065:1068 
6848 — Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Mil

letler Gıda ve Tarım, Teşkilâtı, Mil
letlerarası Sivil Havacılik Teşkilâtı, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Dün
ya Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Mil
letler Eğitim, Büim ve Kültür Teşki
lâtından Teknik Yardım teminine 
mütedair 5 Eylül 1951 tarihli Esas 

1972 — Vakıflar Kanununun 44 neü mad
desinin 'tefsirine lüzum ve mahal ol
madığına dair 15:16,47 

1973 — Devlet Şûras-s. Kanununun ikinci 
maddesinin (F) fıkrasının tefsirine 
mahal olmadığına dair 16:27,47 

1974 —. Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 
teşriî masuniyeti hakkında 27:33,47 

197? — Tekirdağ Ivlbbusu Fethi Mahram-
,. ... lı'nm teşriî masuniyeti hakkında. 33 
1976 — izmir Mebusu Rauf Onursal'm 

No. Sayfa 
Anlaşma .mucibince getirtilen teknik 
yardım eksperlerine ödenecek ma- , 
hallî geçim tahsisatları hakkındaki 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardım Bürosu Türkiye 
Temsilciliği arasında varılan Anlaş- ; 

maya dair mezkûr temsilciliğe gön
derilen mektubun tasdiki hakkında 
Kanun 857,1018:1019,1020,1022,1024, 

1069:1072 

6849— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Dış 
Muameleler İdaresi namına hareket 
eden «Export - İmport Bank of Was
hington» arasında imzalanan yirmi 
milyon dolarlık Kredi Anlaşması ve 
eklerinin tasdiki hakkında Kanun 921," 

1019:1020,1020,1022,1024,1073:1076 

6850— Milletlerarası Finansman Kuru
muna katılmak için Hükümete salâ
hiyet verilmesine dair Kanun "921,1020, 

1022,1024,1077:1080 

6851 — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
teşkilât .ve vazifelerine dair 2825 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinde ve 
bu kanuna ek 6410 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle aynı kanuna bağlı . 
(1) sayılı ve 6815 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvellerde değişik-
lig yapılmasına ve 2825 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair 
Kanun 856,921,1023:1026 

teşriî masuniyet; hakkında 33 
1977 — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'-

m teşriî masuniyeti hakkında .-33 
1978 — Erzurum Mebusu Esat Tünce!'in 

teşriî masuniyeti hakkında 33 
1979 — İstanbul Mebusu Ziya Göktürk ve 

Sürd Mebusu Suat Bedük 'ün teşriî .. 
masuniyetleri hakkında 33 

1980 — Urfa Mebusu Aziz özbay'm teşriî 
masuniyeti hakkında 33:34 

1981 ~~ Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 

KARARLAR 



No. 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

teşriî masuniyeti hakkında 
— Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun teşriî masuniyeti hakkında 
— Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-
cı'nın teşriî masuniyeti hakkında 
— Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyeti hakkında 
— Kars Mebusu İbrahim Us'un teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair 

Sayfa 
34 

34 

34 

34 

34: 
35,47 

— Hatay Mebusu Sekip Inal'ın teş
riî masuniyeti hakkında 35 
— Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel'-
in teşriî masuniyeti hakkında 35 
— Hatay JVLebusu Şemsettin Mustal-
oğlu'nun teşriî masuniyeti hakkında 35,47 
— Konya Mebusu M. Rüştü özal'ın 
teşriî masuniyeti hakkında 35 
— Kırşehir Mebusu Ahmet Bilginin 
teşriî masuniyeti hakkında 35 
— Eskişehir Mebusu Hicri Sezer'in 
teşriî masuniyeti hakkında 35 
— Siird Mebusu Suat Bedük'ün teş
riî masuniyeti hakkında 35:36 
— Konya Mebusu Mustafa Bağrıa-
çık'ın teşriî masuniyeti hakkında 36 
— Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-
cı'nm teşriî masuniyeti hakkında 36 
— Siird Mebusu Veysi Oran'm teşriî 
masuniyeti hakkında 36 
— Ankara Mebusu Dağıstan Biner-
bay'm teşriî masuniyeti hakkında 36 
— Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 
teşriî masuniyeti hakkında 36 
— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da 36:37,47 
— Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında 37 
— Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-
şmın teşriî masuniyeti hakkında 37 
— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyeti hakkında 37:38 
— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyeti hakkında 37:38 
— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hak
kında 37:38,47 

No. Sayf 
2004 — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş

riî masuniyetinin kaldırılması hak
kında 37:38 

2005 — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyeti hakkında 37:38 

2006 — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında 38 

2007 — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun teşriî masuniyeti hakkında 38 

2008 — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kır
şehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun 
teşriî masuniyetleri hakkında 38:47 

2009 — Grazianteb Mebusu Salâhattin Ün
lü'nün teşriî masuniyeti hakkında 38:39 

2010 — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-
in teşriî masuniyeti hakkında 39 

2011 — Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-
şı'nın teşriî masuniyeti hakkında 39 

2012 — Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-
şı'nın teşriî masuniyeti hakkında 39,47 

2013 — Kocaeli Mebusu Sefer Göksel'in 
teşriî masuniyeti hakkında 40 

2014 — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-
in teşriî masuniyeti hakkında 40 

2015 — Urfa Mebusu Aziz özb.ay'm teşriî 
masuniyeti hakkında 40 

2016 — 4992 sayılı Kanuna ek,510|7 sayılı 
Kanunun 2 nci maddeş.inin tefşirjne 
lüzum ve zaruret olmad^ın-a dair 97 

2017 — Kars'ın Sarıkamış kazaşmırt Ka-
rakurt nahiyesinin 5â sayılı handesine 
kayıtlı Nâzımoğlu İsrafil Karadağ 
diğer adı İsmail Karadağ'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 100 

2018 — Alanya'nın Sapadere köyünden 
Mustafaoğlu Hasan Yılmaz'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 100 

2019 — Kars'ın Posof kazasının Cilvana 
nahiyesine bağlı Cilvana köyünün 27 
sayılı hanesinde kayıtlı Aydmoğlu 
Osman Tekin'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında 100 

2020 — İzmir'in Karşıyaka nahiyesinin 
Sıralı mahallesinden Ismailoğlu İzzet 
Çamlıdere'nin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında 100 

2021 — Bigadic'in Kargın köyünden İs-



#*• Sayfa 
mailoğlu Adem Güler'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 100:101 

2022 — Bartın'ın Akgöz köyünden Ahmet 
Nazlı'nm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 9,54,103 

2023 — Münhal bulunan mebusluklar için 
bu sene de ara seçimi yapılmaması 
hakkında 201:223,238:241 

2024 — Arazi Kanununun 101 nci madde
sinin tefsirine mahal olmadığına dair 253, 

294 
2025 .— Türkiye Büyük Millet Meclisi ça

lışmalarına 15 Ağustos 1956 tarihine 
kadar ara verilmesi hakkında 341 

2026 — $290 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desindeki «teminatın verildiği tarih
ten Sağlamak üzere» kaydının, bu ka
nunun meriyete girmesinden evvel 
53$3 sayılı Kanunun 24 ncü madde-

Sayfû 
1. — 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük 

Giriş Tarife Cetvelinin 37 nci faslının 37.01 
ve 37,0? pozisyonlarında tâli pozisyonlar 
ihdası hakkında (1/518) 368 

2. — 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen 
«Kuzey-Atlantik Andlaşmasma Taraf Dev
letler arasında kuvvetlerinin statüsüne 
dair Sözleşme» nin VII nci maddesinin 3 a 
(ii) bendi ile VIII nci maddesinin tatbik 
ve tadiline dair (1/515 315,316,329:330;335,941, 

360:363 
3. — Ankara Elektrik ve Havagazı ve 

Adana Elektrik müesseselerimin idare ve 
işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tadili hakkında 
(1/529) 526 

4.— Ankara Üniversitesinin 1954 malî 
yılı hesabı katı kanunu lâyihası (1/517) 368 

5. — Askerî Ceza Kanununun 65 nci 
maddesinin tadiline dair (1/533) 560 

6. — Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine 5010 sayılı Kanunla ilâve ve 6518 
sayılı Kanunla tadil edilen E fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (1/499) 53 

Sayfa 
sine tevfikan tekrar ihracı kaydiyle 
muvakkaten yurda ithal edilen eşya
nın vergileri için alman teminat mek-
tuplam$aki faiz şartına teşmil edilip 
edilmiyeceği hususunun tefsirine ma
hal olmadığına dair 20Q>3>81 

2027 — Van vilâyetinin Özalp kazasın
dan 32 vatandaşın bilâmuhakeme öl
dürülmesi hâdisesinde dahli olanlar 
hakkında tahkikat icrasına dair 97,383: 

398 
2028 — Bursa Ziraat Mektebi Tabiiye öğ- . 

retmesi iken re'sen tekaüde sevk edilen 
Osman özeke'nin ödenmesi mümkün 
görülemiyen maaşları hakkında 199;420 

2029 — Türkiye Büyük Millet Meclisi ça
lışmalarına 1 Kasım 1956 tarihine ka
dar ara verilmesi hakkında 1026 

Sayfa 
7. -r- Atom Enerjisi Komisyonu kurul

ması hakkmda (1/500) 53^316,373:376J50:753, 
753,755,761:764 

8. -r- 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nunumun 6 nci maddesine bir fıkra eklen-r 
mesi hakkında (1/519). 368 

9. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 
279 nçu maddesinin değiştirilmesi hakkm
da (1/534) 560 

10. — 1718 sayılı Dahilî İstihlâk: Vergi
si Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 2448 sa
yılı Kânunda değişiklik yapılması hakkın
da (1/540) 708 

11. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/513) 258, 

316,323:324,330,331,341,352:355 
12. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
(1/541) 708^20,100,1009,1016,1041:1044 

13. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/539) 708 

LÂYİHALAR 

Jfc. 



Sayfa 
14. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 ve 
6012 sayılı kanunlarla değiştirilen Harici
ye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar ilâvesi 
hakkında (1/501) 53*200,288:289 

15. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerin Nafıa Vekâleti 
kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkın
da (1/520) 368 

16. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı 3 sa
yılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair (1/538) 592 

17. — Devlet ^rmaıı işletmeleri müte-
davil sermayesinden mütevellit kârın Or
man Umum Müdürlüğü mülhak, bütçesine 
devri hakkında (1/502) 53 I 

18. — Devlet orman işletme ve fabri
kalarının tomruk ve kereste piyasa satış
ları hakkında (1/511) 253,315,330:339 

19. — Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
teşkilât ve vazifelerine dair 2825 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinde ve bu kanuna 
ek 6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
aynı kanuna bağlı (1) sayılı ve 6815 sayılı 
Kanuna bağlı 2 sayılı cetvellerde değşik-
lik yapılmasına ve 2825 sayılı Kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair (1/543) 856, 

921,1023:1026 

20. — Her hangi bir zirai faaliyet nev'-
ine tahsis edilmemiş arazilerdeki intifa I 
haklarının müzakeresine mahsus bir mer
kez teşkli şeklinde, Yakın - Doğu memle
ketlerine teknik yardım temini gayesiyle, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşki
lâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan Ek Anlaşmanın tasdi
ki hakkında (1/521) 369 

21. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/535) 560 

22. -— İstanbul Üniversitesi 1954 malî 
yılı hesabı katı kanunu lâyihası (1/522) 369 | 

Sayfa 
23. .— Jandarma Kanununa bir madde 

eklenmesine dair (1/503) 53 
24. — Kaçakçılığın meni ve takibine 

dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadili ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında (1/514) 253,791,896:915 

25. — Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun 23, 24 ve 60 neı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da (1/508) 53,856,1014:1016,1020, 

1021,1023,1061: 1064 
26. — Kara avcılığı kanunu lâyihası 

(1/523) 369 
27. — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkkmda (1/544) 856, 

920,1000,1009,1016,1045:1048 
28. — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/545) 920, 

921,1000 .-1001,1009,1016,1049:1052 
29. — Maarif Vekâleti kuruluş kadro-

lariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla 
ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında (1/542) : 708 

30. — Millî Müdafaa Vekâleti İlmî İs
tişare Kurulu teşkiline dair (1/510) 199 

31. — Muhasebei Umumiye Kanununa 
ek kanun lâyihası (1/509) 129,253,3^:323,330, 

331,341,348:351 
32. — ödünç para verme işleri hakkın

daki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılma
sına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılması
na dair (1/498) 8,10 

33. — Riyaseti Cumhur Senfoni Or
kestrası kuruluşu kanunu lâyihası (1/530) 526 

34. — Sanayi sicili hakkında kanun lâ
yihası (1/504) 53 

35. — Sınır, kıyı ve karasularımızın 
muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni 
ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine dev
ri hakkında (1/512) 253,316,325:329,335,341, 

356:359 
36. — Sivil savunma kanunu lâyihası 

(1/536) 560 
37. — Teknik yârdım temini hususun-



Sayfa 
da Birleşmiş Milletler ile Hükümetimiz 
arasında imzalanan 18 numaralı Ek An
laşmanın tasdiki hakkında (1/524) 369 

38. — Türk Havayolları Anonim Or
taklığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/525) 369 

39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/526) 369 

40. —- Türkiye ile İspanya arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/527) 369 

41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
metleri arasında imzalanan «Türkiye 

- Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında 15 Temmuz 
1956 - 31 Ağustos 1957 devresindeki mal 
mübadelelerine mütedair Protokol» ile 
eklerinin tasdiki hakkında (1/531) 526' 

42. — Türkiye öğretmenler Bankası 
Türk Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâ
yihası (1/505) 53,370:371 

43. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1954 malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası j 
(1/528) 369' 

44. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun lâyihası 
(1/506) 53,130,223,228,236,242:245 

45. — Ziraat Vekâletine bağlı muhtelif 
dereceli ziraat okulları öğretmenlerinin 
ders saati hakkında (1/516) 315 

46. — Ziraat Vekâleti müessese ve 
okullarına mütedavil sermaye verilmesine 
dair (1/537) 560 

47. — Zirai maddeler ticaretinin geliş
tirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki mu
addel Amerikan Kanununun I nci kısmı 
hükümleri gereğince, Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında münakit 12 Mart 
1956 tarihli Zirai Emtia Anlaşmasına ek 
11 Mayıs 1956 tarihli Anlaşmanın ve im
zası zımnında teati edilen mektupların 
tasdiki hakkında (1/532) 526 

48. —- Zirai mücadele işlerinde çalışıp 
başarı gösteren memurlara ikramiye veril
mesi hakkındaki 6222 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/507) ' 53 

1. — 6368 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 
bâzı maddelerini tadil eden Ek Nizamna
menin tasdiki hakkında (1/388) 137:138,140, 

143,164:167 
2. — Amerikan vatandaş ve şirketleri

nin memleketimizde yapacakları yatırım
ların İktisadi İş Birliği İdaresince garanti 
edilmesine dair Anlaşmanın onanması hak
kında (1/63) 139:140,143,184:187 

3. — Anıt - Kabir'in her türlü hizmet
lerinin Maarif Vekâletince ifasına dair 
(1/322) 141 

4. — Ankara'da İstatistik Umum Mü
dürlüğü binası yaptırılması için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kında (1/280) 199:200,288,290,29,1,295,308:311 

5. — Ankara'nın Ege mahallesinde bu
lunan 4872 ada 1 parsel numaralı arsanın 
satışı hakkında (1/445) " 136 

•8. — 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 hakkında (1/421) 137 

7. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
kındaki 6136 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin tadiline dair (1/462, 2/277) 70:72 

8. —- Aziziye Tabyasının istirdadına 
iştirak eden Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair (1/333) 100 

9. —- 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanu
nunun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı mad
delerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair 
(.1/419) 676,972:975,992:999,1009,1016,1037-

1040 
10. — 1953 Bütçe yılı hesabı katı ka

nun lâyihası (1/176) 369,420,437,454,455:458 



İ l . ~ İ9@6 mâi yılı Müvaienei umu
miye «n«ı»!*fi!a feaf h A/l ve İ) iş^etîi 
cetv«]fe#cfe d#f%Mk yayılması htfkkîiida 
(l/4f8) 7®9̂ 811 ?8İ^814l«14,g^»î853 

12. — Bir Avrupa Tediye Birliği ku
rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli 
Anlagmayı tadil eden (6) sayılı Ek Proto
kolün tâsdikme dair (İ/889) 624,971,973, 

975;981:984 
13. — Bir Avrupa Tediye Birliği ku

rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli 
Anlaşmayı tadil eden «7 sayılı Ek Proto
kol» ile «Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki Anlaşmanın muvâkkat 
tatbikîne mtitalâir Protokolü tadil eden 
Protokök ün tasdikine dair (1/412) 624, 

971:972,9*73,975,985:988 
14. — Birleşmiş Milletler, Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Millet
lerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Millet
lerarası' Çalışma Teşkilâtı, Üünya Sağlık 
Teşkilâtı ve Öirleşmiş Mîlletler Üğitim, 
Biîim ve Kültür Teşkiîâtmdan teknik yar
dım tenıinine mütedair 5 Eylül 1951 tarih
li esas Anlaşma mucibince getirilen teknik 
yârdım eksperlerine ödenecek mahallî ge
çim tâh'sîsatlari hakkında Hükümetimizle 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardim Büro
su Türkiye Temsilciliği arasında varılan 
Anlaşmaya dâir mezkûr temsilciliğe gön
derilenmektubuntasdiki hakkında (1/354) 857, 

1018 ;1019,10?2Ü,102^H)24,1069:1072 
15. — Öüyüftdere Kibrit fabrikası civa

rındaki arazinin Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına devri için İnhisarlar Umum 
Müdürlüsüne salâhiyet verilmesine , dair 
(1/245) 624:625 

16. — Demiryolları ve limanları inşaatı 
için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 3262, 3813, 4643 ve 5075 
sayılı-kanunlara ek kanun lâyihası (1/402) 856, 

1Û13£1014,1016,1020,1021,1023,1057:1060 
17. —- Devlet1 ©emiryollan ve Limanları 

İşletme Umum MMürlüğuriün 1951 bütçe 
yılı hesabi kötî;ikanünu lâyihası (1/72) 95,131, 

136,143,148:151 
18.--- Devl«t "Deırfiryollari ve Limanları 

İşle^nte l^mtini Müdürlüğünün 1952 bütçe 

Sayfa 
yılı hesabı katı kanunu lâyihası (1/229), 95, 

131:132,136,113,152:155 
19. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğünün 1. I I I . 1953 
- 29 . VÎI . 1953 hesap devresine ait hesabı 
kati kanun lâyihası (İ/339) 95,132:133,137,143, 

İ56:159 
20. — Devletlerarası Istişari Denizcilik 

Teşkilâtının kurulması hakkındaki Sözleş
meye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
iltihakının ve bu Sözleşme ile eklerinin 
tasdikine dair (1/341) 9,142,321,330,331,341, 

344:347 

21. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı bir sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/450) 253,324:325 

22. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dâir 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Dahiliye Vekâleti vilâyet memurları kıs
mına ilâve yapılması hakkında (1/464) 315,339 

23. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında (1/446) 69 

24. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Ziraat Vekâleti kısmında değişildik yapıl
ması hakkında (1/451) llOVlll 

25. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâ
zı vergi ve resimlere zam icrasına ve bâzı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna dair 
3828 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkında (1/480) 200,278:2^9,282, 

283,295,3İM):3Ö3 
26. — Gayrimenkul kiralan hakkındaki 

6570 sayılı Kânunun 3 ncü maddesine bir 
fıkra ile bir bent eklenmesine dair (1/465) 69: 

70 
27. — C4ider vergileri kanunu lâyihası 

(1/471) 130,228 236,254:277,279,295,296:299 
28. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 



Sayft 
nci ma^ebsiöiû değiştirilmesi hakkında 
(1/430) 14Qiİ14a,144,ia8il91 

29..—- iç istikraz akdi hakkında (1/495) 203, 
279,290#91,295,304«307 

30. — İlk ve OY ta tedrisat muallimleri
nin terli ve tecziyeleri hakkındaki 1702 m* 
yılı Kanunun 2517 ve 3313 sayılı kanun
larla muaddel 3 neti maddesinin (A) fıkra-
sının değiştirilmesine dair (1/302). 920:921, 

1010:1012 
31. — İşçi Sigortaları Kurumu Kanu

nunun 5565 sayılı Kanunla ıi.uaddel 20 nci 
maddesinin tadili hakkında (1/442) 201 

32. — Kamulaştırma Kanunu lâyihası 
(1/9.5),- 592,812:818,818 £47*857:883,884;;896, 

' 959:971 
33. — KarayoUi»rı Umum Müdürlüğü

nün 1953 malî yılı hesabı katî kanunu lâ
yihası (1/304) 316,371:372^377,399,408:411 

34. —-• Kuzey - Atlantik Andlaşmasma 
taraf devletler arasında atom ile* ilgili-ma*. 
lûmat sahasında iş birliğine dir< Anlaşma
nın tasdiki hakkında (1/392) 856,1016:1018, 

1020;1021,1023,1065:1068 
35. -— Milletlerarası Finansman Kuru

muna k%tıkn.ak için Hükümete salâhiyet ve-
rümesin^dair (1/382) 921,1020,1022,1024,1077: 

1080 
36. —-. Millî Müdafaa Vekâleti iskân ih

tiyaçları için sarfiyat icrası ve vekâletçe 
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kak 
mıyanİapın satılmasına, salâhiyet i verilme-
si hakanda (1/477) 9,56:62,66,81y82:85 

37. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve 
Yem Kanununa ek kanun lâyihası (1/375) 140 

38. — 16 Haziran 1949 tarihinde Ce
nevre'de imzalanmış olan «Turizme, ticari 
karayolu taşıtlarına ve karayolu ile millet
lerarası eşya- nakliyatına mütaallik Millet
lerarası Gümrük Sözleşme projelerinin ge
çici olarak, tatbikine dair Anlaşma» ve 
«Ek Protokol», «Tttrizm hakkanda Millet
lerarası < Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile 
«İmza Protokolü ve ekleri» ne iltihakımız 
hakkında (1/432) 316,372:373,750,753,755,757: 

760^ 
39. ,_ 16- Şubat 1952. tarihinde Anku,. 

ra'da imzalanmış olan Tür]ş. - Alman Tiea-

ı Sayfa 
ret Anlamasının IV sa?jk Pı̂ etokâiüö© 
merbu& ®$ta$fc T&m bfâtmmn tAdili 
hakkındaki 11 Haziran. 1955 tarihli Proto
kolün talikine dak (1/3106) 31&3fT, 75& 754* 

755,7«&tf$& 
40. ~ Ofefo menssplariyia Emsiyet 

Uinunv M^düâiöğâ ve Gtfeö*ük muhafaza 
ve muaas&lie- sratfı ka<İEöhw»nda> coşanla
ra, bir es tayın* \vrilme»i haJdotod&kî" 4867 
sayılı Kâanaa efeîl&m^-l%ik«sis>(l/4#İ') 3îi% 

smmk 
43. — 0»H*an Kanuatı lâ#iha«*<< 1/181?) 36^ 

598:622,625:674,677:704,709-:734,734:750, 
79&&ll,921:9#S;-948:9Ü9f8dg$8S,971,OT: 

98© 
42. — Şagap. tahlil: ve dê &rtettGttrmie 

metotlarım*! bi«tsş,fciıgılmesine dair* Bsynel* 
mil el Makavelenamenift* tasdiki? haUfmâ* 
(1/330*) 199#0e,372,377,393#i&41& 

43. — Temsil̂  ödeneği Kanummun bi
rinci maddesine bir* fîkra- ilâvesine dair 
(1/441) 253,32ÎÎ322" 

44. — Türkiye Cumhuriyeti' Emekli 
Sandığı'Kanununun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (1/454) 708î709;1020: 

1021*. 
45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına 
dair- Anlaşmanın ve ekinin tasdiki hak
kında; (1/281) 13.8,142,143,172:175 

46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında emtia mübadelesine ve hububat sa
tışına dair akdedilen Ek Anlaşmanın ve 
merbutlarının tasdiki hakkında (1/347) 13$: 

U39#14ia;i76fl79 
47. — Türkiye Gumbusiyeti H&k$m$ti 

ile Amerika Bjıdeşik; Devletleri Dış Muame»-
leler İdaresi namına ha$ekjei ede%«Jlxpprt-
împort Bianlfcof Washingfcon^ ^ara^snda. im
zalanan yirmi mjlyon dQİâ»lıkvkyecki* Aala§r» 
ması ve eklerinin tasdiki haktod&*('l/3ı31) 931* 

i0i^o2o5ıo2o,iB^i»,w7aMrs; 
48.— Tepkiye,, ile Bşlşikar.- Lüks-^,* 

burg Ekpn#miknBja,liğ^ araşasda 4ŞMNUW» 
1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve öde-
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me Protokolü ile ilişiklerinin tasdiki hak
kında (1/31:5) 316,377:378,753,754,755,769:772 

49. — Türkiye ile Belçika - Lüksenburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaş
masının bir sene müddetle uzatılmasına 
mütedair mektupların tasdiki hakkında 
(1/316) 316,378,753:754,755,773:776 

50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığı 
arasında Demirköprü Barajı Hidro - Elek
trik tesislerinin devrine müteallik olarak 
akdedilen mukavelenin tasdiki hakkında 
(1/496) 856,1012:1ÖI3,1016,1020,1021,1023, 

1053:1056 
51. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 

4 Mayıs 1945 tarihli Ticaret ve Tediye An
laşması ile buna ek Protokolün 30 Haziran 
1955 tarihine kadar iki ay müddetle uza
tılmasına mütedair mektupların tasdikine 
dair (1/317) 316,378,754,755,755,777:780 

52. —: Türkiye ile İtalya hükümetleri 
arasında mektup teatisi suretiyle akdolu- : 

nan uzun vadeli Buğday Anlaşmasının tas
dikine dair (1/287) 316,378:379,754:755,755, . 

755,781:784 
53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakis

tan Hükümeti arasında hava servislerine 
ait Anlaşmanın tasdiki. hakkında (1/424) 141, 

144,192:195 

Sayfa 
54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos

lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da 1 Nisan 1955 - 31 Mart 1956,devresin
deki mal mübadelelrine mütedair olan ve 
3 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'da imzala
nan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 1955 
tarihinde Belgrad'da imzalanan, 26 Şubat 
1953 tarihli Ödeme Anlaşmasına Ek Pro
tokolün tasdiki hakkında (1/312) 139,143,180: 

183 

55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti hükü
metleri arasında imzalanan «Orta vadeli 
pamuk ve buğday Anlaşmasına mütedair 
Protokol» ün kabulü hakkında (1/313) 138,141, 

143,168:171 

56. — Vakıflar Kanununa ek kanun 
lâyihası '(1/337) 102 

57. — 7 Kasım 1952 tarihinde Cenev
re'de tanzim olunan ticari numuneler ve 
reklâm malzemesinin ithalinin kolaylaştı
rılmasına mütedair Milletlerarası Sözleş
menin tasdiki hakkında (1/338) 316,379,755, 

'• • *• 755,756,785:788 

58. — Yüz elli milyon liralık madenî 
ufaklık para bastırılması hakkında (1/493) 129, 

226:228,236,246:249 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bartın'ın Akgöz köyünden Alioğ-

lu Ahmet Nazlı'nm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/378) . 54,108 

2. — Denizli Mebusu A. Hamdi San-
car'm, Askerî Ceza Kanununun 150 nci 
maddesinin 2908 sayılı Kanunla yürürlüğe 
konan 3 sayılı bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/47) 9,141:142 

3. — Denizli Mebusu A. Hamdi 
Sancar'm, Hâkimler Kanununun 70, 71 
ve 73 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifiyle Erzurum Mebusu 
Abdülkadir Eryurt ve Çanakkale Mebusu 
Servet Sezgin'in, Hâkimler Kanununun 
16, 22 ve 43 ncü maddelerinin tadiline ve 

58 nci maddesine de bir fıkra ilâvesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/281, 2/339) 129,279 : 

288 
4. — Elâzığ mebusları Mehmet Şevki 

Yazman ve Hüsnü Cöktüğ ile Kayseri Me-
!busu Hakkı Kurmel ve Tunceli Mebusu 
Arslan Bora'nm, askerî adlî hâkimlere hâ
kim tazminatı verilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerine dair (2/200, 2/238, 2/242) 53:54, 
1 108:110,116,120 :123 

5. — Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun lâyihasına dair 
:(1/514) 791,896:915 

6. — Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 23, 24 ve 60 nci mad-



1 5 - -
Sayfa 

delerinde değişiklik yapılması hakkındaki • 
kanun lâyihasına dair (1/508) 856,1014:1016, 

1020,1021,1023,1061:1064 
7. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğ-

lu'nun, 7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Ka
nununun 101 nci maddesinin tefsiri hak
kındaki takririne dair (4/220) 253,294 

1. -— Alanya'nın Sapadere köyünden 
Mustafaoğlu Hasan Yılmaz'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/331) 100 

2. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki 6136 sayılı Kanunun 4 neü maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihamı ile j Gire
sun Mebusu Abdullah İzmen'in, Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (1/462, 2/277) 70:72 

3. — Bigadic'in Kargın köyünden İs-
mailoğlu Adem Güler'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başvekâlet tez
keresine dair (3/333) 100:101 

4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 
ve 18 arkadaşı ile Elâzığ Mebusu Selâhat-
tin Toker ve Konya Mebusu Abdürrah-
man Fahri Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Ka
nununun 481 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifleri hakkında (2/132, 185) 101: 

102 
5. — Erzincan Mebusu Tevfik Şen-

ocak'm, Devlet Şûrası Kanununun 2 nci 
maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkın
daki takririne dair (4/146) , 16:27 

6. — Fatma Fikret Berktin'in hüküm
lü olduğu 4 ay 20 gün hapis cezası hakkın
da (5/32) 105 

7. — Giresun Mebusu Abdullah İz
men'in, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 5464 sayılı Kanunla muaddel 
81 rici maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/174) 72 

8. — İzmir'in Karşıyaka nahiyesinin 
Sırali mahallesinden îsmaiİoğlu İzzet Çam-
hdere'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/334) 100 

9. — Kars 'm Posof kazasının Cilvana 

Sayfa 
nahiyesine bağlı Cilvana köyünün 27 sa
yılı hanesinde kayıtlı Aydmoğlu Osman 
Tekin'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/336) 100 

10. — Kars'ın Sarıkamış kazasının Ka-
rakurt nahiyesinin 54 sayılı hanesine ka
yıtlı Nazımoğlu İsrafil Karadağ diğer adı 
İsmail Karadağ'ın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/335) 100 

11. —• Konya Mebusu Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
449 ncu ve 450 nci maddelerinin meriyet
ten kaldırılması hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/209) 105:108 

i 12. — Niğde Mebusu Hasan Hayati 
Ülkün'ün, Hayvan hırsızlığının men'i hak
kındaki 5617 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi hak
kında (2/270) 99 

13. — Trabzon Mebusu Mahmut Gol-
oğlu'nun, eski Ekonomi Bakanı ve Koca
eli Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hüküm
lü bulunduğu cezanın affı hakkındaki 5765 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tefsiri 
hakkındaki takririne dair (4/89) 27 

14. — Vakıflar Kanununa ek kanun 
lâyihası hakkında (1/337) 15:16,102 

15. — Yaralamaya sebebiyet vermek
ten 9 ay hapis ve 1 500 lira ağır para ce
zalarına hükümlü Can Beylunioğlu hak
kında (5/29) 97,381:388 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —• Aydın mebusları Cevat Ülkü ve 

Nail Geveci'nin, Arzuhal Encümeninin 
25 . II . 1955 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 366 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri hakkında 
.(4/108) 199,420 ' 

1. — Aydın Mebusu Cevat Ülkü'nün, 
Arzuhal Encümeninin 16 . I . 1956 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 2586 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/183) 105 

2. — Fatma Fikret Berktin'in hüküm-
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lü olduğu 4 ay 20 gün hapis cezası hak
kında (5/32) 105 

3. — 32 vatandaşın Öldürülmesi dola-
yişiyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa 
vekilleri hakkında Meclis tahkikatı açılıp 
açılmamasına dair Arzuhal Encümeni maz
batası ile Eskişehir eski Mebüstt merhem 
ismail Hakkı Çevik *in İ l i Numaralı Mtı* 
vakkat Arzuhal Entnimeninift 15 . III . 
1950 tarih]i haftalık karar cetvelindeki 
2123 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (5/3, 
4/18) 67,383:39$-. 

4. — Van Mebusu Hilmi Durmaz'in, 
Arzuhal Encümeninin 24 . I . 1955 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 172 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/100) 100;419 

5. — Yaralamaya sebebiyet vermek
ten 9 ay hapis ve 1 500 lira ağır para ce
zalarına hükümlü Can Beylunioğlu hak
kında (5/29) 97,381:383' 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Afyon Karahisar "Mebusu Rıza 

Çerçel'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığr Kanununun 8 nci maddesinin; (h) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/231) 856:857,1021:1023 

2; — Amasya Mebusu'Mustafa Zeren'-
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/210) 253,324' 

3. — Ankara Mebusu Rainiz Eren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 37 nci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/126) 709 

4. — A n k a r a ' d a istatistik Umum 
Müdürlüğü binası yaptırılması için ge
lecek yıllara geçici taahhütlere . girişil
mesi hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/280) 199:200,288,290y291,295,308:311 

5. — Antalya Mebusu Kenan Akman-
lar 'm, Askerî memurların subay sınıfına 
nakilleri hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/285) 199j290:294 > 

6. — Atom Enerjisi Komisyonu' ku-

Sayfa 
rulması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/500) 316,375:376,750:753,753,755 

761:764 
7. — 1956 malî yılı Müvazenei Umu

miye Kanununa bağlı Aj/1 ve D işaretli 
cetvellerde değişiklik yapıllması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/478) 709,, 

811:812,814,814,818,850:853 
8. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı (A^/2) işaretli cet
velde değişiklik yapi'lmâisî nal$ön$a£f 
kanun lâyihasına dair (1/513) 31#,32&:32f, 

330;331,341,352:355 
9. — 1956 malî yılı Müvazenei Ümti-

miye Kanununa bağlı (A/2) işaretti cet
velde değişiklik yapılması hak&tidısftlî-
kanun lâyihasına dair (1/541) 92Ö;3M)^10Ö9l 

10*6;lG4*:10# 
10. — 5423 sayılı Esnaf Vergisi Ka

nununun kaldirilmasi ve 5421 sâyilı Ka
nunim bâzı maddelerinin tadili ve bâzı 
maddelerine fıkralar ilâvesi hakkıııdalCL 
6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair kanun lâyihası hakkında (1/419) 

676;972:975,992:999,1ÖO9,1O16,1O301Ö4Ö 
11. — Birleşmiş Millletler, Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşîklâti, Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı, Dünya Sağ
lık Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Eği
tim, Bilittı ve Kültür Teşkilâtından Tek
nik Yardım teminine mütedair 5 Eylül 
1951 tarihli esas Anlaşma micibihce getiri
len Teköik Yardım eksperlerine ödenecek 
mahallî geçim tahsisatları hakkında Hü
kümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım Bürosu Türkiye Temsilciliği ara
sında varılan Anlaşmaya dair mezkur 
temsilciliğe gönderilen: mektubun tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/354) 857, 

1018:1019,1020,1022,1624,1069:1072-
12. — Demiryolları ve limanlan in

şaatı için gelecek yıllara sâri taahhüt
lere girişilmesi hakkındaki 3262, 3813; 
4643 ve 5075 saydı kânunlara ek karnin/ 
lâyihası hakkında (1/402) 856,1013:1014; 

1016,1021,1023,1057:1060 
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13. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teş
kilât ve memurin Kanununa ek kanun 
teklifi hakkında (2/179) 54,111:112 

14. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nei maddesine (L) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/69) 709 

15. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı bir sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/450) 253,324:325 

16. •— Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Dahiliye Vekâleti vilâyet memurları 
kısmına ilâve yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/464) 315,339 

17. — Devlet Memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 ve 60&2 
sayılı kanunlarla değiştirilen Hariciye Ve
kâleti kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/501) 200,288:289 

18. — Devlet orman işletme ve fabrika
larının tomruk ve kereste piyasa satışları 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/511) 315, 

330:339 
19. — Elâzığ mebusları Mehmet Şevki 

Yazman ve Hüsnü Göktuğ ile Kayseri Me
busu Hakkı Kurmel ve Tunceli Mebusu 
Arslan Bora'nm, askerî adlî hâkimlere hâ
kim tazminatı verilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerine dair (2/200, 2/238, 2/242) 53:54, 

108;110,116,120:123 

20. — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
teşkilât ve vazifelerine dair 2825 sayılı Ka- • 
nunun bâzı maddelerinde ve bu kanuna ek 
6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle aynı 
kanuna bağlı (1) sayılı ve 6815 sayılı Ka
nuna bağlı 2 sayılı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına ve 2825 sayılı i tanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/543) 921,1023:1026 
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' 21. — İç istikraz akdi hakkındaki ka

nun lâyihasına dair (1/495) 253,279,290,291, 
295,304:307 

22. — İlk ve orta tedrisat muallimleri
nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun 2517 ve 3313 sayılı kanun
larla muaddel 3 ncü maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası ile Muğla Mebusu Yavuz Paşameh-
metoğlu'nun, ilk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun 5991 sayılı Kanunla değiş
tirilen 3 ncü maddesinin (B) fıkrasının ta
dili hakkındaki kanun teklifine dair 
(1/302, 2/181) 920:921,1010:1012 

23. — Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun 23, 24 ve 60 ncı 
maddeelrinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/508) 856,1014: 

1016,1020,1021,1023,1061:1064 
24. — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/544) 920,1000,1009,1016, 

1045:1048 
25. — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/545) 921,1000:1001,1009, 

1016,1049:1052 
26. — Milletlerarası Finansman Kuru

muna katılmak için Hükümete salâhiyet 
verilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/382) 921,1020,1022,1024,1077:1080 

27. — Millî Müdafaa Vekâleti iskân ih
tiyaçları için sarfiyat icrası ve vekâletçe 
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal-
mıyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi 
hakkında kanun lâyihası ile, Bolu Mebusu 
Fahri Belen'in, Millî Müdafaa Vekâletine 
ait bina ve arsalardan bâzılarının satılma
sı ve bunların bedeli ile yeni garnizonlar 
kurulması ve bâzı garnizonların ıslahı 
hakkında kanun teklif ne dair (1/477, 2/23) 56: 

62,66,81,82:85 
28. — Muhasebei Umumiye Kanununa 

ek kanun lâyihasına dair (1/509) 253, 
322:323,330,331,341,348:351 
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29. -— Ordu mensuplariyle Emniyet 

Umum Müdürlüğü ve gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanla
ra bir er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/491) 315,339:341 

30. — Rize Mebusu Ahmet Morgil'in, 
Maarif Vekâletine bağlı meslek okulları 
öğretmenleri hakkında 3007 sayılı Kanu
nen 7 ve 8 nei maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/309) 856, 

1009:1010 
31. — Sivas Mebusu Bahattin örnek-

ol'un, Emekli, dul ve yetim aylıklarına 
zabı yapılması hakkında 4992 sayılı Ka
nuna ek 5107 sayılı Kanunun 2 ııci mad
desinin tefsiri hakkındaki takririne dair 
(4/97) 9,97 

32. — Sınır, kıyı ve karasularımızın 
muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın 
meni ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâle
tine devri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/512) 316,325:329,335,341,356:359 

33. — Temsil ödeneği Kanununun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/441) 253, 

321:322 
34. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 32 ııci maddesine bir 
fıkra ekenmesi hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/454) 708:709,1020:1021 

35. —- Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Ege Elektrik Türk Anonim Ortak
lığı arasında Demirköprü Barajı Hidro -
Elektrik tesislerinin devrine mütaallife 
olarak akdedilen mukavelenin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/496) 856", 

101â :1Ö13,1016,1021,1023,1053:1056 
36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muame
leler İdaresi namına hareket eden «Ex-
port - tmport Bank of Washington» ara
sında imzalanan yirmi milyon dolarlık kre
di Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/331) 921,1019: 

1020,1020,1022,1024,1073:1076 
37. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 

yılı Bütçe Kanununa ek kanun lâyihası 
hakkında (1/506) 130,223,228,236,242:245 
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38. — Zonguldak Mebusu Sebati Ata

man'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifine dair (2/305) 856 

39. — Zonguldak Mebusu Suat 'Başol ' 
un, umumi, mülhak ve hususi bütçeli da
irelerle mütedavil sermayeli müesseseler, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müessese
leri, sermayesinin yarısından fazlası Dev
lete aidolan şirket ve kurumlarla, beledi
yeler ve bunlara bağlı teşekküllere ait iş 
yerlerinde çalışan işçilere ilâve tediye ya
pılması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/217) 9*62,69,75,81,86:89 

1. — Amerikan vatandaş ve şirketleri
nin memleketimizde yapacakları yatırım
ların iktisadi iş Birliği idaresince garanti 
edilmesine dair Anlaşmanın onanması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/63) 139: 

140,143,184 :187 
2. — Anıt - Kabir'in her türlü hizmet

lerinin Maarif Vekâletince ifasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/322) 141 

3. — Ankara'nın Ege mahallesinde bu
lunan 4872 ada 1 parsel numaralı arsanın 
satışı hakkındaki kanım lâyihasına dair 
(1/445) 136 

4. — Antalya Mebusu Burhanettiıı 
Onat'in, Vakıflar idaresini ıslah için bir 
Danışma Kurulu teşkiline dair kanun tek
lifi hakkında (2/32) 102:105,143 

5. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'm, zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri
nin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı 
Kanunun Anteb fıstığı ve harnupluklara . 
da teşmili hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/56) 136 

6. — 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 lâyihasına 
dair (1/421) ^ 137 

7. — Aziziye Tabyasının istirdadına iş
tirak eden Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
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tahsisine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/333) 100 * 

8. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'- ;: 
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı f 
Kanununun 102 ve geçici 30 neu madde
lerinde yazılı müracaat için yeniden altı 
aylık müddet daha verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/43) 98:99,142:143 

9. — Çanakkale Mebusu Servet Sez
gin'in, Süleymanoğlu Rüstem Çetinkaya'-
ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkındaki kanun teklifini dair ^ 
(2/124) , 9 9 ' : 

10. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı •, 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/446) « 69 

11. — Devlet memurları . aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/451) 110:111 

12. — Erzincan Mebusu Tevfik Şen-
o'cak'm, Devlet Şûrası Kanununun 2 nci 
maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkın
daki takririne dair (4/146) 16:27 

13. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel ve Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, 
Gaziantebü Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/86) 99:100 

14. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/430) 140,143,144,188: 

: 191 
15. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'-

in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu gamına bâzı hükümler eklen
mesine dair olan 6311 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakl^ındalû ka
nun teklifine dair (2/95) 99 

16. — 14 Eylül 1330 tarihli i Taymat ve 
Yem Kanununa ek kanun lâyihasına dair 
(1/375) 140 

17. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun Türkiye - Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/199) 27,129,225:226 

18. — Vakıflar Kanununa ek kanun lâ
yihası hakkında (1/337) 102 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Zonguldak Mebusu Suat Başol'-

uıı umumi mülhak ve hususi bütçeli dai
relerle mütedavil sermayeli müesseseler, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müessese
leri, sermayesinni yansından fazlası dev
lete aidolan şirket ve kurumlarla, beledi
yeler ve bunlara t ağlı teşekküllere ait iş 
yerlerinde çalışan işçilere ilâve tediye ya
pılması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/217) 9,62:69,75,81,86:89 

1. — izmir Mebusu Abidin Tekön'ün, 
3460 ve 6212 sayı'.] kanunların şümulü dı
şında kalan umumi ve hususi bütçeli daire
lerle mütedavil sermayeli müesseseler, ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete aid
olan şirket ve kurumlarla, belediyeler ve 
bunlara bağlı teşekküllere ait iş yerlerin
de çalışan işçilere ilâve tediye yapılması 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/218) 97 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 s-ayılı Kanuna 
'bağlı bir sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/450) 253,324:325 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne c]«tir 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 

^Dahiliye Vekâleti. vilâyet memurları kıs
mına ilâve yapılması hakkındaki kanun lâyi

hasına dair (1/464) 315,339 
3. — Çorum Mebusu Mustafa Kemal 

Biberoğlu ve üç arkadaşının, 5998 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/370) 920, 

1009 
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4. — Çorum Mebusu Mustafa Kemal 

Biberoğlu ve üç arkadaşının, şehir ve ka
sabalarda muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kiline dair olan Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanu
nun ek birinci maddesinin değiştirilmesi 
ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki 6010 sayılı Kanunun ek birinci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
muvakkat bir madde eklenmesi hakkında
ki kanun teklifine dair (2/371) 920,1001:1009 

5. — Sınır, kıyı ve karasularımızın mu
hafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni 
ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine dev
ri hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/512) • 316,325:329,335,341,356:359 

6. — Temsil ödeneği Kanununun birin
ci maddesine bir fıkra ilâvesine dair* kanun 
lâyihası hakkında (1/441) 253,321:322 

1. -— Amasya Mebusu Mustafa zeren'-
in Pasaport Kanununun 14 ncü maddesi
nin (B) bendine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifine dair {2/109) ' 72:73 

2. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
kındaki 6136 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası ile Gi
resun Mebusu Abdullah îzmen'in, Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında 0/462, 2/277) 70:72 

3. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dır olan 3656 sayılı Ka
nuna. bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü-kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/446) , 6 9 

4. — Erzincan Mebusu Tevfik Şen-
ocak'm, Devlet Şûıası Kanununun 2 nci 
maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkın
daki takririne dair (4/146) 16:27 

5. — Gayrimenkul kiraları hakkında
ki 6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
bir fıkra ile bir bent eklenmesine dair ka
nun lâyihası ile Tekirdağ Mebusu Samım 
Yücedere ve istanbul Mebusu Necmi Ateş'-
in, Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 
sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hakkmda-

Sayfa 
ki kanun teklifine dair .(1/465,2/290) 69:70 

6. — Vakıflar Kanununun 44 ncü 
maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/279) 15:16 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları. 
İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile Devlet Demiryol
ları ve Limanları işletme Umum Müdür
lüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katî kanu
nu lâyihası hakkında '(3/95, 1/72) 95,131,136, 

143,148 -.151 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğünün 1952 malî 
yılı hesabı katisine ait mu^ahakat beyan-
namesinnin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı hesabı katî 
kanunu lâyihası hakkında (3/84, 1/229) 95, 

131:132,136,143,152:155 
3 — Karayolları Umum Müdürlüğünün 

1953 mali yılı hesabı katîsinö ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile- Ka
rayolları Umum Müdürlüğünün 1953 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası hakkında 
(3/254,1/304) 316,371:372,377,399,408:411 

4. — Muvazenei umumiyeye dâhil daire
lerin 1953 malî yılı hesabı katisine ait umu
mi mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkere
si ile 1953 bütçe yılı hesabı katî kanun lâ
yihasına dair (3/284, 1/176) 369,420,437,454, 

455:458 
5. — Mülga Devlet Demiryolları ve Li

manları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1953 bütçe yılı 4 ay 29 günlük hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasehat Reisliği 
tezkeresi ile Devlet Demiryolları .ve Liman
ları işletme Umum Müdürlüğünün 
1.III.1953 - 29.VII.1953 hesap devresine ait 
hesabı katî kanun lâyihası hakkında 
(3/224, 1/339) 95,132:133,137,143,156:159 



Sayfa 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 
1. — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

teşkilât ve vazifelerine dair 2825 sayılı i 
Kanunun bâzı maddelerinde ve bu kanuna ı 
ek 6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
aynı kanuna bağlı (1) sayılı ve 6815 sayılı 
Kanuna 'bağlı 2 sayılı cetvellerde değişik
lik yapılmasına ve 2825 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/543) 921,1023:1026 

2. — Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
dili ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/5İ4) 791,896:915 

3. -*~ Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 23, 24 ve 60 ncı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/508) 856,1014:1016, 

1020,1021,1023,1061:1064 
4. — 16 Haziran 1949 tarihinde Cenev

re'de imzalanmış olan «Turizme, ticari ka
rayolu taşıtlarına ve karayolu ile milletler
arası eşya nakliyatına mütaallik Milletler
arası Gümrük Sözleşme projelerinin geçici 
olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek 
Protokol», «Turizm hakkında Milletlerara
sı Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza . 
Protokolü ve ekleri» ne iltihakımız hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/432) 316,372: 

373,750,753,755,757:760 
5. — Ordu mensuplariyle Emniyet 

Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanla- • 
ra bir er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/491) 315,339:341 

6. — Sınır, kıyı ve karasularımızın mu
hafaza ve emniyeti ve balıkçılığın meni ve 
takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine devri 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/512) 316, 

325:329,335,341,356:359 
7. — Şarap tahlil ve değerlendirme me

totlarının birleştirilmesine dair Beynelmi
lel Mukavelenamenin tasdiki .'hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/330)' 199,290,372,377, 

399,412:415 

Sayfa 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/430) 140,143,144,188:19i 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen 

«Kuzey - Atlantik Andlaşmasma taraf dev
letler arasında kuvvetlerinin statüsüne 
dair Sözleşme» nin VH nci maddesinin 3 a 
(ii). bendi ile VIII nci maddesinin tatbik 
ve tadiline dair kanun lâyihası hakkında* 
(1/515) - 316,329:330,335,341,360:363 

2. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli An
laşmayı tadil eden (6) sayılı Ek Protoko
lün tasdikine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/389) 624,971,973,975,981:984 

3. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli An
laşmayı tad i leden «7 sayılı Ek Protokol» 
ile «Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbi
kine mütedair Protokolü tadil eden Proto
kol» ün tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/412) 624,971:972,973,975,985:988 

4. — Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım. Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletler
arası Çalışma Teşkilâtı, Dünya Sağlık Teş
kilâtı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Teşkilâtından teknik yardım te
minine mütedair 5 Eylül 1951 tarihli esas 
Anlaşma mucibince getirilen teknik yar
dım eksperlerine ödenecek mahallî geçim 
tahsisatları hakkında Hükümetimizle Bir
leşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu 
Türkiye Temsilciliği arasında varılan An-. 
laşmaya dair mezkûr temsilciliğe gönderi
len mektubun tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/354) 857,1018:1019,1020, 

1022,1024,1069:1072 
5. —•• Devletlerarası Istişari Denizcilik 

Teşkilâtının kurulması hakkındaki Sözleş
meye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
iltihakının ve bu Sözleşme ile eklerinin 
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/341) 9,142,321,330,331,341,344:347 

6. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kaim-



me Protokolü ile ilişiklerinin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasma dair (1/315) 316,377: 

378,753,754,755,769 :772 
14. — Türkiye ile Belçika - Lüksen-

burg' Ekonomik Birliği arasındaki ödeme 
Anlaşmasının bir sene müddetle uzatılma
sına mütedair mektupların tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasma dair (1/316) 316,378, 

753:754,755,773:776 
15. — Türkiye ile İngiltere arasında

ki 4 Mayıs 1945 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşması ile buna ek Protokolün 30 Hazi
ran 1955 tarihine kadar iki ay müddetle 
uzatılmasına mütedair mektupların tasdi
kine dair kanun lâyihası hakkında (1/317). 316, 

378,754,755,755,777:780 
16. — Türkiye ile İtalya hükümetleri 

arasında mektup teatisi suretiyle akdolu-
nan uzun vadeli Buğday Anlaşmasının tas
dikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/287) 316,378:379,754:755,755,78i :784 

17. — 7 Kasım 1952 tarihinde Cenev
re'de tanzim olunan ticari numuneler ve 
reklâm malzemesinin ithalinin kolaylaştı
rılmasına mütedair Milletlerarası Sözleş
menin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/338) 316,379,755,755,756,785:788 

Sayfa 
na bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 ve •6012 
sayılı kanunlarla değiştirilen Hariciye 
Vekâleti kısmına bâzı kadrolar ilâvesi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/501) 200, 

288 :289 
7. — Kuzey - Atlantik Andlaşmasma 

Taraf Devletler arasında atom ile ilgili 
malûmat sahasında iş birliğine dair Anlaş
manın tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na jlair (1/392) 856,1016:1018,1020,1021,1023, 

1065:1068 
8. — Milletlerarası Finansman Kuru

muna katılmak için Hükümete salâhiyet 
verilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/382) 921,1020,1022,1024,1077:1080 

9. __ 16 Şubat 1952 tarihinde Anka
ra 'da imzalanmış olan Türk - Alman Tica
ret Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne 
merbut Gümrük Taviz Listesinin tadili 
hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Proto
kolün tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/308) 316,377,753,754,755,765:768 

10. — 16 Haziran 1949 tarihinde Ce
nevre'de imzalanmış olan «Turizme, ticari 
karayolu taşıtlarına ve karayolu ile millet
lerarası eşya nakliyatına mütaallik 
Milletlerarası Gümrük Sözleşme projele
rinin geçici olarak tatbikine dair Anlaş
ma» ve «Ek Protokol», «Turizm hakkında 
Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi» 
ile «İmza Protokolü ve ekleri» ne iltihakı
mız hakkındaki kanun lâyihasna dair 
(1/432) 316,372:373,750,753,755,757:760 

11. — Şarap tahlil ve değerlendirme 
metotlarının birleştirilmesine dair Beynel
milel Mukavelenamenin tasdiki hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/330) 199,290,372, 

377,399,412:415 
12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Mua
meleler idaresi namına hareket eden «Ex-
port - Import Bank of Washington» arasın
da imzalanan yirmi milyon dolarlık kredi 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında
ki kanun lâyihasma dair (1/331) 921,10,19:1020, 

1022,1024,1073 :1076 
13. — Türkiye ile Belçika - Lüksen-

burg Ekonomik Birliği arasında 15 Nisan 
1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve öde-

1. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'-
in, Pasaport Kanununun 14 ncü maddesi
nin (B) bendine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/109) 72:73 

2. — Amerikan vatandaş ve şirketleri
nin memleketimizde yapacakları yatırımla
rın iktisadi iş Birliği idaresince garanti 
edilmesine dair Anlaşmanın onanması hak
kındaki kanun lâyihasma dair (1/63) 139:140, 

143,184:187 
3. — 6368 sayılı Kanunla tasdik olunan 

Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin bâzı 
maddelerini tadil eden Ek Nizamnamenin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasma dair 
(1/388) 137:138,140,143,164:167 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına 
dair Anlaşmanın ve ekinin tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/281) 138,142, 

143,172.475 



Sayfa 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesine ve hububat satışına da
ir akdedilen Ek Anlaşmanın ve merbutla
rının tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/347) 138:139,143,176:179 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan 
Hükümeti arasında hava servislerine ait 
Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/424) ' 141,144,192:195 

7. — Türkiye Cumhuriyeti île 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 Şubat 
1953 tarihli Ödeme Anlaşmasına Ek Pro
tokolün tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/312) 139,143,180:183 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti hükü
metleri arasında imzalanan «Orta vadeli 
pamuk ve buğday Anlaşmasına mütedair 
Protokol» ün kabulü hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/313) 138,141,143,168:171 

MAARİF En. MAZBATALARI 
1. — Atom Enerjisi Komisyonu kurul

ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/500) 316,373 076,750:753,7©3,755,761:764 

2. — İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı j 
Kanunun 2517 ve 3313 sayılı kanunlarla 
muaddel 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ile 
Muğla Mebusu Yavuz Paşamehmetoğlu'nun, 
ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunun 
5991 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının tadili hakkında
ki kanun teklifine dair (1/302, 2/181) 920: 

921,1010 ?1012 
3. — Rize Mebusu Ahmet Morgil'in, \ 

Maarif Vekâletine bağlı meslek okulları öğ
retmenleri hakkında 3007 sayılı Kanunun 
7 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesine 

Sayfa 
dair kanun teklifi hakkında (2/309) 856,1009: 

1010 

1. — Anıt - Kabir'in her türlü hizmet
lerinin Maarif Vekâletince ifasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/322) 141 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çer» 

çel'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 8 nci maddesinin (h) fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/231) 856:857,1001:1023 

2. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa muvakkat bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/210) 253,324 

3. — Ankara Mebusu Ramiz Eren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 37 nci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/126) 709 

4. — 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanu
nunun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı mad
delerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/419) 676,972:975, 

992:99(9,1009,1016,1037:1040 
5. — Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Mil

letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerara
sı Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı, Dünya Sağlık Teşkilâtı 
ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Teşkilâtından Teknik Yardım teminine 
mütedair 5 Eylül 1951 tarihli esas Anlaşma 
mucibince getirilen Teknik Yardım eksper
lerine ödenecek mahallî geçim tahsisatları 
hakkında Hükümetimizle Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardım Bürosu Türkiye Temsilciliği 
arasında varılan Anlaşmaya dair mezkûr 
temsilciliğe gönderilen mektubun tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/354) 857, 

1018:1019,1020,1022,1024,1069:1Ö72 
6. — Denizli Mebusu Baha Akşit'în, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesine (L) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/69) 709 



Sayfa 
7. — İç istikraz akdi hakkındaki kanun 

lâyihasına dair (1/495) 253,279,290,291,295,304: 
307 

8. — Milletlerarası Finansman Kuru
muna katılmak için Hükümete salâhiyet ve
rilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/3.82) 921,1020,1022,1024,1077:1080 

9. — Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihti
yaçları için sarfiyat icrası ve vekâletçe 
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal-
mıyanların satılmasına salâhiyet verilmesi 
hakkında kanun lâyihası ile, Bolu Mebusu 
Fahri Belen'in, Millî Müdafaa Vekâletine 
ait bina ve arsalardan bâzılarının satılma
sı ve bunların bedeli ile yeni garnizonlar 
kurulması ve bâzı garnizonların ıslahı hak^ 
kındaki kanun teklifine dair (1/477, 2/23) 9, 

56:62,66,81,82:85 
10. — Muhasebe! Umumiye Kanununa 

ek kanun lâyihası hakkında (1/509) 253,322: 
323,330,331,341,348:351 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/454) 708:709,1020:1021 

1. — Ankara'nın Ege mahallesinde bu
lunan 4872 ada 1 parsel numaralı arsanın 
satışı hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/445) 136 

2. — Antalya Mebusu - Burhanettin 
Onat'm, Vakıflar İdaresini ıslah için bir 

- Danışma Kurulu teşkiline dair kanım tek
lifi hakkında (2/32) 102:105,143 

3. — Aziziye Tabyasının istirdadına iş
tirak eden Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/333) 100 

4. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 102 ve geçici 30 ncu maddele
rinde yazılı müracaat için yeniden altı ay
lık müddet daha verilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/43) 98:99,142:143 

5. — Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'-
in, Süleymanoğlu Rüstem Çetinkaya'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/124) 99 

Sayfa 
6. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranel ve Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, 
Gaziantebli Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/86) 99:100~ 

7. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/430) 140,143,144,188:191 

8. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'-
m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair olan 6311 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/95) 99 

9. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve 
Yem Kanununa ek kanun lâyihası hakkın
da (1/375) 140 

10..— Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununum 64 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/199) 27,129,225:220 

1.1. — Vakıflar Kanununun 44 ncü mad
desinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet tez
keresine dair (3/279) 15:16 

12. — Vakıflar Kanununa ek kanun 
lâyihası hakkında (1/337) 102 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1955 yılı Aralık, 1956 yılı Ocak ve Şubat 
ayları hesabı hakkında (5/31) 97:98 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1956 yılı Mart : Mayıs ayları hesabı hak
kında (5/33) 105 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Antalya Mebusu Kenan Akman-
lar'm, Askerî memurların subay sınıfına 
nakilleri hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/285) 199,290:294 

2. — Denizli Mebusu A. Haradi San-
car'm, Askerî Ceza Kanununun 150 nci 
maddesinin 2908 sayılı Kanunla yürürlüğe 
konan 3 sayılı bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/47) 9,141:142 



Sayfa 
3. :— Elâzığ mebusları Mehmet Şevki 

Yazman ve Hüsnü Göktuğ ile Kayseri 
Mebusu Hakkı Kurmel ve Tunceli Mebusu 
Aslan Bora'nm, askerî adlî hâkimlere hâ
kim tazminatı verilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerine dair (2/200, 2/238, 2/242) 53:54, 

108:110,116,120:123 
4. — Kuzey - Atlantik Andlaşmasına 

Taraf Devletler arasında atom ile ilgili 
malûmat sahasında iş birliğine dair An
laşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/392) 856,1016:1018, 

1020,1021,1023,1065:1068 
5. — Millî Müdafaa Vekâleti iskân ih

tiyaçları için sarfiyat icrası ve vekâletçe 
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal-
mıyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi 
hakkında kanun lâyihası ile, Bolu Mebusu 
Fahri Belen'in, Millî Müdafaa Vekâletine 
ait bina ve arsalardan bâzılarının satılma
sı ve bunların bedeli ile yeni garnizonlar ' 
kurulması ve bâzı garnizonların ıslahı hak
kındaki kanun teklifine dair (1/477, 
2/23) 9,56:62,66,81,82:85 

6. — Sivas Mebusu Bahattin örnekol'-
ım, Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkında 4992 sayılı Kanuna 
ek 5107 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin 
tefsiri hakkında takririne dair (4/97) 9,97 

7. — Zonguldak Mebusu Suat Başol'-
un, 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek ka
nun teklifi ne fi air (2/342) 130,223 .-225 

1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığına bağlı işçilere mesken 
yaptırmaları için borç para verilmesine 
dair olan 6096 sayılı Kanunun 6302 saydı 
Kanunla muaddel birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/421) 137 

2. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve 
Yem Kanununa ek kanım lâyihası hak
kında (1/375). 140 

3. —• Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 neü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/199) 27,129,225:226 

Sayfa 
MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. —• Devletlerarası Istişari Denizcilik 
Teşkilâtının kurulması hakkındaki Sözleş
meye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
iltihakının ve bu Sözleşme ile eklerinin 
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/341) 9,142,321,330,331,341,344:347 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakis
tan Hükümeti arasında Hava servislerine 
ait Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/424) 141,144,192:195 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara'da İstatistik Umum Mü

dürlüğü binası yaptırılması için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/280) 199:200, 

288,290,291,295,308:311 
2. — Demiryolları ve limanları inşaatı 

için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 3262, 3813, 4643 ve 5075 
sayılı kanunlara ek kanun lâyihası hakkın
da (1/402) 856,1013:1014,1016,1020,1021,1023, 

1057:1060 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığı 
arasında Demirköprü Barajı Hidro - Elek
trik tesislerinin devrine mütaallik olarak 
akdedilen mukavelenin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/496) 856,1012:1013, 

1016,1020,1021,1023,1053:1056 

STHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşki
lât ve memurin Kanununa ek kanun tekli
fine dair (2/179) 54,111:112 

2. — Şarap tahlil ve değerlendirme me
totlarının birleştirilmesine dair Beynelmi
lel Mukavelenamenin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihası hakkında (1/330) 199,290,372, 

377,399,412:415 

1. — 6368 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 
bâzı maddelerini tadil eden Ek Nizamna
menin tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/388) 137:138,140,143,164:167 



Sayfa 
daki kanun lâyihasına dair (1/316) 316,378, 

753:754,755,773:776 
7. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 

4 Mayıs 1945 tarihli Ticaret ve Tediye An
laşması ile buna ek Protokolün 30 Hazi
ran 1955 tarihine kadar iki ay müddetle 
uzatılmasına mütedair mektupların tasdi
kine dair kanun lâyihası hakkında (1/317) 316, 

378,754,755,755,777:780 
8. — Türkiye ile İtalya hükümetleri 

arasında mektup teatisi suretiyle akdolu-
nan uzun vadeli Buğday Anlaşmasının tas
dikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/287) 316,378:379,754:755,755,755,781:784 

9. —-7 Kasım 1952 tarihinde Cenev
re'de tanzim olunan ticari numuneler ve 
reklâm malzemesinin ithalinin kolaylaştı
rılmasına mütedair Milletlerarası Sözleş
menin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair. (1/338) 3.16,370,755,755,756,785:788 

Sayfa 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 
1. '— Sivas Mebusu Bahattin Örnekol'-

un, Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkında 4992 sayılı Kanuna ek 
5107 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tef
siri' hakkındaki takririne dair (Mütalâa ola
rak) (4/97) 9,97 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurul

ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli An
laşmayı tadil eden (6) sayılı Ek Protoko
lün tasdikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/389) 624,971,973,975,981:984 

2. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli An
laşmayı tadil eden «7 sayılı Ek Protokol» 
ile «Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbiki
ne mütedair Protokolü tadil eden Protokol» 
ün tasdikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/412) 624,971:972,973,975,985:988 

3. — 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'
da imzalanmış olan Türk - Alman Ticaret 
Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne mer
but Gümrük Taviz Listesinin tadili hak
kındaki; 11 Haziran 1955 tarihli Protoko
lün tasdikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/308) 316,377,753,754,755,765:768 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muame
leler İdaresi namına hareket eden «Export -
İmport Bank of Washington» arasında im
zalanan yirmi milyon dolarlık kredi Anlaş
ması ve eklerinin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/331) 921,1019:1020,1020, 

1022,1024,1073:1076 
5. — Türkiye ile Belçika - Lüksen-

burg Ekonomik Birliği arasında 15 Nisan 
1955 te in inde imzalanan Ticaret ve öde
me Protokolü ile ilişiklerinin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/3.15) 316,377: 

378,753,754,755,769 :772 
6. .'•— Türkiye ile Belçika - Lüksen-

burg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme 
Anlaşmasının bir sene müddetle uzatılma
lına mütedair mektupların tasdiki hakkın-

1. — Amerikan vatandaş ve şirketleri
nin memleketimizde yapacakları yatırımla
rın İktisadi İş Birliği idaresince garanti 
edilmesine dair Anlaşmanın onanması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/83) 139:140, 

143,184:187 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerikan Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına 
dair Anlaşmanın ve ekinin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/281) 138,142, 

143,172:175 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesine ve hububat satışma 
dair akdedilen Ek Anlaşmanın ve merbut
larının tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/347) 138:139,143,176:179 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da 1 Nisan 1955 - 3-1 Mart 1956 devresin
deki mal mübadelelerine mütedair olan ve 
3 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'da imza
lanan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 
1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 
26 Şubat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasına 
Ek Protokolün tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/312) 139,143,180:183 
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5. — 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) 138,141,143,168:171 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet orman işletme ve fabrika

larının tomruk ve kereste piyasa satışları 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/511) 315, 

330:339 
2. •— İzmir Mebusu Halûk ökeren ve 8 

arkadaşının, 3116 sayılı Orman Kanunu
nun 71 nei maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/340) 316, 

377 
3. — Orman Kanunu lâyihasına dair 

(1/181) 315,330:339,369,421:454,460:488,493: 
519,529:550,560:589,592:622,625:674,677:704, 
705:706,709:734,734:750,792 -:811,92i :947,948: 

959,962,965,971,977:980 
4. — Şarap tahlil ve değerlendirme me

totlarının birleştirilmesine dair Beynelmi
lel Mukavelenamenin tasdiki hakkındaki 
kanun layihasına dair (1/330) 199,290,372,377, 

399,412:415 

1. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'm, zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri
nin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı 
Kanunun Anteb fıstığı ve harnupluklara 
da teşmili hakkındaki Kanun teklifine dair 
(2/56) 136 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve "ek
lerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/451) 110:111 

3. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/4İ30) 140,143,144,188: 

191 
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesine ve hububat satışına 
dair akdedilen Ek Anlaşmanın ve merbııt-

larınm tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/347) ' 138:139,143,176:179 

MUHTELİT En. MAZBATALARI 
[Teşkilâtı Esasye - Adliye] 

1. — Ankara Mebusu Dağıstan Biner-
bay'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/200) 36 

2. — Bursa Mebusu Ali Fernıh Yücel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/2113) 35 

3. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/249) 33 

4. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresine dair.(3/167) 35 

(3/295) 34 
03/296) 34 
5. — Gazianteb Mebusu Salâhattin Ün

lü'nün teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/346) 38:39 

6. •— İstanbul Mebusu Ziya Köktürk 
ve Siird Mebusu Suat Bedük'ün teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâ
let tezkeresi hakkında (3/300) 33 

7. — İzmir Mebusu Rauf OnursaPm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/219) 33 

8. — Hatay Mebusu Sekip İnal'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair Başve
kâlet tezkeresi hakkında (3/310) 35 

9. — Hatay Mebusu Şemsettin Mur- * 
saloğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/217) 35 

10. — Kars Mebusu İbrahim Us'un teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/326) 34:35 

11. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/327) 36 £7 

12. — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 
Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teş
riî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair 



Sayfa 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/328) 3758 

(3/370) 38 
13. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter-

men'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/347) i . 39 
. (3/371) 40 

14. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/220) 35 

15. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/329) . 37 

16. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-
şı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/348) 39 

(3/349) 37 
(3/350) 39 
17. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'-

ın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/397) 33 

18. — Kocaeli Mebusu Sefer GöksePin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/351) 40 

19. — Konya Mebusu M. Rüştü özal'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/221) 35 

20. — Konya Mebusu Mustafa Bağrıa-
çık'ın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkinda (3/298) 36 

21. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/177) 27:33 

(3/187) 36 
22. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-

lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/222) 34 

(3/352) 38 
(3/353) 38 
23. — Siird Mebusu Suat Bedük'ün teş

riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/311) 35:36 

24. — Siird Mebusu Veysi Oran'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/226) 36 

25. — Tekirdağ Mebusu Fethi Mahram-

Sayf a 
lı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/227) 33 

26. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm teş-
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/325) 33:34 

(3/372) 40 
27. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-

cı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/231) 36 

.(3/285) 34 

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATALARI 
1. — 6290 sayılı Kanunun 4 ncü mad

desindeki «Teminatın verildiği tarihten 
başlamak üzere» kaydının, bu kanunun 
meriyete girmesinden evvel 5383 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesine tevfikan tek
rar ihracı k'aydiyle muvakkaten yurda 
ithal edilen eşyanın vergileri için alman 
teminat mektuplarındaki faiz şartına teş
mil edilip edilmiyeceği hususunun tefsiri
ne dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/307) 200,381 

2. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumeu 
ve 15 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 5951 ve 6244 
sayılı kanunlarla tadil edilen 15 nei mad
desinin (1) işaretli bendine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/253) 129 

3. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâ
zı vergi ve resimlere zam icrasına ve bâzı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna dair 
3828 sayılı Kanunun 10 neu maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/480) 200,278:279,282,295,300:303 

4. — Gider vergileri kanunu lâyihası
na dair (1/471) 130,228:236,254:277,279, 

295,296:299 
5. — Kamulaştırma Kanunu lâyihası 

hakkında (1/95) 592,812 £18,618 =847,857 : 
883,884:896,959:971 

6. — Kastamonu Mebusu Muzaffer 
Kuşakçıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de ilâvesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/196) , 129,289:290 

7. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
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Sayfa 
nununun geçici 65 nci maddesinin (K) 
bendinin tadili hakkında olup Maliye En
cümeninde bulunan kanun teklifinin Mu
vakkat Encümene verilmesine dair (2/312) 5-1: 

55 
8. — Konya Mebusu Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesi hükmünden, tâyin ve denetlen
mesi Millî Eğitim Vekâletine ilişkin özel 
Türk okulları öğretmenlerinin de fayda
lanmaları hakkındaki 6014 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/236) 129,419: 

420 
9. — Orman Kanunu lâyihasına dair 

(1/181) 369,421:454,460 .-488,493:519,529:557, 
560:589,592:622,625:674,677:704,705: 
706,709:734,734:750,792:811,921:947, 

948:959,962,965,971,977:980 
10. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu ve 

iki arkadaşının Muamele Yergisi Kanunu
nun 5668 sayılı Kanunla değiştirilen 12 

B M M. Reisinden 
.1. ••— Diyarbakır Mebusu Mustafa 

Ekinci'nin, 1937 jıl ında Mardin - Diyar
bakır arasında öldürülen vatandaşlar do-
layısiyle teşkil olur-an beş kişilik encüme
nin mesaisi hakkında B..M. M. Eeisinden şi
fahi suali (6/260) 708 

2. — Kars Mebusu. Sırrı Atalay'ın, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki komisyon raporu dolay/işiyle vâki ya
zılı müdafaa taleplerinin oyti arz edilme
mesi sebebine dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisinden şifahi suali (6/254) 315 

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) 12 

nci maddesinin A fıkrasına bir hüküm ek
lenmesine dair kanun teklifinin kanunlaş
masına, Gider vergileri Kanununun kabu
lünden sonra lüzum kalmadığına dair 
(2/51) 278 

11. — Yüz elli milyon liralık madenî 
ufaklık para bastırılması hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/493) 129,226 ;228,236, 

246:249 

1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, yapı ve imar kanunu teklifine 
dair (2/78) 73:81,112:116,133:136,138,143, 

160:163 

2. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak 
ve 18 arkadaşının, Sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle ku-

. rulan iktisadi Teşekküllerin teşkilâtiyle 
idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 
sayılı Kanunun 6. nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/183) 97 

Başvekilden 
1. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-. . 

lırnun, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanunun tatbikatına dair vilâ-

. yetlere tamim yapılıp yapılmadığı hakkın
da Başvekilden şifahi suali (6/259) 676 

2. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkiiı'in, 
siyasi partilerin gelir sağlamak maksadiyle 
tertibettikleri toplantıları izne bağlıyan ve
ya meneden Dahiliye Vekâleti tamimi kar
şısında hükümet görüşünün ne olduğuna 
ve bu talimatın hangi kanuni hükme veya 
içtihada dayandığına dair Başvekilden şi
fahi suali (6/256) 368 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkiiı'in, 
Temmuz 1956 sonunda Karadeniz'de geziye 
çıkmış olan C. H. P. Genel Sekreteri ile 
refakatinde bulunan milletvekillerinin ve 
matbuat mensuplarının mâruz kaldıkları 

SUALLER VE CEVAPLAR 

A—ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLAR 
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Sayfa 

müdahale ve muamelelere dair Başvekil
den şifahi suali (6/257) 368 

1. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, 
Gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanuna 
göre kira takdiri için Ankara ve İstanbul'
da belediye encümenlerine vnkubulaıı mü-
racaatlerin neticesine ve bugünkü kira re
jimine dair Başvekilden şifahi suali 
16/215) 11 

2. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin
ci'nin, Millî Müdafaa Vekâletinin ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisliğinin vekâ
leten idare edilmeleri sebeplerine dair Baş
vekilden şifahi suali (6/217) 10 

3. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki 6188 sayılı Kanunun tat
bikinden ne gibi bir netice tide edildiğine 
ve gecekondularda oturan vatandaşlara ta
pularının ne zaman verilebileceğine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/210) 10:11 

4. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba-
lık'ın, hükümet prc gramına dair Başvekil
den şifahi suali (G/218) 10 

Adliye Vekilinden 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
kalemi teksir aleti addeden hâkimler mev-
cudolup olmadığına ve 3 ü Temyiz Mahke
mesinden olmak üzere 19 hâkimin ne se
beple emekliye sevk edildiklerine dair Ad
liye Vekilinden şifahi suali (6/233) 12 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 'm, 
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet müddeiu
mumilerinin, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde cereyan eden müzakerelerin hepsinin 
neşredilmiyeceği hakkında gazetecilere 
tenbihatta bulunduklarının doğru olup ol
madığına dair Adliye Vekilinden şifahi 
suali (6/253) 97,130 

3. — Bursa Mebusu llaif Aybar'm, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin 
tekaüde sevk edilmeleri sebebine dair Ad
liye Vekilinden şifahi suali (6/230) 12 

4. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
üçü Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâki-

Sayfa 
min emekliye sevk edilmeleri sebebine dair 
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/227) 11 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Malatya Menusu Nuri Ocakcıoğ-

lu'nun, İstanbul ve Ankara ile diğer bü
yük şehirlerde izinsiz yapılan binalar hak
kında Dahiliye Vekilinnden şifahi suali 
(6/258) . 492 

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) 13 

2. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-
in, üç gazete muhabirinin karakolda dövül
düklerine dair İstanbul gazetelerinde inti
şar eden haberin doğru olup olmadığı hak-
'kmda Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/222) 11 

3. — Malatya Mebusu Abdullah Köroğ-
lu'nun, 17 . V I . 1956 tarihinde İstanbul'
dan dönen C. H. P. Genel Sekreteri Kasım 
Gülek'i karşılamaya gelen Elmadağ'lı bâzı 
vatandaşların karakola götürülerek tazyik 
edildiklerinin doğru olup olmadığına dair 
Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/252) 55:56, 

96 
4. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 

bâzı gazete muhabirlerinin Çankaya civa
rında sebepsiz olarak karakola götürüldük
leri bakkındaki iddianın doğru olup olma
dığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi su
ali (6/221) 1.1 

Devlet Vekillerinden 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
Devlet Vekili Cemil Bengü'nün, 28.1V.1956 
tarihinde Şerefli Koçhisar kazası, Yenima
halle Demokrat Parti Ocak Kongresinde 
yaptığı konuşmaya dair Devlet Vekilinden 
şifahi suali (6/232) 12 

2. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
kâğıt buhranının izalesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Devlet Vekilinden 
şifahi suali (6/239) 12 
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Sayfa 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinden 

1. — Hatay Mebusu Sekip Inal'ın, Ha
lep ile Antakya ve İskenderun arasında 
muayyen şahıslara yaptırılan otomobil se
ferlerine dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/246) 13 

Hariciye Vekilinden 

1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete 'nin, 
yabancı matbuatta memleketimizin iktisa
di durumu hakkında intişar eden yazılara 
dair şifahi suali (6/250) 14 

2, — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Çanakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu'nun 
NATO nezdindeki Daimi Delegeliğine dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/226) 11 

İktisat ve Ticaret Vekilinden 

1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
bölge iktisat tetkikleri üzerindeki çalışma
lara devam edilip edilmiyeeeğine ve köylü
nün mesken sahibi olabilmesi için yapılan 
hazırlıkların mahiyetine dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/249) 14 

2. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
yabancı matbuatta memleketimizin iktisa
di durumu hakkında intişar eden yazılara 
dair şifahi suali (6/250) 14 

3. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, 1952 - 1956 yıllarında' hububat 
istihsal maliyeti fiyatlarında bir yükselme 
olup olmadığına ve 1956 mubayaa fiyatla
rında bir artırmanın düşünülüp düşünül
mediğine dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/228) 11:12 

4. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, 
İsparta'da kurulan Pamuktaş (Pamuk Men
sucat T. A. Ş.) iplik Fabrikası için ithal 
edilecek olan makinelerin bedeline dâir İk
tisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/24?) 13,55,96 

5. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alicaıı'm, 
iktisadi gidişin seyrini değiştirecek zecrî 
tedbirler alınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/219) 11 

Sayf* 
6. —' Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 

kâğıt buhranının izalesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair İktisât ve Tica
ret Vekilinden şifahi suali (6/239) •* 12 

İşletmeler Vekilinden 

1. — Bursa Mebusu İbrahim Öktem'-
in, Bursa Merinos Fabrikası İşletme Şefi
nin ne sebeple Bünyan Fabrikasına nakle
dildiğine dair İşletmeler Vekilinden şifa
hi suali (6/244) 

2. — 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) 

Maarif Vekilinden 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, 

köy enstitüsü mezunu ilkokul Öğretmenle
rine ait intibak kanunu lâyihasının ne za
man kanunlaştırılacağına dair Maarif Ve
kilinden şifahi suali (6/262) 

13 

12 

992 

1. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ûn, 
ıklen ve ruhan geri kalmış çocukların eği
timi için bütçeye mevzu tahsisat hakkın
da; Maarif Vekilinden şifahi suali (6/21İ) 10 

2. — Burdur Mebusu Mehmet Özbek'
in, 1954 -1955 ders yıllarında kadro bevli
yen öğretmenlerin durumlarını hal için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine 
Maarif Vekili Ahmed özel'in şifahi cevabı 
(6/240) 12:13,5.5,96,130,223,25^79:381 

3. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, 
Berne Üniversitesi profesörlerinden Tuor'-
un «Medeni Hukuk» adı altında neşredil
miş olan eserine dair Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/243) '"'-• 13 

4. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi doçentlerinden 
Aydın Yalçın'm profesörlüğünün tasdik 
edilmemesi sebebine dair Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/251) 14 

5. — Kütahya Mebusu Ahmet İhsan 
Gürsoy'un, memleketimizde bir klâsik okul 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Maarif Vekilinden şifahi suali (6/205) 10 



Sayfa 
lere dair Millî Müdafaa Vekilinden şifahi 
suali (6/223) 11 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Zâbitan ve askerî memurların maaşları 
hakkındaki 3661 sayılı ve 6542 sayılı ka
nunlar hükümlerinden istifade etmiyen 
bir kısım mütehassıs tabip albayların da 
bir üst derece maaşa yükseltilmeleri hak
kında ne düşünüldüğüne dair Millî Müda-

' faa Vekilinden şifahi suali (6/225) 11 

Sayfa 
Malice Vekilinden 

1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
turist parasının ihdası hususunda ne gibi 
hazırlıklar yapıldığına dair Maliye Veki
linden şifahi suali (6/247) 13 

2. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'-
in, 1954-1955 ders yıllarında kadro bek-
liyen öğretmenlerin durumlarını hal için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ma
arif Vekilinden şifahi suali (6/240) 12:13 

3. — Hatay Mebusu Sekip inal'in, 
Halep ile Antakya ve İskenderun arasında 
muayyen şahıslara yaptırılan otomobil se
ferlerine dair Dahiliye, Maliye ve Gümrük 
ve inhisarlar vekillerinden şifahi suali 
(6/246) ' . 13 

4. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'
nun, İsparta 'da kurulan Pamuktaş (Pamuk 
Mensucat'T. A. §.) İplik Fabrikası için it
hal edilecek olan makinalarm bedeline da
ir Maliye, İktisat ve Ticaret vekillerinden 
şifahi sualine Maliye Vekili Nedim ök-
men 'in şifahi cevabı (6/242) 13 

5. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 
1955 yılı bütçesinin varidat tahsilâtına 
ve masraf tahsislerinden kullanılmış mik
tarların yekûnuna dair Maliye Vekilinden 
şifahi suali (6/220) . 11 

Münakalât Vekilinden 

1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku 'mm, Denizcilik Bankası tarafından in
şa ettirilen «Abidin Daver» şilebine dair 
Münakalât Vekilinden şifahi suali (.6/238) 12 

2. — Trabzon. Mebusu Emrullah Nut
ku 'nnn, yabancı memleketlere sipariş edi-. 
len 17 aded ticaret gemisine dair Münaka
lât Vekilinden şifahi suali (6/237) 12 

Millî Müdafaa Vekilinden 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 

Amerikan yardımından verilen kamyonlar
la buldozer iş makinelerinin kullanılma 
şekli hakkında Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/224) 11 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
subay sınıfına nakledilen astsubayların 
miktarına ve bu hususta tatbik edilen usul-

Nafıa Vekilinden 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, . 

Nuseybin ovasının sulanması için yapıla
cak tesisata dair Nafıa Vekilinden şifahi 
suali (6/255) 315 

1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Dicle ve Batman nehirleri üze
rinde kurulması düşünülen baraja dair Na
fıa Vekilinden şifahi suali (6/229) 12 

2. — Kayseri Mebusu Osman Nuri De
niz'in, Zamantı Irmağı vadisinin bu ır
maktan sulanmasını temin edecek tesisle
rin inşası hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/235) 12 

3. — Kayseri Mebusu Osman Nuri De
niz'in, Develi Sultan Sazlığı arazisindeki 
bataklığın kurutulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden şifahi 
suali (6/236) 12 

Ziraat Vekilinden 
1. — Diyarbakır Mebusu İhsan Ilânıid 

Tiğrel'in, süne haşaratının imhası için ne 
gibi tedbirler alındığına ve bu haşaratın 
halen hangi mıntakalarda mevcut bulun
duğuna dair, Ziraat Vekilinden şifahi 
suali (6/261) 920 

1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
köylümüzün boş zamanlarının kıymetlen- • 
dirilmesi ve hayvancılığın inkişafı için ne
ler düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden 
şifahi suali (6/248) , 13:14 

2. — Malatya Mebusu Nuri Oeakeıoğ-
lu'nun, hayvancılığın inkişafı için neler 
düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden şi
fahi suali (6/245) 13 
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B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVAPLARI 

Sayfa 
Başvekilden 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Akçadağ yangınından zarar gören
ler hakkında ne düşünüldüğüne dair Baş
vekilden tahrirî suali (7/202) 129 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-
in, köy camileri için imam ve müezzin kad
rosu verilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sualine Başvekil Adnan Mende
res'in tahrirî cevabı (1/188) 144:145 

Adliye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-

ın, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet müd
deiumumilerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde cereyan eden müzakerelerin 
hepsinin neşredileıniyeceği hakkında gaze
tecilere tenbihatta bulunduklarının doğru 
olup olmadığına dair sualine Adliye: Ve
kili Hüseyin Avni Göktürk'ün tahrirî ce
vabı (7/207) 315,405:406 

2. —• Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Türk Geza Kanununun 481 ııci maddesi ile 
ilgili Tevhidi içtihat karanın tahrif (ittiği 
söylenen Halil Özyörük hakkında ne mua
mele yapıldığına dair Adliye Vekilinden 
tahrirî suali (7/221) 708 

1. —• Elâzığ Mebusu Şelâhattin Toker'-
in, Milletvekilleri Seçimi. Kanunumu], de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun • lâyihasının 
ne sebeple geri alındığına dair Başvekilden 
olan sualine Adliye Vekil Vekili Devlet 
Vekili Cemil Bengü'nün, taÜKrî cevabı 
(7/182) # 488:489 

2. — Elâzığ Mebusu Şelâhattin To-
ker'in, 14 Mayıs 195(0 tarihinden bugü
ne kadar hangi maddelerin maliyet un-
surlariyle âzami kâr hadlerinin, cins ve 
vasıllarının tesbit edildiğine ve tâyin 
edilen hususlara muhalif hareket edenler 
hakkında ne muamele yapıldığına dair 
sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk 'ün tahrirî cevabı (7/173) 40:47 

Çalışma Vekilinden 
1. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıra-

Sayfa 
cıoğhı'nun, bâzı iş yerlerinde işlerine 
son verilen işçilerin durumuna ve işsiz
lik sigortasının ihdasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Vekilinden 
tahriri suali (7/216). 676 

Dahiliye Vekilinden 
1 — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-

lu'nun, Akçadağ yangınından zarar gö
renler hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sualine Dahiliye Vekili Etem Menderes 'in 
tahrirî cevabı (7/202) 557 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcı-
oğlu'nun, Malatya vilâyetine bağlı bâzı 
kaza ve köylerin yol ve köprüleri hak
kında yapılacağı evvelce bildirilen etüd-
lerden ne netice alındığıma dair Dahiliye 
Vekilinden tahrirî suali (7/209) 368 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcı-
oğlu'nun, Malatya vilâyetine bağlı kaza 
ve nahiye yolları faaliyeti hakkında ev
velce bildirilen malûmata ilâveten neler 
yapıldığına dair, Dahiliye Vekilinden tah
rirî suali (7/210) 368 

1. — Elâzığ Mebusu Şelâhattin Toker'-
in, Ankara Polis Koleji ile Polis Yardım 
Sandığına ve polis muamelât memurları
nın kadro ve terfi durumlarının ıslâha 
için ne düşünüldüğüne dair sualine Da
hiliye Vekili Etem Menderes'in, tahrirî 
eevabı (7/193) 236:237 

2. — Elâzığ Mebusu Şelâhattin Toker'-
iıi, idari taksimatımızda umumi bir reviz
yon yapılıp yapılmıyacağma ve zabıta teş
kilâtının ıslah ve inkişafı için ne gibi ha
zırlıklar yapıldığına dair sualine Dahiliye 
Vekili Etem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/194) 145:146 

3. — Elâzığ Mebusu Şelâhattin Toker'-
in, 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
yerleri değiştirilen vali, vali muavini ve 
kaymakamların sayısına ve nakiller dolayı-
siyle ödenen paraların miktarına dair sua
line Dahiliye Vekili Etem Menderes'in 
tahriri cevabı (7/197) 705:706 
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Sayfa! 

Hariciye Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin 

yabancı matbuatta memleketimizin iktisadi 
durumu hakkında intişar eden yazılara dair 
Hariciye Vekilinden tahrirî suali (7/204) 315 

2. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Ka-
ranakçı'nm, Ankara ve Bled andlaşmaları-
na dair suali (7/220) 708 

1. — Kastamonu Mebusu Nazif i Şerif 
Nabel'in, daimî vazife ile yabancı memle
ketlerde bulunan memurlara ödenen aylık 
miktarlarına dair sualine Hariciye Vekâleti 
Vekili Etem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/190) 117119 

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

bölge iktisat tetkikleri üzerindeki çalışma
lara devam edilip edilmiyeceğine ve köylü
nün mesken sahibi olabilmesi için yapılan 
hazırlıkların mahiyetine dair iktisat ve Ti
caret Vekilinden tahrirî suali (7/205) 313 

2. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
yabancı matbuatta memleketimizin iktisadi 
durumu hakkında intişar eden yazılara dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî suali 
(7/204) 315 

3. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 
gül ve gül yağı müstahsılları tarafından 
teşkil olunan Grülbirliğe katılmış ve katılma
mış, kooperatiflerin durumuna ve gül ya
ğının değerlendirilmesi için ne düşünüldü
ğüne dair İktisat ve Ticaret Vekilinden tah
rirî suali (7/212) $6$ 

4. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıracı-
oğlu'nun, memleketimizde her yıl istihsal 
edilen tütünün miktarına, ne kadarının ha
rice satıldığına ve bu sayede elde edilen dö
viz miktarına dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Zeyyat Mandalinci 'nin tahrirî cevabı 
(7/208) 368,847:849 

5. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıracı-
oğlu'nun bâzı iş yerlerinde işlerine son ve
rilen işçilerin durumuna ve işsizlik sigorta
sının ihdasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî 
suali (7/216) 676 

t. •-*. Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker 'in, 
14 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 
hangi maddelerin maliyet unsurlariyle âza
mi kâr hadlerinin, cins ve vasıflarının tesbit 
edildiğine ve tâyin edilen hususlara muhalif 
hareket edenler hakkında ne muamele ya
pıldığına dair sualine İktisat ve Ticaret Ve
kili Zeyyat Mandelinci'nin tahrirî cevabı 
(7/173) 40:47 

2. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-
in, Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde 
gıda maddeleri üzerine toptan iş yapan ti
carethanelere dair sualine İktisat ve Tica
ret Vekili Zeyyat Mandalinci'nin tahrirî 
cevabı (7/180)" 1028:1029 

3. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın, tevzie tâbi istihlâk maddelerinden Adı
yaman vilâyeti için 1954 senesinden beri 
ne miktar tahsis yapıldığına ve bu madde
lerin müstehlike ne suretle intikal ettiril
diğine dair suline İktisat vs Ticaret Ve
kili Zeyyat Mandalinci'nin tahrirî cevabı 
(7/195) 1029:1035 

4. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
yabancı memleketlere transfer bekliyen bi
rikmiş borçlarımızın memleketler itibariyle 
miktarının ne olduğuna dair tahrirî sual 
takririne, İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 
Mandalinci'nin tahrirî cevabı (7/160) 915:917 

İşletmeler Vekilinden 

1. — Bursa Mebusu Sabahattin Oıra-
eıoğlu'nun Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. nin Ankara'da Motopor Firması ile han
gi tarihte iş yapma ya başladığına ve Ye
nişehir'de inşa edilmekte olan Umum Mü
dürlük binasının keşif bedeline dair sua
line İşletmeler Vekili Samet Ağaoğhvnun 
thrirî cevabı (7/183) 401:403 

Maarif Vekilinden 
1. — Sivas Mebusu M. Nurettin Tur

gay'm,. yedek subaylık vazifelerini yap
makta olan ilkokul öğretmenlerinin okulla
rın açılmasından bir ay evvel terhislerinin 
mümkün olup olmadığına ve köy okulları 
öğretmenleri için hazırlanmakta olduğu 
söylenen itibak kanununa dair Maarif Ve
kilinden tahrirî suali (7/215) 676 



Sayfa 
< Maliye Vekilinden 

1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
turist parasının ihdası hususunda ne gibi 
hazırlıklar yapıldığına dair tahrirî sual 
takririne Maliye Vekâleti Vekili Adnan 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/206) 315,918 

1. —^Elâzığ Mebusu Salâhattin Toker-
in, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Derlet bütçelerinde tahsil edilmiş olan va
ridat yekûnlarının miktarına ve Devlet, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel idare 
bütçelerinin yüzde kaçının hangi senelerde 
hangi hizmetler için ayrıldığına dair suali
ne Maliye Vekili Nedim ökmen'in tahrirî 
cevabı (7/İ98) 342:343 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, envetisman mahiyetinde olan giderle
rin 1951 - 1955 bütçelerindeki miktarına 
ve bu maksatla ayrılacak tahsisatın bir 
plâna bağlanıp bağlanmadığına dair sua
line Maliye : Vekili Nedim ökmen'in, tah
rirî cevabı (7/181) 400:401 

3. — Kastamonu Mebusu Nâzifı Şerif 
Nabel'in, daimî vazife ile yabancı memle
ketlerde bulunan memurlara ödenen aylık 
miktarlarına dair sualine Maliye Vekili 
Nedim Ökmen'in tahrirî cevabı (7/190) 117:119 

Millî Müdafaa Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 

Burdıir vilâyet merkezinde vazife gören 
Eğitim Alayının bâzı vatandaşların tapu
lu tarlalarını işgal ettiği hakkındaki iddia
nın doğru olup olmadığına, doğru ise ve
kâletçe ne muamele yapıldığına ve bu tar
laların bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
dair Millî Müdafaa Vekilinden tahrirî 
suali (7/211) * 368 

2. — Sivas Mebusu M. Nurettin Tur
gay'm, yedek subaylık vazifelerini, yap- ' 
makta olan ilkokul öğretmenlerinin okul
ların açılmasından bir ay evvel terhisleri
nin mümkün olup olmadığına ve köy okul
ları öğretmenleri için hazırlanmakta oldu
ğu söylenen intibak kanununa dair Millî 
Müdafaa Vekilinden tahrirî suali (7/215) 676 

1, — Bilecik Mebusu Yümnü Üresin'in, 

Sayfa 
722 sayılı Kanun ile Millî Müdafaa Vekâ
leti Teşkilât, Askerî Şûra ve Temsil öde
neği kanunlarının tadili hususunun dü
şünülüp düşünülmediğine ve Personel Ka
nunu lâyihasının hazırlık safhasına dair 
sualine Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 
Semi Erginin, tahrirî cevabı (7/150) 399:400 

Nafıa Vekilinden 
1. —' Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-

lu'nun, Malatya vilâyetine bağlı bâzı kaza 
ve köylerin yol ve köprüleri hakkında ya
pılacağı evvelce bildirilen etüdlerden ne 
netice alındığına dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/209) 368 

2.. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya vilâyetine bağlı kaza ve 
nahiye yolları faaliyeti hakkında evvelce 
bildirilen malûmata ilâveten neler yapıl
dığına dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/210) , 368 

. 1. — Erzincan Mebusu M. Rahmi Şa-
nalan'm, Batı ve Orta - Anadolu'yu Do
ğu'ya bağlıyan Devlet yolu etüdünün ta- . 
marnlanıp tamamlanmadığına, şimdiki yo
lun kışın da trafiğe elverişli bir halde bu-
lundurulmsı için ne gibi tedbirler alındı
ğına ve Kemaliye kazasını demiryoluna 
bağlıyan yol ile Fırat nehri üzerindeki 
köprülerin bugünkü durumlarına dair 
sualine Nafıa Vekili Muammer Oavüşoğ-
lu'nun tahrirî cevabı (7/201) 404:405l 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Behçet Kaya-

alp'm, Burdur vilâyeti Yeşilova kazasında , , 
yapılmakta olan Verem Savaş Derneği 
Hastanesi hakkındaki tahrirî sual takriri
ne Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Dr. , 
Nafiz Körez'in tahrirî cevabı (7/214) 492, 

975:976 - < 

Ziraat Vekilinden 
' 1: — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 

köylümüzün boş zamanlarının kıymetlen
dirilmesi ve hayvancılığın inkişafı için ne
ler düşünüldüğüne dair sualine Ziraat Ve
kili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/203) 315,519:524 



Sayfa 
2. — Aydın Mebusu Nihat İyriboz'un, 

bugüne kadar parasız ve burslu olarak kaç 
yüksek ziraat mühendisi yetiştiğine ve 
1950 yılından beri Avrupa ye Amerika'ya 
gönderilen yüksek ziraat mühendisleriyle 
teknisiyenlerin sayısına dair tahrirî sual 
takririne, Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'-
nun tahrirî cevabı (7/217) - 676,976 

3. — Aydın Mebusu Nihat îyriboz 'un, 
hangi ormanların katiyata müsait olduğu
na ve bunların vüsat ve verebilecekleri 
metre küb kereste miktarına dair Ziraat 
Vekilinden tahrirî suali (7/222) .790 

4. -—Aydın Mebusu Nihat îyriboz'un, 
süne ve kımılm zararlarına karşı ne gibi 
tedbirler alındığına ve kurak bir periyoda 
girmekte olduğumuz hakkındaki rivayet
lerin doğru olup olmadığına dair Ziraat 
Vekilinden tahrirî suali (7/218) 676 

Sayfa 
5. — Aydın Mebusu Nihat îyriboz'un, 

pembe kurdun Ege'deki genişleme sahası 
ve bulaşma yüzdeleriyle bütün Türkiye'
deki 1955 -1956 yılları zararları yüzdesin? 
nin miktarına dair, Ziraat Vekilinden tah
rirî suali (7/219) 676 

6, — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, hayvancılığın inkişafı, kötü vasıf
ta olanlarının ıslahı ile yüksek verimli ve 
yüksek vasıfta hayvan yetiştirilmesi için 
nasıl çalışıldığına ve neler düşünüldüğüne 
dair, Ziraat Vekilinden tahrirî suali 
(7/223) ' . ' 992 
. . 7. — Malatya Mebusu Nuri Öeakeıoğ-
lu 'nun, İsparta ve Burdur havalisinde gül-
cüİüğü ihya ve diğer vilâyetlerde de teş
vik için bir program mevcudolup olmadı
ğına dair sualine Ziraat Vekili Esat Bu- . 
dakoğlu'mın tahrirî cevabı (7/213) 419,1036 

TAKRİRLER 
Afyon Karahisar (Murad Âli Ûlgen) 
1. — Arzuhal Encümeninin 13 . VI . 

1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3754 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/228) 199 

Aydın (Namık Gedik ve iki arkadaşı) 
2. — Münhal mebusluklar için bu sene 

ara seçimi yapılmaması hakkında (4/227) 201: 
223,238:241 

3. — Ruznamede görüşülecek mühim bir 
madde kalmadığından ve mebusların seçim 
bölgelerinde vatandaşlarla temaslarını te
min maksadiyle 1 Kasım 1956 Perşembe gü
nü saat 15 te toplanılmak üzere Meclis ça-
lışmalarma ara verilmesine dair (4/239) 

4. — Türkiye Büyük Millet ,Meclisinin 
çalışmalarına 15 Ağustos 1956 Çarşamba 
gününe kadar ara verilmesine dair (4/232) 

Bursa (Müfit Erkuyumcu) ve Bilecik 
(Yümnü Üresin) 

5. —• Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 3611 sayılı Kanunla değişti
rilen 10 ncu maddesiyle subay ve askerî 
memurların maaşları hakkındaki 5609 sa
yılı Kanunun 5838 sayılı Kanunla değişti
rilen 1 nci ve 2 nci maddelerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki 6557 sayılı Kanuna 

1026 

341 

ğeçiei bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin geriverilmesine dair (4/229) 200 

Bursa (Müfit Erkuyumcu ve 15 arka
daşı) 

*6. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı kanun
larla tadil edilen 15 nci maddesinin (1) işa
retli bendine bir fıkra eldenmesi hâkkıiıda 
kanun teklifinin geriverilmesine dair 
(4/230) 201 

Denizli (Baha Akşit) 
7. — Arzuhal Encümeninin 30 . V . 

1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
3716" sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/223) 9 

Giresun (Roğan Köynıen) 
8. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa 6216 sayılı Kanunla ekle
nen geçici 88 nci maddeye bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin geri ve- • 
rilmesine dair (4/235) 492 

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

9] — Ödünç, para verme işleri hakkında
ki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılması
na ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
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Sayfa 

dair kanun lâyihasını görüşmek üzere Mu
vakkat Encümen kurulmasına dair (4/225) 10 

îsmir (Mehmet Aldemir) ve Kocaeli 
(Nüzhet Akın) 

10.— -Türkiye Büyük Millet Meclisi 
memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifinin geri verilmesine 
dair (4/231) / 254 

Kırklareli (Şefik Bakay) 
11. ->- Ankara İnhisarlar Bira ve Şarap 

Fabrikalariyle bunlara bağlı imalâthane
lerin Atatürk Orman Çiftliğine devri hak
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine 
dair (4/226) ' 96 

Maarif Vekili (Ahmed özel) 
12. — Türk öğretmenler Bankası kanu

nu lâyihasının Maarif, Ticaret, Maliye ve 
Bütçe encümenlerinden beşer âza alınarak 
kurulacak Muvakkat Encümende müzake
re edilmesine dair (4/234) 370:371 

Muğla (Zeyyat Mandalinci) 
13.. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'in, 

gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifinin muvakkat 
bir encümende görüşülmesine dair (4/237) 791: 

' • ' ' • • 7 9 2 

Muğla (Zeyyat Mandalinci) 
14. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'in, 

Millî Korunma Kanununun 6731 sayılı Ka
nunla değiştirilen 31 nei maddesine bir bent 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Mu
vakkat bir encümende görüşülmesine dair 
(4/236) 791 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) 
15. — Müamtele Vergisi Kanununun 1 

ve 67 nci maddeleriyle aynı kanunun 4939 
sayılı Kanunla değiştirilen 92 nei maddesi
nin tadili hakkında kanun teklifinin gerive
rilmesine dair (4/233) 370 

Malatya (Nüvit Yetkin ve iki arkadaşı) 
16. — Üe Temyiz hâkimi ile on üç yük

sek dereceli hâkimin 'emekliye sevkı dolayı-
siyle tahkikat icrasına dair (4/207) 55 

Samsun (Ekrem Anıt) 
17. — Millî Korunma Kanununun 6731 

sayılı Kanunla değiştirilen 31 nci maddesi
ne bir bent eklenmesi hakkındaki teklifinin 
geriverilmesine dair (4/238) 921 

Sayfa 
Yozgad (Mahmut Ataman) 
18. — Arzuhal Encümeninin 4 . VI . 1956 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 3726 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesin© 
dair (4/224) 9 

Aydın (Cevat Ülkü) 
1. — Arsuhal Encümeninin 16 .1.1956 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 2586 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dâir (4/183) 105 

Aydın (Cevat Ülkü) ve (Nail Geveci) 
2. — Arzuhal Encümeninin 25 . I I . 1955 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 366 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/108) 199,420 

Erzincan (Tevfik Şenocak) 
3. — Devlet Şûrası Kanununun 2 nei 

maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkında 
•(4/146) 16:27 

Eskişehir eski Mebusu merhum (îşmaü 
Hakkı Çevik) 

4. — III Numara^ Muvakkat Arzuhal 
Encümeninin 15 . I I I . 1950 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 2123 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair (4/18) 97,383: 

. ". ' 398 
Sivas (Bahattin Örnekol) 

' 5. — Emekli, dul ve yetim aylıklarma 
zam yapılması^ hakkında 4992 sayılı Kanu
na ek 51Ö7 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin tefsiri hakkında (4/97) ' .9,97 

Tokad (Hulusi Bozbeyöğlu) 
6. — 7 Eamazan 1274 tarihli Arazi Ka

nununun 101 nci maddesinin tefsiri hakkın
da (4/220) 253,294:295 

Trabzon (Mahmut Göloğlu) 
7. —• Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli. 

Milletvekili Sırrı Belliöğlu'nun hükümlü 
bulunduğu cezanın affı hakkındaki 5765 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tefsiri 
hakkında (4/89) 27 

Van (Hilmi Burmaz) 
8. — Arzuhal Encümeninin 24 .1.1955 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 172 sayılı" 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/100) 100,419 
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ÎKLÎ1 TEKLİFLER 
Sayfa 

Afyon Karahisar (Osman Talu) 
1. —- Gider Vergileri Kanununun 68 

nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/360) 369 

Ankara (Âliye Temuçin) ve Giresun 
(Doğan Köymen) 

2. ~ Meslekî ve teknik öğretim okul
larında 30 liradan dun maaşla vazifeye 
başlatılan öğretmelerin intibakları hak
kında (2/357) 199 

Antalya (Burhanettin Onat) 
3. — Elektrometalürjide kullanılacak 

elektriğin her türlü vergi ve rüsumdan 
muafiyetine dair (2/367) 790 

Denizli (İsmail HadımUoğlu) ve (Baha 
Akşii) 

4. — Dahilî Nizamnamenin 93 ncü mad
desinin tadili hakkında nizamname tek-
tifi (2/348) 8 

Çorum (Mustafa Kemal Biberoğlu ve üç 
arlcadaşt) 

5. — 5998 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair (2/370) 790,920, 

1009 
Çorum( Mustafa Kemal Biberoğlu ve üç 

arkadaşı) 
6. — Şehir ve kasabalarda muhtar ve 

ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair 5671 sayılı Kanunun ek birinci mad
desinin değiştirilmesi ve aynı kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki 6010 
sayılı Kanunun ek birinci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesi hakkında (2/371) 791,920, 

1001:1009 
TAk7Ag(Hüsnü Oöktuğ) 
7. — Hudut otoritesi, hududun tanzi

mi ve kaçakçılığın men'i hakkında (2/356) 129 
Elâzığ (Selâhattin Toker) 
8. — Harcırah Kanununun 7 nei mad

desinin birinci bendinin değiştirilmesi 
hakkında (2/354) 129 

9. ~ Köy imamlarının kadroya alınma
sına dair (2/350) 53 

10. — Köyler imar Bankası Kanunu 
teklifi (2/351) 

11. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı, 
Kanuna muvakkat madde ilâvesi hakkın
daki 6724- sayılı Kanuna muvakkat ikin
ci bir madde eklenmesine dair (2/359) 

12. — Memur çocuklariyle, kimsesiz 
veya, yüksek kabiliyetli çocukların yurt
larda meccanen bakılmaları hakkında 
(2/361) 

Elâzığ (Selâhattin Toker) ve Çanakkale 
(Safaeddih Karanakçı) 

13. — Emniyet Umum Müdürlüğü kad
rosuna dâhil memurlara fazla mesai ücreti 
verilmesi hakkındaki 6564 sayılı Kanunun 
1 nei maddesinin tadiline dair (2/372) 

14. — Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanla
ra birer er tayını verilmesi hakkındaki 
4367 sayılı Kanuna ek «kanun teklifi 
(2/373) 

Erzincan (Veysel Varol) 
15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 6122 sayılı Kanunla 
değiştirilen 89 ncu maddesinin son fıkra
sının tadiline dair (2/364) 

Giresun (Abdullah tzmen) ve Ordu 
(Sabri îşbakan) 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 47 nei maddesine bir fık
ra eklenmesine dair (2/358) 

İdare âmirleri Balıkesir (Ahmet AV 
cabıyıkoğhı) ve İzmir (Mehmet Aldenıir) 

17. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin 
Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (2/355) 

Kocaeli (Kâzım Meriç) 
18. — Denizaltıcı ve dalgıçlık hizme

tinde bulunanlara tazminat verilmesine 
dair (2/365) 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sayfa 

53 

253 

369 

856 

920 

492 

199 

129 

624 



Sayfa 
Sandığı Kanununun 37 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/366). 624 

Kocaeli (Turan Güneş) ve iki arkadaşı 
20. — 1767 sayılı Kanuna ek 5142 sa

yılı Kanunun 6478 sayılı Kanunla değişti
rilen 1 nci maddesinin tadili hakkında 
(2/362) 369 

Konya (Ab dür rahman Fahri Ağaoğlu) 
21. — Dahilî Nizamnamenin bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında nizamna
me teklifi (2/352) . 53 

Konya (Mustafa Bağrıaçık) 
22. — Maliye Vekâleti kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanuna 4910 
sayılı Kanunla eklenen 4 sayılı cetvelin 
değiştirilmesine dair. (2/353) 94 

Konya (Sıtkı Salim Burçak) 
23. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti merkez ve taşra teşkilât ve müesse
seleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâ
tında çalışan sağlık memurlarının aylık 
dereceleri hakkında (2/349) 8:9 

Niğde (Cavit Kavurmacıoğlu) ve Çan
kırı (Takır Akman) 

24. — Dahiliye Memurları Kanununun 
2 nci ve 3 ncü maddelerini değiştiren 4089 
sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
ve 4089 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
ek 4329 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5354 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkında 
(2/363) 369 

Samsun (Ekrem Anıt) 
25. — Gayrimenkul kiraları hakkında

ki 6570 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/368) 790,791:792 

Samsun (Ekrem Anıt) 
26. — Millî Korunma Kanununun 6731 

sayılı Kanunla değiştirilen 31 nci madde
sine bir bent eklenmesi hakkında (2/369) 790, 

791,921 

Afyon Karahisar (Rıza Çerçel) 
27. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 8 nci maddesinin (h) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (2/231) 856 : 

857,1021:1023 

Amasya (Mustafa Zer en) 
28. — Pasaport Kanununun 14 ncü 

maddesinin (B) bendine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/10Q) 72:73 

29. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir mucide 
eklenmesine dair (2/210) 253,324 

Ankara (Ramiz Eren) 
30. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 37 nci madde
sinin tadili hakkında (2/126) 709 

Antalya (Kenan Akmanlar) 
31. — Askerî memurların subay sınıfı

na nakilleri hakkında (2/285) 199,290:294 
Antalya (Burhanettin Onat) 
32. — Vakıflar İdaresini ıslah için bir 

Danışma Kurulu teşkiline dair (2/32) 102:105,143 
33. — Zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri

nin aşılattırılmadı hakkındaki 3573 sayılı 
Kanunun Anteb fıstığı ve harnupluklara 
da teşmili hakkında (2/56) 136 

Bolu (Fahri Belen) 
34. — Millî Müdafaa Vekâletine ait bi

na ve arsalardan bâzılarının satılması ve 
bunların bedeli ile yeni garnizonlar kurul
ması ve bâzı garnizonların ıslahı hakkında 
(2/23) 9,56:62,66,81,82:85 

Burdur (Fethi Çelikbas ve 18 arkadaşı) * 
35. — Türk Ceza Kanununun 481 nci 

maddesinin tadiline dair (2/132) 101:102 
Burdur (Mehmet özbey) 
36. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 102 ve geçici 30 ncu 
maddelerinde yazılı müracaat için yeniden 
altı aylık müddet daha verilmesi hakkında 
(2/43) 98:99,142:143 

Bursa (Müfit Erkuyumcu ve 15 arka
daşı) 

37. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı 
kanunlarla tadil edilen 15 nci maddesinin 
(1) işaretli bendine bir fıkra eklenmesi 
hakkında (2/253) 129,201 

Bursa (Müfit Erkuyumcu) ve Bilecik 
(Yümnü Üresin) 

38. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 3611 sayılı Kanunla değiştiri
len 10 ncu maddesiyle subay ve askerî me
murların maaşları hakkındaki 5609 sayılı ' 



Sayfa ı 
Kanunun 5838 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci ve 2 nci maddelerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki 6557 sayılı Kanuna ge- : 
cici bir madde eklenmesine dair (2/271) 200 

Çanakkale (Servet Sezgin) : 
39. — Süleymanoğlu Rüstem Çetinka-

. ya'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ- : 

lanması hakkında (2/124) 99 
Denizli (A. Hamdi Pancar) 

- 40. — Askerî Ceza Kanununun 150 nci İ 
maddesinin 2908 sayılı Kanunla yürürlüğe 
konan 3 sayılı bendinin değiştirilmesine da
ir (2/47) 9,141:142 

41. — Hâkimler Kanununun 70, 71 ve 
73 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair . 
(2/281) ' 129,279:288 

Denizli (Baha Ak.pt) | 
42. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti teşkilât ve memurin Kanununa ek 
kanun teklifi (2/179) 54,111:112 

43. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi
ne (L) fıkrası eklenmesi hakkında (2/69)" 709 

Elâzığ (Selâhattin Toker) ve Konya 
(Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) 

44. — Türk Ceza Kanununun 481 nci 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi 

* (2/185) 101:102 
Elâzığ (Mehmet Şevki Yazman) ve 

(Hüsnü Göktuğ) 
45. — Askerî adlî hâkimlere hâkim taz

minatı verilmesi hakkında (2/200) 53:54,108: I 
110,116,120:123 

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

46. — Hâkimler Kanununun 16, 22 ve 
43 ncü maddelerinin tadiline ve 58 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair (2/339) 129, 

279:288 
Gazianteb (Süleyman Kuranel) ve Ma-

raş (Mazhar özsoy) 
47. — Gaziantebli Sakıp Nazlı'ya vatani 

hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun teklifi (2/86) 99:100 

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

(2/78) 73:81,112:116,133:136, 
138,143,160:163 I 

t Sayfa 
Giresun (Abdullah îzmen) 
49. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak

kındaki Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair (2/277) 70:72 

50. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 5464 sayılı Kanunla muaddel 81 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

| (2/174) 72 
Giresun (Doğan Köymen) 
51. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

I Sandığı Kanununa 6216 sayılı Kanunla 
eklenen geçici 88 ncî maddeye bir fıkra 
eklenmesi hakkında (2/256) 492 

İzmir (Abidin T ekon) 
52. — 3460 ve 6212 sayılı kanunların 

şümulü dışında kalan umumi ve hususi 
bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli mü
esseseler, sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete aidolan şirket ve kurumlarla bele
diyeler ve bunlara bağlı teşekküllere ait iş 
yerlerinde çalışan işçilere ilâve tediye ya
pılması hakkındaki Kanunun 1 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair (2/218) 97 

İzmir (Halûk Ökeren ve 8 arkadaş) 
53. — 3116 sayılı Orman Knununun 

71 nci maddesine biı fıkra eklenmesine dâir 
(2/340) 316,377 

İzmir (Mehmet Aldemir) ve Kocaeli 
(Nüzhet Akm) 

54. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi 
memurları teşklâtı hakkındaki 5509 sayılı 

I Kanuna ek Kanun teklifi (2/332) 254 
Kastamonu (Muzaffer Kuşakçıoğlu) 
55. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa geçici bir madde ilâvesine 
dair (2/196) 129,289:290 

Kayseri (Hakkı Kurmel) 
56. — Askerî adlî hâkimlere hâkim taz-

j minatı verilmesi hakkında (2/238) 53:54,108: 
I . 110,116,120:123 
I Kırklareli (Şefik Bakay) 

57. — Ankara İnhisarlar bira ve şarap 
! fabrikalariyle bunlara bağlı imlâhane ve 
j imlâthanelerin Atatürk Orman Çiftliğine 
[ devri hakkında (2/292) 96 

Kocaeli (Cemal Tüzün) 
58. — Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San

dığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
(K) bendinin tadili hakkında (2/312) 54:55 

http://Ak.pt
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Kocaeli (Sadettin Yalım) 
59. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair olan 6311 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/95) 99 

Konya (Abdiirmhman Fahri Ağa-
oğlu) 

' 60. — Muamele Vergisi Kanununun 1 
ve 67 nci maddeleriyle aynı kanunun 4939 
sayılı Kanunla değiştirilen 92 nci maddesi
nin tadili hakkında (2/208) 370 

61. — Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 449 ncu ve 
450 nci maddelerinin meriyetten kaldırıl
ması hakkında (2/209) 105:108 

62. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi 
hükmünden, tâyin ve denetlenmesi Millî 
Eğitim Vekâletine ilişkin özel Türk okulla
rı öğretmenlerinin de faydalanmaları hak
kındaki 6014 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair (2/236) 129,419:420 

Muğla (Yavuz Faşamehmetoğlu) 
63. — ilk ve orta tedrisat muallimleri

nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun 5P91 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (B) fıkrasının 
tadili hakkında (2/181) 929:921,1010:1012 

Niğde (Hasan Hayati Ülkü) 
64. — Hayvan hırsızlığının men'i hak

kındaki 5617 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin tadiline dair (2/270) 99 

Bize (Ahmet Morgu) 
65. — Maarif Vekâletine bağlı meslek 

okulları öğretmenleri hakkında 3007 sayılı 
Kanunun 7 ve 8 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair (2/309) 856,1009:1010 

Sayfa 
Seyhan (Sinan Tekelioğlu) 
66. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (2/199) 27,129,225:226 

Sinob (Nuri Sertoğlu ve iki arkadaşı) 
67. — Muamele Vergisi Kanununun 

5668 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci mad
desinin A fıkrasına bir hüküm eklenmesine 
dair (2/51) 278 

Tekirdağ (Samim Yücedere) ve İstan
bul (Necini Ateş) 

68. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 
6570 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hak
kında (2/290) 69:70 

Tunceli (Arslan Bora) 
69. — Askerî adlî hâkimlere hâkim taz

minatı verilmesi hakkında (2/242) 5054,108: 
110,116,120:103 

Zonguldak (Cemal Kıpçak ve 18 arkadaşı) 
70. — Sermayesinin tamamı Devlet tara

fından verilmek suretiyle kurulan iktisadi 
Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve muraka
beleri hakkındaki 3460 sayılı Kanunun 6 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/183) 97 

Zonguldak (Sebati Ataman) 
71. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/305) 856 

Zonguldak (Suat Başol) 
72. — İ l l i 1 sayılı Askerlik Kanununa ek 

kanun teklifi (2/342) 130,223:225 
73. — Umumi mülhak ve hususi bütçeli 

dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müessese
leri, sermayesinin yansından fazlası devlete 
aidolan şirket ve kurumlarla, belediyeler ve 
bunlara bağlı teşekküllere ait iş yerlerinde 
çalışan işçilere ilâve tediye yapılması hak
kında (2/217) 9,62:69,75,81,86:89 

T£ZKjfixv£lıj3R 
BAŞVEKALET TEZKERELERİ 

Greriverme istekleri 

1. — Büyükdere Kibrit fabrikası civa
rındaki arazinin Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına devri için İnhisarlar Umum 

Müdürlüğüne salâhiyet verilmesine dair 
kanun lâyihasının geriverilmesi hakkında 
(3/412) 624:625 

1. 

Muhtelif 

Ankara Mebusu Osman Şevki Çi-



Sayfa 
çekdağ'ın, vefat ettiğine dair (3/410) 527 

2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1953 yılı mütedavil sermaye hesaplarına 
mütaallik bilanço ile murakıp raporları
nın gönderildiğine dair (3/409) 526 

3. — İzmir Mebusu Ekrem II ayri Üs-
tündağ'ın vefat ettiğine dair (3/389) 130 

4. — Millî Korunma 1953 yılı bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/390) 199 

Tefsir talepleri 

1. — 6290 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desindeki «Teminatın verildiği tarihten 
başlamak üzere» kaydının, bu kanunun 
meriyete girmesinden evvel 5383 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesine tevfikan tek
rar ihracı kaydiyle muvakkaten yurda 
ithal edilen eşyanın vergileri için alman 
teminat mektuplarındaki faiz şartına teş
mil edilip edilmiyeceği hususunun tefsi
rine dair (3/307) 200,381 

2. — Vakıflar Kanununun 44 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/279) 15:16 

Ölüm cezaları 
1. — Bartın'ın Akgöz köyünden Ali

oğlu Ahmet Nazlı'mn ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/378) 9,54,108 

2. — Bartın'ın Amasra nahiyesinin Ça
nakçılar köyünden Hüseyinoğlu İsmail Ak-
kaya'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/385) 94 

3. — Bolvadin'in Çay bucağının Aşağı 
mahallesinden Velioğlu Himmet Sarıkan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/384) 94 

4. — Diyarbakır'ın Matrani köyünün 21 
numaralı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu 1341 
doğumlu Kasım Atlan'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/399) 369 

5. — Hafik'in Pirhüseyin köyünden 
Alioğlu Mehmet Karataş'm ölü mcezasma 
çarptırılması hakkında (3/386) 94 

6. —- İnegöl'ün Elmaçayır köyünün 24 
numaralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 1935 
doğumlu Bayram Ali Yeşil'in ölüm cezası
na çarptırılması hakkında (3/400) 369 

7. — Suriye'nin Kamışlı kazasının Kür-
kend köyünün 61/15 numaralı hanesinde 

Sayfa 
kayıtlı Mehmetoğlu 1908 doğumlu Bişar 
Saruhan'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/401) 369 

8. — Vize'nin Bulaca mahallesinden 
Raşitoğlu Hüseyin Tıkız'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/388) - 95 

1. — Alanya'nın Sapadere köyünden 
Mustafaoğlu Hasan Yılmaz'ıh Ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/331) 100 

2. — Bigadic'in Kargın köyünden îsma-
iloğlu Adem Güler'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/333) 100:101 

3. — İzmir'in Karşıyaka nahiyesinin 
Sırali mahallesinden Ismailoğlu İzzet Çam-
lıdere'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/334) 100 

4. — Kars'ın Posof kazasının Cilvana 
nahiyesine bağlı Cilvana köyünün 27 sayı
lı hanesinde kayıtlı Aydmoğlu Osman Te-
kin'on ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/336) 100 

5. — Kars'ın Sarıkamış kazasının Kara-
kurt nahiyesinin 54 sayılı hanesine kayıtlı 
Nazımoğlu İsrafil Karadağ diğer adı İs- . 
mail Karadağ'ın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında (3/335) 100 

Teşriî masuniyetler 
L — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/379) ' " . 9 

2. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/404) 526 

3. — İstanbul mebusları Ziya Köktürk 
ve Seyfi öögen'in teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması hakkında (3/405) 526 

4. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/380) : 9 

5. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'-
m teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/397) • 33 

6. — Konya Mebusu Ahmet Koyuncu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair (3/406) 526 

7. — Konya Mebusu Mekkî Keskin, Si-
ird Mebusu Suat Bedük ve İstanbul Mebu-



- 43 
Sayfa 

su Seyfi Gögen'in teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılmasına dair (3/407) 526 

8. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/381) 9 

9. — Siird Mebusu Suat Beduk'ün teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/387) 94:95 

10. — Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/382) 9 

11. —-r Urfa Mebusu Aziz özbay'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/391) 199 

12. — Zonguldak Mebusu Hakki Hilâl* 
ci'nin teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair (3/408) 526 

1. — Ankara Mebusu Dağıstan Biner-
bay'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/200) 36 

2. — Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel•-
in- teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/213) 35 

3. — Erzurum Mebusu Esat Tuncelİn 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/249) 33 

4. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/167) 35 

(3/295) 34 
(3/296) . •- • 34 
5.'— Gazianteb Mebusu Selâhattin Ün-

•lü'nün teşrii masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/346) 38:39 

6. — Hatay Mebusu Sekip inal'm teş
riî ; masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/310) 35 
. , 7.'.—- Hatay Mebusu Şemsettin Mursal-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/217) • 35 

8.— İstanbul Mebusu Ziya KÖkturk ve 
Siird Mebusu Suat Beduk'ün teşriî masuni
yetlerinin kaldırılmasına dair (3/300) . 3 3 

9. —- îzmir ^Mebusu Rauf Onursal'm 
teşrîî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/219) 33 

10. —- Kars Mebusu îbrâhim Us'un teş-

Sayf a 
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/326) . 34:35 

11. — Kars Mebusu Sırrı Atalay.'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/327) 36:87 

12. — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 
Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair 
(3/328) 37;38 
(3/370) ' • - • . 3 8 

13. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/347) 39 
(3/371) . 40 

14. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/220) 35 

15. — Kırşehir Mebusu Osman Alişir-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında (3/329) 37 

16. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/348) 39 
(3/349) ' , - . - . 37 
(3/350) -39 

17. — Kocaeli Mebusu Sefer Göksel'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/351) 40 

18. -— Konya Mebusu M. Rüştü özal '-
m teşriî masuniyetinin kaldırılması hak- • 
kmda (3/22.1) _ 3 5 

19. — Konya Mebusu Mustafa Bağrı-
açık 'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
na dair (3/298) 36 

20. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/177) • 37:38 
(3/187) 36 

21. — Malatya Mebusu Kâmil Kırık-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında (3/222) 34 
(3/352) 38 
(3/353) . 3 8 

22. — Siird Mebusu Suat Beduk'ün 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/311) 35:36 

23. — Siird Mebusu Veysi Oran'm 
teşriî masuniyetinim kaldırılmasına dair; ; 
(3/226) ' . ' 3 6 
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.34.. —fekirdağ Mebusu Fethi Mah
raydı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı fc«ktafe (3/227) 33 

W, — U ı ^ Mebusu Asiz özbay'ın teş
rif masuniyetinm kaldırılmasına dair (3/825.) 83: 

34 
(3/312) 40 
26. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl '•-

cı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda (3/231) 3$ " 

27. — ^nguldak Mebusu Hakkı Hilâr-
cı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair (3/285) 34 

.B . M, MBC&İŞI MYA&ETÎ ^ Z K E R E S l 
1. — Sayın îaebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi hakkında (3/383) 95:96 

IHMANI MlIHASEBAT &EÎSLÎÖÎ 
TEZKERŞlSt 

. 1. —Ankara üniver»itesinin 1954 büt
çe yılı hesabı t katline ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/394) 253 

2. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1954 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat 'beyannamesinin sunulduğuna 
dair (9/397) 369 

3. —vDevJei Hava Yolları Umum Mü-
dürlflğîihün 1954 malî yılı hesabı katîsine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/398) 369 

4. —Devlet ^.^leıi.UmıınitJ^^âirlIi-T' 
, günün 1954 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sıuıuiduğuna 
dair (3/395) 253 

5. — Muv&zenei uımoımiyeye d£hil da
irelerin 1954 malî yılı hesabı katilerine ait 
umumi .mutabakat .bey^nnain^sinln sunul
duğuna, dajr (3/396) , 315 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe 
yıl^rî^abı:Jkatî^inö ait n$rt$bakat beyan
namesinin şujiul^tttnna dair (3/95) 95,131,136, 

143,148:151 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

Işleto&e Tfeunı; Möd&öüğünün ;1952 malî 
yılı hesabı katîsine ait mutabakat beyanria-

Sayfa 
meşinin sunul'duğuna dair (3/84) 95,131432, 

136,14^152:155 
3. -— Karayolları Umum Müdürlüğünün 

1953 malî yılı hesabı katîsine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dâir 
(3/254) " 316,371:372,37^399,408:411 

4. — Muvazenei Umumiyeye dâhil dai
relerin 1953 malî yılı hesabı 'katisine ait 
umumi mutabakat 'beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/284) ; 369,420,437,454,455:458 

5. — Mülga Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Umum Müdürlüğünün 
1953 bütçe yılı 4 ay 29 günlük hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dâir (3/224) 95,132:133,137,143,156:159 

KİYASETİ.CUMHUR TEZKERELERİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Da

hiliye Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili 
. Eteni Menderes'le birlikte Afganistan'a ya
pacakları resmî ziyaretten avdetlerine ka
dar, Başvekilliğe İşletmeler Vekili Samet 
Ağaoğiu'nun, Dahiliye Vekiline Devlet Ve
kili Celâl Yardımcı'nın ve Hariciye Vekil
liğine Devlet Vekili Emin Kalafat 'in vekil
lik edeceklerine dair (3/402) 370 

2. — Londra'ya giden Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarkan'ın avdetine kadar kendi
sine işletmeler Vekili Samet Ağaoğlu 'nun 

•vekillik edeceğine dair (3/393) 200 
3. — Maliye Vekili Nedim ökmen?in 

istifa ettiğine ve Maliye Vekâleti Vekilli
ğinin Başvekil Adnan Menderes tarafın
dan ifa edileceğine dair (3/411) 624' 

4. '— Vazife ile Cenevre'ye gi4en Adli
ye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün avde
tine kadar kendisine Devlet Vekili Cemil 
Bengü'nün vekillik edeceğine dair (3/403) 370 

ENCÜMEN REİSLİKLERİNDEN GELEN 
TEZKERELER 

Ticaret Encümeni Reisliği teskeresi 
1.— İşçi Sigortaları Kurumu Kanu

nunun 5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci 
maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyi
hasının, ödünç para verme kanunu lâ
yihası ile birlikte görüşülmek üzere Mu
vakkat Encümene verilmesine dair (3/392) 201 
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SABIK ZABCT HULÂSALARI 
Sayfa 

29 . V I ' . 1956 tarihli 83 ncü İnikat 
zaptının hulâsası 6:8 

2 . VII . 1956 tarihli 84 ncü inikat 
zaptının hulâsası 50:53 

4 . VII . 1956 tarihli 85t nci inikat . 
zaptının hulâsası 94 

6 . VII . 1956 tarihli 86 ncı İnikat 
zaptının hulâsası 127:129 

9 . VII . 1956 tarihli 87 nci İnikat v 

zaptının hulâsası 198:199 
11 . VII . 1956 tarihli 88 nci İnikat 

zaptının hulâsası . 252 
13 . VII . 1956 tarihli 89 ncu inikat 

zaptının hulâsası . 314:315 
16 .. VII . 1956 tarihli 90 ncı inikat 

zaptının hulâsası 367:368 
15 . VIII . 1956 tarihli 91 nci İnikat 

zaptının hulâsası 418:419 
17 . VIII . 1956 tarihli 92 nci inikat 

zaptının hulâsası 460 
18 . VIII . 1956 tarihli 93 ncü inikat 

zaptının hulâsası 492 

Sayfa 
20 . VIII . 1956 tarihli 94 ncü inikat 

zaptının hulâsası 526 
21 . VIII . 1956 tarihli 95 nci inikat 

zaptının hulâsası 560 
22 . VII I . 1956 tarihli 96 ncı inikat 

zaptının hulâsası 592 
23 . VIII . 1956 tarihli 97 nci İnikat 

zaptının hulâsası - 624 
24 . VIII . 1956 tarihli 98. nci. înikst. 

zaptının hulâsası 676 
25 . VIII . 1956 tarihli 99 jıcu inikat 

zaptının hulâsası 708 
27 . V I I I . 1956 tarihli 100 ncü İnikat 

zaptının hulâsası 790 
28 ..- VIII . 1956 tarihli 101 ncı İnikat 

zaptının hulâsası 85*6 
29 . VIII . 1956 tarihli 102 nci inikat 

zaptının hulâsası 92Ö 
31 . VIII . 1956 tarihli 103 ncü inikat 

zaptının hulâsası 991:952 
1 . -IX . 1956 tarihli 104 ncü son in i 

kat zaptının hulâsası 1027:1028 

YOKLAMAUUl 
10 
54 
95 
130 
200 
254 
317 
370 
419 
460 
492 

527 
560 
592 

624,649 
677 

700,734 
791,818 
857,884 
921,948 

992 
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34 
35 
3.7, 
78 

103 
107 

Sütun 

2 
2 
2 
1 
1 
1. 

Satır 

32 
13 
36 
• 2 

41 
3 

TASHİHLER 
Yanlış 

Kabul edilmiştir. 
Maddeyi 
(36) karar 
Kabul edilmiştir. 
inerce 

. ihsan 

Doğru 

Kabul edilmemiştir. 
Mazbatayı 
(36) numaralı Karar 
Kabul edilmemiştir, 
Merce 
İlhan 

29.fi/nci sayfanın birinci sütununun 8 nci satırından sonra şu ibare ilâve edilecektir : (Reis — 
Heyeti umumiy esini reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Heyeti umumiyesi kabul edil
miştir.) 

322 2 „ 18 etmektedir. etmemektedir. 
341 2 8 Muhasebei Umumiye Muvazenei Umumiye 
373 ncü sayfanın birinci sütununun 8 nci satırından sonra şu ibare ilâve edilecektir : (Lâyiha

nın birinci müzakeresi bitmiştir.) 
547 
547-
637 
884 
931 

1002 

1 
2 
1 

— 
1 
2 

47 
21 
5 
o 
4 

45 

1 
madde 
(Antalya) 
Açılma saati : 
90 
ettiğini 

: 15,10 

î 
fıkra 
(Muğla) 
Açılma saati : 
80 
ettiğinizi 

: 17,10 

1014 ncü sayfanın birinci sütununun 29 n,cu satırına aşağıdaki ibare ilâve edilecektir : (Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.) -

Sayfa 
Diğer, tashihlerin.bulunduğu sayfalar 

47,119,147,237,295,407,454,589,750 

http://29.fi/nci


Söz alanlar 

Sayfa 
Halit Ağanoğlu (Trabzon) - Orman 

Kanunu münasebetiyle- GG9 
A. Fahri Ağaoğlu (Konya) - 5423 sayılı 

Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 
5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi 
hakkındaki 6532 sayılı Kanunim bâzı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 993,995 

— Gider Vergisi Kanunu münasebe
tiyle 228,254,257,259 

— 32 vatandaşın öldürülmesi dolayı-
siyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa ve
killeri hakkında Meclis Tahkikatı açılıp 
açılmamasına dair Arzuhal Encümeni maz
batası ile Eskişehir eski Mebusu merhum 
ismail Hakkı Çevik'in III numaralı Mu
vakkat Arzuhal Encümeninin 15 . III . 1950 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2123 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası münasebetiyle 393,395,396 

— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 449 ncu ve 450 nci 
maddelerinin meriyetten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 105 

—- Yaralamaya sebebiyet vermekten 9 
ay hapis ve 1 500 lira ağır para cezalarına 
hükümlü Can Beylunioğlu hakkındaki Ad
liye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 381 

Samet Ağaoğlu (İşletmeler Vekili) -
Devlet ve una bağlı müesseselerde çalışan 
işçilere ilâve tediye yapılması ve 6452 sa
yılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin kaldırılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 64,65 

Sayla 
Hüseyin Agun (Rize) - Orman Kanunu 

münasebetiyle 421,448,506,509,533,540,544,547, 
553,555,562,577,578,595,59f7,600,622/625,628, 
637,643,647,649,652,655,656,660,661,662,665,-
667„671,678,680,682,686,687,691,693,714,726, 
727,731,732,736,739,740,741,745,746,804,926, 

936,938,946 
İzzet Akçal (Rize) - İstimlâk Kanu

nu münasebetiyle 843,844 
— Kakakçılığın men ve takibine dair 

1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun münasebetiyle 899,902, 

908,911 
— Orman Kanunu münasebetiyle 579,586, 

599,601,606,616,622,651,655,^48,701,702,704, 
717,718,721,728,730,732,736,737,79*6,799, 

800,801,805,806,928,929,941,945,953 
Tahir Akman (Çankırı) - Gayrimenkul 

kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra ile bir bent ek
lenmesine dair kanun münasebetiyle 70 

— Orman Kanunu münasebetiyle 951 
Refet Aksoy (Ordu) - tik ve Orta Ted

risat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 1702 sayılı Kanunun 2517 
ve 3313 sayılı kanunlarla muaddel 3 
ncü maddesinin (A) fıkrası ile aynı ka
nunun 1880 ve 2517 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin 5991 sayılı 
Kanunla tadil edilen (B) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle 1011 

— Orman Kanunu münasebetiyle 543,548, 
551,556,567,570,583,596,600,641,050,658, 

665,673,681,682,685,686,6910,699,718, 
725,726,728,736,743,745,749,800,801, 

803,806,809,810,811,922,924,925,927,928, 
930,934,940,941,942,943,944,949,959 
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— Temsil ödeneği Kanununun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 322 

Reşat Akşemsettinoğlu (Bolu) - Bur
dur Mebusu Mehmet Özbey'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
102 ve geçici 30 ncu maddelerinde yazılı 
müracaat, için yeniden altı aylık müddet 
daha verilmesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 98 

— Devlet Orman işletme ve fabrikaları
nın tomruk ve kereste piyasa satışları hak
kındaki Kanun münasebetiyle 335 

— Orman Kanunu Münasebetiyle 531,533, 
538,544,056,502,569,588,609,629,656,667,670, 
679,6'84,692,699,700,704)713,720,798,794,810, 

923,924,932,935,938,955,956 
Baha Akşit (Denizli) - Sıhhat ve İçti

mai Muavenet Vekâleti teşkilâtı hakkındaki 
3017 sayılı Kanuna ek Kanun münasebe
tiyle 112 

Basri Aktaş (Kastamonu) - Orman Ka
nunu münasebetiyle 626 

îhsan Aktürel (Yozgad) - Hâkimler 
Kanununun 16, 22, 58, 70, 71 ve 73 ncü 
maddelerinin tadiline ve 58 nci maddesine 
de 3 ncü fıkra eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 281,282,283,284,285,286,287 

— İstimlâk Kanunu münasebetiyle 836,837, 
844,861,864,868,872,879 

Ferid Alpiskender (Tekirdağ) - İstimlâk 
Kanunu münasebetiyle • 857,963,965 

— Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair Kanun münasebetiyle 904 

— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası münasebetiyle 37 

— Vakıflar Kanununun 44 ncü madde
sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Maliye, Dahiliye, ve Adliye encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 15 

Nureddin Fuad Alpkartal (Çanakka
le) - Atom Enerjisi Komisyonu kurulması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 373 

Sayfa 
— Kuzey - Atlantik Andlaşmasına Ta

raf Devletler arasında atom ile ilgili ma
lumat sahasında iş birliğine dair Anlaşma 
ve ekinin tasdikine dair Kanun münase
betiyle 1017 

Ekrem Anıt (Samsun) - Sınır, kıyı ve 
karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve 
kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahi
liye Vekâletine devri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 326 

Pertev Arat (İzmir) - Askerî memurla
rın subaylığa nakilleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 291 

Vacid Asena (Balıkesir) - Orman Ka
nunu lâyihası münasebetiyle 561,602,606,622, 

654,666,668,671,673,697,698,702,703,704,717, 
• 721,725,729,733,739,744,928 

A. Feyzi Atahan (Hatay) - Orman Ka
nunu münasebetiyle 654,656 

Sebati Ataman (Zonguldak) - Aydın 
Mebusu Namık Gedik ve iki arkadaşının, 
münhal mebusluklar için bu'sene ara se
çimi yapılmaması hakkındaki takriri mü
nasebetiyle 209,210,211 

— İstimlâk Kanunu münasebetiyle 828,888, 
969 

— Orman Kanunu münasebetiyle 532,944 
— 32 vatandaşın öldürülmesi münaseb

etiyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa ve
killeri hakkında Meclis tahkikatı açılıp 
açılmamasına dair Arzuhal Encümeni maz
batası ile Eskişehir eski mebusu merhum 
İsmail Hakkı Çevik'in III Numaralı Mu
vakkat Arzuhal Encümeninin 16.111.1950 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2123 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası münasebetiyle ' 396 

Yusuf Aysal (Uşak) - Orman Kanunu 
münasebetiyle 544 

Hidayet Aydmer (Konya) -Hâkimler 
Kanununun 16, 22, 58, 70, 71 ve 73 ncü 
maddelerinin tadiline ve 58 nci maddesine 
de 3 ncü fıkra eklenmesine dair Kanun 
münasebetiyle 286 

— İmar Kanunu münasebetiyle 135 
— İstimlâk Kanunu münasebetiyle 858,864, 

865,867,871,872,873,874,875,881,884,887, 
891,896,961,964,965,967 
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— Orman Kanunu münasebetiyle 550,561, 
927,947 

Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Şehir 
ve kasabalarda muhtar ve ihtiyar heyetle
ri teşkiline dair olan Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 

Kemal Balta (Rize) - Askerî memur
ların subaylığa nakilleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 292,293 

— Devlet orman işletme ve fabrikala
rının tomruk ve kereste piyasa satışları 
hakkındaki Kamı ı Münasebetiyle 334 

— Orman Kanunu münasebetiyle 545,648,950 
Suat Başol (Zonguldak) - 1111 sayılı 

askerlik Kanununa ek Kanun münasebe
tiyle 224 

— Devlet ve ona bağlı müesseselerde 
çalışan işçilere ilâve tediye yapılması ve 
6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin kaldırılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 64,68 

. Enver Batumlu (Seyhan) - Kars Me
busu İbrahim Us'un, teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen nıaz- ' 
batası münasebetiyle 34 

— Malatya Mebusu Ahmet Fırat hak
kında yapılmak istenen takibat ve muha
kemenin devre sonuna bırakılmasına dair 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Encümen mazbata
sı münasebetiyle 31 

Nâzım Batur (Kastamonu) - Orman 
Kanunu münasebetiyle 432,534,536,542,644,648, 

725,726,730,746,792,941,942 
Bekir Baykal (Ordu) - Ormian Kanu

nu münasebetiyle 472,530,536,539,545,548,573, 
600,603,639,626,681,682,683,686,711,741, 

746,792,939 
Hikmet Bayur (Manisa) - Millî Müda

faa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sarfiyat 

Sayfa 
maddelerinin kaldırılması hakkındaki 
5671 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair 6010 sayılı Kanu
nun ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu knaıına muvakkat bir madde eklenme
si hakkındaki Kanun münasebetiyle 1007 

icrasına ve bu vekâletçe kullanılan gayri-
menkullerden lüzumu kalmıyanların satıl
masına salâhiyet verilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 59 

M. Cemil Bengü (Devlet Vekili) - Aydın 
Mebusu Namık Gedik ve iki arkadaşının, 
münhal mebusluklar için bu sene ara seçi
mi yapılmaması hakkındaki takriri müna
sebetiyle 208,209 

M. Cemil Bengü (Devlet Vekili ve Ad
liye Vekil Vekili) - istimlâk Kanunu mü
nasebetiyle 968 

— 32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiy-
le eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri 
hakkında Meclis tahkikatı açılıp açılmama- . 
sına dair Arzuhal Encümeni mazbatası ile 
Eskişehir eski Mebusu merhum İsmail Hak
kı Cevik'in I I I numaralı Muvakkat Arzu
hal Encümeninin 15 . I I I . 1950 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 2123 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 395 

Kemal Biberoğlu (Çorum) - Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 4 
neti ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna muvakkat iki madde eklen
mesine dair Kanun münasebetiyle 71 

— 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunu
nun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddeleri
ne fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle 995 

— İstimlâk Kanunu münasebetiyle 813,814, 
815,821,825,828,841,843,866,886 
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— Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta- ' 
diline ve bu kanuna, bâzı maddeler eklen
mesine dair Kanun münasebetiyle 912 

— Orman Kanunu münaseebtiyle 607,616, 
618,740,741,930 

— Şehir ve kasabalarda muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkındaki 
5671 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair 6010 sayılı Kanu
nun ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 1003 

Said Bilgiç (İsparta) - Hâkimler Ka
nununun 16, 22, 58, 70, 71 ve 73 ncü mad-
deelrinin tadiline ve 58 nci maddesine de 
3 ncü fıkra eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle • 283,284 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Aydm Me
busu Namık Gedik ve iki arkadaşının, 
münhal mebusluklar için bu sene ara seçi
mi yapılmaması hakkındaki takriri müna
sebetiyle 205 

— Şehir ve kasabalarda muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkındaki 
5671 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair 6010 sayılı Kanu
nun ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 

Süleyman Çağlar (Kastamonu) - Or
man Kanunu münasebetiyle 470,532,574,578, 

663,723 
Şefik Çağlayan (Muş) - Devlet Orman 

İşletme ve fabrikalarının tomruk ve ke
reste piyasa satışları hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 333 

— Orman Kanunu münasebetiyle 515,532, 
534,537,585,643;652,656,670,683,709,732, 

802,924,937,948,954 

Sayfa 
bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 1004 

Behzat Bilgin (İzmir) - Erzincan Me
busu Tevfik Şenocak'm, Devlet Şûrası Ka
nununun 2 nci maddesinin (F) fıkrasının 
tefsiri hakkındaki takriri ve Dahiliye, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle 16,21,23 

— Gider Vergisi Kanunu münasebe
tiyle 231,257,258,259 

Hamdi Bozbağ (Giresun) - İstimlâk 
Kanunu münasebetiyle 821, 822,862,803 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - Aydın 
Mebusu Namık Gedik ve iki arkadaşının , 
münhal mebusluklar için bu sene ara seçi
mi yapılmaması hakkındaki takriri müna
sebetiyle 205,206,209,210,211,212,213,216 

A. Galip Bubik (Kütahya) - 5423 sa
yılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılma
sı ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâ
vesi hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair Kanun münase
betiyle 999 

Esat Budakoğlu (Ziraat Vekili) - Dev
let Orman İşletme ve fabrikalarının tom
ruk ve kereste piyasa satışları hakkında
ki Kanun münasebetiyle 338 

— Orman Kanunu münasebetiyle 511,569, 
605,606,616,689,095,696,700,746 

Mecit Bumin (Çoruh) - Orman Kanunu 
münasebetiyle 666,067,680 

İsmail Selçuk Çakıroğlu (Bilecik) - Or
man Kanunu münasebetiyle 453,455,460,465, 

548,566,575,950 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Aydın Me
busu Namık Gedik ve iki arkadaşının, 
münhal mebusluklar için bu sene ara se
çimi yapılmaması hakkındaki takriri mü
nasebetiyle 203,206,208,214 

Hilmi Çeltikçioğlu (Çoruh) - Qrman 

ç 
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Sayfa 

Kanunu lâyihası münasebetiyle 660,668,669, 
670,939 

Kenan Çığman (Çanları) - 32 vatan
daşın öldürülmesi dolayısiyle eski Dahili
ye ve Millî Müdafaa vekilleri hakkında 
•Meclis Tahkikatı açılıp açılmamasına dair 
Arzuhal Encümeni mazbatası ile Eskişehir 
eski Mebusu merhum ismail Hakkı Çe
vik'in I I I numaralı Muvakkat Arzuhal 
Encümeninin 15 . III . 1950' tarihli hafta-

Sayfa 
lık karar cetvelindeki 2122 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takri
ri ve Arzuhal Encümeni mazbatas, müna
sebetiyle 392 

Sabri Çonkar (Bolu) - Orman Kanu
nu lâyihası münasebetiyle 649,659,660,664, 

687,730,742 

Yakup Çukurova (İçel) - Orman Ka
nunu münasebetiyle 477,610,648,670,673 

D 
Sabri Dilek (Trabzon) - İstimlâk K a 

nunu münasebetiyle 874,968 
Hilmi Dura (Kastamonu) - Malatya 

Mebusu Ahmet Fırat hakkında yapılmak 
istenen takibat ve muhakemenin devre so
nuna bırakılmasına dair Teşkilâtı Esasi

ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebe
tiyle 27 

— Orman Kanunu münasebetiyle 445,448, 
465,505,506,546,566,573,585,597,601,608,609,612, 

615,617,619,634,742,811,952 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - 32 va
tandaşın öldürülmesi • dolayısiyle eski Da
hiliye ve Millî Müdafaa vekilleri hakkında 
Meclis tahkikatı açılıp açılmamasına dair 
Arzuhal Encümeni mazbatası ile Eskişe
hir eski Mebusu merhum ismail Hakkı . 
Çevik'in III numaralı Muvakkat Arzuhal 
Encümeninin 15 . I I I . 1950 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 2123 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri ve Arzuhal Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle ' 392,397 

Zeki Erataman (Tekirdağ) - Devlet ve 
ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilâ
ve tediye yapılması ve 6452 sayılı Kanun
la 6212 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
kaldırılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle 66 

Sabri Erduman (Erzurum;) — Askerî 
memurların subaylığa nakilleki hakkında-1 

ki kanun münasebetiyle ' 292 
Kemal Eren (Amasya) — istimlâk Ka

nunu münasebetiyle 812,820,821,824,832,833, 
840,844,858,864,866,874. 

— Orman Kanunu münasebetiyle 601,640, 
693,703 

Semi Ergin (Millî Müdafaa Vekâleti 
Vekili) - Millî Müdafaa Vekâleti iskân ih
tiyaçları için sarfiyat icrasına ve bu ve
kâletçe kullanılan gayrimenkullerden lü
zumu kalmıyaanların satılmasına salâhi
yet verilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle . 58,59 

Müfit Erkuyumeu (Bursa) - 32 vatan
daşın öldürülmesi dolayısiyle eski Dahiliye 
ve Millî Müdafaa vekilleri hakkında Mec
lis tahkikatı açılıp açılmamasına dair Ar
zuhal Encümeni mazbatası ile Eskişehir 
eski Mebusu merhum ismail Hakkı Çe
vik'in III numaralı Muvakkat Arzuhal 
Encümeninin 15 . III . 1950 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 2123 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri ve Arzuhal Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 891 
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Sayfa 

— Yaralamaya sebebiyet vermekten 9 
ay hapis ve 1 500 lira ağır para cezasına 
hükümlü Can Beylunioğlu hakkındaki Ad
liye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozgad) -
Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'm, Dev
let Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin 
(P) fıkrasının tefsiri hakkındaki takriri 

381 

Sayfa 
ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları münasebetiyle . 16,17,23,25 

— İstimlâk Kanunu münasebetiyle 813,814, 
815,816,817,821,822,827,835,836,838,839,841, 
842,843,846,860,861,862,863,869,870,873,874, 

876,877,878,960,966,967,970 
— Orman Kanunu münasebetiyle 443,560, 

561,567 
Muhlis Ete (Ankara) - Orman Kanunu 

münasebetiyle 565,569 

Reyhan Gökmenoğlu (Konya) - Orman 
Kanunu münasebetiyle 715 

Hüsnü Göktuğ (Elâzığ) - Sınır, kıyı ve 
karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve 
kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Da
hiliye Vekâletine devri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 325 

Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Ve
kili) - Hâkimler Kanununun 16, 22, 58, 70, 
71 ve 73 neü maddelerinin tadiline ve 58 
nei maddesine de-3 ncü fıkra eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle 282 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve iki 
arkadaşının, üç Temyiz hâkimi ile üç yük
sek dereceli hâkimin emekliye şevki dol a-

yısiyle tahkikat icrasına dair takriri 
münasebetiyle 55 

İhsan Gülez (Bolu) - Orman Kanunu 
münasebetiyle 507,550,551,553, 

581,655,671,734 

Selâhattin Gülüt (Tokad) - İstimlâk 
Kanunu münasebetiyle 816,846,870,896 

Ahmet Gürkan (Tokad) - Gazianteb 
Mebusu Selâhattin Ünlü hakkında yapıl
mak istenen tahkikat ve muhakemenin dev
re sonuna bırakılmasına dair Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası mü
nasebetiyle 39 

H 
ismail Hadımlıoğlu (Denizli) - Orman 

Kanunu münasebetiyle 929,955,958 
Ahmet Hatı (Bolu) - Orman Kanunu 

münasebetiyle 586,611,797 
— 32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiy-

le eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri 
hakkında Meclis tahkikatı açılıp açılma
masına dair Arzuhal Encümeni mazbatası 
ile Eskişehir eski Mebusu merhum İsmail 
Hakkı Çevik 'in III numaralı Muvakkat 
Arzuhal Encümeninin 15 . III . 1950 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 2123 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 

takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 388 

Mehmet Hazer (Kars) - 5423 sayılı Es
naf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 
5421 sayılı Kanunun bâzı maddeelrinin ta
dili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi 
hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 973 

— Orman Kanunu münasebetiyle 574 
— Şehir ve kasabalarda muhtar ve ih

tiyar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
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.bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında
ki 5671 sayılı Kanunun ek 1 nei maddesi
nin değiştirilmesine ve aynı kanuna gejçiei 
bir madde eklenmesine dair 6010 sayılı Ka
nunun ek 1 nei maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna muvakkat bir madde eklen-

53 
Sayfa Sayfa 

mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1001 
Hadi Hüsman (Gümrük ve İnhisarlar 

Vekili) - Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun münasebetiyle 898,901 

Tevfik îleri (Samsun) - Kaçakçılığın 
meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 
münasebetiyle 

Halil îmre (Balıkesir) - İstimlâk Ka
nunu münasebetiyle 

tsmet tnönü (Malatya) - Aydın Mebu
su Namık Gedik ve iki arkadaşının, mün
halmebusluklar için bu sene ara seçimi 
yapılmaması hakkındaki takriri münase
betiyle ' 202,218,219,220 

911 

891 

Nihat îyriboz (Aydın) - İzmir Mebusu 
Halûk ökeren ve 8 arkadaşının, 3116 sa
yılı Orman Kanununun 71 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Ziraat Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 377 

— Orman Kanunu münasebetiyle 534,535, 
536,555,572,587,610,627,629,645, 
659,679,682,687,691,727,741,742 

Abdullah îzmen (Giresun) - Orman 
Kanunu münasebetiyle 711,726,739 

K 
Sadettin Karacabey (Bursa) - Orman 

Kanunu münasebetiyle 531,539,553,600, 
606,608,609,724,742 

Adnan Karaosmanoğlu (Manisa) - Or
man Kanunu münasebetiyle 536 

Osman Kavrakoğlu (Rize) - İstimlâk 
Kanunu münasebetiyle 883 

Ahmet Kavuncu (Kütahya) - 5423 sa
yılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılma
sı ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadili ve bâzı maddeelrine fıkralar ilâ
vesi hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 972 

Behçet Kayaalp (Burdur) - İstimlâk 
Kanunu münasebetiyle 815,818,826 

— jOrman Kanunu münasebetiyle 584,585,743 
— Şehir ve kasabalarda muhtar ve ih

tiyar heyetleri teşkiline dair olan- Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu

nun bâzı maddelerinin kaldırılması hak
kındaki 5671 sayılı Kanunun ek 1 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve aynı kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair 6010 
sayılı Kanunun ek 1 nei maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle 1005,1006,1008 

Cemal Kıpçak (Zonguldak) - Orman 
Kanunu münasebetiyle 564 

İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) - İstimlâk 
Kanunu münasebetiyle 822,840,874 

Nusret Kirişcioğlu (Zonguldak) - Bur
dur Mebusu Fethi Oelikbaş ve 18 arkada
şı ile Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve 
Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağa-
oşlu'nun, Türk Ceza Kanununun 481 nei 
maddesinin tadiline dair kanun teklifleri 
ve Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 101 
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— Hâkimler Kanununun 16, 22, 58, 70, 
71 ye 73 ncü maddelerinin tadiline ve 58 
nci maddesine de 3 ncü fıkra eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle 283,284,285,286, 

287,288 
— İstimlâk Knunu münsebetiyle 816,817, 

823,824,825,828,831,835,837,838,842,844, 
845,860,864,871,872,875,885,887,895,896, 

962 
— Kaçakçılığın meni ve takibine dair 

1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair Kanun münasebetiyle 897,898, 

900,903,910,913 
— Orman Kanunu münasebetiyle 576,680, 

943,946 
Refik Koraltan (Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Reisi) - Meclis çalışmalarına 1 Ka
sım 1956 tarihine kadar ara verilmesine 
dair takririn kabulü münasebetiyle beya
natı 1026 

— Misafir Pakistan Reisicumhurunun 
müzakereleri takibetmek üzere Riyaseti 
Cumhur locasına teşrifleri münasebetiyle 
beyanatı 317 

Sıtkı Koraltan (Afyon Karahisar) -
Orman Kanunu münasebetiyle' 429 

Aziz Koksal (içel) - Orman Kanunu 
münasebetiyle 694,695 

— 32 vatandaşın öldürülmesi dolayı-
siyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekil
leri hakkında Meclis Tahkikatı açılıp açıl
mamasına dair Arzuhal Encümeni mazba
tası ile Eskişehir eski Mebusu merhum 
îsmail Hakkı Çevik'in III numaralı Mu
vakkat Arzuhal Encümeninin 15.111.1950 

Sayfa 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2123 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 391 

Doğan Köymen (Giresun) - Devlet ve 
ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere 
ilâve tediye yapılması ve 6452 sayılı Ka
nunla 6212 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin kaldırılması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 67 

—- Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun münasebetiyle 911 

— Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihti
yaçları için sarfiyat icrasına ve bu vekâ
letçe kullanılan gayriraenkullerden lüzu
mu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet 
verilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 6.1 

— Orman Kanunu münasebetiyle 664,672,674 
— 32 vatandaşın öldürülmesi dolayı -

siyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa ve
killeri hakkında Meclis tahkikatı açılıp 
açılmamasına dair Arzuhal Encümeni maz
batası ile Eskişehir eski Mebusu merhum 
İsmail Hakkı Çevik'in III numaralı Mu
vakkat Arzuhal Encümeninin 15 . I I I . 1950 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2123 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 395 

Süleyman Kuranel (Gazianteb) - İmar 
Kanunu münasebetiyle 133,135 

— İstimlâk Kanunu münasebetiyle 822,830 

M 
Ömer Mart (Kayseri) - Maarif Vekili 

Ahmed Özel'in, Türkiye öğretmenler Ban
kası kanunu lâyihasının Maarif, Ticaret, 
Maliye ve Bütçe encümenlerinden beşer 
âza alınarak kurulacak Muvakkat Encü
mende müzakere edilmesine dair takriri 
münasebetiyle 371 

Adnan Menderes (Başvekil) - Aydın 

Mebusu. Namık Gedik ve iki arkadaşının, 
münhal, mebusluklar için bu sene ara seçi
mi yapılmaması hakkındaki takriri müna
sebetiyle 208,212,213 

— Orman Kanunu münasebetiyle 638/641 
İskender Mirza (Pakistan Reisicum

huru) - Türkiye Büyük Millet Meclisini zi
yaretleri münasebetiyle hitabesi 3.17 



Ahmet Morgil (Rize) - İlk ve orta ted
risat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki. 1702 sayılı Kanunun 2517 ve 
3313 sayılı kanunlarla muaddel 3 ncü mad
desinin (A) fıkrası ile aynı kanunun 1880 

55 — 
Sayfa 

ve 2517 sayılı kanunlarla değiştirilen 3 
ncü maddesinin 5991 sayılı Kanunla tadil 
edilen (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle 

Sayfa 

1012 

Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) - (li
der Vergisi Kanunu münasebetiyle 

N 
Orman Kanunu münasebetiyle 569 

O 
Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Orman 

Kanunu münasebetiyle 503 
Bahri Turgut Okaygim (Tunceli) -

Orman Kanunu münasebetiyle 469,688,689 
Burhanettin Onat (Antalya) - Burdur 

Mebusu Fethi Çelikbaş ve 18 arkadaşı ile 
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve Konya 
Mebusu Abdürrahman Fahri Ağanoğlu'-
nun, Türk Ceza Kanununun 481 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifleri ve ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 

—• Devlet orman işletme ve fabrikala
rının tomruk ve kereste piyasa satışları hak
kındaki Kanun münasebetiyle 

— İstimlâk Kanunu münasebetiyle 
— Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihti

yaçları için sarfiyat icrasına ve bu vekâletçe 
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal-
mıyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 57,58,60 

101 

'331 
882 

— Orman Kanunu Münasebetiyle 476, 
498,516,532,546,547,555,556,570,571,595,598,603, 

659,661,695,696,699,722,723,741,744,801,804 
— Vakıflar İdaresini ıslah için bir Da

nışma Kurulu teşkiline dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 102,105 

Oavid Oral (Seyhan) - Orman Kanu
nu münasebetiyle 

Sami Orberk (Trabzon) - 1111 sayılı 
Askelik Kanununa ek Kanun münasebe
tiyle 

— İstimlâk Kanunu münasebetiyle 
— Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihti

yaçları için sarfiyat icrasına ve bu vekâ
letçe kullanılan gayrimenkullerden lüzu
mu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 56,60 

438 

225 
965 

ö 
Halûk Ökeren (îzmir) - Orman Kanu

nu müneseb etiyle 544 
Nedim Ökmen (Maliye Vekili) - Gider 

Vergisi Kanunu münasebetiyle 231,257,277 
— Temsil ödeneği Kanununun birinci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 322 

Himmet Ölçmen (Konya) - İmar Ka
nunu münasebetiyle 74,77,78,79 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 8 nci maddesinin (h) fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 1022 

Muzaffer önal (Çoruh) - Burdur Me-



— 86 — 
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busu Mehmet özbey'in, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 102 ve 
geçici 30 ncu maddelerinde yazılı müra
caat için yeniden altı aylık müddet daha 
verilmesi hakkındaki kanun teklifi ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle 99 

M. Rüştü Özal (Konya) - Burdur Me
busu Fethi Çelikbaş ve 18 arkadaşı ile 
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve Kon
ya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 481 nci 
maddesinin tadiline dair kanuıi teklifleri 
ve Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 101 

— İmar Kanunu münasebetiyle 113,114 
—- İstimlâk Kanunu münasebetiyle 863, 

864,865,866,873,877 
Mehmet Özbey (Burdur) - 1954 -1955 

ders yıllarında kadro bekliyen öğretmen
lerin durumlarını hal için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair suali münasebe
tiyle 380 

— Orman Kanunu münasebetiyle 442 
Kemal özçoban (Afyon Karahisar) -

Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'm, Dev
let Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin 
(F) fıkrasının tefsiri hakkındaki takriri 

A. Hamdi Sancar (Denizli) - Aydın Me
busu Namık Gedik ve iki arkadaşının, 
münhal mebusluklar için bu sene ara seçi
mi yapılmaması hakkındaki takriri mü
nasebetiyle 201,205,206,211 

— Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'm 
Devlet Şûrası Kanununun 2 nci maddesi
nin (F) fıkrasının tefsiri hakkındaki 
takriri ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları münasebetiyle 19,25 

Sayfa 
ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 19 

— îmar Kanunu münasebetiyle 134 
— Konya Mebusu Abdürrahman Fah

ri Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 449 ncu 
ve 450 nci maddelerinin meriyetten kaldı
rılması hakkındaki kanun teklifi ve Adli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 107 

Ahnıed Özel (Maarif Vekili) - Burdur 
Mebusu Mehmet özbey'in, 1954-1955 ders 
yıllarında kadro bekliyen öğretmenlerin 
durumlarını hal için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı 380 

Nuri Özsan (Muğla) - Erzincan Mebu
su Tevfik Şenocak'm, Devlet Şûrası Ka
nununun '2 nci maddesinin (F) fıkrasının 
tefsiri hakkındaki takriri ve Dahiliye, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle 16 

Mazhar Özsoy (Maraş) - Hâkimler Ka
nununun 16, 22, 58, 70, 71 ve 73 ncü mad
delerinin tadiline ve 58 nci maddesine de 
3 ncü fıkra eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 285 

— Kanun lâyiha ve tekliflerinin sual
lerle diğer işlerden evvel görüşülmesi hak
kındaki takriri münasebetiyle 14,15 

— Orman Kanunu münasebetiyle 620,795 
— Şehir ve kasabalarda muhtar ve ih-

tiyar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkındaki 
5671 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve aynı kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair 6010 sayılı Kanu
nun ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna muvakkat bir madde eklenme-

p 
Yavuz Paşamehmetoğlu (Muğla) - İs- I timlâk Kanunu münasebetiyle 890 
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si hakkındaki Kanun münasebetiyle 1006 
Akif Sarıoğlu (Muğla) - Orman Kanu

nu münasebetiyle 637 
Mehmet Ali Sebük (izmir) - Askerî 

Temyiz Mahkemesi Eeisi, müddeiumumi ve 
azaları ile askerî adlî hâkimlere tahsisat ' 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 109, 

110 
— Gazianteb Mebusu Salâhattin Ünlü 

hakkında yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin devre sonuna bırakılmasına da
ir Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası münasebetiyle 38 

— Kars Mebusu İbrahim Us'un, teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye Encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası münasebetiyle 34 

Salim Serçe (Seyhan) - istimlâk Kanu
nu münasebetiyle 881 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Aydın Me
busu Namık Gedik ve iki arkadaşının, 
münhal mebusluklar için bu sen ara seçi
mi yapılmaması hakkındaki takriri müna
sebetiyle 220 

îlhan Sipahioğlu (îzmir) - Askerî me
murların subaylığa nakilleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 292 

— 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunu
nun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin tadili ve foâzı maddele
rine fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle 993,998 

— İstimlâk Kanunu münasebetiyle 816,829, 
. " • • 838,842 

— Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 449 ncu ve 
450 npi maddelerinin meriyetten kaldırıl
ması hakkındaki Kanun teklifi ve Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 108 

— Orman Kanunu münasebetiyle. 661,680, 
682,683,697,748 

Server Somuncuoğlu (Sinob) - Millî 
Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için 
sarfiyat icrasına ve bu vekâletçe kullanı
lan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyan-
ların satılmasına salâhiyet verilmesi hak-
'kındaki Kanun münasebetiyle 59 

Ömer Sunar (Tokad) - İstimlâk Kanu
nu münasebetiyle 827,830,895 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - Devlet 
orman işletme ve fabrikalarının tomruk ve 
kereste piyasa satışları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 334,337,338 

— Orman Kanunu münasebetiyle 943,949, 
955 

— 32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiy-
le eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri 
hakkında Meclis tahkikatı açılıp açılma
masına dair Arzuhal Encümeni mazbatası 
ile Eskişehir eski mebusu merhum İsmail 
Hakkı Çevik'in III Numaralı Muva'kkaat 
Arzuhal Encümeninin 16.111.1950 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 123.sayılı Ka
rârın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 396,398 

Halûk Şaman (Bursa) 32 vatanda
şın öldürülmesi d(;layısiyle eski Dahiliye 
ve Millî Müdafaa vekilleri hakkında 
Meclis Tahkikatı açılıp atılmamasına 
dair Arzuhal Encümeni mazbatası ile Es
kişehir eski Mebusu merhum İsmail Hak
kı Çevik'in III numaralı Muvakkat Arzu
hal Encümeninin 15 . I I I . 1950 tarihli haf

talık karar cetvelindeki 2123 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 398 

Mazhar Şener (Giresun) - 5423 sayılı 
Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 
5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
dili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi 



( , Sayfa 
hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı 
-maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 993,994,998 

— Devlet orman işletme ve fabrikala
rının tomruk ve kereste piyasa satışları' 
hakkındaki Kanun münsebetiyle - 337,338 

— Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihti
yaçları için sarfiyst icrasına ve bu vekâ
letçe kullanılan gayrimenkullerden lüzu
mu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 57 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mu
amele sınıfı kadrolarında çalışanlara bir 

iayfa 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanuna ek Kanun münasebetiyle 340 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 8 nci maddesinin (h) fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 1022 

Tevfik Şenocak (Erzincan) - Devlet 
Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin (F) 
fıkrasının tefsiri hakkındaki takriri ve 
Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 20,26 

— İmar Kanunu münasebetiyle 77 
— İstimlâk Kar-unu münasebetiyle 819,824, 

831,834,839,840,845 
— Orman Kanunu münasebetiyle 579,720, 

725 

Osman Talu (Afyon Karahisar) - (lider 
Vergisi Kanunu münasebetiyle 233,259,260, 

263,264,267,271,273,274,275,277 
, ' — Orman Kanunu münasebetiyle 440,568, 

597,604,613,635 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) -

Orman Kanunu münasebetiyle . 653,733 
Tahir Taşer (Kırşehir) - 32 vatandaşın 

öldürülmesi dolayısiyle eski Dahiliye ve 
Millî Müdafaa vekilleri hakkında Meclis 
Tahkikatı açılıp açılmamasına dair Arzu
hal Encümeni mazbatası ile Eskişehir eski 
Mebusu merhum İsmail Hakkı Çevik 'in 
I I I numaralı Muvakkat Arzuhal Encüme
ninin 15 . I I I . 1950 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 2123 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Ar
zuhal Encümeni mazbatası münasebetiyle 389 

•— Yaralamaya sebebiyet vermekten 9 
ay hapis ve 1 500 lira ağır para cezalarına 
hükümlü Can Beylunioğlu hakkındaki Ad
liye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 381,382 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Askerî 
Temyiz Mahkemesi Reisi, müddeiumumi ve 
azaları ile askerî adlî hâkimlere tahsisat 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 109 

v— 5434 sayıl] Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desinin tadiline dair Kanun münasebetiyle 226 

— Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihti
yaçları için sarfiyat icrasına ve bu vekâ
letçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu 
kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet veril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 61 

— Orman Kanunu münasebetiyle 486,487, 
488,493 

Füruzan Tekil (istanbul) - 6375 sayılı 
Kanunla tasdik edilen «Kuzey - Atlantik 
Andlaşmasma Taraf Devletler arasında 
kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» nin 
VII nci maddesinin 3 a (ii) bendi ile VIII 
nci maddesinin tatbik ve tadiline dair Ka
nun münasebetiyle 330 

Ziya Termen (Kastamonu) - Orman Ka
nunu münasebetiyle 423,516,517 

Kemâl Terzioğlu (Çorum) - Orman Ka
nunu münasebetiyle 467 

Halûk Timurtaş (Balıkesir) - Askerî 
memurların subaylığa nakilleri hakkında
ki. Kanun münasebetiyle 293 

Ahmet Tokuş (Antalya) - Orman Kanu
nu münasebetiyle 547,551,581,582 

Muhlis Tümay (Manisa) - Malatya Me
busu Ahmet Fırat hakkında yapılmak iste
nen takibat ve mıı'hakememn Devre sonuna. 



bırakılmasına dair Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası münasebetiyle 

Sayfa 

30 

Muhit Tümerkan (Sinob) - İstimlâk 
Kanunu münasebetiyle 892 

— Orman Kanunu münasebetiyle 517,518, 
' ' 519 

—• Ruzname harici ve sabık zabit hak-
kında 527,528,529 

Celâl Türkgeldi (İstanbul) - Kars 
Mebusu ibrahim Us'un, teşriî masuniye-

" •..••; Sayfa 

tinin kaldırılmasına d a i r ' Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adli
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası münasebetiyle ' 3 4 

Cemal Tüzün (Kocaeîh) - Devlet Orman 
İşletme ve fabrikalarının tomruk ve ke
reste piyasa satışları hakkındaki kanun 
münasebetiyle 331,33J2;333 

—r Orman Kanunu münasebetiyle 
496,531,532,538,566,601,603,605,607, * 
608,616,653,663,679,685,690,693,694, 

727,732,739,800,809,933,935,943,945,959 

Hadi Üzer (Samsun) - Ordu mensup
ları ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve 
Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı kad-

u 
rolarında çalışanlara bir er tayını veril
mesi hakkmdaik 4367 sayılı Kanuna ek 
kanun münasebetiyle 340 

ü 
Mufad Ali Ülgen (Afyon Karahisar) -:.' . 

Hâkimler Kanununun 16, 22, 58, 70, 71 ve 
73 neü maddelerinin tadiline ve 58 nci 
maddesine de 3 ncü fıkra eklenmesine dair 
kanun münasebetiyle 287 

—İstimlâk Kanunu münasebetiyle 960 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 8 nci maddesinin (h) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 'Ka
nun münasebetiyle 1022 

Cevat Ülkü (Aydın) - İstimlâk Kanu
nu münasebetiyle 832,833,837,895,896 

— Orman Kanunu münasebetiyle 617,620, 
"699,712,725,736 

— Sabahattin Ayyıldız hakkında Arzu
hal Encümeni kararı münasebetiyle 105 

Fethi Ülkü (Tunceli) - Orman Kanunu 
münasebetiyle 478' 

Hasan Hayati Ülkün (Niğde) - İstim
lâk Kanunu münasebetiyle 865,878,885 

— Orman Kanunu mühasjebetiyle 718,742, 
748,809 

— Yaralamaya sebebiyet .vermekten 9 
ay hapis ve 1 500 lira ağırp! ara cezaları

na hükümlü Can Beylunioğlu hakkındaki' 
Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbatala
rı münasebetiyle 382 

Mehmet Ünaldı (Seyhan) - 5423 sayılı 
Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 
5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta-

: dili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi • 
: hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı mad- :- -

delerinin • tadiline, ve bu kanuna bâzı, hü
kümler ilâvesine -dair Kanun münasebe-

; tiyle . . . . • . 973 
: —- Devlet ve ona bağlı müesseselerde 

çalışan işçilere ilâve tediye yapılması ve 
1 6452. sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun : 

2 nci maddesinin kaldırılması hakkındaki .. ... 
I Kanun münasebetiyle . 6 5 
: — istimlâk Kanunu münasebetiyle 816,818 

— Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
i 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta

diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair Kanun münasebetiyle 898,899 

Zihni Üner (Niğde) - Askerî memurla
rın subaylığa nakilleri hakkındaki Kanun ; 
münasebetiyle ' 292 



Ali Ünlüsoy (Yozgad) - Devlet orman 
işletme ve fabrikalarının tomruk ve keres
te piyasa satışları hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 

— Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair Kanun münasebetiyle 

— 60 — 
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336 

900 

Sayfa 
— Orman Kanunu münasebetiyle 482,530, 

531,534,545,548,632,647,661,669,672, 
687,691,699,729,740,806,932,936 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 8 nci maddesinin (h) fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 1022 

Veysel Varol (Erzincan) - İstimlâk Ka-

v 
nunu münasebetiyle 966,967,970 

Sadettin Yalım (Kocaeli) - 5423 sayılı 
Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 
5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
dili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi 
hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tadiline ve bu Kanuna bâzı hü
kümler ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 974,993,994,997,998 

— Devlet ve ona bağlı müesseselerde 
«alışan işçilere ilâve tediye yapılması ve 
6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin kaldırılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 63,65,66,68 

-•— İstimlâk Kaanunu münasebetiyle 820, 
823,824,857,878,882,887,892,962,970 

— Orman Kamımı münasebetiyle 810,957-
— Şehir ve kasabalarda muhtar ve ih

tiyar heyetleri teşkiline dair olan Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
mınım bâzı maddelerinin kaldırılması hak
kındaki 5671 sayılı Kanunun ek 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine- ve aynı ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
6010 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 1005,1008 

Kemal Yörükoğlu (Van) - Askerî me

murların subaylığa nakilleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 291 

— Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 102 ve geçici 30 ncu maddelerinde 
yazılı müracaat için yeniden altı aylık 
müddet daha verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 98,99 

— Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'-
m, Devlet Şûrası Kanununun 2 nci mad
desinin (F) fıkrasının tefsiri hakkındaki 
takriri ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları münasebetiyle 18,24 

— Hâkimler Kanununun 16, 22, 58, 
70, 71 ve 73 ncü maddelerinin tadiline ve 
58 nci maddesine de 3 ncü fıkra eklenme
sine dair Kanun münasebetiyle 284 

— 32 vatandaşın öldürülmesi dolayı-
siyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekil
leri hakkında Meclis tahkikatı açılıp açıl
mamasına dair Arzuhal Encümeni mazba
tası ile Eskişehir eski mebusu merhum 
İsmail Hakkı Çevik'in III numaralı Mu
vakkat Arzuhal Encümeninin 15 . I I I . 1950 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2123 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası münasebetiyle 383,395 
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Sayfa, 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak) - is
timlâk Kanunu münasebetiyle 

— Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

839 

Sayfa 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun münasebetiyle 899,900, 

901,903 

Mustafâ Zeren (Amasya) - Askerî me
murların subaylığa nakilleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 291,293 

— Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihti
yaçları iein sarfiyat ierasma ve bu vekâ

letçe kullanılan gayrinıenkullerden lüzumu 
kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet veril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 61 

— Orman Kanunu münasebetiyle 682,698 

» • « 




