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Ankara 
T. B. M. M. Matbaan 



Fihrist 

ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 

60 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Sayfa 

İntihaplar 
1. — Meclis Reisi intihabı 14 
2. — Riyaset Divanı intihabı (Reisve-

killeri, Kâtipler ve îdare Âmirleri) 14:15,16 
3. — Encümenler intihabı 23:29,29:37 

tstifa 
1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 

Münakalât Encümeninden istif ası (4/243) 49 

İzinler 
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi (3/434) 82 

Tahsisat 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan İstanbul Mebusu Nuri Ya-
nlut'un tahsisatı (3/435) '83 

Teşriî masuniyetler 
1. — Balıkesir Mebusu Enver Güreli'-

nin teşriî masuniyetinin kaldırılmasına da
ir (4/437) 82 

2. —- Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Tokad Me
busu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyetleri
nin kaldırılmasına dar (3/438) 82 

3. — Burdur Mebusu Hüseyin Çimen'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/414) 3 

4. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin
ci'nin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/427) 

5. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/415) 

6. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/416) 

7. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/417) 

8. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/426) 

9. — Kırşehir Mebusu Osman Alişir-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında (3/418) 

10. — Muş Mebusu Gıyasettin Em
re'nin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında' (3/419) 

11. ~ Urfa Mebusu Aziz Özaby'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/420) 

Vefat 
1. — Kayseri Mebusu Osman Nuri 

Deniz'in vefat ettiğine dair (3/431) 

ÎORA VEKİLLERİ HEYETİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in Bağ-

dad'a seyahatleri dolayısiyle, avdetlerine 
kadar, Başvekilliğe İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun, Maliye Vekilliğine de 
Devlet Vekili Emin Kalafat'm vekillik 
edeceklerine dair (3/440) 107 

2. — Başvekil Adnan Menderes'in Tah
ran'a seyahatleri dolayısiyle, avdetlerine 
kadar, Başvekilliğe İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun, Maliye Vekilliğine de 
Devlet Vekili Emin Kalafat'ın Vekillik 
edeceğine dair. (3/429) 

Sayfa 

22 

22 

50 

23 
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Sayfa 

3. — Devlet Vekili ve Millî Müdafaa 
Vekâleti Vekili Semi Ergin'in İran Hükü
metinin daveti üzerine İran'a, İktisat ve 
Ticaret Vekili Zeyyat Mandaliııei'nin va
zife ile Amerika'ya ve Münakalât Vekili 
Arif Demirer'in vâki davet üzerine Alman
ya'ya gitmeleri sebebiyle dönüşlerine ka
dar, Devlet Vekiline Devlet Vekili Celâl 
Yardımcı'nm, Millî Müdafaa Vekiline Ad
liye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün, îk-
tisat ve Ticaret Vekiline Devlet Vekili 
Emin Kalafat'm ve Münakalât Vekiline de 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüs-
man'm Vekillik etmelerine dair (3/423) 17 

4. — İktisat ve Ticaret Vekâletinden 
istifa eden Zeyyat Mandalinci'nin istifa
sının kabulü ile İktisat ve Ticaret Vekil
liğine İzmir Mebusu Abdullah Aker'in 
tâyin edildiğine dair (3/444) 178:179 

5. — NATO Konseyi toplantılarına 
iştirak etmek üzere Paris'e giden Nafıa 
Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili Etem 
Menderes'in avdetine kadar Nâfıa Veki
line Devlet Vekili Cemil Bengü'nün, Ha

riciye Vekâletine de İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun Vekillik edeceklerine 
dair (3/442) 

6. — Sıhhi sebeplere binaen istifa eden 
Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun is
tifasının kabulü ile Nafıa Vekâletine, Ha
riciye Vekâleti Vekili uhdesinde kal
mak şartiyle, Aydın Mebusu Etem Mende
res'in, Dahiliye Vekâleti Vekilliğine de 
Adliye Vekili Prof. Hüseyin Avni Gök
türk'ün tâyinlerine dair (3/424) 

7. — Vâki davet üzerine Birleşik Ame
rika'ya giden Ziraat Vekili Esat Budakoğ-
lu'nun avdetine kadar kendisine, Devlet 
Vekili Celâl Yardımcı'nin Vekillik edece
ğine dair (3/428) 

8. — Vazife ile Almanya'ya giden Da
hiliye Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Etem Menderes'in avdetine kadar Dahili
ye Vekiline Devlet Vekili Emin Kalafat'-
m ve Hariciye Vekâleti Vekiline de İşlet
meler Vekili Samet Ağaoğlu'nun Vekillik 
etmelerine dair (3/422) 

Sayfa 

155 

17 

23 

17 

İNTİHAP 
1. — Divanı Muhasebatta münhal bulu

nan üc âzahk için seçim yapılması hakkın
da' (3/425) 

İSTİZAHLAR 
1. — Burdur Mebusu Fethi Gelikbaş 

ve on bir arkadaşının, Dördüncü Adnan 
Menderes Hükümetinin dahilî siyasetinin 
Başvekilden istizah olunmasına dair tak
riri (8/3) - 181:184 

2. — Kars Mebusu Turgut Göle ve 2 ar
kadaşının, emekliye sevk olunan hâkimler 

hakkındaki tasarrufların Adliye Vekilinden 
istizah olunmasına dair takriri (8/2) 130:131 

,3. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant ve sekiz arkadaşının, Dördüncü 
Adnan Menderes Hükümetinin programını 
niçin tatbik edemediği hususunun Başve
kilden istizah olunmasına dair takriri (8/1) 180: 

181 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
6852 — 1956 yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
6813. sayılı Kanuna istinaden yapıl
mış olan münakalenin kabulü hakkın: 
da Kanun 22,106,127:129,130,131,135:138 

No. Sayfa 
6853 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 

yılı Bütç.e Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 106,129,130, 

131,139:142 
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No. 
2030 — Van vilâyetinin Özalp kabasından 

32 vatandaşın bilâ muhakeme öldü
rülmesi hâdisesinde dahli olanlar hak-

KARAR 
Sayfa No. 

kında tahkikat yapmak üzere teşkil 
olunan Muhtelit Encümenin vazife 
müddetinin uzatılmasına dair 64:65 

81 

1. — Askerî okullar öğretmenleri hak
kındaki 5044 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair (1/546) 

2. — Avrupa Kültür Anlaşmasının tas
dikine dair (1/568) 

3. — Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü Kanununun 21 nci maddesinin 
tadili hakkında (1/547) 2 

4. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı A / l işaretli cetvel
de 6813 sayılı Kanuna istinaden yapılmış 
olan münakalenin kabulü hakkında 
(1/563) 22,106,127 :129,130,131,135 : 138 

5. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/548) 2,154,193 

6. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/549) 2,154,193 

7. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki Anlaşmayı tadil eden 29 
Haziran 1956 tarihli ve 8 numaralı Ek Pro
tokolün tasdikine dair (1/550) 2 

8. — Demiryolu müteharrik vasıtaları -
, nın finansmanına mahsus Avrupa Şirketi 
(Eurofima) nın kuruluşu hakkındaki 20 
Ekim 1955 tarihinde Bern'de imzalanan 
Mukaveleye katılmamıza ve bu mukavele 
ile eklerinin tasdikine dair (1/551) 2 

9. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması Âkıd Taraflarının Dokuzun
cu Devre Toplantısı Nihai Senedi» ve buna 
merbut «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasının kısım I ve XXIX ve XXX 
ncu maddelerinin tadiline mütedair Proto
kol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasının önsözü ile bir ve ikinci kısım
larının tadiline mütedair Protokol», «Güm
rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sının teşkilâta mütaallik bükümlerinin ta-

LÂYIHALAE 
diline mütedair Protokol» ve Ticari İş 
Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşmanın 
tasdiki ve bu vesikaların imza ve kabulü 
ile ilgili bilcümle muamelelerin yapılması 
hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkında (1/569) 81 

10. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına Ek 15 Temmuz 1955 
tarihli üçüncü, dördüncü ve beşinci mun
zam tavizler Protokolleri» nin tasdikine 
dair (1/552) 2 

11. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına, ekli listelerin metin
lerinde yapılan düzeltme ve değişikliklere 
mütaallik Beşinci Protokolün tasdikine dair 
(1/564) 22 

12. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına Ek 23 Mayıs 1956 ta
rihli Altıncı Munzam Tavizler Protokolü
nün tasdikine dâir (1/570) 81 

13. — Hastalık ve Analık Sigortası 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bir maddesinin ilgasına ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair 
(1/553) 2 

14. — İl İdaresi Kanununun 48 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
layihası (1/571) 81 

15. — İstanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki Kanuna ek 
6033 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/565) 22 

16. — İş kazalariyle meslek hastalıkları 
ve analık1 sigortaları hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir mad
desinin kaldırılmasına ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair (1/554) 2 

17. — «Japonya'nın Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şart
larına mütaallik Protokol» ün tasdikine dair 
(1/566) 22 



_ .18. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si
gortaları kanun lâyihası (1/555) 2 

19. —- Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
nin kuruluş ve hazırlıkları hakkında (1/572) 81 

20. — Sanayiin kurulmasını, gelişmesini 
ve korunmasını sağlıyacak gümrük kolay
lıklarına dair (1/567) 22 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile "Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında imzalanan «Müda
faa maksatları için ihtira beratı haklarının 
ve teknik malûmatın mübadelesinin kolay
laştırılmasına dair Anlaşma» nın tasdiki 
hakkında (1/557) • • . , . 2 

22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri namına ha
reket eden «Export - İmport Bank of Wa
shington» arasında 20 Mart 1956 tarihinde 
imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi Anlaş
ması ve.ekinin tasdiki hakkında (1/573) 8.1 

23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki
lâtı arasında imzalanan 15 numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdiki hakkında (1/559) 2 

24. '-—> Türkiye ile Çekoslovakya arasın
da 16 Ağustos 1956 tarihinde imzalanan 
Zabıtname ile Ek Protokol ve teati olunan 
mektuplarıntasdiki hakkında (1/560) 2 

25. —- Türk - Fransız Ticaret Anlaşma
sının bir serte müddetle temdidine mütaal-
lik mektupların tasdiki hakkında (1/556) 2 

26. — Türkiye ile Belçika - Lüksenburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme An
laşmasının 30 Haziran 1956 tarihinden iti
baren bir sene müddetle uzatılması zımnın
da teati edilen mektupların tasdiki hakkın
da (1/558) , 2 

27.'-— Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da akdedilen, Yugoslavya'da devletleştiri-
len Türk mal. hak ve menfaatlerinin taz
minine mütaallik Anlaşmanın tasdiki hak-. 
landa (1/561) 2 

28. — Yabancı memleketlerden hediye 

4 — 
- / Sayfa 

olarak gönderilen inhisar maddelerinin yur
da ithali hakkında (1/562) '2 

1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/539) 154,193 

2. — Her hangi bir zirai faaliyet nev'i-
ne tahsis edilmemiş arazilerdeki intifa 
haklarının müzakeresine mahsus bir mer
kez teşkili 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) , 49:50 

3. *~ Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 
Aydın'ın karısı Hanife Aydın ve kızı Mü-
devvet Aydın'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair (1/351) 144:145,167: 

169 
4. — Hüseyinoğlu Harun Âtay'ın karı-

I sı Nafıa Atay ve kızı Fatma Atay'a vata-
I ni hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 

dair (1/352) 145,169:170 
5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik .yapılması hak
kında (1/535) 106,129,130,131,139:142 

6. — İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu
nun 5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci 
maddesinin tadili hakkında (1/442) 109 

'7. — Mehmetöğlu Yunus Karlıova ka
rısı Zehra Karlıova'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair (1/353) 145,169 

8. — Memnu Mmtakalar kanunu lâyi
hası (1/437) 109:110 

9. — ödünç para verme işleri hakkm-
j , daki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapıl

masına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırıl
masına,dair (1/498) 109 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de-

I ğiştirilmesine dair, (1/374) ' 108:109 
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MAZBATALAR 
Sayfa 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. ?— Sındırgı Belediye Tahsildarı Mus

tafa Çakırtaş'm hükümlü olduğu (hapis ce
zası hakkında (5/34) 154,184:192 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Ar-

zulhal Encümeninin 30.V.1956 tarihli haf
talık 'karar cetvelindeki 3716 sayılı Kara
rın Umumfi Heyette görüşülmesine dair 
takriri <hakkmda( 4/223) 154:155,193 

2. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, Arzuhal Encümeninin 30.IV.1956 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 3662 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/205) 154,192 

3. — Sındırgı Belediye Tahsildarı Mus
tafa Çakırtaş'in hükümlü olduğu (hapis ce
zası hakkında (5/34) 154,184:192 

4. — Süvas Mebusu M. Nurettin Tur
gay'm, Arzuhal Encümeninin 15.VIII.1956 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 3890 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair taikriri hakkında (4/240) 154,193 

5. — Yozgad Mebusu Mahmut Ataman'-
m, Arzuhal Encümeninin 4.VT.1956 tarihti 
haftalık 'karar cetvelindeki 3726 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesiine dair 
takriri hakkında (4/224) 154,192:193 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1.— 1956 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa Jbağlı A/ l işaretli cetvelde 
6813 »ayılı Kanuna istinaden yapılmış olan 
münakalenin 'kabulü hakkıridatki kanun 
lâyihasına dair (1/563) 106,127:129,130,131, 

135:138 
2.-—1 £56 malî yılı Muvazenei Umumi-

ye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaret
li cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihalarına dair (1/539, 548, 
549) 15.4,193 

3. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçı-
oğlu'nun, Halk Bankası ve Halk ;Sandı(kla-
rî hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Kanun
la değiştirilen 1 nci maddesiyle ikânci mad
desinin A bendinim tadili hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/280) 155,193:202 

4. — Hasan Hacı Şelimoğlu Hüseyin 
Aydın'm karısı Handfe Aydın ve kızı Mü1-
veddet Aydın'a vatani .hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/351) 144,167:169 

5. — Hüseyinoğlu Harun Atay'm karısı 
Nafıa Atay ve ferzi Fatma Atay'a vatani ...,..' 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/352) 145,169:170 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki 'kanun lâyihasına dair (1/535) 106, 

129,130,131,139:142 
7. — Mehmetöğlu Yunus Karlıova karı

sı Zehra Karlıova'ya'Vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına daiir kanun lâ
yihası hakkında (1/353) 145,169 

1. — Ankara Mebusu Ramiz Eren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 37 nci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/126) 73 

2. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesine (L) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/69). 73:77 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Çorum Mebusu Hüneyîn Ortakcı-

oğlu'nun, Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesiyle ikinci 
maddesinin A bendinin tadili h a k k ı n d a k i , 
kanun teklifine dair (2/280) 155,193:202 

2. — Hasan Hacı Şelimoğlu Hüseyin 
Aydın'm karısı Hanife Aydm ve kızı Mü-
devvet Aydın'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına, dair kanun , lâyihası,, 
hakkında (1/351) 144445,167:169 

3. — Hüseyinoğlu Harun Atay 'in karı
sı Nafıa Atay ve kızı Fatma Atay'a vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun lâyihası.hakkında (1/352) 145, 

İ69:İ7() 
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Sayfa 

4. — Mehmetoğlu Yunus Karlıova ka
rısı Zehra Karlıova'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair kanun lâ
yihası hakkında (1/353) 145,169 

1. — Ankara Mebusu Ramiz Erenin, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 37 nci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/126) 73 

2. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-

Sayfa 
nununun geçici 65 nci maddesine (L) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/69) 73:77 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcı-

oğlu'nun, Halk Bankası ve Halk sandıkları 
hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesiyle ikinci mad
desinin A bendinin tadili hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/280) 155,193:202 

SUALLER VE CEVAPLAB 
A - ŞİFAHİ SUALLER 

B. M. M. Riyasetinden 

1. — Diyarbakır' Mebusu Mustafa 
Ekinci'nim, 1937 yılanda Mardin - Diyar
bakır arasımda öldürülen vatandaşlar do-
layısiyle teşkil olunan beş kişilik encüme
nin mesaisi hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Reisinden olan sualine Reis-
vekili Fikri Apaydın'm şifahi cevabı 
(6/260) 54,60,83:85 

2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki encümen raporu dolayısiyle vâki yazılı 
müdafaa taleplerinin reye arz edilmemesi se
bebine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisinden sualine, Riyaset Divanı adına 
Reisvekili Bursa Mebusu Agâh Erozan'm 
şifahi cevabı (6/254) 50:52 

Başvekilden 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 

memleket ölçüsünde bir mesken siyaseti 
takibetmek hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başvekilden şifahi suali (6/273) 21,95, 

119,130,146,156,179 
2. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı 'mn, 

otomobil lâstiği temin ve tevzii işlerindeki 
güçlüklerin giderilmesi için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Başvekilden şifahi su
ali ((6/2188) 153 

3. — Burdur Mebusu Fethi ÇcHkbaşin, 
Burdur Belediye Reisvekilinin Burdurun 
su, elektrik ve yol durumu hakkında işaa 

ettiği haberlerin doğru olup olmadığına 
dair Başvekilden şifahi suali (6/266) 20,85,112 

4. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, 
Türkiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri ile 
Iran Hariciye Vekilinin 23 Kasimda Bağ-
dad'da yaptıkları toplantı neticesinde neş
rettikleri müşterek tebliğin üçüncü ye dör
düncü maddelerine dair Başvekilden şifahi 
suali (6/293) 178 

5. —- Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-
in, hükümet programında yer alan husus
lardan hangilerinin tahakkuk ettirildiğine 
ve «Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri» 
hakkındaki Kanun muvacehesinde partile
rin mâruz kaldıkları durum üzerinde ne 
düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi su
ali- (6/275) 49,121,130,146,156,179 

6. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilginin, 
Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüş
melerine, israil ile münasebetlerimizin ke
silmesi sebeplerine ve Suriye olayları hak
kında ne gibi tedbirler alındığına dair Baş
vekilden şifahi suali (6/294) 178 

7. — Malatya Mebusu- Nüvit Yetkinin, 
6732 ve 6733 sayılı kanunlar hakkında 
cumhuriyet müddeiumumiliklerine bir ta
mim yapılıp yapılmadığına dair sualine 
Başvekil adına Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/269) 20:21,88:95 

8. — Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'-
ın, Kore'de harb başladığı zaman hangi 
milletlerin ne kadar askerî birliği mevcud-



- Sayfa 
olduğuna ve Kore Tugayımıza dair Başve
kilden şifahi suali (6/285) 153 

1. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki kanunun tatbikatına dair vilâ
yetlere temin yapılıp yapılmadığı hakkın
da Başvekilden olan sualine Adliye Veki
li Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı 
(6/259) 54,157:160 

2. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
siyasi partilerin gelir sağlamak maksadiyle 
tertibettikleri toplantıları izne bağlıyan ve
ya meneden D a h i c e Vekâleti tamimi kar
şısında Hükümet görüşünün ne olduğuna 
ve bu talimatın hangi kanuni hükme veya 
içtihada dayandığına dair Başvekilden şifa
hi suali (6/256) 52,157,180 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
Temmuz 1956 sonunda Karadeniz'de geziye 
çıkmış olan C. H. P. Genel Sekreteri ile re
fakatinde bulunan mebusların ve matbuat 
mensuplarının mâruz kaldıkları müdahale 
ve muamelelere dair Başvekilden şifahi su
ali (6/257) 52,157,180 

Adliye Vekilinden 
1. — Kırşehir Mebusu Osman Alişir-

oğlu'nun, Zonguldak'ta vukubulduğu söyle-
lenen çimento suiistimaline dair sualine 
dair Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'
ün şifahi cevabı (6/267) 20,85:88 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
üçü Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâ
kimin emekliye sevk edilmeleri sebebine da
ir Adliye Vekilinden şifahi suali (6/292) 154 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun tadiline 
ait tatbikata dair Adliye ve İktisat ve Tica
ret vekillerinden olan sualine Adliye Ve
kili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi ceva
bı (6/270) 21,95,117,129,145:146 

4. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, Rum Ortodoks Patriğinin, Türk Orto
doks Ruhanî Reisinin yeğenini rum mezar- ( 

lığına gömdürmemek isteyişinin doğru olup 
olmadığına dair Adliye Vekilinden şifahi 
suali (6/291) 153:154 

Sayf» 
1. — Malatya Mebusu Nuri Oeakçıoğlu'-

; nıın, İstanbul ve Ankara ile diğer büyük 
şehirlerde izinsiz yapılan binalar hakkın
daki sualine, Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/258) 52:53 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Çanakkale Mebusu Safaeddin 

Karanakçı'nm, Toplantılar ve gösteri yürü
yüşleri hakkındaki Kanunun tatbikatiyle 
alâkalı olarak vilâyetlere bir talimat veri
lip verilmediğine dair sualine Dahiliye Ve
kâleti Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şi
fahi cevabı (6/271) 21,95,117:119,160,165 

2. — Diyarbakır Mebusu Mustafa 
Ekinci'nin, Siird Belediye seçimlerinin ne 
için feshedildiğine ve Belediye Reisinin iş
ten el çektirilin esinde hangi kanunsuz ha
reketinin âmil olduğuna dair sualine Dahi
liye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni Gök
türk'ün şifahi cevabı (6/278) 106,165:167 

3. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, 
Ankara'da imar maksadiyle yıktırılmakta 
olan iş yerlerine dair Dahiliye Vekillinden 
şifahi suali (6/265) 20,85;il2 

4. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, 
Ankara'da imar maksadiyle yıktırılmakta 
olan iş yerlerine dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali (6/295) 178 

5. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars ve kazalarındaki tetkik gezileri esna
sında karşılaştıkları engellerin önlenmesi 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Dahiliye Vekilinden olan sualine 
Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/268) 20,88,112:117 

6. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in'-
in, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki Kanunun tatbikatı dolayısiy] e vâ
ki şikâyetler üzerine ne gibi muamele ya
pıldığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/284) - 153 

7. —' Kırşehir Mebusu Osman Alişir-
oğlu'nun, Zonguldakta vukubulduğu söy
lenen çimento suiistimaline dair sualine 
Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/267) 20,85:88 

8. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, Rum Ortodoks Patriğinin, Türk. Orto-. 
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doks Ruhanî Reisinin yeğenini rııın mezar
lığına gömdürmemek isteyişinin doğru olup 
olmadığına dair Dahiliye Vekilinden şi
fahi suali (6/291) 153:154 

9. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut-
ku'nun, kira rejiminin düzenlenmesi ve 
Millî Korunma içine alınması hususların
da ne düşünüldüğüne dair Dahiliye, İkti
sat ve Ticaret Vekillerinden olan sualine 
Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/277) 62,130,149: 

150 
10. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut-

ku'nun, vatandaşların muhalif parti me-
buslariyle temasını meni için zabıtaya 
emir verilip verilmediğine dair sualine 
Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/276) 62:63,130, 

146:149 
11. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'-

nın, Nusaybin ovasının sulanması için ya
pılacak tesisata dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali (6/283) 153 

Hariciye Vekilinden 
1. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-

in, Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad gö- , 
rüşmelerine, İsrail ile münasebetlerimizin 
kesilmesi sebeplerine ve Suriye olayları 
hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/294) 178 

2. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, Sovyetler Birliğinin memleketi
mizle iktisadi ve ticari münasebetler tesisi 
hususunda teşebbüs ve temaslara geçtiği
nin doğru olup olmadığına dair Hariciye 
Vekilinden şifahi suali (6/286) 153 

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

Millî Korunma Kanununda yapılan tadil
ler üzerine kâr hadlerinde vukubulaıı 
azalma neticesinde ithal edilmiyen madde
lere ve imalcilerle sanayicilerin daha mü
essir bir kontrola tâbi tutulmaları husu
sunda ne düşünüldüğüne dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/289) 153 

2. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nin, 
otomobil lâstiği temin ve tevzii işlerindeki 
güçlüklerin giderilmesi için ne gibi tedbirler 

Sayfa 
alındığına dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/288) 153 

3. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'-
m, 1955 yılında kamyon tevziatının vilâ-
yetlerce hangi esaslar dâhilinde ve hangi 
vasıfları haiz ihtiyaç sahiplerine yapıldı
ğına dair tahrirî sual takririnin bugüne 
kadar cevaplandırılmamak sebebine dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/281) 126,180 

4. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Millî Korunma Kanununun tadili
ne ait tatbikata dair İktisat ve Ticaret Ve
kilinden şifahi suali (6/270) 21,95,117,129, 

145:146,155:156,179 
5. — Malatya Mebusu Nuri Öeakeıoğ-

lu'nun, motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin 
halli hususunda ne gibi çareler düşünüldü
ğüne dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şi
fahi suali (6/272) 21,95,119,129,146,156,179 

6. — Manisa Mebusu Muammer Al.a-
kant'm, üzüm fiyatlarındaki düşüklüğün 
sebeplerine ve bü hususta ne gibi ted
birler alındığına dair İktisât ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/264) 20,85,112, 

129,145,155,179 
7. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül

kün'ün, nakil vasıtaları lâstiklerindeki ki-
fayetsiliğizn giderilmesi ve Millî Korun
ma Kanunu tatbikatının neticesi hususla
rında ne düşünüldüğüne dair şifahi sual 
takriri İktisat ve Ticaret Vekaletine gön
derilmiştir. (6/287) 153 

8. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kü'nün, Sovyetler Birliğinin memleketi
mizle iktisadi ve ticari münasebetler tesisi 
hususunda teşebbüs ve temaslara geçtiğinin 
doğru olup olmadığına dair İktisat ve Ti
caret Vekilinden şifahi suali (6/>286) 153 

9. — Trabozn Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, kira rejiminin düzenlenmesi ve 
Millî Korunma içine alınması hususların
da ne düşünüldüğüne dair iktisat ve Tica
ret Vekilinden şifahi suali (6/277) 62:63,130, 

149:150,157,180 
10. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut

ku'nün vatandaşların muhalif parti me-
buslariyle temasını meni için zabıtaya 
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emir verilip verilmediğine dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/276) 

62,130,146:149,156,179:180 

İşletmeler Vekilinden 
1. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin

ci'nin Diyarbakır vilâyetine tahsis edilen 
kömür miktarına dair İşletmeler Vekilin
den şifahi suali (6/282) 144 

2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Aliean'ın. 
1955 yılında Karabük mamulü sanayi de
mirlerinin vilâyetlere ve vilâyetlerde ih
tiyaç sahiplerine tevziinde tatbik olu
nan esasların ne olduğuna dair tahrirî sual 
takririnin bugüne kadar eevaplandırılma-
ması sebebine dair İşletmeler Vekilinden 
şifahi suali (6/280) 125:126,180 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelıoğ-
lu'nun ağaç. traverslerle değiştirilen de
mir traverslerin, ihtiyaca salih bir hale 
ifrağı hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İşletmeler Vekilinden şifahi suali (6/290) 153 

Maarif Vekilinden 
1. — Kara Mebusu Sırrı Atâlay'm, 1950 

ve 1956, yıllarındaki ilkokul ve talebe sayı-
siyle ilk öğretmen okulu adedine dair Ma-
aarif Vekilinden şifahi suali (6/279) 125,180 

1. — Tunceli Mebusu Aralan Bora'mn, 
köy enstitüsü mezunu ilkokul öğretmenleri
ne ait intibak kanunu lâyihasının ne zaman 
kanunlaştırılacağına dair suailne, Maarif 
Vekili Ahmed Özel'in şifahi cevabı (6/262) 54:55 

Maliye Vekilinden 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Boranın, 

Nusaybin ovasının sulanması için yapıla-

Sayfa 
cak tesisata dair Maliye Vekilinden şifahi 
suali (6/283) 153 

Nafıa Vekilinden 
1. — Sinob Mebusu Haşini Tarı'nın, 

Gerze kasabasının yeniden imar ve ihyâ
sına ne zaman başlanacağına ve Gerze fe-
lâketzedeleri için Millî Yardım Komitesi
ne yapılan bağışların miktarına dair şifahi 
sualine Nafıa Vekili Etem Menderes'in 
şifahi cevabı (6/263) 20,85,110:112 

2. — Tuneeli Mebusu Arslan Bora'mn, 
Nusaybin ovasının sulanması için yapıla
cak tesisata dair Nafıa Vekilinden şifahi 
suali (6/283) 153 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, 
Nusaybin ovasının sulanması için yapıla- ... 
eak tesisata dair Nafıa Vekilinden şifahi 
suali (6/255) 52,66,107:108 

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

ağaçların budanması suretiyle hayvanlar 
için kesilen yaprakların kilosunun bir kıir 
ruş üzerinden köylüden tahsil edilmesi hu
susunda bir emir verilip verilmediğine dair 
sualine Devlet Vekili ve Ziraat Vekâleti Ve
kili Celâl Yardımeı'nm şifahi cevabı 
(6/274) 21,95,119:1^1 

1. — Diyarbakır Mebusu İhsan Hanıid 
Tiğrel'in, süne haşaratının imhası için ne 
gibi tedbirler alındığına ve bu haşaratın 
halen hangi mıntakalarda mevcut bulundu
ğuna dair sualine Devlet Vekili ve Ziraat 
Vekâleti Vekili Celâl Yardımeı'nm şifahi 
cevabı (6/261) 54,68:72 

B — TAHRÎRİ SUALLER 

Başvekilden 
• 1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin To-

ker'in, münhal vekilliklerin vekâletle idare 
edilmesi sebeplerine dair Başvekilden tah
rirî suali (7/234) , 21 

2. — Diyarbakır Mebusu Halil Tur
gut'un, 1954 > 1956 yıllarında ecnebi mem
leketlere. gönderilen memurların sayısına 
dair Başvekilden tahrirî suali (7/237) 21 r22 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atâlay'm, mo
torlu nakil vasıtaları masraflarında tasar
ruf yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başveküden tahrirî suali (7/247) 144 

4. — Kırşehir Mebusu Mehmet Mah-
mudoğlu'nun, İstanbul, İzmir ve Ankara'
da neşrolunan günlük gazetelerin tirajları
na, ne miktar döviz talebinde bulundukla-. -... 
rina, her birine verilen resmî .ilân bedeli 
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ile tahsis edilen kâğıt miktarına dair I 
Başvekilden tahrirî suali (7/253) 154 ' 

5. — Tpkad Mebusu Hasan Kangal'ın, 
Biga Belediye Meclisi müstakil azalarına 
dair Başvekilden tahrirî suali (7/224) 21 

' j 
Adliye Vekilinden j 

1. — Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, 
Ankara Asliye hâkimlerinden Muhsin Tuğ- | 
savul hakkındaki söylentilerin doğru olup i, 
olmadığına dair Adliye Vekilinden tahrirî j 
suali. (7/228) ' .,21 | 

1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Türk Ceza Kanununun 481 nei maddesi 
ile ilgili Tevhidi İçtihat kararını tahrif et
tiği söylenen Halil özyörük hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sualine Adliye 
Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün tahrirî 
cevabı (7/221) 42. 

Çalışma Vekilinden 
1. — Bursa Mefbusu Sabahattin Çıracı-

oğhı'mm İstanbul işçi Sendikaları Birliği 
41e diğer işçi 'birliklerinin durumu hakkın-
dakti sualinıe, Çalışnua Vekili "Mümtaz Tar-
han'in tahrirî cevabı (7/226) 21,57:58 

2. — Malatya Mebusu Tevfik Üns'alan '-
in, 1956 yılında işçilere yapılacak ilâve te
diyeler hakkında Çalışma Vekilinden tah
rirî suali (7/227) 21 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 

Balıkesir vilâyetimin Savaştepe kazasında -
(ki Hürriyet Partisi merkezinin levhasının 
indirildiğine dair gazetelerde intişar eden 
havadis hakkındaki sualline, -Dahiliye Ve
kâleti Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün 
tahrirî cevabı (7/231) 21,58:59 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Yoz;gad vilâyetinin Boğazlıyan kazasına 
•bağlı ye'di köyün Kozaklı kazasına bağlan
maları hususunda ne düşünüldüğüne 'dair 
Dalhiliye Ve'Mlmden tahrirî suali (7/254) 154 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeı-
oğlu'nun, M'alatya vilâyetine bağlı kazala- ; 

rm su ve elektrik ihtiyaçlarının temini hu
susunda ne düşünüldüğüne ve Akçadağ 
yangınında zarar görenlere ne nispette 

yardım 'yapıldığına dair Dahiliye Vekilin
den tahrirî suali (7/238) 22 

4. — Sinoib Mebusu Şeraf ettin Ayhan'
ın, Ilgın Kaymakamı Rasim Özsoy hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Dahiliye Vekilinden 'tahrirî suali 
(7/250) - > 154 

Hariciye Vekilinden 

1. — Elâzığ Mebusu iSelâhattin To-
ker'in, Devletin, İktisadi Devlet Teşekkül -
lerinin ve mahallî idarelerin vermekte ol
dukları ziyafetlere kimlerin davet edilmek
te olduğuna dair sualine Hariciye Vekâleti 
Vekili Etem Menderes'in tahrlirî cevabı 
(7/199) 96 

2. '— İzmiı* Menusu Abdullah Aker'dh, 
Türkiye - Mısır ikamet Muahedesinin 8 nei 
maddesinin tatibi'k şeklinfc dair sualine, Ha
riciye Vekâleti Vekili Etem Menderes'in 
tahrirî cevalbı (7/164) 55:56 

İktisat ve Ticarst Vekilinden 
1. — Çorum Mebusu Şevki Crürses'in, 

çeltik ziraati yapan 'küçük çiftçilere Ziraat 
Bankasınca müteselsil kefaletle ikrazat 
yapılmaması sebebline dair 'İktisat ve Tica
ret Vekilinden tahrirî suali (7/225) 21 

2. — Diyarbakır Mebusu Baıgıp Kara-
osmanoğlu'nun, 1956 senesinde tütün mah
sulüne ne miktar prim verilmesinin düşü
nüldüğüne 'dair sualine iktisat ve Ticaret 
Vekili Zeyyat Mandalindi'nin tahrirî ceva
bı (7/233) 21,173 

3. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'-
uıı, senelik kahve istihlâkinin kaç ton ol
duğuna ve kahve ithalâtının faydalı saha
lar lehine 'tamamen durdurulması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine İktisat 
ve Ticaret Vekilli Zeyyat Mandalinci'nin 
tahrirî cevalbı (7/232) 21,172:173 

4. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, it
halâttan mütevellit borçların tasfiyesi için 
hangi memleketlerle, hangi tarihlerde an
laşma yapıldığına, -anlaşmaya 'bağlanma
mış memleketlerin hangileri olduğuna ve 
her birisine ait borç miktarına dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden «tahrirî suali (7/242) 106 
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^ 5. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, İz
mir Fuarında teşhir edilip satılan mallar
dan dolayı, yabancı memleketlere transfer 
borçlarının 1953 - 1955 yıllarında ne mik
tarda olduğuna dair İktisat ve Ticaret Ve
kilinden tahrirî suali (7/244) 106 

6. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından 
yapılan pamuk ihracatına dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/243) 106 

7. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
Sinob vilâyetine yiyecek ve tohumluk yar
dımları yapılması hususunda ne gibi ted
birler alındığına ve müstahsilin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının tecili için ne dü
şünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret Veki
linden tahrirî suali (7/256) ' 178 

8. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 
Karadeniz bölgesi tüccarlarının Fındık Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliği nezdindeki 
alacaklarının ne zaman tesviye edileceğine 
ve bu ödeme için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair sualine İktisat ve Ticaret Ve
kili Zeyyat Mandalinci'nin tahrirî cevabı 
(7/229) 21,102 

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 sualine İkti
sat ve Ticaret Vekili Zeyyat Mandalinci'
nin tahrirî cevabı (7/205) 96:97 

2. — Burdur Mebusu Behçet Kaya-
alp'm, Burdur'un Yeşilova kazasına 1954 -
1955 yıllarında kaç tane otobüs, kamyon 
ve binek otomobili tahsis edildiğine dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 
Mandalinci'nin tahrirî cevabı (7/169) 170 

3. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 
gül ve gül yağı müstahsılları tarafından 
teşkil olunan «Gülbirlik» e katılmış ve katıl
mamış kooperatiflerin durumuna ve gül 
yağının değerlendirilmesi için ne düşünül
düğüne dair sualine İktisat ve Ticaret Ve
kili Zeyyat Mandalinci'nin tahrirî cevabı 
(7/212) 97:101 

4. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, 14 Mayıs 1950 tarihinden bugüne ka

dar ithal edilen her çeşit motorlu vasıta
lara dair sualine İktisat ve Ticaret Ve
kili Zeyyat Mandalinci'nin tahrirî cevabı 
(7/186) ' 41:42 

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

şekerin maliyet ve ihraç fiyatlarına ve ma
mulünü ihraç hususunda bir tetkik yapılıp 
yapılmadığına dair sualine İşletmeler VeT . 
kili Samet Ağaoğlu'nun tahrirî cevabı •.. 
(7/230) 21,132:133 

2. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Ka-
ranakçı'nm, kok veya linyit yakan kasaba 
ve şehirlerimiz halkının kışlık yakacak ihti
yaçları hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğına ve bu mahrukatın satış fiyatlarına da
ir İşletmeler Vekilinden tahrirî suali 
(7/249) 154 

3. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, ih
racı tasavvur olunan şekerin miktarı ile sa
tış ve maliyet fiyatlarına dair sualine İslet
meler Vekili Samet Ağaoğlu'nun tahrirî ce
vabı (7/241) 106,133:134 

Maarif Vekilinden 
1. — Antalya Mebusu Asım Okurun, 

Antalya vilâyetindeki ilkokullara öğretmen 
ve ders malzemesi tedariki ve Gazipaşa ka-
zasmdaki natamam ortaokul binasının ik
mali hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
Maarif Vekilinden tahrirî suali (7/251) 154 

2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
1950 - 1956 yılları içinde kaç tane ilkokul 
binası yapıldığına, 1944 - 1950 - 1956 sene
lerinde diploma alan talebelerin adedine ve 
ilk öğretmen okullarına dair Maarif Veki
linden tahrirî suali (7/246) 126 

3. —- Kars Mebusu Turgut Göle'nin, ya
bancı memleketlere tahsil ve ihtisas mak-
sadiyle gitmek istiyen vatandaşlara döviz 
tahsisinin hangi ölçülere göre yapıldığına 
dair sualine Maarif Vekili Ahmed özel'in 
tahrirî cevabı (7/236) 21,122 

1. — Sivas Mebusu M. Nurettin Tur
gay'm, yedek subaylık vazifelerini yapmak
ta olan ilkokul öğretmenlerinin okulların 
açılmasından bir ay evvel terhislerinin 
mümkün olup olmadığına ve köy okulları 
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Öğretmenleri için hazırlanmakta" olduğu 
söylenen intibak kanuıiuna dair sualine • 
Maarif Vekili Ahmed özel'in tahrirî ceva
bı (7/215) 170:172 

Maliye Vekilinden 
"1. — Bolu Mebusu Selâhattin Baysal'-

m, Devlet Orman işletmelerinin kesim ve 
istif işlerinde çalışan işçilerden alman ver
gilere dair Maliye Vekilinden tahrirî su
ali (7/248) 154 

2. — îzmir Mebusu İlhan Sipahioğîu'-
nun, Hazinenin alâkası olmıyan bir gayri-
menkule ait tescil hükmünün Hazine ve
killerince temyiz edilmesinin sebebine dair j 
Maliye Vekilinden tahrirî suali (7/255) " 1,78 ! 

3. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin,, 
1950 senesinden beri yıl sonları itibariyle 
içerd!e ve dışarda merhun altınların mikta-
n n a dair Maliye Vekilinden tahrirî suali 
(7/245) 1Q6 

1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, pevlet ve Devlete bağlı iktisadi 
ve mahallî idareler emrinde bulunan mo
torlu nakil vasıtalarının miktarına ve .bun
lardan kaçıran hizmet ve binek otomobili 
olduğuna dair sualine, Maliye Vekâleti Ve
kili Samet Ağaoğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/168) . • '.. 56:57 

Millî Müdafaa Vekilinden 

1. — Sivas Mebusu M. Nurettin Tur
gay'm, yedek subaylık vazifelerini yap
makta olan ilkokul öğretmenlerinin okul
ların açılmasından bir ay evvel terhisle
rinin mümkün olup olmadığına ve köy 
okulları öğretmenleri için hazırlanmakta 
olduğu söylenen intibak kanununa dair 
sualine. Millî Müdafaa, 'VefeâLeti Vekili Se
mi Ergin'in tahrirî cevabı (7/215) 170:172 

Nafıa Vekilinden 
1. — Antalya Mebusu Asım Okur'un, 

Antalya vilâyetinin Gazipaşa kazası çevre
sindeki çay ve derelerin taşmasını önlemek 
için ne gibi tedbirler alındığına ve Serik 
kazası sulama işleri etüdlerinin ikmal edi-

vSayfa 
lip edilmediğine dair Nafıa Vekilinden tah- • 
rirî suali (7/252) ; 154 

2. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Kars vilâyeti İğdır kazasının sulama birinci 
kısım inşaatı ile Doğubayazıt, Eleşkirt ve 
Pasinler sulama işlerine dair Nafıa Veki
linden tahrirî suali (7/239) 49 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lıı'nun, Malatya vilâyetine bağlı kazaların 
su ve elektrik ihtiyaçlarının temini husu
sunda ne düşünüldüğüne ve Akçadağ yan
gınında zarar görenlere ne nispette yardım 
yapıldığına dair Nafıa Vekilinden tahrirî 
suali (7/238) 22 

1. — Konya Mebusu Tevfik Fikret Ba-, 
ran'm, Konya vilâyetinin Seydişehir ka-
zasmdaki Sugla Gölüne dair sualine Na
fıa Vekili Muammer Çavuşoğlu 'nun tahrirî 
cevabı (7/120) . 38:41 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden 
1. y- Kars Mebusu Turgut Göle'nin» 

Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından memle
ketimiz için tahsis edilen burslara dair 
sualine, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Nafiz Körez'in tahrirî cevabı (7/235)1. 21,59:60 

Ziraat Vekilinden 
1. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 

Sinöb vilâyetine yiyecek ve tohumluk yar
dımları yapılması hususunda ne gibi ted
birler alındığına ve müstahsilin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının tecili için ne düşü
nüldüğüne dair Ziraat Vekilinden tahrirî , 
suali (7/240) 81 

1. — Aydın Mebusu Nihat lyriboz'un, 
hangi ormanların katiyata müsaidoldu-
ğuna ve bunların vüsat ve verebilecekleri 
metre küb kereste miktarına dair sualine 
Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun tah
rirî cevabı (7/222) 42:45 

2. -^ Konya Mebusu Tevfik Fikret Ba
ran'm, Konya vilâyetinin Seydişehir ka-
zasındaki Sugla Gölüne dair sualine Ziraat 
Vekili Esat Budakoğlu'nun tahririî cevabı 
(7/120) ' " • 3341 
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Afyon K. (Osman T olu) 
1. — Gider Vergileri Kanununun 68 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
kanun teklifinin geriverilmesine dair tak
riri (4/249) 179 

Ankara (Mümtaz Tarkan) 
2. -rr. Divanı Muhasebat Kanununun 3 

ncü ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine 
dair (4/246) 107 

idare Âmirleri (Ahmet Kocabıyıkoğlu) 
ve (Nüzhet Akın) 

3. ~- 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelin Büyük 
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine 
dair (4/244) ^5 

îzmir (İlhan Sipahioğlu) 
4. ^-Türkiye sahillerinde nakliyatı bah

riye (Kabotaj) ve limanlarla karasuları 
dâhilinde icrayı sanat ve ticaret hakkın
daki 815 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklif inin geriverilme-
si hakkında (4/241) 50 

Kocaeli (Turan Güneş) 
5. — Münakalât Encümeninden istifa 

ettiğine dair takriri (4/243) 49 
Sivas (Nurettin Turgay) 
6. — Arzuhal Encümeninin 15.VI1I.1956 • 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 3890 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/240) 3,154,193 

. ,..• ' Sayfa 
Tokatl (Ahmet Kürkan) 
7. — Türk Ceza Kanununun 140 ve 312 

nci maddelerinin tadiline dair olan kanun 
teklifinin geriverilmesi hakkında (4/245) 107 

Tunceli ÇArslan Bora) 
8. — Nusaybin ovasının sulanması iyin 

yapılacak tesisata dair Nafıa Vekilinden 
şifahi sual takririnin geriverilmesi hakkın
da (4/247) 107:108 

Urfa (Feridun Ergin) 
9. — Siyasi hâdiselerin takibettiği seyir 

ve Türk hariciyesiyle müttefik hükümetle
rin görüşleri hakkında izahat verilmesine 
dair (4/242) 65,66:66 

Denizli (Baha Ak§it) 
10.— Arzuhal Encümeninin 30 . V . 

1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
3716 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/223.)' 154:155,193 

Niğde (Hasan Hayati Ülkün) , 
11. — Arzuhal Encümeninin 30 . IV.. 

1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
3662 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/205) 154,192 

Yozgad (Mahmut Ataman) 
12. — Arzuhal Encümeninin 4 . V I . 

1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
3726 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/224) 154,192:193 

TEKLİFLER 
Afyon Karahisar (Kıza Çerçel) 
1. — Afyon Karahisar vilâyetinin San

dıklı kazasmdaki Hüdai kaplıcalarının iş
letme imtiyazının müddetsiz olarak San
dıklı Belediyesine verilmesi hakkında 
(2/374) , 

2. — Türk Hava Kurumunun tasfiyesi 
ile millî sivil havacılık okulu kurulması 
hakkında (2/378) " 

Bursa (Agah Erozan) 
3. — Ordu mensuplariyle Emniyet 

Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve muamele sınıfı1 kadrolarında çalışanlara 

22 

birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/379) 

Çanakkale (Servet Sezgin) ve (Nuri 
Togay) 

4. —+ Çanakkale ve Balıkesir vilâyet ve 
kazalarında vukua gelen zelzele münasebe
tiyle Emlâk Kredi Bankasınca kendilerine 
bina yapılan şahıslardan faiz alınmamasına 
dair (2/380) 

Çoruh (Mecit Bumin) 
5. T~ 5210. sayılı Kanunun 5828 sayılı 

Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin ta
dili ile bir madde eklenmesine, 5210 sayılı 

22 

22 
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Kanunun 8 ve 9 ncu maddelerinin tadiline 
ve aynı kanunun 2, 3 ve 4 neü maddeleri
nin kaldırılmasına, 5129 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin tadiline ve aynı kanunun 
3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleriyle 4274 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesinin ve 5603 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair (2/391) 

Elâzığ (Mehmet Şevki Yazman) 
6. — 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 

14 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (2/375) 

Erzurum (Esat Tuncel) 
7. — Nafıa Vekâleti teşkilât ve vazife

lerine dair olan 3611 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi (2/376) 

Giresun (Abdullah İzmen) 
8. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın

daki 6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı Ka
nunla eklenen muvakkat 5 nci maddenin ta
diline dair (2/383) 

İdare Âmirleri Balıkesir (Ahmet Koca-
bıyıkoğlu) ve (iki arkadaşı) 

9. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli eetvelin 
Büyük Millet Meclisine ait kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında (2/385) 

İzmir (Halûk Ökeren ve 8 arkadaşı) 
10. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, 

Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vi
lâyetlerinde 1955 - 1956 yılında tabiî âfet
lerden zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki 6746 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/388) 

Konya Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
ve 6" arkadaşı) 

11. — Bina Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/389) 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
ve 6 arkadaşı) 

12. — Gelir Vergisi Kanununun 74 ncü 
maddesinin 2 numaralı bendinin tadili hak
kında (2/390) 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) 
13. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağ

lı giriş tarifesi cetvelinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki 5983 sayılı Kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(2/381) • 

178 

2:3 

63 

106 

144 

154 

154 

.. 14. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna 
muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 6724 
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair (2/382) 

15. — Ordudan istifa eden subay ve as
kerî memurların tekrar orduya alınmaları 
hakkında (2/384) 

Trabzon (Sami Orberk) 
16. — Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San

dığı Kanununun 55 nci maddesine bir fık
ra ve mezkûr kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında (2/386) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 105 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında (2/387) 

Tunceli (Arştan Bora) 
18. — Ordu mensuplariyel Emniyet 

Umum Müdürlüğü ve gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/377) 

•>9 

81:82 

Afyon K. (Osman Talu) 
1. — Gider Vergileri Kanununun 68 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/360) 

Ankara (Mümtaz T ar han) 
2. — Divanı Muhasebat Kanununun 3 

ncü ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/97) 

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

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

Bolu (İhsan Gülez ve 3 arkadaşı) 
4. — Devlet orman iştetmesince satılan 

orman mahsullerinden vilâyet hususi idare
lerine hisfije tefriki hakkında (2/258) 

Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu) 
5. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları 

hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Kanunla, 
değiştirilen 1 nci maddesiyle ikinci madde
cinin A bendinin tadili hakkında (2/280) 

126 

126 

179 

107 

73 

109 

155, 
193:202 

oo 
Çorum (M. Kemal Bîberoğlu) 
6. — Tiirkive Oumburiveti Emekli San-
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dığı Kanununun muaddel 39 ncu maddesi
nin (B) fıkrasının tadiline dair (2/46) 108:109 

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

dığı Kanununun geçici 65 nci maddesine 
(L) fiknası eklenmesi hakkında (2/69) 73-77 

Elâzığ (fîelâhattin Toker) 
8. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 6422 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının 
tadili hakkında (2/190) 108:109 

İdare Amirleri (Ahmet Kocabıyıkoğlu 
ve Nüzhet Akın) 

9. — 1956 malî yıilı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı A/ l işjardtli cetvelin 
Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (2/355) 65 

îzmir (İlhan Sipahioğlu) 
10. — Türkiye sahillerinde nakliyatı 

bahriye (Kabotaj) ve limanlarla karasula
rı dâhilinde icrayı sanat ve ticaret hakkın
daki 815 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin tadiline dair (2/88) 50 

Kars (Sırrı Atalay ve İbrahim Us) 
11. — Türkiye Cumhuriyeti Em-ekli San

dığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair 6422 sayılı Kanunun meri
yetten kaldırılmasına dair (2/İ51) 108:109 

Kocaeli (Cemal Tüzün) 
12. — Emekli sandıkları kanunları ile 

Sayüa 
İhtiyarlık Sigortası Kanununa tâbi işlerde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında 
(2/117) 108:109 

Samsun (Ekrem Anıt) 
13. — Gayrimenkul kiraları hakkında

ki 6570 sayılı Kanunla ek kanun teklifi 
(2/368) 109 

Seyhan (Sedat Ban ve 7 arkadaşı) 
14. — Turizm Umum Müdürlüğü teşkili 

hakkında (2/211) 109 

• Sivas (Etem Erdinç ve 6 arkadaşı) 
15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa bir madde eklenmesi hak
kında (2/61) 108:109 

Tokad (Ahmet Gürkan) 
16. — Türk Ceza Knununun 140 ve 312 

nci maddelerinin tadiline dair (2/71) 107 

Yozgad (İhsan Aktürel) ve Ankara 
(Hazım Türegün) ' 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 80 nci maddesiyle 87 nci 
maddesinin (K) bendinin tadili hakkında 
(2/170) 108:109 

Yozgad (Talât Alpay) 
18. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 55 ve 66 ncı maddele
rine birer fıkra eklenmesine dair (2/1.42) 108: 

109 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geriverme talebi 
1. — Her hangi bir zirai faaliyet nev'i-

ne tahsis edilmemiş arazilerdeki intifa hak
larının müzakeresine mahsus bir merkez 
teşkili şeklinde, Yakın - Doğu memleketle
rine teknik yardım temini gayesiyle, Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imzalanan Ek Anlaşmanın tasdiki hak
kında kanun lâyihasının geriverilmesine 
dair (1/521, 3/430) 49:50 

1. 
Muhtelif 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1955 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına 

i ait raporun gönderildiğine dair (3/436) 82 
2. — Kayseri Mebusu Osman Nuri De-

niz'in, vefat ettiğine dair (3/431) 50 
3. — Millî Korunma 1951 yılı bilânco-

; sunun gönderildiğine dair (3/145) 109 
I 4. — Millî Korunma 1952 yılı bılânço-
] sunun gönderildiğine dair (3/146) 109 

Tefsir talepleri 
1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 72 ve 74 ncü maddeleri muva
cehesinde, trafik suçlarından dolayı mah
kemelerce verilen mahkûmiyet hükümleri
nin 4664 sayılı Adlî Sicil Kanununun 2 nci 
maddesinin «A» bendine tevfikan adlî m~ 



Sayfa 
çile geçirilip geçirilemiyeceğinin tefsiri hak
kında (3/439) 106 

2. — Bankalar ve devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 4621 sayılı 
Kanunun 2 nei maddesinin 4 ncü bendi 3 
ncü fıkrasının tefsiri hakkında (3/413) 3 

Teşriî masuniyetler 
1. — Balıkesir Mebusu Enver Güreli'-

nin teşriî masuniyetinin kaldırılmasına da
ir (3/437) 82 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Tokad 
Mebusu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyet
lerinin kaldırılmasına dair (3/438) 82 

3. — Burdur Mebusu Hüseyin Çimenin, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/414) , 3 

4. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin-
ei'niıı teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/427) 22 

5. — Erzurum Mebusu Esat TunceF-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/415) 3 

6. —* Kars Mebusu Sim Atalay'ın teş
riî masuniyetinin- kaldırılması hakkında 
(3/416) 3 

7. — Kars Mebusu Turgut Oöle'nin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/417) .3 

'8. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in teşriî 'masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/426) 22 

9. — Kırşehir Mebusu Osman Alişir-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkı (3/418) 3 

10. — Muş Mebusu Gıyasettin Erıne'-
nin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/419) 3 

11. — tlrfa Mebusu Aziz özbay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/420) 3 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

.1..-Î--BU toplantı yılı içinde İki aydan 
fazla izin alan istanbul Mebusu Nuri 'Yft-

| Sayfa 
mut'un tahsisatı hakkında (3/435) 83 

2. — Sayın mebuslardan 'bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/434) 82 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1. — Divanı Muhasebatta münhal bu
lunan üç âzalık için seçki yapılması hak-
'kmda (3/425) 22 

2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı kati
sine ait mutabakat 'beyannamesinin sunul
duğum! dair (3/433) 63 

3. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı hesabı ikatîsine ait mutaba
kat 'beyannamesinin sunulduğuna daür 
(3/421) 3 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes "in !Bağ-

dad'a seyahatleri dolayısiyle, avdetlerine 
kadar, Başvekilliğe İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun, Maliye Vekilliğine de 
Devlet Vekili Emin Kalafat'in vekillik 
edeceklerine daâr (3/440) 107 

2. — Başvekil Adnan Menderes'in, Tah-
| ran'a seyahatleri dolayısiye, avdetlerine 

•kadar, Başvekilliğe İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun, Maliye Vekilliğine de 
Devlet Vekili Emin Kalafat'm vekillik 
edeceğine dair (3/429) 23 

3. — Devlet Vekili ve Mftllî Müdafaa 
Vekâleti Ve&ili Semi Ergin'in İran Hükü-

î metinin daveti üzerine iran'a, İktisat ve 
j Tiearet Vekili Zeyyat Mandalinei'nin v&zi-
i fe ile Amerika'ya ve Münakalât Vekili 
I Arif Demirer'iıi vâki davet üzerine Alman-
j ya'ya gitmeleri sebebiyle dönüşlerine ka-
| dar, Devlet Vökiîline Devlet Vekili Celâl 
j Yardımcı 'nın, Millî Müdafaa Vekiline Ad-
j Üye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün, Ik-
] tisat ve Ticaret Vekiline Devlet Vekili 

Emin Kalafat'm ve Münakalât Vekiline de 
j Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüs-
j man'm vekillik etmelerine dair (3/423) 17 

4. — İktisat ve Ticaret Vekâletinden 
istifa eden Zeyyat Mandalinei'nin istifa
sının kabulü ile İktisat ve Ticaret Vekil
liğine izmir Mebusu Abdullah Akeriıı tâ-

I yin edildiğine dair (3/444) . 178 ;ÎT9 
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5. — NATO Konseyi toplantılarına iş
tirak etmek üzere Paris'e gidon Nafıa Ve
kili ve Hariciye Vekâleti Vekili Etem 
Menderes'in avdetine kadar Nafıa Veki
line Devlet Vekili Cemil Bengü'nün, Ha
riciye Vekâletine de İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun vekillik edeceklerine 
dair (3/442) 

6. — Sıhhi sebeplere binaen istifa eden 
Nafıa Vekili Muammer Çavu^oğlu'nım is
tifasının kabulü ile Nafıa Vekâletine, Ha
riciye Vekâleti Vekili uhdesinde kalmak 
şartiyle, Ay dm Mebusu Etem Menderes'
in, Dahiliye Vekâleti Vekilliğine de Adli-
y>e Vekili Prof. Hüseyin Avni Göktürk'ün 
tâyinlerine dair (3/424) 

7. — Vâki davet üzerine Birleşik Ame
rika'ya giden Ziraat Vekili Esat Budakoğ-
lu'nun avdetine kadar kendisine, Devlet 
Vekili Celâl Yardımcı 'nm Vekillik edece
ğine dair (3/428) 

8. — Vazife ile Almanya'ya giden Da-

155 

17 

Sayfa 
İriliye Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Etem Menderes'in avdetine kadar Dahili
ye Vekiline Devlet Vekili Emin Kalafat'-
m ve Hariciye Vekâleti Vekiline de îşlet-
mıeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun Vekillik 
etmelerine dair (3/422) 17 

ENCÜMENLER REİSLİKLERİNDEN GELEN 
TEZKERELER 

1. — Millî Müdafaa Encümeni Reisi Sa
mi Orberk'in, memnu mmtakalar kanunu 
lâyihasını teşkil olunacak Muvakkat En
cümende görüşülmesine dair tezkeresi 
(3/441) 109:110 

2. — Van vilâyetinin Özalp kazasında 
32 vatandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi 
hâdisesinde dahli olanlar hakkında tahki
kat icrası için teşkil olunan encümenin va
zife müddetinin uzatılmasına dair Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Tahkikat Muhtelit Encümeni 
Reisliği tezkeresi (3/432) 64:65 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
1 . XI . 1956 tarihli 1 nci İnikat zap

tının hulâsası • 20:22 
12 . XI , 1956 tarihli 2 nci İnikat zap

tının hulâsası 48:49 
14' . X I . 1956 tarihli 3 ncü İnikat zap

tının hulâsası 62:63 
16 . XI . 1956 tarihli 4 ncü İnikat zap

tının hulâsası 80:81 
19 . XI . W&6 tarihli 5 mi İnikat mv>-

tının hulâsası 105 ÜÖ6 
21 . XI . 1956 tarihli 6 nci İnikat zap

tının hulâsası 124 J.26 
2*3 . XI . 1956 tarihli 7 ne! İnikat zap

tının hulâsası 144 
26 . XI . 1956 tarihli 8 nci İnikat zap

tının hulâsası 153:154 
28 . XI . 1956 tarihli 9 ncu İnikat aap-

tHinı hulâsam 1 7 7 Î 1 7 6 

4 
49 

im 

126 
145 
156 

<mmtm "«•«• 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Kon
ya) - Sındırgı Belediye Tahsildarı Musta
fa Çakırtaş'ın, hükümlü olduğu hapis ce
zası hakkında Adliye ve Arzuhal encümen
leri mazbataları münasebetiyle 188,189,191 

izzet Akçal (Rize) - Sındırgı Beledi
ye Tahsildarı Mustafa Çakırtaş'ın, hüküm
lü olduğu hapis cezası hakkında Adliye ve 
Arzuhal encümenleri mazbataları müna
sebetiyle 189,190 

Abdullah Aker (iktisat ve Ticaret Ve
kili) - 5652 sayılı Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları hakkındaki Kanunun birinci 
maddesiyle ikinci maddesinin (A) fıkra
sının tadiline dair Kanun münasebetiyle 201 

Y. Muammer Alakant (Manisa) - Usul 
hakkında 108,126 

İkrem.Aîican (Kocaeli)) Usu! hak
kında 24 

Osman Alişiroğlu (Kırşehir) - Zongul
dak'ta vukubulduğu söylenen çimento sui
istimaline dair suali münasebetiyle 87 

Fikri Apaydın (Riyaset Divanı Adı
na) - Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekiıı-
oi'nin, 1937 yılında Mardin - Diyarbakır 
arasında öldürülen vatandaşlar dolayısıy
la teşkil olunan beş kişilik encümenin me
saisi hakkında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Reisinden olan sualine şifahi cevabı 83, 

Celâl Bayar (Reisicumhur) - Onuncu 
Devrenin üçüncü toplantısını açış nutku 4 

Behzat Bilgin (izmir) - 5652 sayılı 
Sallç Bankası ve Halk Sandıkları hakkın-

Sayfa 
Sırrı Atalay (Kars) - Teşriî masuniye

tinin kaldırılması hakkındaki encümen re-
poru dolayısiyle vâki yazılı müdafaa ta
leplerinin reye arz edilmemesi sebebine 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisin
den suali münasebetiyle 51 

Sebati Ataman (Zonguldak) - 5652 sa
yılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun birinci maddesi ile ikin
ci maddesinin (A) fıkrasının tadiline da
ir Kanun münasebetiyle 196,199 

— Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 nci maddesine (L) fıkrası 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle 74;.76,77 

— Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Ay-
dın'ın karısı Hanife Aydın ve kızı Müved-
det Aydm'a vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanmasına dair Kanun münasebetiy
le 169,170 

— Sındırgı Belediye Tahsildarı Musta
fa Çakırtaş'ın hükümlü olduğu hapis cezası 
hakkında Adliye ve Arzuhal encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 192 

Yusuf Aaaoğlu îDiyUrbalor) - Usul 
hakkında 23,34$fö 

daM Kanunun birinci maddesiyle ikinci 
maddesinin (A) fıkrasınm tadiline dair 
Kanun münasebetiyle 194,198il90 

Aratan Bora (Tunceli) - Ağaçlim H* 

B 
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Sayfa 

danması suretiyle hayvanlar için kesilen 
yaprakların kilosunun bir kuruş üzerin
den köylüden tahsil edilmesi hususunda 
bir emir verilip verilmediğine dair suali 
münasebetiyle 120,121 

Sayfa 
— Köy enstitüsü mezunu ilkokul öğret

menlerine ait intibak kanunu lâyihasının 
ne zaman kanunlaştırılacağına dair suali 
münasebetiyle 55 

Ali Ceylân (Kırklareli) - Denizli Me
busu Baha Akşit'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 

maddesine (L) fıkrası eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları münasebetiyle 73 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Encümenle re gösterilen namzetler hakkında 25 

Hilmi Dura (Kastamonu) - Sındırgı 
Belediye Tahsildarı Mustafa Çakırtaş'm 
hükümlü olduğu hapis cezası hakkında Ad-

D 
liye ve Arzuhal encümenleri 
münasebetiyle 

mazbataları 
184,187,190 

Şluştafa Ekinci (Diyarbakır) • 1937 
yılında. Mardin - Diyarbakır arasında öl
dürülen vatandaşlar dolayısiyle teşkil olu
nan: beş, kişilik Encümenin mesaisi hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisin-. 
den o]an suali münasebetiyle 84 

— Siırd Belediye seçimlerinin ne için 
£eshedilctf&hıe ve Belediye Reisinin işten el 
Çektjrjlmesinde hangi kanunsuz hareke-
tinins$mil olcjhığıum dair suali münasebe
tiyle, 166,167 

Feridun Şirgin (Urfa) - Siyasi hâdise
lerin takibettiği seyir ve Türk hariciyesi 
ile miittefik mükümetlerin görüşleri hak
kında izahat verilmesine dair takriri mü
nasebetiyle 67 ,68 

Agâh Erozan (Riyaset Divanı adına) -
Kars Mebusu Sim Atalay'm teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkındaki encü
men raporu dolayısiyle vâki yazılı müda
faa taleplerinin reye arz edilmemesi sebe
bine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisinden olan sualine şifahi cevabı 50,51,52 

—• Riyaset Divanına intihapları dola
yısiyle arkadaşları ve şahsı adına teşek
kürü 16 

Muhlis Ete (Ankara) - 5652 sayılı Halk 
Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
Kanunun birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının tadiline dair Ka
nun münasebetiyle 200 
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Hüseyin Fırat (îçel) - Diyarbakır Me- j 
busu Mustafa Ekinci'nin 1937 yılında 
Mardin - Diyarbakır arasında öldürülen 
vatandaşlar dolayısiyle teşkil olunan beş j 

Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Veki
li) - Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'-
nun, Toplantılar ye gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanunun tatbikatına dair vi
lâyetlere tamim yapılıp yapılmadığı hak
kındaki sualine şifahi cevabı 54,157 

— Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanunlunun tadiline 
ait tatbikata dair sualine şifahi cevabı 146 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in 
6732, 6733 sayılı kanunlar hakkında Cum
huriyet müddeiumumilerine bir tamim ya
pılıp yapılmadığına dair sualine şifahi ce
vabı 89,92,93,94 

— Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'-
nun, kira rejiminin düzenlenmesi ve 
Millî Korunma içine alınması hususların
da ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi 
cevabı 149 

Hüseyin Avni Göktürk (Dahiliye Ve
kâleti Vekili) - Çanakkale Mebusu Safa-
eddin Karanakçı'nm Toplantılar ve göste
ri yürüyüşleri hakkındaki Kanunun tatbi
katı ile alâkalı olarak vilâyetlere bir tali
mat verilip verilmediğine dair sualine şi
fahi cevabı, • 118,119„161,162 

— Diyarbakır Mebusu Mustafa Eekinei '-
nin, Siird Belediye seçimlerinin ne için 
feshedildiğine ve belediye reisinin işten 

İsmail Hadımlıoğlu (Denizli) - Sındırgı 
Belediye Tahsildarı Mustafa Çakırtaş 'm 
hükümlü olduğu hapis cezası hakkında 
Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 191 

kişilik Encümenin mesaisi hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Reisinden olan 
suali münasebetiyle 85 

el çektirilmesinde hangi kanunsuz hareketi
nin âmil olduğuna dair sualine şifahi ce^ 
vabı 165 

— Kars Mebusu Mehmet Iiazer'-
in Kars ve kazalarındaki tetkik gezileri es
nasında karşılaştıkları engellerin önlenmesi 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair sualine şifahi cevabı 112,115,116 

— Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, İstanbul ve Ankara ile diğer büyük 
şehirlerde izinsiz yapılan binalar hakkın
daki sualine şifahi cevabı 52 

— Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'-
nun, vatandaşların muhalif parti mebus-
lariyle temasını meni için zabıtaya emir 
verilip verilmediğine dair sualine şifahi 
cevabı 147,148,149 

Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Vekili 
ve Dahiliye Vekâleti Vekili) - Kırşehir 
Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, Zonguldak'
ta vukubulduğu söylenen çimento suiisti
maline dair sualine şifahi cevabı 86,87 

Turan Güneş (Kocaeli) - Sabık zabıt 
hakkında 49 

— Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, si
yasi hâdiselerin takibettiği seyir ve Türk 
hariciyesi ile müttefik hükümetlerinin gö
rüşleri hakkında izahat verilmesine dair 
takriri münasebetiyle 67 

Mehmet Hazer (Kars) - Kars ve kaza
larındaki tetkik gezileri esnasında karşı
laştıkları engellerin önlenmesi hususunda 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair suali 
münasebetiyle 113,115,116,117 

G 

H 
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Kanunun tatbikatına dair vilâyetlere ta
mim yapılıp yapılmadığı hakkındaki sua
li münasebetiyle 158,159,160 

Refik Koraltan (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi) - Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Reisliğine intihabı dolayısiyle teşekkü
rü 14 

Sayfa 
Safaettin Karanakçı (Çanakkale) -

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkın
daki Kanunun tatbikatı ile alâkalı olarak 
vilâyetlere bir talimat verilip verilmediği
ne dair suali münasebetiyle 118,163,164 

Kâmil Kınkoğlu (Malatya) - Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 

Etem Menderes (Nafıa Vekili) - Sinob 
Mebusu Haşim Tarı'nm Gerze kasabasının 
yeniden imar ve ihyasına ne zaman başla
nacağına ve Gerze felâketzedeleri için Mil
lî Yardım Komitesine yapılan yardımların 
miktarına dair sualine şifahi cevabı 110 

— Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın 
Nusaybin ovasının sulanması için yapıla-

Emrullah Nutku (Trabzon) - Kira reji
minin düzenlenmesi ve Millî Korunma içi
ne alınması hususlarında ne düşünüldüğü
ne dair suali münasebetiyle 150 

Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - İstanbul 
ve Ankara ile diğer büyük şehirlerde izin
siz yapılan binalar hakkındaki suali mü
nasebetiyle 53 

Burhanettin Onat (Antalya) - 5652 sa
yılı Halk Bankası ve Halk sandıkları hak
kındaki Kanunun birinci maddesi ile ikinci 

cak tesisata dair olan sualine şifahi cevabı 66 
Etem Menderes (Hariciye Vekaleti Ve

kili) - Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, si
yasi hâdiselerin takibettiği seyir ve Türk 
Hariciyesi ile müttefik mükümetlerin gö
rüşleri hakkında izahat verilmesine dair 
takriri münasebetiyle 66 

— Vatandaşların muhalif parti me
busları ile temasını meni için zabıtaya emir 
verilip verilmediğine dair suali münasebe
tiyle 147,148,149 

maddesinin (A) fıkrasının tadiline dair 
Kanun münasebetiyle 201 

— Sındırgı Belediye Tahsildarı Musta
fa Çakırtaş'm hükümlü olduğu hapis ceza
sı hakkında Adliye ve Arzuhal encümenle
ri mazbataları münasebetiyle 185 

M 

N 

O 
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Sayfa 
Bahattin Örnekol (Sivas) - Denizli Me

busu Baha Akşit'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesine (L) fıkrası eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi ve Maliye, Bütçe encü
menleri mazbataları münasebetiyle 83 

M. Rüştü Özal (Konya) - 1956 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde 6813 sayılı Kanuna 
istinaden yapılmış olan münakalenin ka
bulü hakkındaki Kanun münasebetiyle 127 

Sabri özcan San (Gümüşane) - Denizli 
Mebusu Baha Akşit'in, Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 
nci maddesine (L) fıkrası eklenme*» hak
kındaki kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları münasebetiyle 

Kemal özçoban (Afyon Karahisar) -
Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydın'm 
karısı Hanif e Aydın ve kızı Müveddet Ay-
dın'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair Kanun münasebetiyle 

Ahmed özel (Maarif Vekili) - Tunceli 
Mebusu Arslan Bora'nın, köy enstitüsü me
zunu ilkokul öğretmenlerine ait İntibak 
kanunu lâyihasının ne zaman kanunlaştı
rılacağına dair sualine şifahi cevabı 

8*ffa 

77 

168 

55 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Sındırgı 
Belediye Tahsildarı Mustafa Çakırtaş'm 
hükümlü olduğu hapis cezası hakkında 

Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbatala
rı münasebetiyle 186 

Haşim Tan (Sinob) - Gerze kasabası
nın yeniden imar ve ihyasına ne zaman 
başlanacağına ve Gerze felâketzedeleri için 
Millî Yardım Komitesine yapılan yardım
ların miktarına dair suali münasebetiyle 

Tahir Taşer (Kırşehir) - Hasan Hacı 
Selimoğlu Hüseyin Aydın'm, karısı Hani-
fe Aydın ve kızı Müveddet Aydın'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun münasebetiyle 

— Sındırgı Belediye Tahsildarı Musta
fa Çakırtaş'm hükümlü olduğu hapis cezası 

111 

168 

hakkında Adliye ve Arzuhal encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 184,185,187,188,191 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Hasan 
Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydm'ın, ka
rısı Hanife Aydın ve kızı Müveddet Ay
dın'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair Kanun münasebetiyle 167 

ihsan Hamid Tiğrel (Diyarbakır) - Sü
ne haşaratının imhası için ne gibi tedbirler 
alındığına ve bu haşaratın halen hangi 
mmtakalarda mevcut bulunduğuna dair 
suali münasebetiyle 69,72 

Fethi Ülkü (Tunceli) - 5652 sayılı 
Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkın
daki Kanunun birinci maddesiyle ikinci 

O 
maddesinin (A) fıkrasının 
Kanun münasebetiyle 

tadiline dair 
197 
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Sayfa 
Sadettin Yalım (Kocaeli) - 5652 sayılı 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkın
daki Kanunun birinci maddesiyle ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının tadiline dair 
Kanun münasebetiyle 193,198 

— Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Ay-
dın'm karısı Hanife Aydın ve kızı Mü-
veddet Aydın'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair Kanun münasebe
tiyle 167 

— Sabık zabıt hakkında 63,64 
Celâl Yardımcı (Ziraat Vekâleti Ve

kili) - Diyarbakır Mebusu îhsan Hamid 
Tiğrel'in, süne haşaratının imhası için ne 
gibi tedbirler alındığına ve bu haşaratın 
halen hangi mıntakalarda mevcut bulun
duğuna dair sualine şifahi cevabı 68,69,71,72 

Sayfa 
— Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 

ağaçların budanması suretiyle hayvanlar 
için kesilen yaprakların kilosunun bir ku
ruş üzerinden köylüden tahsil edilmesi hu
susunda bir emir verilip verilmediğine 
dair şifahi sualine cevabı 120,121 

Nüvit Yetkin (Malatya) - 6732, 6733 
sayılı kanunlar hakkında Cumhuriyet müd
deiumumilerine bir tamim yapılıp yapılma
dığına dair suali münasebetiyle 90,91,92,94,95 

Ali Perruh Yücel (Bursa) - Denizli Me-
.busu Baha Aksit'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesine (L) fıkrası eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları münasebetiyle 76 




