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ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 
230 

İCRA VEKÎLLERt HEYETİ 
Sayfa 

1, T ~ Vazife ile yabancı memleketlere 
giden Nafıa Vekili ve Hariciye Vekâleti 
Veküi E*»m Menderes'in avdetine kadar, 
HaaMye ValâSHğine Devlet Vekili Emin 

Kalafat 'm, Nafıa Vekâletine de Devlet 
Vekili Cemil Bengü'nün Vekillik etmesi 
(3/506) 

İNTİHAPLAR 
1. — Ege, Karadeniz Teknik ve Orta -

Doğu Teknik üniversiteleri ile bundan 
sonra kurulacak üniversiteler için yapı
lacak istimlâklerde takdiri kıymet komis-
yonlariyle ehlivukuf heyetlerinin -sureti 
teşkili hakkındaki kanun lâyihasını görüş
mek üzere muvakkat bir encümen teşkili 

% — Eski eserlerin bulunduğu yerler-
«&fe ikâütet edenlerin başka mahallere nakli 
V e , fou yerlerin istimlâki hakkındaki ka
todun teklifini görüşmek üzere muvakkat 
encümen teşkili 

3. — Grülhane Askerî Tıp Akademisi 
hakkındaki kanun lâyihasını görüşmek 
üzere muvakkat encümen kurulması 

4 — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'-
ün, orman mühendis muavinlerinin mesle
kî tekâmül kurslarına tâbi tutulmalarına, 
Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı'nm, Orman 
Umum Müdürlüğü teşkilâtına, Kocaeli 
Mebusu Nüzhet Un a t ve 2 arkadaşının, 

212 

354 

338 

Ankara Tarım Alet ve Makinaîarı Yük
sek Uzmanlık Okulu mezunlarına «Zira
at maMnalan mühendisi» unvanının ve
rilmesi, Kocaeli Mebusu Nüzhet Unat ve 
2 arkadaşının, zirai meslek öğretimi ya
pan ziraat okulları mezunlarına meslekî 
tekâmül kursları açılması ve kurs gören
lere «Ziraat mühendisi» unvanının yeril
mesine dair kanun tekliflerini görüşmek 
mıere muvakkat bir encümen teşkili 

5. — Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine 
de bent ve fıkralar ilâvesi hakkında ka
nun layihasını i görüşmek üzere muvakkat 
encümen teşkili 

6. — Petrol Kanunu ile bu kanunda de
ğişiklik yapan 5558 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine 
fıkralar ilâvesi hakkındaki kanun lâyiha
sını görüşmek üzere muvakkat bir encü
men teşkili 

KANUNLAR 

Sayfa 

112 

404 

112 

Afo. Sayfa 
6956 <— '6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük 

*• ÖMş Tarife Cetvelinin* 37 nci faslının 
37.01 ve 37.02 pozisyonlarında tâli 

No. Sayfa 
pozisyonlar ihdası hakkında Kanun 6,10, 

10,26:27,34:37 
6957 — Güıseftk TfcHM'eri ve t icaret 0e-



tio. '*•• '" avfftt 
üel Anlaşmasına (GATT) ekli listele
rin meriyet müddetinin uzatılmasına 
mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyan
namenin tasdiki hakkında Kanun 7,10,10, 

27,38:41 
6958 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge,, 

nel Anlaşmasına (GATT) ekli I 
XXXVII sayılı Türkiye Taviz Liste- '....'] 
sinde münderiç sakız ve kolofanla, 
XXV sayılı Yunanistan Taviz Liste
sinde münderiç taze ve tuzlu balıklara 
ait gümrük tavizlerinde yapılan tadil 
ve geri çekmelere mütedair listenin 
tatbiki hakkında Kanun 7,10,12,27,33, 

42:45 
6959 --r* Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge-

nel Anlaşmasının ekleriyle bu anlaş-
maya bağlı listelerin metinJerinde ya
pılan düzeltme ve değişikliklere mü-
taallik Dördüncü Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 7:8,10,12,Ş7,4Ö :49 ;| 

6960 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge-
nel Anlaşmasına ekli listelerin metin
lerinde yapılan düzeltme ve değişik
liklere mütaallik Beşinci Protokolün 
tasdikine dair Kanun 8,10,12,27,50:53 

6961 — Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin katıl
ması hakkındaki 5598 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin (B), (C) ve (Ç) ,, 
fıkralarının kaldırılmasına «dair Ka
nun ! 8,10,12,27,54:57 

69§2 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli 
XXXVII sayılı Türkiye Taviz Lise
sinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Güm
rük Girîş Tarife Cetveline intibakına 
dair Kanun 8:9,10,14,27,58:61 

6963 — Türkiye - Almanya örnek ve Tat
bikat Çiftlikleri işletmesi kurulması
na dair Kanun 9:10,14,27,62:65 

6964 — Ziraat Odaları v<e Ziraat Odaları 
Birliği Kanunu • V . 6,74,166:170 

6965 — Hariciye Vekâleti kuruluşu hak- v 
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 
sayılı Kanunda geçen bâzı tâbirlerin 
değiştirilmesine dair Kanun 10,170 

-• --.t. 

No, "" ~ ~ Sfty£a 

6966 — Ordu mensuplarının nakil ve tâ
yinleri hakkında Kanun 12 :14,172:173 

6967 — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Me
teoroloji İşleri Umum Müdürlüğünün 
Ziraat Vekâletine bağlanması hakkın
da Kanun 111,179:180 

6968 — Zirai mücadele ve zirai karantina 
Kanunu 5,74:87,159:164,164:166, 

176,187,189:192 
6969 — 5436 sayılı Kanuna müsteniden 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasın
da akdedilen Anlaşmalar gereğince 
ithal olunacak zirai ve gıdai madde
lerin muafiyeti hakkında Kanun 10:1.1, 

170:171,176,187,193:196 
6970 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Belçika Hükümeti arasında hava ulaş
tırmalarına dair Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Kanun 11,171:172,176,187, 

188,197:200 
6971 — Türkiye ile Çekoslovakya arasın

da 16 Ağustos 1956 tarihinde imza
lanan Zabıtname ile Ek Protokol ve 
teati olunan mektupların tasdiki hak
kında Kanun 11:12,0^17^,188,201:204 

6972 — Korunmaya muhtaç çoculd&r hak
kında Kanun 5,173:179,185,188,205:208 

6973 -—Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazi-
f eleri hakkında Kanun 111,180:187,213: 

230,234:244,250,254,256:259,267,271,273, 
. • ' . . 277,280:283 

6974 •*- Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu Kamum 111,244:249,250,251,254, 

260:263,267,271,273,277,284:287 
6975 —- Belediye Kanununun 15 nci mad

desinin 41 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında Kanun 111,232,315:316 

6976 — Eğe, Karadeniz Teknik ve Orta -
Doğu Teknik Üniversiteleri ile bun
dan sonra kurulacak üniversiteler 
için yapılacak istimlâklerde 6541 sa
yılı Kanunun 5 ve 8 nci maddeleri
nin tatbik edileceği hakkında Ka
nun 211,212,267,316 

0977 __ Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki 4268 sayılı Kanunun ; 
2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 211,319:322 



,*±Vr.îS> 

S -
Ata 
6978 

6979 

6980 

6981 

6982 

6983 

6984 

6985 

6986 

Sayfa 
~ Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 37 nei madde
sinin tadili hakkında Kanun 267,316: 

317,319,322,327:330 
.•— Bâzı silâh, malzeme ve mühimma
tın Libya Devletine hibe edilmesi 
hakkında Kanun 212,318:319,321,322, 

331:334 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda bâzı değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 5951 sayılı Ka
nuna bir muvakkat madde eklenme
si hakkında Kanun 5,250:251,358 
-— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir ek ve 
bir muvakkat madde eklenmesine 
dair Kanun 111,251:254,358:359 

— İstiklâl Harbi malûllerinden altı 
eve verilecek para mükâfatı hakkın
da Kanun 291,355:356,363,375,376:379 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1949 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 337, 

356:357,363,375,380:383 
— Tediye meseleleri hususunda Yu
nan Hükümeti ile Hükümetimiz ara
sında teati olunan mektupların tas
dikine dair Kanun 4,249,357,365,375, 

384:387 
— Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki Anlaşmayı tadil 
eden 29 Haziran 1956 tarihli ve 8 
numaralı Ek Protokolün tasdikine 
dair Kanun 4,249:250,357,368,375, 

388:391 
— 31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye -

No. ~~ Sayfa 
Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl 
müddetle temdidine mütaallik mek
tupların tasdiki hakkında Kanun 4, 

250,322,357:358,368,375,392:395 
6987 — 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu 

kanunda değişiklik yapan 6858 sa
yıl^ Kanunun bâzı maddelerinin ta
dili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâ
ve edilmesi hakkında Kanun 111,112, 

291,359:363,375,296:399 
6988 — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin tadili hakkında Kanun 69,338, 
363:375,404:411 

6989 —- İstanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki Kanu
na ek 6033 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun 111,322,417:418 

69.90. — Atatürk Üniversitesi Kanunu 232,353, 
418:431 

6991 — Maliye Vekâleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Ka
nunla 6347 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde tadilât yapılması
na mütedair Kanun 211,337,431:432,434 

69,92 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1950 bütçe yılı Hesabı Katî Ka
nunu 353,411,421,421,432,434,435:438 

6993 — Türkiye ile Bulgaristan arasın
da imzalanan zabıtname ile teati 

, edilen mektupların tasdiki hakkında 
Kanun 4,317,417,421,421,432,439:442 

KARARLAR 
2070 — Niğde'nin Aksaray kazasının 

Mandama köyünün 44 numaralı ha
nesinde kayıtlı İbrahimoğlu Hasan 
Koyuncu (diğer soyadı Kuyumcu) 
hakkındaki idam hükmünün infa
zına dair 26,74 

2071 — Van vilâyetinin Özalp kazasın
dan 32 vatandaşın bilâmuhakame öl-

2072 

dürülmesi hâdisesinde dahli olanlar 
hakkında tahkikat yapmak üzere 
teşkil olunan Muhtelit Encümenin 
vazife müddetinin uzatılmasına dair 

-^ İstanbul Sarıyer kazası B. Dere 
Mahallesi Dildar sokak 306 sayılı 
hanede kayıtlı Muharremoğlu 1 , 

150: 
151 



- 4 
¥&.- Sayfa 

VIII . 1934 doğumlu Hayri Uymaz 
hakkındaki idam hükmünün infazına 
dâir 111,291,347,355 

2073 — Şarkışla'nın Sizir köyü nüfu-

ftö. Sayfa 
sunda mukayyet Bekir oğlu 1333 do
ğumlu ismail Güngör hakkındaki 
idam hükmünün infazına dair 111,353, 

417 

LÂYİHALAR 
1. — Adıyaman vilâyetine bağlı Gerger 

kaza merkezinin aynı kazanın Taraksu na
hiyesine bağlı Alduş köyüne kaldırılması 
hakkında (1/681) . 403 

2. — Ankara Üniversitesi Tıp ve Siya
sal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçla
rını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri 
taahhüde girişilmesi hakkında (1/672) 337 

3. — Askerî memurların subaylığa na
killeri hakkındaki 6801 sayılı Kanumma 3 
ek ve bir muvakkat madde ilâvesine dair 
(1/674) . 337 

4. — Atatürk Üniversitesi kanun lâyi
hası (1/667) 232,353,418 ;431 

5. — Avukatlık Kanununun 4 ncü mad
desinin tadili hakkında (1/680) 403 

6. — Belediye Kanununun 15 nei mad
desinin 41 ilci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (1/663) 111,232,315:316 

7. — Ege, Karadeniz Teknik ve Orta -
Doğu Teknik üniversiteleri ile bundan 
Sonra kurulacak üniversiteler için yapılacak 
istimlâklerde takdiri kıymet komisyonları 
ile ehlivukuf heyetlerinin sureti teşkili hak* 
kında (1/665) 211,212,267,316 

8. — Gülhanc Askerî Tıp Akademisi 
hakkındaki kanun lâyihası (1/675) 337,338 

9. — istanbul Üniversitesi binalarının 
yapımı hakkındaki 4999 sayılı Kanuna ek 
kanunun lâyihası (1/673) 337 

10. — Maliye Vekâleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler . eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı- Kanunun 
2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanununa 
bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına mü
tedair (1/666)) 211,337,431:432 

11; — Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine de 
bent ve fıkralar ilâvesi hakkında (1/682) 403,404 

12. — Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhi
linde vukua gelen yer sarsıntısında zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkında 
(1/670) 291 

13. — Muvazenei Umumiyeye dahil ba
bı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkında 
(1/609) 266 

14. — Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşe
hir kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir 
vilâyet kurulması hakkında (1/668) 232,403 

15. — Petrol Kanunu ile bu kanunda 
değişiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin tadili ve bâzı maddeleri
ne fıkralar ilâvesi hakkında (1/664) 112,291,359: 

363,375,396:399 
16. — Sinır^ kıyı ve kara sularımızın 

muhafaza ve emniyeti ve, kaçakçılığın meni 
ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine 
devri hakkındaki 6815 sayılı Kanuna bağ- , • 
lı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması
na dair (1/683) 403 

17. — Turizm endüstrisini teşvik Ka
nununun bâzı maddelerinin tadili ve b ı 
kanuna iki muvakkat madde ilâvesi hak
kında (1/676) 337 

18. — Türkiye Cumhuriyeti -'.'Emekli v 
Sandığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla 
muaddel 22 nci maddesinin (b) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (1/677) 337 

19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür 
Mukavelesinin tasdiki hakkında (1/678) 337, 

403 
20. — Yelliden 64 kaza kurulması ve 

izmir vilâyetine bağlı Kuşadası kazası
nın Aydın vilâyetine bağlanması hakkın
da (1/679) 337 

21. —• Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişil
mesine mezuniyet veren 3132, 4100, 4649, 



5259, 6089, 6425 ve 6656 sayılı kanunlara 
ek kanun lâyihası (1/671) , 291 

1. _ 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 37 nei faslının 
37,01 ve 37.02 pozisyonlarında tâli pozis
yonlar ihdası hakkında (1/518) 6,10,10,26:27, 

34:37 
2.. — Ankara Elektirik ve Havagazı 

ve Adana Elektrik müesseselerinin idare 
ve işletmelerine dair olan 4325 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin tadili hakkın
da (1/529) 403 

3. — At yarışları hakkındaki 6132 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/617) 111,318 

4. —. Avrupa Kültür Anlaşmasının tas
dikine dair (1/568) 403 

5. — Bâzı silâh, malzeme ve mühim
matın Libya Devletine hibe edilmesi hak
kında (1/646) 212,318:319,321,322,331:334 

6. — Bir Avrupa Tediye Birliği ku
rulması hakkındaki Anlaşmayı tadil eden 
29 Haziran 1956 tarihli ve 8 numaralı 
Ek Protokolün tasdikine dair (1/550^ 4, 249: 

250,357,368,375,388,391 
7. — Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık 

ve muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması 
hakkındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin (B), (C) ve (Ç) • fıkralarında
ki ihtirazi kayıtların kaldırılmasına dair 
(1/294) 8,10,12,27,54:57 

8. — Bir Türk - Alman örnek ve Tat
bikat Çiftlikleri İşletmesi kurulmasına 
dair (1/619) 9:10,14,27,62:65 

9. — Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 37 nei maddesinin 
tadili hakkında (1/648) 267,316:317,319,322, 

327:330 
10. — Devlet Meteoroloji İşleri Umum 

Müdürlüğünün Ziraat Vekâletine bağlan
ması hakkında (1/390) 111,179:180 

11.— Ereğli Kömür İşletmeleri kanunu 
- lâyihası (1/639) 111,244:249,250,254,260 .-263 

12.'— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinin 6290 sayılı 

fit
i l Sayf 

Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve
line intibakına dair (1/326) 8:9,10,14,27,58 .-61 

13. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
saydı Türkiye Taviz Listesinde münderiç 
sakız ve kolofanla, XXV sayılı Yunanistan 
Taviz Listesinde münderiç taze ve tuzlu ba
lıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan ta
dil ve geri çekmelere mütedair Listenin 
tasdiki hakkında (1/343) 7,10,12,27,4245 

I 14. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli listelerin 
meriyet müddetinin uzatılmasına müteda
ir 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tas
diki hakkında (1/325) 7,10,10,27,38:41 

15. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinle-

I rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere 
I mütaallik Beşinci Protokol» ün tasdikine 

dair (1/564) 8,10,12,27,50:53 
I 16. -^ Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
I Genel Anlaşmasının ekleriyle bu anlaşmaya 
I bağlı listelerin metinlerinde yapılan düzelt-
I me ve değişikliklere mütaallik 4 ncü Pro

tokolün, tasdiki hakkında (1/300) 7:8,10,12,27, 
46:49 

17. — Hariciye Vekâleti kuruluşu hak-
I kındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı 
I Kanunda geçen bâzı tâbirlerin değiştiril

mesine dair (1/452) 10,170 
18. — İstanbul Teknik Üniversitesi ku

ruluş kadroları hakkındaki Kanuna ek 
6033 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/565) 111,322, 

417:418 
19. — İstiklâl. Harbi malûllerinden altı 

ere verilecek para mükâfatı hakkında 
(1/640) 291,355:356,363,375,376:373 

ı 20. — Ordu mensuplarının nakil ve tâ
yinleri hakkında (1/635) ' 12:14,172:173 

21. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türki-
I ye - Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl 

müddetle temdidine mütaallik mektupla
rın tasdiki hakkında (1/6.28) 4,250,357:358,368, 

375,392:395 
I 22. — ödünç para verme işleri hakkın-
I daki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılma-



Sayfa 
sına ye 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına ; 
dair<l/498) ' 149 

23. —n Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti 
kuruluş ve vazifeleri hakkında (1/423) 111,180: 

187,213:230,234:244,250,254,256:259, 
267,273,277,280:283 

24. — Tediye meselesi hususunda Yu
nan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 
teati olunan mektupların tasdikine dair 
(1/614) 4,249,357,365,375,384:387 

25. — Tekel Genel Müdürlüğü 1949 malî 
yılı hesabı katî kanun lâyihası (1/59) 337,356: 

357,363,375,380:383 
26. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 

malî yılı hesabı katı kanun lâyihası (1/60) 353, 
411,421,421,432,435:438 

27. — Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu kanunu lâyihası (1/639) 267,273,277, 

284:287 
28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaş
tırmalarına dair Anlaşmanın tasdiki hak
kında (1/616) 11,171:172,176,187,197:200 

29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai Emtia Anlaşması
nın tasdikine dair (1/459) '"* 212 

30. — Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan Anlaşma gereğince 
ithal olunan pamuk yağlarının . muafiyeti 
hakkında (1/435) 10:11,170:171,176,187,193:196 

31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Sayfa 
ile Amerika Birleşik Devletleri namına ha
reket eden «Export - İmport Bank öf Wa
shington» arasında 20 Mart 1956 tarihinde 
imzalanan 25 milyon dolarlık kredi Anlaş
ması ve ekinin tasdiki hakkında (1/573) 211:212 

32. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
imzalanan Zabıtname le teati edilen N mek
tupların tasdiki hakkında (1/620) 4,250,317,417, 

'421,421,432,439:442 
33. -T- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında imza
lanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/526) 211 

34. — Türkiye le Çekoslovakya arasında 
16 Ağustos 1956 tarihinde imzalanan Za
bıtname ile Ek Protokol ve teati olunan 
mektupların tasdiki hakkında (1/560) 11:12, 

172,176,188,201:204 
35. — Türkiye'ye bir Teknik Yardım 

Daimî Temsilcisi izamı hususunda imzala
nan Teknik Yardım Ek Anlaşmasını tadil 
eden 17 Ekim 1956 tarihli mektubun tas
diki hakkında (1/638) 353 

36. — Yabancı memleketlerden hediye 
olarak gönderilen inhisar maddelerinin 
yurda ithali hakkında (1/562) 338 

37. —• Zirai mücadele ve zirai karan
tina kanunu lâyihası (1/615) 5,74:87,100,159: 

164,164:166,176,187,189:192 
38. —r Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 

Birliği kanunu lâyihası (1/36) 6,74,166:170 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —• Abdülkadir Hayrettin özgüven'-" 

in mahkûm olduğu cezanın affı hakkında 
(5/42) : ' " 291 

2. — Denizli Mebusu Ahmet Hamdi 
Sancar'in, Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 
neı ve Rize Mebusu izzet Akçal ve 3 arka
daşının, Türk Ceza Kanununun bâzı mad* 
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/344, 472) 149,338,363: 

375,404:411 
3. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel 'in, 

, Türk I^ü&endis ye Mimar Odaları Birliği 

Kanununun 32 nci maddesinin tefsiri hak
kındaki takririne dair (4/250) 291,347 

4. — Fevzi Boyar 'm mahkûm olduğu ce
zasının affı hakkında (5/43) 291 

5. — istanbul Sarıyer Dildar sokak 306 
sayılı hanede kayıtlı Muharremoğlu 1. 
VIII . 1934 doğumlu Hayrj Uymaz 'rn 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/511) 291, 

347,355 
6- — Manisa Mebusu Yunus Muammer 

Alakant ve 5 arkadaşının, mebusların mal 
beyanında bulunmaları hodandaki kanun 



teklifine dair (2/287) 149,268:279,294: 
315,318,323:326 

7. — Oğuzeli'nin Kefersarı köyü 3 nu
maralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 18.VIH. 
1936 doğumlu, Fethi Oğuz'un ölüm cezası
na çarptırılması hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresine dair• (3/513) 353,411:417 

8..— -Polis- memurlarından Mustafa 
Savaş'in, mahkûm olduğu 7 ay 3 günlük 
hapis cezası hakkında (5/40) 4,100:107, 

353,417 
9. — Şarkışla'nın Sizir köyü nüfusun

da mukayyet Bekiroğlu 1333 doğumlu İs
mail Güngör'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/5J4) 353,417 

1. — Niğde'nin Aksaray kazasının 
Mandama köyünün 44 numaralı hanesin
de kayıtlı İbrahimoğlu Hasan Koyuncu 
diğer soyadı Kuyu men'n un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başvekâlet tez
keresine dair (3/483) 26,74 

2. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği kanunu lâyihası hakkında (1/36) 6,74, 

166:170 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'-

un, Arzuhal Encümeninin 11. I I . 1957 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 4317 sa
yılı karara ait (21 S. numaralı) işin Umu
mi Heyette müzakeresine dair takriri hak
kında (4/281) 4:5,107,164,164:166 

2, — Polis memurlarından Mustafa 
Savaş'in mahkûm olduğu 7 ay 3 günlük 
hapis cefası hakkında "(5/40) 4,100:107,353,417 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza 

Çerçel'in, Afyon Karahisar vilâyetinin 
Sandıklı kazasındaki Hüdai Kaplıcaları
nın işletme imtiyazının müddetsiz olarak 
Sandıklı Belediyesine verilmesi hakkında
ki kanun teklifine dair (2/374) 211,319:322 

2. — Ankara Elektrik ve Havagazı ye 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ye 
işletmelerine dair olan 4325ı sayılı Kanıv 
nun birinci .maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (.1/529) 403 

" 'Sajrf n 
3. — Atatürk Üniversitesi kanun lâyi

hasına dair (1/667) 353,418:431 
4. — Bâzı silâh, malzeme ve mühimma

tın Libya Devletine hibe edilmesi hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/646) 212,318: 

319,321,322,331:334 
5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 

Trabzon Mebusu İsmail Şener'in, Yabancı 
sermayeyi teşvik Kanununa bâzı ilâveler 
yapılması hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/137) . 353 

6. — Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 37 nei maddesinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/648) 267,316:317,319,322,327:330 

7. — Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğünün Ziraat Vekâletine (bağlan
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(l/3j90) 111,179:180 

8. — Erzurum Mebusu Şevki Erkei'ln, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binaları 
ile müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin 
yapılması vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa 
Vekâletine devri hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/441) 353 

9. — İstiklâl Harbi malûllerinden altı 
ere verilecek para mükâfatı hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/640) 291,355:356, 

363,375,376:379 
10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

kuruluş kadroları hakkındaki Kanuna ek 
6033 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/565) 111,322,417:418 

11. — İzmir Mebusu Behzat Bilgin'in 
Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hak-
kındaki 6973 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (2/497) 403 

12. — İzmir Mebusu Pertev Arat'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Eme/kli Sandığı Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
5951 ve 6244 sayılı kanunlarla vaz'edilmiş 
olan müracaat müddetinin üç ay daha tem
didi hakkındaki kanun teklifine dair 
"(2/411) • 5,250:251,358 

13. — Maliye Vekâleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı K a n ı m a 



- a -
Sayfa 

bâzı maddelerinin değiştirilme'sine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına mü
tedair kanun lâyihası hakkında (1/666) 337, 

431:432 
14. — Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşe

hir kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden 
bir vilâyet kurulması hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/668) 403 

15. — Sanayi, Maden ve Enerji Vekâle
ti kuruluş ve vazifeleri hakkindaki kanun 
lâyihasına dair (1/423) 111,180:187,213:230, 

234:244,25Ö,254,256:259,267,273, 
279,280:283 

16. — Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında yapılan Anlaşma gere
ğince ithal olunan pamuk yağlarının mua
fiyeti hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/435) 10:11,170:171,176,187,193:196 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai Emtia Anlaşması
nın tasdikine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/459) 212 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri namına ha
reket eden «Export - împort Bank of Was
hington» arasında 20 Mart 1956 tarihinde 
imzalanan 25 milyon dolarlık: kredi Anlaş
ması ve ekinin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/573) 211:212 

19. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er
zurum luoğlu'nun, Maliye Bakanağı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair 5655 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi hakkında (2/283) 111,338 

20. —• Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu'hun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/310) 111,251:254,3.",8:359 

1. — 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 37 nei Mimfl 37.01 

Sayfa 
ve 37.02 pozisyonlarında tâli pozisyonlar 
ihdası hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/518) 6,10,10,26:27,34:37 

2. — Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak
kındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin (B), (C) ce (Ç) fıkralarındaki" 
ihtirazi kayıtların kaldırılmasına dair kı-
nun lâyihası hakkında (1/294) 8,10,12,27,54:57 

3. — Bir Türk - Alman örnek ve Tat
bikat Çiftlikleri İşletmesi kurulmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/619) 9:10,14, 

27,62:65 
4. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşmasının ekleriyle bu anlaş
maya bağlı listelerin metinlerinde yapı
lan düzeltme ve değişikliklere mütaallik 
4 neü Protokolün, tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/300) 7:8,10,12,27,46:49 

5. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli listelerin 
meriyet müddetinin uzatılmasına müte
dair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/325) 7,10,10,27,38:41 

6. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin metin
lerinde yapılan düzeltme ve değişiklikle
re mütaallik Beşinci Protokol» ün tasdi
kine dair kanun lâyihası hakkında (1/564) 

8,10,12,27,50:53 
7. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinde münderiç 
sakız ve kol of anla, XXV sayılı Yunanis
tan Taviz Listesinde münderiç taze ve 
tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde 
yapılan ve geri çekilmelere mütedair Lis
tenin tasdiki hakkındaki kânun lâyiha
sına dair (1/343) 7,10,12,27,42:45 

8. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinin 6290 sayılı 
Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve
line intibakına dair kanun lâyihası hak
kında (1/326) 8:9,10,14,27,58:61 

9. — Hariciye Vekâleti kuruluşu hak-



Sayfa 
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı 
Kanunda' geçen bâzı tâbirlerin değiştiril 
mesîne dair kanun lâyihası hakkında 
(1/452) 10,170 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza 

Çerçel'in, Afyon Karahisar vilâyetinin 
Sandıklı kazasmdaki Hüdai Kaplıcaları
nın işletme imtiyazının müddetsiz olarak 
Sandıklı Belediyesine verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/374) 211,319:322 

2. — Ankara Elektrik ve Havagazı ve , 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (152Ö) 403 

3. —- Ankara Mebusu Âliye Temuçin'-
in, Korunmaya mahsus-çocuklar hakkın
daki 5387 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/195) 5,173:179,185,188,205:203 

4. — At yarışları hakkındaki 6132 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/617) 318 

5. — Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 41 nei fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/663) 232, 

315:316 
6. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 

Alakant ve 5 arkadaşının, mebusların mal 
beyanında bulunmaları hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/287) 149,268:279,294:315, 

318,323:326 
7. -̂ —Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 

kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir 
vilâyet kurulması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/668) 403 

8.•—: Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/310) 111,251:254, 

358:359 

1. — Ordu mensuplarının nakil ve tâ
yinleri hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/635) 12:14,172:173 

j Sayfa 
DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 

4 MAZBATALARI 
1. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 

1950 yılı mütedavil sermaye hesaplarına 
mütaallik bilançosu ile Türk Tütün Limitet 
Şirketinin 1950 yılı bilançosunun gönderil-

I diğine dair Başvekâlet tezkereleri ve In-
[ hisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe 
I yılı hesabı katisine ait • mutabakat beyanna-
I meşinin sunulduğuna dair Divanı Muhase-
I bat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel Mü

dürlüğü 1950 malî yılı hesabı kati kanun 
lâyihası hakkında (3/108, 177, 196, 1/60) 353, 

411,421,421,432,435:438 
2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 

yılı mütedavil sermaye hesaplarına müta-
I allik bilançosu ile Türk Tütün Limitet 
I Şirketinin 1949 malî yılı bilançosunun 
I gönderildiğine dair Başvekâlet tezkerele

ri ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 
I bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
i beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
I Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Ge

nel Müdürlüğü 1949 malî yılı hesabı kati 
kanun lâyihası hakkında (3/43, 107, 260, 
1/59) 337,356:357,363,375:380:383 

I GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

I 1. — 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük 
I Giriş Tarife Cetvelinin 37 nci faslının 30.01 
i ve 37.02 pozisyonlarında tâli pozisyonlar 
I ihdası hakkındaki kanun lâyihasına dair 

(1/518) 6,10,10,26:27,34:37 
I 2. — Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 
I muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
I Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak

kındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci madde
sinin (fi), (C) ve (Ç) fıkralarındaki ihti-

[ razi kayıtların kaldırılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/294) 8,10,12,27,54:57 

3. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
I Genel Anlaşmasının ekleriyle bu anlaş-
I maya bağlı listelerin metinlerinde yapılan 
I düzeltme ve değişikliklere mütaallik 4 
I ncü Protokolün, tasdiki hakkındaki ka

nun lâyihasına dair (1/300) 7:8,10,12,27, 
| i...... 46:49 



Sayfa! 
4. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşmasına ekli listelerin metin
lerinde yapılan düzeltme ve değişiklikle
re mütaallik Beşinci Protokol» ün tasdi
kine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/564) 8,10,12,27,50:53 i 

5. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli listele
rin meriyet müddetinin uzatılmasına mü
tedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/325) * 7,10,10,27,38:41 

6. -—Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinin 6290 sayı
lı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cet
veline intibakına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/326) 8:9,10,14,27,58:61 

7. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinde münderiç 
sakız ve kolofanla, XXV sayılı Yunanis
tan Taviz Listesinde münderiç taze ve 
tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde 
yapılan tadil ve geri çekmelere mütedair 
Listenin tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/343) ' 7,10,12,27,42:45 

8. — Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında yapılan Anlaşma ge
reğince ithal olunan pamuk yağlarının 
muafiyeti hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/435) 10:11,170:171,176,187,193:196 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1, —> Avrupa Kültür Anlaşmasının tas

dikine dair kanun lâyihası (1/568) 403 
2, — Bir Avrupa Tediye Birliği kıir 

rulması hakkındaki Anlaşmayı tadil eden 
29 Haziran 1956 tarihli ve 8 numaralı Biç 
prçtp^olün tasdikine dair kanun layihası 
hakkında (1/550) 4,249:250?3Ş7,Ş68,375,388:391 

q. — 31 Ağustos 1940 tarihli Türki
ye - Fransa Gpicaret Anlaşmasının bir yıl 
müddetle temdidine mütaallik mektupla
rın tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/628) 4,250,357:358,368,375,392:395 

4 . — Tediye meselesi hususunda Yu
nan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 

teati olunan mektupların tasdikine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/614) 4,249,357,365>. 

375,384:387 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai' Emtia Anlaşması
nın tasdikine dair kanun lâyihası hakkın
da ü /459) 212 

6. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri namına 
hareket eden «Export - împor t Bank of 
Washington» arasında 20 Mart 1956 tari
hinde imzalanan 25 milyon dolarlık kredi 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/573) 211,212 

7. — Türkiye ile Bulgaristan arasın
da imzalanan Zabıtname ile teati edilen 
mektupların tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/620) 4,250,317,417,421,421,432, 

439:442 
8. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında imza
lanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/526) 211 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Cumhuriyeti arasında imzalanan kültür 
mukavelesinin tasdiki hakkındaki kanun 
layihasına dair (1/678) 403 

10. — Türkiye'ye bir Teknik Yardım 
Daimî Temsilcisi izamı hususunda imzala
nan Teknik Yardım Ek Anlaşmasını tadil 
eden 17 Ekim 1956 tarihli mektubun tasdi
ki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/638) 353 

1. — Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak
kındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci mad-
desnin (B), (C) ve (Q) fıkralarındaki ih-
tirazi kayıtların kaldırılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/294) 8,10,12,27,54:57 

2. — Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak
kındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci madde
sinin (B), (C) ve (Ç) fıkralarındaki &tj-
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razi kayıtların kaldırılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/326) 8:9,1^14,27,58 M 

3. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının ekleriyle bu anlaşmaya 
bağlı listelerin metinlerinde yapılan düzelt
me ve değişikliklere mütaallik 4 neü Pro
tokolün, tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/300) 7:8,10,12,27,46:49 

4. —- «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerin
de yapılan düzeltme ve değişikliklere mü
taallik Beşinci Protokol» ün tasdikine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/564) 8,10,12,27, 

50:53 
5. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasına (GATT) ekli listelerin 
meriyet müddetinin uzatılmasına mütedair 
10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/325) 7,10,10, 

27,38:41 
6. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII sa
yılı Türkiye Taviz Listesinde münderiç sa
kız ve kolofanla, XXV sayılı Yunanistan Ta
viz Listesinde münderiç taze ve tuzlu balık
lara ait gümrük tavizlerinde yapılan tadil 
ve geri çekmelere mütedair Listenin tasdi
ki hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/343) 7,10, 

12,2742:45 
7. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasına (GATT) eldi XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinin 6290 sayılı 
Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveli
ne intibakına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/326) 8:9,10,14,27,58:61 

8. — Hariciye Vekâleti kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı 
Kanunda geçen bâzı tâbirlerin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/452) 10,170 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükünfeti 
ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaş
tırmalarına dair Anlaşmanın tasdiki hak
kındaki kamın lâyihasına dair (1/616) 11,171: 

3-72,176,187,197:200 
10. — Türkiye ile Çekoslovakya arasın

da 1(J Ağustos 1956 tarihinde imzalanan Za
bıtname ile Ek Prptpkol ye teati olunan mek
tupların tasdiki hakkındaki kanun lâyiha-

"şma dair (1/5ŞQ) 11:12,172,176,188,201:204 I 
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İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. -̂ - Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 

ve Trabzon Mebusu İsmail Şener'in, Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanununa bâzı 
ilâveler yapılması hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/137) 353 

2. — Sanayi, Maden ve Enerji Ve
kâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/423) 111,180:187, 

213:230,234:244,250,254,256:259,267, 
273,277,280:283 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Atatürk Üniversitesi kanun lâ

yihası hakkında (1/667) 353,418:431 
2. — Avrupa Kültür Anlaşmasının 

tasdikine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/568) 403 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki Kanuna ek 
6033 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/565) 11,322,417:418 

4. —< Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda 
Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında 
imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/526) 211 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Cumhuriyeti arasında imzalanan kültür 
mukavelesinin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/678) 403 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza 

ÇerçePin, Afyon Karahisar vilâyetinin 
Sandıklı kazasmdaki Hüdai Kaplıcaları
nın işletme imtiyazının müddetsiz olarak 
Sandıklı Belediyesine verilmesi hakkında
ki kânun teklifine dair (2/374) 211,319:322 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 
Trabzon Mebusu İsmail Şener'in, Yabaneı 
sermayeyi teşvik Kanununa bâzı ijâyeler 
yapılması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/137) • 353 

3. — Denizeilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 37 nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/648) 267,316:317,319,322,327:330 



4, — İzmir Mebusu, Pertev Ârat'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
5951 ve 6244 sayılı kanunlarla vaz'edilmiş 
olan müracaat müddetinin üç ay daha 
temdidi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/411) 5,250:251,358 

5. — Maliye Vekâleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5655; sayılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına mü
tedair kamın lâyihası hakkında (1/666)» 337, 

431:432 
-6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai emtia Anlaşması
nın tasdikine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/459) . '• 212 

7. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu'nun, Maliye Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair 5655 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi hakkında (2/283) 338 

8. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/310) 251:254,358:359 

1. — 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük 
Giriş Tarif e Cetvelinin 37 nci faslının 37,01 
ve 37.02 pozisyonlarında tâli pozisyonlar 
ihdası hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/518) 6,10,10,26:27,34:37 

2 .— Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti, Hükümetinin katılması hak
kındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin (B), (C) ve (Ç) fıkralarındaki ih-
tirazi kayıtların kaldırılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/294) 8,10,12,27,54:57 

3,••—; .jfjr Türk - Alman örnek ve Tat-
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bikat Çiftlikleri İşletmesi kurulmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/619) 9:10,14, 

^ 27,62:65 
4. — Türkiye ile Amerika Birleşik Dev-

j letleri arasında yapılan Anlaşma gere
ğince ithal olunan pamuk yağlarının mu-

I afiyeti hakkındaki kanun lâyihasına da
ir (1/435) 10:11,170:171,176,187,193:196 

5. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli' Sandığı Kanununa bir madde ve 

| bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
I teklifi hakkında (2/310) 251:254,358:359 

MECLÎS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

i 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1956 yılı Aralık, 1957 yılı Ocak ve Şubat 
ayları hesabı hakkında (5/41) ' 69,166 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Bâzı silâh, malzeme ve mühimma
tın Libya Devletine hibe edilmesi hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/646) 212,318: 

319,321,322,331:334 
2. — Devlet Meteoroloji İşleri Umum 

Müdürlüğünün Ziraat Vekâletine bağlan
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/390) 111,179:180 

1. — Ordu mensuplarının nakil ve tâ
yinleri hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/635) 12:14,172:173 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Denizcilik Bankası Türk Anonim 

Ortaklığı Kanununun 37 nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/648) 267,316:317,319,322,327:330 

I * ______ 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaş
tırmalarına dair Anlaşmanın tasdiki hak-

[ kındaki kanun lâyihasına dair (1/616) 11,171: 
I 172,176,187,197:200 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Elektrik ve Havagazı ve 

I Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
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işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/529) 403 

2. — Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürlüğünün Ziraat Vekâletine bağlan
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/390) 111,179:180 

3. -— Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununun 32 nei maddesinin tefsiri hak
kındaki takririne dair (4/250) 291,347 

4. — Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bina
ları ile müştemilâtının tefriş ve tezyin iş
lerinin yapılması vazife ve salâhiyetlerinin 
Nafıa Vekâletine devri hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/441) 353 

5. — Sanayi, Maden ve Enerji Vekâ
leti kuruluş ve vazifeleri hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/423) 111,180:187,213:230, 

234:244,250,254,256:259,267,273,277,280 -283 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ MAZ
BATASI 

1. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakan t ve 5 arkadaşının, mebusların mal 
beyanında bulunmaları hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/287) 149,268:279,294:315, 

318,323:326 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurul

ması hakkındaki Anlaşmayı tadil eden 
29 Haziran 1956 tarihli ve 8 numaralı 
Ek Protokolün tasdikine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/550) 4,249:250,357,368,375, 

388:391 
2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 

ve Trabzon Mebusu ismail Şener'in, Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanununa bâzı ilâ
veler yapılması hakkında kanun teklifine 
dair (2/137) 353 

3. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türki
ye - Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl 
müddetle temdidine mütaallik mektupla 
rın tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/628) 4,250,357:358,368,375,392:395 

4. — Tediye meselesi hususunda Yu
nan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 
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teati olunan mektupların tascükıne dair 
kanun lâyihası hakkında (1/614) ' 4,249;357;3£5, 

375#84s887 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai Emtia Anlaşması
nın tasdikine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/459) 212 

6. — Türkiye ile Bulgaristan arasın
da imzalanan Zabıtname ile teati edilen 
mektupların tasdiki hakkındaki kancan 
lâyihasına dair (1/620) 4,250,317,417,421,421, 

432,48^:442 
7. — Türkiye ile Çekoslovakya arasın

da 16 Ağustos 1956 tarihinde imzalanan 
Zabıtname ile Ek Protokol ve teati olunan 
mektupların tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/560) 11:12,172,176,188,201: 

204 

1. -— Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti'Hükümetinin katılması hak 
kındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci madde
sinin (B), (C) ve (Ç) fıkralarındaki ihti
razı kayıtların kaldırılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/294) 8,10,12,27,54:57 

2. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin metin
lerinde yapılan düzeltme ve değişiklikle
re mütaallik Beşinci Protokol» ün tasdi
kine dair kanun lâyihası hakkında 
(İ/564) 8,10,12,27,50:53 

3. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVIT 
sayılı Türkiye Taviz Listesinin 6290 sa
yılı Kanuna bağlı Gümrük "Giriş Tarife 
Cetveline intıbakme dair kanun lâyihası 
hakkında (1/326) 8:9,10,14,27 58:61 

4. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli listele
rin meriyet müddetinin uzatılmasına mü
tedair 10 Mart 1955 tarihli Beyanname
nin tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/325) , 7,10,10,27^8:41 

5. — Gümrük Tarifeleri ve Tiearst 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVTT 
sayılı Türkiye Taciz Listesinde münderiç 
sakız ve- kolofanla, XXV sayılı Yunanis 
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tan Taviz Listesinde nıünderiç taze ve 
tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde 
yapılan tadil ve geri çekmelere mütedair 
Listenin tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/343) 7,10,12,27,42:45 

6. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Uenel Anlaşmasının ekleriyle bu anlaş
maya bağlı listelerin metinlerinde yapılan 
düzeltme ve değişikliklere mütaallik 4 ncü 
Protokolün, tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/300) 7:8,10,12,27,46:49 

7. — Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında yapılan Anlaşma ge
reğince ithal olunan pamuk yağlarının 
muafiyeti hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/435) 10:11,170:171,176,187,193:196 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI , 
1. —• At yarışları hakkındaki 6132 sa

yılı Kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/617) 111,318 

2. — Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürlüğünün Ziraat Vekâletine bağlan
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/390) 111,179:180 

1. — Bir Türk - Alman örnek ve Tat
bikat Çiftlikleri İşletmesi kurulmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/619) 9: 

10,14,27,62:65 
2. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 

Birliği kanunu lâyihasına dair (1/36) 6,74, 
166:170 

Sayfa 
MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATA

LARI 
1. — Ankara Mebusu Âliye Timuçin'

in, Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
daki 5387 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/195) 5,173:179,185,188,205:208 

2. — Eğe, Karadeniz Teknik ve Orta -
Doğu Teknik Üniversiteleri ile bundan 
sonra kurulacak üniversiteler için yapıla
cak istimlâklerde takdiri kıymet komisv 
yonları ile ehlivukuf heyetlerinin sureti 
teşkili hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/665) 267,316 

3. — Ereğli kömür işletmeleri kanunu 
lâyihasına dair (1/639) 111,244:249,250,254, 

260:263,267,273,277,284:287 
4. — ödünç para verme işleri hakkın

daki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapıl
masına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırıl
masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/498) ' 149 

5. — Petrol Kanunu ile bu kanunda 
değişiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin tadili ve bâzı maddeleri
ne fıkralar ilâvesi hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/664) 291,359:363,375,396: 

399 
6. — Zirai mücadele ve zirai karantina 

kanunu lâyihasına dair (1/615) 5,74:87,100, 
159 :164,164:166,176,187,189 :192 

SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞÎFAHt SUALLER VE CEVAPLAR 

B. M. M. Reisinden 

1, — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, cevaplandırılmamış bulunan tahrirî ve 
şifahi suallere dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisinden şifahi suali (6/343) 120,151 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, encümenlere© neticelendirilememiş bu
lunan kanun lâyiha ve tekliflerine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinden 
şifahi suali (6/344) • 120,151 

Başvekilden 
1. — İsparta Mebusu trfan Aksu'nun, 

hububat ve afyon fiyatlan ile pancar ve 
yonca tohumu fiyatlarına zam yapılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başve
kilden şifahi suali (ı6/355) 4,151,267 

1. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in, geçim sıkıntısının önlenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/340) 14 
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2. — Trabzon Mebusu Bmrullah Nut

ku'nun, Başvekile maruzatta bulunan bir 
Vatandaşın karakola götürüldüğü hakkında 
Demokrat izmir gazetesinde intişar eden 
haberin doğru olup olmadığına dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik ile Başvekil 
Adnan Menderes'in şifahi cevapları (6/358) 161: 

159 
3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-

lu'nun Trabzon'un buğday ihtiyacına dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah 
Aker ile Başvekil Adnan Menderes'in şifa
hi cevapları (6/346) 113:119 

Adliye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Behçet Kayaalp '-

yi, hâkim ve müddeiumumi kadrolarına dair 
sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk ile Başvekil Adnan Menderes'in, şi
fahi cevaplan (6/353) 4,126:133 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye 
şevkleri sebebine dair sualine Adliye Vekili • 
Hüseyin Avni Göktürk ile Başvekil Adnan 
Menderes'in şifahi cevapları (6/352) 4,120:126 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye 
sevk edilmeleri sebebine dair sualine Adli
ye Vekili Hüseyin Avni Göktürk ile Baş
vekil Adnan Menderes'in, şifahi cevapları 
(6/354) • 4,133:145 

1..-— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
1 Haziran 1956 tarihinden bugüne kadar 
Cumhuriyet müddeiumumilerinin talebiyle 
toplattırılan gazete ve mecmualara dair 
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/350) 2*6,74, 

91,119:120 

Çalışma Vekilinden 

1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
İstanbul Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat 
Enstitüsünün tertibettiği konferanslara dair 
sualine Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan'm 
şifahi cevabı (6/349) 16 06 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-

ın, Amasya Belediye Meclisinin feshedil-

Sayfa 
ınesi ve Burdur Belediye Mft^k^ıee -seçi
len reisin seçiminin tasdik edilmemesi se
beplerine dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/365) 337 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
m, Rize Belediye Eeisi ile Rize Valisi ara
sında cereyan eden hâdiselere dair Dahili
ye Vekilinden şifahi suali (6/366) 353 

3. — İsparta Mebusu İtfan Aksu'nun, 
münhal bulunan Yalvaç Belediye Reisliği
ne dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/356) 4,151,268 

4. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, Başvekile maruzatta bulunan bir 
vatandaşın karakola götürüldüğü hakfkm-
da Demokrat İzmir gazetesinde intişar 
eden haberin doğru olup olmadığına dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik ile 
Başvekil Adnan Menderes'in şifahi cevap
ları (6/358) - 90,151:159 

1. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Kocaeli vilâyetine bağlı köylerin su, yol, 
mektep ve köprü ihtiyaçlarının ne zaman 
temin edileceğine dair Dahiliye, Maarif ve 
Nafıa Vekillerinden olan sualine Dahiliye 
Vekili Namık Gedik'in şifahi cevabı 
(6/342) 14:16 

2. — Malatya; Mebusu Mehmet Kartal'
ın, Suriye hududu boyunca kaçakçılığın 
önlenmesi maksadiyle memnu mmtaka ola
rak ilân edilen sahaya dair Dahiliye Veki
linden şifahi suali (6/348) 16,74,267,292,389, 

354,404 

Devlet Vekilinden 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

Ankara mebuslarından bir zatın Hükümet 
ve belediye icraatı 'hakkında radyoda yap
tığı konuşmalara dair sualine Devlet Ve
kili Celâl Yardımcı'nm, şifahi cevabı 
(6/357) 4,151,268,292,339 r346 

Hariciye Vekilinden 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

Hükümetimizin Cezayir hâdiseleri dolayı-
siyle Fransız Hükümeti veya Birleşmiş 
Milletler ııezdiude bir teşebbüste bulunma
yı düşünüp düşünmediğine dair Hariciye 



Vekilinden şifahi suali (6/339) 
Sayfa] 

14,70,9J4W3, İj 

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

Küçük Sanatlar kanunu lâyihasının ne va
kit ikmal edilerek Büyük Millet Meclisine 
sunulacağına dair îktisat ve Ticaret Veki
linden şifahi suali (6/364) 337 

2. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 
'bu yıl içinde ithal edilen suni gübrenin 
miktarına ve hangi vilâyetlere tahsis ve 
tevzi edildiğine dair-sualine îktisat ve Ti
caret Vekili Abdullah Aker'in şifahi cevabı 
(6/359) 210,292,346,354:355 

3. -r- Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 
hayat pahalılığı,ve mal darlığının iktisadi 
ve içtimai bünyemizde ' yarattığı tesirler 
hakkında ne düşünüldüyğüne dair îktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/362) 211, 

294 

1 . -_ Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ- • 
lu'nun, Trabzon'un buğday ihtiyacına dair 
sualine îktisat ve Ticaret Vekili Abdullah 
Afcer ile Başvekil Adnan -Menderes'in, şi
fahi cevapları (6/346) 16,73:74,91,113:119 

İşletmeler Vekilinden 
1. — Sinob Mebusu Şerafettin. Ayhan '-

m, Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
esseseleriyle Karabük Köylerim Kalkındır
ma Derneği arasında akdedilen mukaveleye 
dair İşletmeler Vekilinden şifahi suali 
(6/363) 291,404 

1.-— Zonguldak••Mebusu Hüseyin Ba
lık 'm, Zonguldak kömür istihsaline ve çi- ' 
mento fabrikalarının inşa seyirlerinin han
gi esasa göre yürütüldüğüne dair sualine 
İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun şi
fahi cevabı (6/351) 91:100 

Maarif Vekilinden 
1. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin-

oğlu'riun, Bolu Kız Öğretmen Okulu binası 
inşaatının ikmal edilmemesi sebeplerine N 

dair Maarif 
(6/361) 

Vekilimden şifahi 
Sayfa 

suali 
211,294 

1.— Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün 'ün, 
Kocaeli vilâyetine, bağlı köylerin su, yol, 
mektep ve köprü ihtiyaçlarının ne zaman 
temin edileceğine daiıv Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/342) 14;16 

2. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
köy eğitmenleri hakkındaki sualine Ma
arif Vekili Tevfik îleri'nin şifahi cevabı 
(6/345) ,16,70:73 

Münakalât Vekilinden 

1. r̂ - Trabzon Mebusu Muzaffer Ha-
runoğlu'nun, Trabzon hava, meydanı in
şaatına dair Nafıa ye Münakalât Vekille
rinden şifahi suali (6/347) 

Nafıa Vekilinden 

16 

1." — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Kocaeli vilâyetine bağlı köylerin su, yol, .-
mektep ve köprüihtiyaçlarının ne zaman 
temin edileceğine dair Nafıa Vekilinden 
şifahi suali (6/342) 14:16 

2. — Trabzon Mebusu Muzaffer Ha-
runoğlu'nun, Trabzon hava meydanı inşa
atına dair Nafıa ve Münakalât Vekillerin
den şifahi suali (6/347) 16 

Ziraat Vekilinden 
1. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin-

oğlu'nun, Devlet Orman İşletme ve fabri
kalarının tomruk ve kereste piyasa satışları 
hakkındaki 6809 sayılı Kanunun tatbikatın
dan doğan şikâyetlerin önlenmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine Ziraat 
Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/360) 210:211,292:294 

2. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 
bu yıl içinde ithal edilen suni gübrenin 
miktarına ve hangi. vilâyetlere tahsis ve 
tevzi edildiğine dair sualine Ziraat Vekili 
Esat Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/359) 210, 

• . - 292,346,354:355 



B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLAR 

Sayfa 
Başvekilden 

1. — Burdur, Mebusu Fethi Çelikbaş'-
ın, İngiltere Hükümeti adına Kıbrıs Adası
nın taksimine mütaallik olarak yapılmış 
her hangi bir taahhüdün mevcudolup ol
madığına dair Başvekilden tahrirî suali 
(7/331) 90 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, 1950 yılma ve 1950 yılından bugüne ka
dar hangi vilâyetlerden ne miktar Devlet, 
hususi idare ve belediye vergi ve resim
leri tahsil edildiğine ve bunlardan ne mik
tarının o vilâyet dâhilinde yapılan işlere 
sarf edildiğine dair Başvekilden tahrirî su- '-
ali (7/349) 337 

3. -—Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Elâzığ merkez ve kazalnarında münhal 
bulunan memuriyetlere dair Başvekilden i 
tahrirî suali (7/341) . 291 

Adliye Vekilinden 
1. — Malatya Mebusu Abdullah Kör-

oğlu'nun, istanbul, îzmir ve Ankara'daki 
toplu basın mahkemelerini teşkil eden hâ
kimlerin derecelerine ve hizmet müddet
lerine dair Adliye Vekilinden tahrirî sua
li (7/351) 403 

2. —- Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
Kayseri vilâyetine bağlı Sarız kazası Asli
ye Ceza Hâkimi ile Başkâtibi ve Müddei
umumi vekili haklarında vâki şikâyetler do-
layısiyle ne muamele yapıldığına dair Ad
liye Vekilinden tahrirî suali (7/350) 403 

Çalışma Vekilinden 
1. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Ka-

ranakçı'nm, Ereğli Kömürleri İşletmesi ta
rafından işe alınıp bürolarda çalıştırılan 
yevmiyeli memurların miktarına ve bun
ların terfihleri için ne düşünüldüğüne dair 
Çalışma Vekilinden tahrirî cevabı (7/337) 211 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-

ın, belediyelerin re'sen vekâletlerle muha
bere etmelerini meneden bir vekâlet tami
minin mevcudolup olmadığına dair suali
ne Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, tahri
ri cevabı (7/333) 254:255 

Sayfa 
2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in, Ordu Belediye Reisinin müstafi sayıl
ması sebeplerine ve asıl belediye reisi tâ
yini için yapılan muameleye dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı (7/335) 211,348:349 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden 

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
tütün ekicilerinden kesilen % 2 - % 5 nis
petindeki hisselere dair sualine Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman'ın tahrirî 
cevabı (7/266) 32:33 

İktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. —- Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker-

in, Elâzığ vilâyetine tahsis edilen çay, kah
ve ve gaz yağı miktarının artırılmasının 
mümkün olup olmadığına dair iktisat ve 
Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/339) 211 

1. — Kars Mebusu ibrahim Us'un, son 
altı ay zarfında hakiki ve hükmi şahıslar
dan kimlere ne miktar demir verildiği hak
kındaki sualine iktisat ve Ticaret Vekili 
Abdullah Aker'in, tahrirî cevabı (7/112) 28:32 

2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
tütün ekicilerinden kesilen % 2 - % 5 nis
petindeki hisselere dair sualine iktisat ve 
Ticaret Vekili Abdullah Aker'in tahrirî 
cevabı (7/266) 32:33 

İşletmeler Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelik-

baş'm, izmit Selüloz ve Kâğıt Fabrika
ları Umum Müdürlüğü idaresinde iki umum 
müdür muavininin vazifelerinin naklo
lunduklarının doğru olup olmadığına, mez
kûr Umum Müdürlükte yaptırılan tahkik ve 
teftişe dair işletmeler Vekilinden tahrirî 
suali (7/340) . 232 

2. — Çanakkale Mebusu Safaeddin 
Karanakçı'nm, Ereğli Kömürleri işletme
si tarafından işe alınıp bürolarda çalıştırı
lan yevmiyeli memurların miktarına ve 
bunların terfihleri için ne düşünüldüğüne 
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Sayfa 

dair İşletmeler Vekilinden Tahrirî su-
•ali (7/337) , 211 

3. —• Elâzığ Mebusu Selâhattin To-
ker'in, Elâzığ'ın Keban kazasmdaki kur
şun ve volfram madenlerine ve Etiban-
km Keban şantiyesinde çalışan işçilere 
sosyal yardım olarak verilen yevmiyele
rin artırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair İşletmeler Vekilinden tah
rirî suali (7/346) 291 

Maarif Vekilinden 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin To-

ker'in, Elâzığ vilâyeti dahilindeki bâzı 
ilk ve ortaokulların inşa ve tamirlerine 
dair Maarif Vekilinden tahrirî suali 
(7/345) 291 

1. — Malatya Mebusu Abdullah Kör-
oğlu'nun 6273 sayılı Kanunun meriyete 
girdiği tarihten beri kadrosuzluk yü
zünden sıra bekliyen öğretmenlere dair 
sualine Maarif Vekili Tevfik tleri 'nin 
tahrirî cevabı (7/301) 145:146 

Maliye Vekilinden 

1. —" Elâzığ Mebusu Selâhattin To-
ker'in, Elâzığ Valiliğince yol makinaları 
getirtmek için istenilen dövizin ne vakit 
verileceğine dair Maliye Vekilinden tah
rirî suali (7/342) 291 

Millî Müdafaa Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 

Eskişehir tayyare meydanı inşaatı için is
timlâk edilmiş olan araziye dair Millî Mü
dafaa Vekilinden tahrirî suali (7/348) 337 

2. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in, 
Birleşmiş Milletlerin Kore'de bulunan kuv
vetlerine dair Millî Müdafaa Vekilinden 
tahrirî suali (7/329) 69 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Ordu Donatım Ağır Bakım Fabrikasın
da çalışan aylık ücretli işçilerin çocuk 
zammı ve izinleri hakkında Millî Müdafaa 
Vekilinden tahriri suali (7/338) 211 

Nafıa Vekilinden 
1. — Elâzığ , Mebusu- Selâhattin To-

ker'in, .Elâzığ vilâyeti dâhilinde yaptırıla

cak köprülere ve sulama projelerine dair 
-Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/334). 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin To-
ker'in, köy yolları ve içme suları için Elâ
zığ vilâyeti emrine ne kadar tahsisat gön
derildiğine ve bâzı köylerin köprü inşaa
tına dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/343) 

3. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, 1 
Mart 1950 tarihinden 1 Mart 1957 tarihine 
kadar köy yolları, içme suları ve sulama
lar için vilâyetlere tahsis edilen para mik
tarı ile bu tarihler arasında her vilâyet 
dâhilinde ele alınan yolları ve demiryol
ları inşaatına dair Nafıa Vekilinden tah
rirî, suali (7/347) 

4. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya vilâyetinin sulama işle
rine dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/330) 

Sayfa 

140 

291 

291 

90 

1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'-
ın, Adapazarı kazasına bağlı 86 köyün iç
me suyu ihtiyaçlarının bir an evvel karşı
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Nafıa Vekili Etem Menderes'in 
tahrirî cevabı (7/317) 347:348 

2 . — Sinob Mebusu Vehbi Dayıbaş'm, 
Vezirköprü - Durağan, Boyabat - Taşköp
rü yolunun 1957 yılı faaliyet programına 
alınıp alınmadığına dair sualine Nafıa Ve
kili Etem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/291).. ' 107:108 

Ziraat Vekilinden 
1. — Bolu Mebusu Reşat Akşemset-

tinoğlu'nun, Orman Umum Müdürünün is
tifaya mecbur edilmesi sebebine dair Zi
raat Vekilinden tahrirî suali (7/332) 90 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Elâzığ vilâyeti dahilindeki bâzı köyle
rin sulama işlerine dair sualine Ziraat 
Vekili Esat Budakoğlu'nun, tahrirî cevabı 
(7/344) 291,433:434 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Orman teknik elemanları arasında ek 
görevden halen faydalanamıyaıılarm mev-
cudolup olmadığına dair Ziraat Vekilin
den tahrirî suali (7/336) 211 
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TAKRİRLER 
Sayfa 

Aydın (Necati Celim) 
1. — Eski eserlerin bulunduğu yerlerde 

ikamet edenlerin başka mahallere nakli 
ve bu yerlerin istimlâki hakkındaki ka
nun teklifini görüşmek üzere muvakkat en
cümen teşkiline dair (4/297) 354 

Elâzığ (Selâhattin Toker) 
2. — Enciimeııiercc müddeti zarfında 

intacedilenıiyen kanun tekliflerinin rn/na
meye alınması hakkında (4/293) 233 :234 

İktisat ve Ticaret Vekili (Abdullah Ak
if r) 

3. — Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine 
de bent ve fıkralar ilâvesi hakkında ka
nun lâyihasını görüşmek üzere muvakkat 
encümen teşkiline dair (4/299) 404 

İşletmeler Vekili (Samet Ağaoğlu) 
4. —• Petrol Kanunu ile bu kanunda 

değişiklik yapan 5558 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin tadili ve bâzı madde
lerine fıkralar ilâvesi hakkındaki kanun 
lâyihasının muvakkat bir encümende gö
rüşülmesine dair (4/291) 112 

İzmir (Mehmet Ali Sebük ve 23 arka
daşı) 

5. —Dunılupmar Denizaltı gemisinde 
şehit düşenlerin aileleri lehine hükmoluna-
cak tazminatların rüçhanlı olduğuna dair 
kanım tekliflerinin geriverilmesi hakkında 
(4/288) 5:6 

Kocaeli (Cemal T üzün ve 4 arkadaşı) 
(i. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 

orman mühendis muavinlerinin meslekî 
tekâmül kurslarına tâbi tutulmalarına, 
Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı'nm, Orman 
Umum Müdürlüğü teşkilâtına, Kocaeli 
Mebusu Nüzhet Unat ve 2 arkadaşının, 
Ankara Tarım Alet ve Makinaları Yüksek 
Uzmanlık Okulu mezunlarına «Ziraat ma
kinaları mühendisi» unvanının verilmesi, 
Kocaeli Mebusu Nüzhet Unat ve 2 arka
daşının, zirai meslek öğretimi yapan zi
raat okulları mezunlarına meslekî tekâ-

Sayfa 
mül kursları açılması ve kurs görenlere 
«Ziraat mühendisi» unvanının verilmesine 
dair kanun tekliflerini görüşmek üzere 
muvakkat bir encümen teşkili hakkında 
(4/292) 

Maarif Vekili (Tevfik ileri) 
7. — Ege, Karadeniz Teknik ve Orta 

Doğu Teknik üniversiteleri ile bundan son
ra kurulacak üniversiteler için yapılacak 
istimlâklerde takdiri kıymet komisyoida
riyle ehlivukuf heyetlerinin sureti teşkili 
hakkındaki kanun lâyihasının teşkil oluna
cak muvakkat bir encümende müzakere
sine dair (4/234) 

8. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
hakkındaki kanun lâyihasını görüşmek üze
re muvakkat encümen kurulmasına dair 
(4/296) 

Tokad (Hulusi Bozbeyoğlu) 
9. — Borçlar Kanununun 18 nci madde

sinin tefsiri hakkında (4/290) 
10. — Türk Kanunu Medenisinin 634, 

642 ve Borçlar Kanununun 18 ve 392 nci 
maddelerinin tefsiri hakkındaki takririnin 
geriverilmesine dair (4/289) 

Tunceli (Arşları Bora) 
11. — Subay ve askerî memurların ıııa-

aşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
tadili ve bu kanuna bir muvakkat madde 
ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin geri
verilmesine dair (4/295) 

112 

212 

338 

90 

70 

213 

Elâzığ (Hüsnü Göktuğ) 
1. — Arzuhal Encümeninin 11 . II . 1957 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 4317 sa
yılı Karara ait (21 S. numaralı) işin Umu
mi Heyette müzakeresine dair (4/281) 4:5,107, 

164,164:166 

Erzurum (Esat Tuncel) 
2. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Biriği Kanununun 32 nci maddesinin tef
siri hakkında (4/250) 291,347 
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TEKLÎFLER 

Sayfa 
Afyon Karahisar (Rıza Çerçel) 
1. — Hilâliahme^ şef kat ve hâtıra pul

larının ilsakma dair kanunu tadil eden 2391 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/498) 403 

Bolu (Fahri Belen) 
2. — Açık ve kapalı toplantı ve yürü

yüşler hakkında (2/494) 337 
Erzurum (Abdülkadir Er yurt) 
3. — Bina yapımını teşvik ve izinsiz ya

pılan binalar hakkındaki 6188 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesine dair (2/475) 90 

4. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 
6570 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/476) 90 

İçel (Mehmet Mutluğü ve 27 arkadaşı) 
5. — İzzettin Baloğlu'nun mahkûm ol

duğu cezanın affı hakkında (2/495) 337 
İzmir (Behzat Bilgin) 
6. — Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazife 

leri hakkındaki 6973 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (2/497) 353,403 

Kastamonu (Muzaffer Kuşakçıoğlu) 
7. — Balkan, umumi seferberlik ve 

İstiklâl savaşlarında silâh altına alınıp da 
kayıp veya ölmüş bulunan ve nüfus kayıt
larında sağ görülenlerin bu kayıtlarının si
linmesi hakkında (2/479) 111 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi 
(j) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(2/490) 266 

Kastamonu (Muzaffer Kuşakçıoğlu ve 
9 arkadaşı) 

9. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Dahiliye Vekâleti merkez memur
ları ile vilâyet memurları kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (2/482) 211 

10. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı «1» sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Dahiliye Vekâleti vilâyet memur
ları kısmında değişiklik yapılmasına dair 
(2/483) 211 

Sayfa 
Kayseri (İbrahim Kirazoğlu ve 6 ar

kadaşı) 
11. — Millî Mücadele kumandanların

dan Dadaylı merhum Halit Akmansü'nün 
kızı Nermin Akmansü'ye vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisi hakkında (2/471) 69 

Konya (M. Rüştü Özal) 
12. — Askerî okullar öğretmenleri hak

kındaki 5044 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiutirilmesine dair (2/47Ö) 4 

Rize (İzzet Akçal ve üç arkadaşi) 
13. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/472) 69, 
338,363:375,404:411 

Seyhan (Ahmet Topaloğlu) 
14. — Emniyet Teşkilât Kanununun 26 

ncı ve 30 ncu maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/492) 291 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) 
15. — Hatay vilâyetinin Dörtyol kaza

sına bağlı Erzin nahiyesinin kaza haline 
ifrağına dair (2/484) * 266 

16. _ İstiklâl Madalyası Kanununa mü-
zeyyel 977 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
ne bir fıkra ilâvesi hakkında (2/485) 266 

17. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna 
6724 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 
maddenin tadili hakkında (2/491) 266 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 6795 sayılı Kanunla 
muaddel 64 neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/486) 266 

Sinob (Nuri Sertoğlu ve 3 arkadaşı) 
19. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair 6428 sa
yılı Kanunun ilgası ve bunun yerine 5545 
sayılı Kanunun eski hükümlerinin aynen 
meriyete konulması ve beş maddesinde ta
dilât yapılması hakkında (2/493) 291 

Tokad (Ömer Sunar) 
20. — Cemiyetler Kanununun 2 n<& 

maddesinin IX ncu fıkrasının tadili hak^ 
kında (2/487) 266 
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âı 
Sayfa 

21. — Ulusal bayram ve genel tatiller 
'hakkındaki Kanunun ikinci maddesinin ta
dili hakkında (2/496) 353 

Tunceli (Arslan Bora) 
22. — Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 

2 nci maddesinin tadili hakkında (2/473) 69 
23. T - Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 40 nci maddesinin 
(Ç) bendinin 15 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/499) 403 

Tunceli (Bahri Turgut Okaygün) 
24. — Profesörlerin mesaisi hakkında 

(2/480) i 149 
Yozgad (İhsan Aktürel) 
25. — Kat ve daire mülkiyeti hakkında 

(2/474) 69 
Yozgad (Mahmut Ataman) 
26j — Subay vte askerî memurların 

maaşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair (2/489) 266:267 

Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu) 
27. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa muvakkat bir madde 
eklenmesine dair (2/488) 266 

Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu) 
ve Erzurum (Şevki Erker) 

28. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na muvakkat bir madde eklenmesi hak
kında (2/477) 111 

Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu) 
ve (İhsan Aktürel) 

29. — Yozgadlı îsmailoğlu Nâzım Ka 
faoğlu'na-vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında (2/481) 149 

Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 
ve üç arkadaşı) 

30. — îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 100 ncü maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair (2/478) 111 

Ankara (Âliye Temuçin) 
1. — Korunmaya muhtaç çocuklar hak

kındaki 5387 sayılı Kanunun bâzi madde
lerinin değiştirilmesine dair (2/195) 5,173: 

179,185,188,205:208 

t. Sayfa 
Afyon Karahisar (Rıza Çerçel) 
2. r*~ Afyon Karahisar vilâyetinin San

dıklı kazasmdaki Hüdai Kaplıcalarının iş
letme imtiyazının müddetsiz olarak San
dıklı Belediyesine Verilmesi hakkında 
(2/374) 211,319:322 

Aydın (Necati Celim) 
3. — Eski eserlerin bulunduğu yerler

de ikamet edenlerin başka mahallere nak
li ve bu yerlerin istimlâki hakkında (2/418 v 354 

Burdur (Fethi Çelikhaş) ve Trabzon 
(İsmail Şener) 

4. — Yabancı sermayeyi teşvik Kanu 
nuna bâzı ilâveler yapılması hakkında 
(2/137) 353 

Denizli (A. Hamdı Sancar) 
5. — Türk Ceza Kanununun 13 ve ] 6 

nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (2/344) 149,213,338,363:375,404:411 

Elâzığ (Selâhattin Toker) 
6. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve#teadülüne dair olan 4656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/104) 2j3:234 

7. — Doğu Üniversitesinin kuruluşu 
hakkında kanun teklifi (2/121) 233:234 

8. — Harcırah Kanununun 7 nci mad
desinin birinci bendinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/354) 233:234 

9. — Kırşehir kazasında (Kırşehir) 
adiyle yeniden bir vilâyet kurulmasına 
dair kanun teklifi (2/191) 233:234 

10. — Maaş Kanununa ek 4379 sayı
lı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna 
muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 6724 
sayılı Kanuna muvakkat ikinci bir mad
de ilâvesine dair kanun teklifi (2/359) 233:234 

11. — Memurların kadro maaşı intibak
larının yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/338) 233:234 

12. — Memurların tahsil müessesele
rinde talebe olamıyacaklarına dair 4007 
sayılı Kanunun meriyetten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/330) 233:234 
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Sayfa 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 6422 sayılı Kanunla 
değiştirilen 39 neu maddesinin tadili hak
kında, kanun teklifi (2/190) 2'"Î3 

Elâzığ (Selâhattin Toker) ve Çanak
kale (Safaeddin Karanakçı) 

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) 233 

Erzurum (Şevki Erker) 
15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

yeni binaları ile müştemilâtının tefriş ve 
tezyin işlerinin yapılması vazife ve salâ
hiyetlerinin Nafıa Vekâletine devri hak
kında (2/441) 

tzmir (Pertev Arat) 
16.' — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair 5951 ve 6244 sayılı ka
nunlarla vaz'edilmiş olan müracaat müd
detinin Jiç ay daha temdidi hakkında 
(2/411) " 5,250 

Manisa (Yunus Muammer Alakant ve 
5 arkadaş) 

17. — Mebusların mal beyanında bu
lunmaları hakkında (2/287) 5,294:315,: 

323 :326: 

Kocaeli (Cemal Tüzün) 
18. — Örmari mühendis muavinlerinin 

meslekî tekâmül kurslarına tâbi tutul
malarına dair (2/321) 

:234 

234 

353 

251 

U8, 
358 

112 

Sayfa 
Kocaeli (Nüzhet Unat ve 2 arkadaşt) 
19. — Ankara Tarım Alet ve Makina-

ları Yüksek Uzmanlık Okulu mezunları
na «Ziraat makinaları mühendisi» unva
nının verilmesi hakkında (2/408) 112 

20. — Zirai meslek öğretimi yapan zi
raat okulları mezunlarına meslekî tekâ
mül kursları açılması ve kurs görenlere 
«ziraat mühendisi» unvanının verilmesine 
dair (2/409) 112 

tzmir (Mehmet Ali Sebük ve 23 arka
daşı) 

21. — Dumlupmar Denizaltı gemisinde 
şehit düşenlerin aileleri lehine hükmolu-
nacak tazminatların rüçhanlı olduğuna 
dair (2/98) 5:6,149,268:279 

Tunceli (Arşları Bora) 
22. — Subay ve askerî memurların ma-

aşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
tadili ve bu kanuna bir muvakkat madde 
ilâvesi hakkında (2/412) 213 

Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu) 
23. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/283) 338 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ve bir ge
çici madde eklenmesine dair (2/310) 111, 

251:254,358 :359 

TEFSİR 
No. Sayfa 
257 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Kanununun 32 nci maddesi
nin «C» fıkrasının tefsiri 291,347 
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TEZKERELER 
Sayfa 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geriverme istekleri 
.1. — Adam öldürmekten suçlu, Gazi-

anteb Ağır Ceza Mahkemesince idama 
mahkûm edilen Abdülkadir Göğüs'e ait 
dosyanın iadesine dair (3/521) 111,212 

2. — Yabancı memleketlerden hediye 
olarak gönderilen inhisar maddelerinin -
yurda ithali hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair (3/525) 338 

Tefsir istekleri 
1. — İşçi ve iş veren sendikaları ve sen

dika birlikleri hakkındaki 5018 sayılı Ka
nunun 2 ve 8 nci maddelerinin tefsiri hak
kında (3/512) 111 

2. — Tapulama Kanununun 15 nci mad
desinin tefsiri hakkında (3/515) ~ 111 

Muhtelif 

1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1950 yılı mütedavil sermaye hesaplarına 
mütaallik bilançosunun gönderildiğine dair 
(3/108) 353,411,421,421,432,435:438 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 
yıl; mütedavil sermaye hesaplarına müta
allik bilançosunun gönderildiğine dair 
(3/43) 337,356:357,363,375,380383 

3. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1949 malî yılı bilançosunun gönderildiğine 
il.-s.ir (3/107) 337,356:357,363,375,380:383 

4. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 
19!50 yılı bilançosunun gönderildiğine dair 
(3/177) 353,411,421,421,432,435:438 

Ölüm cezalan 
1. — Gazianteb Ağır Ceza Muhakemesin-

ce idama mahkûm edilen Abdülkadir Gö
ğüs'e ait dosyanın iadesine dair (3/510) 111,212 

2. — İstanbul Sarıyer Dildar Sokak 
306 sayılı hanede kayıtlı Muharremoğlu 
1 . VIII . 1934 doğumlu Hayri Uymaz'm 
ölüm . cezasına çarptırılması hakkında 
(3/511) 111,291,347,355 

3. — Oğuzeli'nin Kefesarı köyü 3 nu
maralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 18.VIII. 
1936 doğumlu Fethi Oğuz'un, ölüm ceza-

Sayfa 
sına çarptırılması hakkında (3/513) 111,353, 

411:417 
4. — Şarkışla'nın Sizir köyü nüfusun

da mukayyet Bekiroğlu 1333 doğumlu İs
mail Güngör'ün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/514) 111,353,417 

1. — Niğde'nin Aksaray kazasının 
Mandama köyünün 44 numaralı hanesinde 
kayıtlı Îbrahimoğlu Hasan Koyuncu diğer 
soyadı Kuyumcu'nun ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/483) 26,74 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1. — Vazife ile yabancı memleketlere 

giden Nafıa Vekili ve Hariciye Vekâleti 
Vekili Etem Menderes'in avdetine kadar, 
Hariciye Vekilliğine Devlet Vekili Emin 
Kalafat'm, Nafıa Vekâletine de Devlet 
Vekili Cemil Bengü'nün Vekillik edecek
lerine dair (3/506) 5 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 
TEZKERELERİ 

1. — Ankara Üniversitesi 1955 malî yı
lı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/516) 149 

2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1954 malı yılı hesabı katisine 
ait ek mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/517) 149 

3. — Devlet Havayolları • Umum Mü
dürlüğünün 1955 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna. dair (3/518) 149 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/509) 111 

5. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair {3/260) 337, 

356:357,363,375,380:383 
6. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

1950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/196) 353,411,421,421,432,435:438 

http://il.-s.ir


7. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/507) 

8. — İstanbul Üniversitesinin 1955 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/505) 

9. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1955 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/508) 

10. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1955 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/519) 

11. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1954 bütçe yılı hesabına ait raporla 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/523) 

Sayfa 

69 

90 

149 

232 

12. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1955 bütçe yılı hesabına ait raporla 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/524) 

Sayfa 

232 

SABIK ZABIT 
26 . IV . 1957 tarihli 63 ncü İnikat 

zaptının hulâsası 3 :4 
6 . V . 1957 tarihli 64 ncü İnikat zaptı

nın hulâsası 68:69 
8 . V . 1957 tarihli 65 nei İnikat zaptı

nın hulâsası 90 
10 . V . 1957 tarihli 66 nci İnikat zaptı

nın hulâsası 110 
13 . V . 1957 tarihli 67 nei İnikat zaptı

nın hulâsası 148:149 
15 . V . 1957 tarihli 68 nci İnikat zaptı-

nm hulâsası 210:211 

ENCÜMENLER RİYASETLERİNDEN GELEN 
TEZKERELER 

1. — Adliye Encümeni Riyasetinin, 
gündemde bulunan Denizli Mebusu Ah
met Hamdi Sancar'm Türk Ceza Kanunu
nun 13 ve 16 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin Ad
liye Encümenine iadesine dair (3/522) 213 

2. — Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Tahkikat 
Encümeni Riyasetinin, Büyük Millet Mec
lisince encümene verilmiş olan müddetin 
kâfi gelmemesi seb'ebiyje münasip bir me
hil daha verilmesine dair tezekeresi 
(3/520) 150:151 

HULÂSALARI 
17 . V . 1957 tarihli 69 ncu İnikat zap

tının hulâsası 232 
20. V . 1957 tarihli 70 nci İnikat zaptı

nın hulâsası 266 
22 . V . 1957 tarihli 71 nci İnikat zaptı

nın hulâsası 290:291 
24 . V . 1957 tarihli 72 nei İnikat zaptı

nın hulâsası 336:337 
27 . V . 1957 tarihli 73 ncü İnikat zaptı

nın hulâsası 352:353 
29 . V . 1957 tarihli 74 ncü İnikat zaptı

nın hulâsası 402:403 

YOKLAMALAR 
5,70,91,112,150,212,233,267,291,338,354,404 

TASHİHLER 
— 173 ncü sayfanın 2 nci sütununun 31 nci satırından sonra şu başlık konacak : Korunmaya 

muhtaç çocuklar hakkında Kanun. 
— 347 nci sayfanın 2 nei sütununun 7 nci satırından sonra şu ibare konacak : (Adliye Encü

meni mazbatası okundu.) . 
—• 427 nci sayfanın 1 nci sütununun 38 nci satırındaki (Ankara) kelimesi (Erzurum) olarak 

tashih edilecek. , 

Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar 
33,1^8,322,375,434 



Söz alanlar 

Sayfa 
Samet Ağaoğlu (İşletmeler Vekili) -

Sanayi Vekâleti Kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 184,185,221 

— Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'-
m, Zonguldak kömür istihsaline ve çimen
to fabrikalarının inşa seyirlerinin hangi 
esasa göre yürütüldüğüne dair sualine şi
fahi cevabı 91,92:97,98,99 

îzzet Akçal (Bize) - Zirai mücadele ve 
zirai karantina Kanunu münasebetiyle 160,165 

Abdullah Aker (iktisat ve Ticaret Ve
kili) - Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun Trabzon'un buğday ihtiyacına dair su
aline şifahi cevabı 113,116 

— Trabzon mebusu Sabri Dilek'in, bu 
yıl içinde ithal edilen suni gübrenin mikta
rına hangi vilâyetlere tahsis ve tevzi edil
diğine dair sualine şifahi cevabı 355 

Refet Aksoy (Ordu) - Korunmaya muh
taç çocuklar hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 176 

Reşat Akşemsettinoğlu (Bolu) - Devlet 
orman işletme ve fabrikalarının tomruk 
ve kereste piyasa satışları hakkındaki 6809 
sayılı Kanunun tatbikatından doğan şi
kâyetlerin önlenmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair suali münasebetiyle 293 

Yunus Muammer Alakant (Manisa) -
Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant 
ve 5 arkadaşının, mebusların mal beyanın
da bulunmaları hakkındaki kanun teklifi 
ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenleri mazbataları münasebetiyle 268, 

314 
— Oğuzel^nin, Kefesarı köyü 3 numa 

ralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 18 . I I I . 
1936 doğumlu Fethi Oğuz'un, ölüm cezası
na çarptırılması hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 413 

Sayfa 
— Sanayi Vekâleti Kuruluş ve vazife

leri hakkındaki Kanun münasebetiyle 215,219, 
220 

— Usul hakkında 250 
Hamdi Ragıp Atademir (Konya) - Ata

türk Üniversitesi Kanunu münasebetiyle 423 
Sebatı Ataman (Zonguldak) - 5436 sa

yılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında aktedilen anlaşmalar ge
reğince ithal olunacak zirai ve gıdai mad
delerin muafiyeti hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 171 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir ek ve bir ge
çici madde eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 253 

— Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
encümenlerce müddeti zarfında intacedil-
miyen kanun tekliflerinin ruznameye alın
ması hakkındaki takriri münasebetiyle 233 

— Sanayi Vekâleti Kuruluş ve vazife
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle 181, 

186,187,220,228,236,238,239,241 
— Türkiye Cumhuriyeti. Emekli San

dığı Kanununda bâzı değişiklik yapılma
sına ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair 5951 sayılı Kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 251 

— Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
Kanunu münasebetiyle 244 

Sırrı Atalay (Kars) - Atatürk Üniver
sitesi Kanunu münasebetiyle 418,419,426 

— Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant ve 5 arkadaşının, mebusların mal 
beyanında bulunmaları hakkındaki kanun 
teklifi ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenleri mazbataları münase
betiyle 273,276 
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B 
Sayfa 

Şefik Bakay (Kırklareli) - Zirai Mü
cadele ve Zirai Karantina Kanunu müna
sebetiyle 83 

Hüseyin Balık (Zonguldak) - Sanayi 
Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki Kanun münasebetiyle 186,218,222,225 

— Zonguldak kömür istihsaline ve 
çimento fabrikalarının inşa seyirlerinin 
hangi esasa göre yürütüldüğüne dair suali 
münasebetiyle 95,97,99,100 

Hikmet Bayur (Manisa) - Usul hak
kında 310 

Behzat Bilgin (îzmir) - Sanayi Vekâ-

Sayfa 
leti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 183,217,225 

Esat Budakoğlu (Ziraat Vekili) - Bolu 
Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun, Dev
let Orman İşletme ve fabrikalarının 
tomruk ve kereste piyasa satışları hak
kındaki 6809 sayılı Kanunun tatbikatın
dan doğan şikâyetlerin önlenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine şi
fahi suali 293 

— Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 
bu yıl* içinde ithal edilen suni gübrenin 
miktarına ve hangi vilâyetlere tahsis ve 
tevzi edildiğine dair sualine şifahi cevabı 353 

Yakup Çukurova (îçel) - Zirai Mücade-
dele ve Zirai Karantina Kanunu münase

betiyle 74 

D 
Sabıi Dilek (Trabzon) - Bu yıl içinde 

ithal edilen suni gübrenin miktarına ve 
hangi vilâyetlere tahsis ve tevzi edildiğine 
dair suali münasebetiyle 

— Trabzou emniyet kadrosu polis me
murlarından Mustafa Savaş'm mahkûm 
olduğu 7 ay 3 günlük hapis cezası hak-

355 

kında Adliye ve Arzuhal encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 101,104 

Hilmi Dura (Kastamonu) - Manisa Me
busu Yunus Muammer Alakant ve 5 ar
kadaşının, mebusların mal beyanında bu
lunmaları hakkındaki kanun teklifi ve 
Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenleri mazbataları münasebetiyle 311 

Baki Erden (Siird) - Sanayi Vekâleti 
kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 181,183,185,227,237,238,242 

Feridun Ergin (Urfa) - Manisa Mebu
su Yunus Muammer Alakant ve 5 arkada
şının, mebusların mal beyanında bulun
maları hakkındaki kanun teklifi ve Dahi
liye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü

menleri mazbataları münasebetiyle 298, 
299,300,301,302,303,306 

Şevki Erker (Erzurum) - Atatürk Üni
versitesi Kanunu münasebetiyle 421 

— Sanayi Vekâleti kuruluk ve vazife
leri (hakkındaki Kanun münasebetiyle 219, 

224,228,236,239,240 
Hayrettin Erkmen (Giresun) - Manisa 



— 27 
Sayfa 

Mebusu Yunus Muammer Alakant ve 5 
arkadaşının, mebusların mal beyanında bu
lunmaları hakkındaki kanun teklifi ve Da
hiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menleri mazbataları münasebetiyle 

Abdülkadir Eryurt (Erzurum) - Ata
türk Üniversitesi Kanunu münasebetiyle 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozgad) -
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine dair Kanun münasebe
tiyle 

— Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
encümen]erce müddeti zarfında intaeedil-

295 

430 

252 

Sayfa 
miyen kanun tekliflerinin ruznameye alın
ması-hakkındaki takriri münasebetiyle 234 

— Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazife
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle 226,229 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda bâzı değişiklik yapılması
na ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair 5951 sayılı Kanuna bir muvak
kat madde eklenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 251 

Muhlis Ete (Ankara) - Sanayi Vekâleti 
kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 222,229,237,243 

Mümtaz Faik Fenik (Ankara) - Anka
ra mebuslarından bir zatın Hükümet ve 

Belediye icraatı hakkında radyoda yaptığı 
konuşmalara dair takrir münasebetiyle 343 

Namık Gedik (Dahiliye Vekili) - Elâ
zığ Mebusu Selâhattin Toker'in, eneümen-
lerce müddeti zarfında intaeedilmiyen ka
nun tekliflerinin ruznameye alınması hak
kındaki takriri münasebetiyle 234 

-~ Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Kocaeli vilâyetine bağlı köylerin su, yol, 
mektep ve köprü ihtiyaçlarının ne zaman 
temin edileceğine dair sualine şifahi ceva
bı 14,15,16 

— Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant ve 5 arkadaşının, mebusların'mal 
beyanında bulunmaları hakkındaki kanun 
teklifi ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenleri mazbataları münasebe
tiyle* '300,301 

— Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'-
nun Başvekile mâruzâtta bulunan bir va
tandaşın kara kol a götürüldüğü hakkın da 
Demokrat îzmir gazetesinde intişar eden 
haberin doğru olup olmadığına dair suali
ne şifahi cevabı 151,154,155 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Trab
zon'un buğday ihtiyacına dair suali müna
sebetiyle 114,117 

Hüsnü Göktuğ (Elâzığ) - Ordu men
suplarının nakil ve tâyinleri hakkındaki 
kanun münasebetiyle 12 

Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Veki
li) - Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm 
hâkim ve müddeiumumi kadrolarına dair 
sualine şifahi cevabı 127 

— Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in 
yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye 
şevklerine dair sualine şifahi cevabı 120 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
bir Haziran 1950 tarihinden bugüne kadar 
Cumhuriyet müddeiumumilerinin talebiyle 
toplattırılan gazete ve mecmualara dair 
sualine şifahi cevabı 119 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye 



Sayfa 
sevk edilmeleri sebebine dair sualine şifa
hi eevabı 133.138,142 

Turan öüneş (Kocaeli) - istanbul Üni-

Sayfa 
versitesi Iktsat ve içtimaiyat Enstitüsü 
nün tertibettiği konferanslara dair şifahi 
suali münasebetiyle 19,23,24,25,26 

H 
îsmail Hadımlıoğlu (Denizli) - Oğuz

eli'nin, Kefesarı köyü 3 numaralı hanesin
de kayıtlı Alioğlu 18. I I I . 1936 doğumlu 
Fethi Oğuz'un, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 412,416 

Mehmet Hazer (Kars) -• Ankara mebus
larından bir zatın Hükümet ve belediye 
icraatı hakkında radyoda yaptığı konuş
malara dair suali münasebetiyle 339,342,345 

— Manisa Mebusu Yunus Muammer 

Alakant ve 5 arkadaşının, mebusların maî 
beyanında bulunmaları hakkındaki kanun 
teklifi ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenleri mazbataları münase
betiyle 279 

— Ordu mensuplarının nakil ve tâyin
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle 12,13 

— Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
Kanunu münasebetiyle 244 

— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanunu münasebetiyle 167,168 

Nihat îyriboz (Aydın) - Zirai Mücade
le ve Zirai Karantina Kanunu münase
betiyle 160,163 

Tevfik ileri (Maarif Vekili) - Atatürk 
Üniversitesi Kanunu münasebetiyle 419,431 

— Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
köy eğitmenleri hakkındaki sualine şifahi 
cevabı 71,72 

Hâmid Şevket İnce (Erzurum) - Ata
türk Üniversitesi Kanunu münasebetiyle 427 

K 
Sadettin Karacabey (Bursa) - At yarış

ları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek Ka
nun münasebetiyle 318 

Safaeddin Karanakçı (Çanakkale) -
Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant 
ve 5 arkadaşının, mebusların mal beya
nında bulunmaları hakkındaki kanun tek
lifi ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenleri mazbataları münasebe
tiyle 271 

Selâhattin Karayavuz (Trabzon) -
Trabzon Emniyet kadrosu polis memurla
rından Mustafa Savaş'in mahkûm olduğu 

7 ay 3 günlük hapis cezası hakkında Adli
ye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 105 

Behçet Kşyaalp (Burdur) - Hâkim ve 
müddeiurûumi kadrolarına dair suali mü
nasebetiyle 127,130,132 

Süleyman Kuranel (Gazianteb) - Sana
yi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkında
ki Kanun münasebetiyle 182,183,185,214, 

227,237 
Seyfi Kurtbek (Ankara) - Sanayi Ve

kâleti kurulup ve vazifeleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 180,181,184,185,214 
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. Sayfa 
Ömer Mart (Kayseri) - Sanayi Vekâ

leti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 185 

Adnan Menderes (Başvekil) - Burdur 
Mebusu Behçet Kayaalp'm, hâkim ve müd
deiumumi kadrolarına dair sualine şifahi 
cevabı 129,130 

— Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye 
şevklerine dair sualine şifahi cevabı 124,126 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye 
sevk edilmeleri sebebine dair sualine şifahi 
cevabı 137,143 

— Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant ve 5 arkadaşının, mebusların mal 
beyanında bulunmaları hakkındaki kanun 

Sayfa 
teklifi ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenleri mazbataları münase
betiyle 298,299,302,303,306 4 

— Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'-
nun, Başvekile mâruzâtta bulunan bir*va
tandaşın karakola götürüldüğü hakkında 
Demokrat izmir gazetesinde intişar eden 
haberin doğru olup olmadığına dair sua
line şifahi cevabı 156,157,158 

— Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu-
nun Trabzon'un buğday ihtiyacına dair 
sualine şifahi cevabı 117,118 

— Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'm, 
Zonguldak kömür istihsaline ve çimento 
fabrikalarının inşa seyirlerinin hangi esasa 
göre yürütüldüğüne dair sualine şifahi ce
vabı 92 

Emrullah Nutku (Trabzon) - Başve
kile mâruzâtta bulunan bir vatandaşın ka
rakola götürüldüğü hakkında Demokrat 

N 
İzmir gazetesinde intişar eden haberin 
doğru olup olmadığına dair suali münase
betiyle 152,155,157,158,159 

O 
Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Oğuzeli'-

nin, Kefesarı köyü 3 numaralı hanesinde 
kayıtlı Alioğlu 18 . I I I . 1936 doğumlu 
Fethi Oğuz'un, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 415 

— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin tadili hakkındaki Kanun münase
betiyle 370 

Burhanettin Onat (Antalya) - Trab
zon Emniyet kadrosu polis memurların
dan Mustafa Savaş'm mahkûm olduğu 7 
ay 3 günlük hapis cezası hakkında Adliye 
ve Arzuhal encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle 105 

— Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanunu münasebetiyle 160,162 

Sami Orberk (Trabzon) - Bâzı silâh, 
malzeme ve mühimmatın Libya Devletine 
hediye edilmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 319 

— Ordu mensuplarının nakil ve tâyin
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle 12,13 

Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum) - Trab
zon Emniyet kadrosu polis memurların
dan Mustafa Savaş'm mahkûm olduğu 7 
ay 3 günlük hapis cezası hakkında Adliye 
ve Arzuhal encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle 101,103 



Himmet Ölçmen (Konya) - Sanayi Ve
kâleti Kuruluş ve Vazifeleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 

Bahattin Örnekol (Sivas) - 5434 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir ek ve bir geçici madde ek
lenmesine dair Kanun münasebetiyle 

30 
Ö 

235 

253 

Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) -
Oğuzeli'nin, Kefesarı köyü 3 numaralı 
hanesinde kayıtlı Alioğlu 18 . III . 1936 
doğumlu Fethi Oğuz'un, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 

— Usul hakkında 
415 
320 

Natık Poyrazoğlu (Muğla) - Bâzı si 
lâh, malzeme ve mühimmatın Libya Dev

letine hediye edilmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 319 

Mustafa Rahmi Sanalan (Erzincan) -
Ordu mensuplarının nakil VQ tâyinleri hak
kında Kanun münasebetiyle 14 

A. Hamdi Sancar (Denizli) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle 364,405 

Edibe Sayar (Zonguldak) - Korunmaya 
muhtaç çocuklar hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 175 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Manisa 
Mebusu Yunus Muammer Alakant ve 6 ar
kadaşının, mebusların mal beyanında bu
lunmaları hakkındaki kanun teklifi ve Da
hiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menleri mazbataları münasebetiyle 277,279 

••- Oğuzeli'nin, Kefesarı köyü 3 numa
ralı hanesinde Alioğlu 18 . III 1936 do

ğumlu Fethi Oğuz'ıın, ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 412,413 

— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin tadili hakkındaki Kanun münase
betiyle 366,368,369,372,373,407 

Hidayet Sinanoğ-lu (içel) - Zirai mü
cadele ve zirai karantina Kanunu müna
sebetiyle 83 

tlhan Sipahioğlu (tzmir) - Sanayi Ve
kâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 186 

— Ziraî Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanunu münasebetiyle 162 

Server Somuncuoğlu (Sinob) - Sanayi 
Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkında
ki Kanun münasebetiyle 223 

Halûk Şaman (Bursa) - Usul hakkında 320 

Osman Talu (Afyon Karahisar) - Ma
denlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 

4268 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle !2i 
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Mümtaz Tarhan (Çalışma Vekili) - Ko
caeli Mebusu Turan Güneş'in, İstanbul 
Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat Ensti
tüsünün tertibettiği konferanslara dair 
sualine şifahi cevabı 17,20,22,23,24,25,26 

Tahir Taşer (Kırşehir) - Trabzon Em
niyet kadrosu polis memurlarından Mus
tafa Savaş'm mahkûm olduğu 7 ay o gün
lük hapis cezası hakkında Adliye ve Ar
zuhal encümenleri mazbataları münase
betiyle 100,103 

— Yüksek dereceli bâzı hâkimlerin 
emekliye şevklerine dair suali münasebe
tiyle " 121,12') 

Sayfa 
Ziya Termen (Kastamonu) - Maden

lerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 
4268 saydı Kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebe
tiyle 320 

Nurullah ihsan Tolon (Seyhan) - Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu mü
nasebetiyle 78,80,83,84.16.) 

Osman Turan (Trabzon) - Atatürk Üni
versitesi Kanunu münasebetiyle 

Cemal Tüzün (Kocaeli) - Kocaeli vilâ
yetine bağlı köylerin su, yol, mektep ve 
köprü ihtiyaçlarının ne zaman temin edi
leceğine dair suali münasebetiyle 

428 

İbrahim Us (Kars) • İstiklâl Harbi ma
lûllerinden altı ere verilecek para mükâ
fatı hakkındaki Kanun münasebetiyle 

— Oğuzeli'nin, Kefesarı köyü 3 nunıa-

u 
ralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 18 . III . 1936 
doğumlu Fethi Oğuz'un, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 416 

Ü 
Oevat Ülkü (Aydın) - Oğuzeli'nin, Ke-

fenarı köyü 3 numaralı hanesinde kayıtlı 
Alioğlu 18 . I I I . 1936 doğumlu Fethi 
Oğuz'un, ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 414,416 

— Trabzon Emniyet kadrosu polis me
murlarından Mustafa Savaş'm mahkûm ol
duğu 7 ay 3 günlük hapis cezası hakkında 
Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 102 

— Türk Ceza Kanununun bâzı maddele

rinin tadili hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 374 

•— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanunu münasebetiyle 166,168 

Fethi Ülkü (Tunceli) - Atatürk Üni
versitesi Kanunu münasebetiyle 422 

— Köy eğitmenleri hakkındaki suali 
münasebetiyle 71,73 

Mehmet Ünaldı (Seyhan) - Zirai Mü
cadele ve Zirai Karantina Kanunu müna
sebetiyle 84,163 

Zühtü Hilmi Velibeşe (İsparta) - Ma
nisa Mebusu Yunus Muammer Alakant ve 
5 arkadaşının, mebusların mal beyanında 
bulunmaları hakkındaki kanun teklifi ve 

Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenleri mazbataları münasebetiyle 27o,294 

Sadettin Yalım (Kocaeli) - Manisa 
Mebusu Yunus Muammer Alakant ve 5 



Sayfa! Sayfa 
arkadaşının, mebusların mal beyanında bu- j ihiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü-
lunmaları hakkındaki kanun teklifi ve Da- menleri mazbataları münasebetiyle 268 

Celâl Yardımcı (Devlet Vekili) - Kars 
Mebusu Mehmet Hazer'in, Ankara mebus
larından bir zatın Hükümet ve belediye 
icraatı hakkında radyoda yaptığı konuş
malara dair sualine şifahi cevabı 339,341,346 

Nüvit Yetkin (Malatya) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle 365,368,371, 

372,373,405,408 
— Usul hakkında 74 

Y 
I — Yüksek dereceli bâzı hâkimlerin 

emekliye sevk edilmeleri sebebine dair 
j suali münasebetiyle 134,140,143,144 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak) - Ma
nisa Mebusu Yunus Muammer Alakant 
ve 5 arkadaşının, mebusların mal beyanın
da bulunmaları hakkındaki kanun teklifi 

j ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
! encümenleri mazbataları münasebetiyle 273 

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
' Kanunu münasebetiyle 244,245,247,248 


