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Ankara 
T. B. M. M. Matbaa» 



Fihrist 

ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 

11,132 

AZAYI KtKAM MUAMELÂTI 
Sayfa 

tntihap dairesi tercihi 
1. — Adana ve Ankara mebusluklarına 

seçilen Kasını .Gülek'in, Adana Mebuslu
ğunu tercih -etmesi (4/14) 135 

2. — Ankara ve Malatya mebuslukları
na seçilen îsmet İnönü'nün, Malatya Me
busluğunu tercilh etmesi (4/6) 16 

3. —,. Ankara ve Sivas mebusluklarına 
seçilen Kâmil Kırikoğlu'nun Sivas Mebus
luğunu tercih etmesi (4/5) 16 

4. — Ankara vte Sivas mebusluklarına 
seçilen Turhan Feyzioğlu'nun, Sivas Me
busluğunu tercih etmesi (4/4) 15:16 

5. — Ankara ve Van .mebusluklarına 
seçilen Ferîd Melen'in, Van Mebusluğu-
nıı tercih etmesi (4/7) 16 

6. — Aydın ve İstanbul mebuslukları
na seçilen Adnan Menderes'im, Îstanlbul 
Mebusluğunu tercih etmesi (4/3) 15 

7. — Bursa ve İstanbul mebuslukları
na seçilen Celâl Bayar'm, İstanbul Mebus
luğunu tercih etmesi (4/1) 15 

8. — İçel ve Kocaeli mebusluklarına 
seçilen Refik Koraltan'ın, İçel Mebuslu
ğunu tereib etmesi (4/2) 15 

intihaplar 
U— Encümıenlere âza intihabı 22:25,25, 

29:38 
2. —^Meclis Reisi intihabı 6:7 
3. — Reisicumhur intihabı 9:10 
4. — Riyaset Divanı intihabı (Reisve-

killeri, Kâtiplar, İdare Âmirleri) 8:9 

İzinler 
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

serilmesi (3/88) 165:166 
(3/99) 465 

Sayfa 
Tahlifler 

1. — Azanın tahlifi 2:6,8 
2. — Reisicumhurun tahlifi 10 
3. — Ankara Mebusu İbrahim Saffet 

Omay'm tahlifi 154 
4. — Bitlis Mebusu Salâhattin İnan'm, 

tahlifi 14 
5. — Bursa Mebusu Halûk Şaman'm 

tahlifi 22 
6. — Hakkâri Mebusu Übeydullah Se

ven'dn tahlifi " 14:15 
7. — Hatay Mebusu İzzetin Gilli'nin 

tahlifi 499 
8. — Kars Mebusu İbrahim Us'un tah

lifi 14:15 
9. — Kırklareli Mebusu Hüsnü Ya

manan tahlifi. 548 
10. — Kırşehir Mebusu Osman Bö-

lükbaşı'mn tahlifi 49 
11. — Muş Mebusu Gıyasettin Emre'-

nin tahlifi 14:15 

Teşriî masuniyetler 
1. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in 

teşriî masuniyeti (3/82) « 128,415,444 
2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-

m tşeriî masuniyeti (3/3) 19,415,444:445 
3. — Erzurum Mebusu Münip özer'in, 

teşriî masuniyeti (3/100) 464 
4. — Kırşehir Mebusu. Osman Bölük-

başı'nın teşriî masuniyeti (3/6) 19,415,445 
5. — Konya Mebusu Haindi Ragıp Ata-

demir'in, teşriî masuniyeti (3/101) 464 
6. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'

ın teşriî masuniyeti (3/7) 19,415,445 
7. -— Siird Mebusu Suad Bedük'ün 

teşriî masuniyeti (3/84) 134,415,441:444 



_ 2 ~ 
BEYANAT VE NUTUKLAB 

Sayfa 
1. •— Büyük Millet Meclisi Reisi Refik 

Koraltan'm beyanatı 7:8 
2. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 

Amerika f Elçiliği bahçesi ile Kütüphanesi 
civarında patlıyan müessif bombo hâ
disesi münasebetiyle beyanatı 547:548 

3. — En yaşlı âza tarafından Meclisin 
açılması 2 

Sayfa 
4. — Reisicumhur Celâl Bayar'm irad-

ettikleri nutuk 1.0:11 
5. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'-

iu, Kıbrıs'ta İngiliz askerleri tarafından 
şehidedilen ve yaralanan ırkdaşlarımıza ve 
bu facia muvacehesinde İngiliz Hüküme
tinin tutumuna dair beyanatı 594:595 

ENCÜMEN TEŞKÎLÎ VEYA HAVALELER 
1. — Bankalar kanun lâyihasını gö

rüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkili 
(3/108,1/70) 595:596 

2. — Mülga 1683 sayılı Askerî ve mül
ki tekaüt Kanununun 25 nci maddesinin 
4 neü fıkrasının tefsiri hakkında Başve
kâlet «tezkeresini görüşmek üzere Muvak
kat Encümen teşkili (3/95) 416 

3. —- Posta, Telgraf ye Telefon İdare
sinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 23 ncü maddesi şü
mulüne girip girmediğinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresini görüşmek üzere 
Muvakkat Encümen teşkili (3/96) 416 

4..— Sivil Savunma kanunu lâyihasını 
görüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkili 
(1/100, 3/102) 465:466 

5. — Su mahsulleri kanunu lâyihasını 

görüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkili 
(4/24) 521 

6. — Türkiye Öğretmenler Bankası 
Türk Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâyi
hası ile Hususi idarelerden maaş alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, 
taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğret
menler için teşkil edilecek sağlık ve içti
mai yardım sandığı ile yapı sandığına ve 
öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılr" 
Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasını görüşmek üzere 
muvakkat bir encümen teşkili (1/81, 1/109, 
4/22) ' 509 

7. — 788 sayılı Memurin Kanununun 
1 nci maddesindeki «memur» tâbirinin tef
siri hakkındaki takririn Muvakkat Encü
mene havalesi (4/23) 523 

ÎORA VEKÎLLERÎ HEYETÎ 
1. — Açık bulunan Adliye Vekâletine 

Millî Müdafaa Vekili Semi Ergili'in ve Ça
lışma Vekâletine Sanayi Vekili Samet Ağa-
oğlu'nun vekâlet etmesi («3/2) 15 

2. — Başvekil Adnan Menderes'in Baş
vekillikten istifası ile yeni Hükümetinin 
teşkiline yine kendisinin memur edildiği 
ve Hükümet kuruluncaya kadar vekillerin 
vazifeye vekâleten devamları (3/1) 15 

3.. — Başvekil Adnan Menderes'in, 
İrak'a seyahati dolayısiyle dönüşüne ka
dar Başvekilliğe Millî Müdafaa Vekili 
Etem. Menderes'in vekâlet etmesi (3/107) 548 

4. — Başvekil Adnan Menderes tara
fından hazırlanan İcra Vekilleri Heyeti lis

tesinin tasdik edilerek Meclise sunulması 
(3/1.3) 42:43 

5. — Başvekil Adnan Menderes tara
fından teşkil olunan Hükümetin programı 57: 

120,120,121:124 
6. — İstifa eden Millî Müdafaa Vekili 

Semi Ergin'in yerine Nafıa Vekili Etem 
Menderes'in ve Nafıa Vekilliğine de Devlet 
Vekili ve Başvekil Yardımcısı Tevfik tleri'-
nin tâyinleri (3/105) , 499 

7. — NATO toplantısına iştirak etmek 
üzere Paris'e hareketleri dolayısiyle, av
detlerine kadar, Başvekile Devlet Vekili 
ve Başvekil Yardımcısı Samsun Mebusu 
Tevfik İleri'nin, Basın - Yayın ve Turizm 



Vekiline Devlet Vekili, Manisa Mebusu 
Muzaffer Kurbanoğlu'nun ve Hariciye Ve
kiline Dahiliye Vekili Aydın Mebusu Na
mık Gedik'in vekillik etmeleri (3/87) 

S. — Vâki davet üzerine Libya'ya' gide
cek' olan Reisicumhur Celâl Bayar'ın avde
tine kadar Reisicumhurİuğa Türkiye Büyük 

- * • • — 

Sayfa 

154 

Millet Meclisi Reisi Refik Koraltanin ve
killik etmeleri (3/109) 

9. — Vazife ile Paris'e giden Hariciye 
Vekili Fatiıı Rüştü Zorlu'nım avdetine 
kadar kendisine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in Vekillik etmesi (3/103) 

Sayfa 

595 

492 

İHTİRAM VAKFESİ 
1. — Bursa Mebusu Halûk Şaman ve ar

kadaşlarının, Kıbrıs'ta İngiliz askerleri ta
rafından şehit edilen ırkdaşlarımızın ruh

larını taziz için üç dakika saygı duruşun
da bulunulması (4/26) 596 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
7055 — Sermayesinin tamamı Devlet ta

rafından verilmek suretiyle kuru
lan iktisadi teşekküllerin teşkilâtı 
ile idare ve murakabeleri hakkında
ki Kanunun 24 ncü maddesini de: 
ğiştiren Kanun 48,126,131:132 

7056 — 1957 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
masa hakkında Kanun 28,42,165,191:192, 

196,199,202,210:214 
7057 — Devlet Memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
6330 sayılı Kanunla muaddel Başve-
vekâlet kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 18,140,158:162,224 

7058 — Petrol Dairesi Reisliği 1954 büt
çe yılı Hesabı Katî Kanunu 53,56,187,223, 

, 224,225:229 
7059 — Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğü 1954 bütçe yılı Hesebı Katî 
Kanunu 53,54,217,416:417,419,420,428, 

429:433 
7060 — 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi 

Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Ti
caret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odolan» ve «Tica-
caret Borsaları» Birliği Kanununa 
ek Kanun 40,164:165,192:208,417:420,420, 

434:438 

No. Sayfa 
7061 —Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî 
Kanunu 53,54,217,441,443,445,446:450 

7062 — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1953 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 

53,56,452,466:467,468,472,473:477 
7063 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 

bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu, 53,56,452, 
482:483,484:488 

7064 — istanbul Üniversitesi 1957 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 464,491,500:501,501, 

502:506 
7065 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı Hesabı 
Kati Kanunu 53,55,498,509:510,510,511, 

512:516 
7066 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı He
sabı Katî Kanunu 18,55,508,533,533,535, 

538,539:543 
7067 —Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

teşkilât ve memurları hakkındaki 
3017 sayılı Kanunun 6 ncı ve bu ka
nunun 4258 sayılı Kanunla değiştiri
len 49 nen maddelerinin değiştiril
mesine ve 4862 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 6205 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelin tadili hakkında Kanun 313,547, 

564 



4 
N6. Sayfa 

7068 —Sıhhat velçtimai Muavenet Vekâleti 
teşkilât ve memurları kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin de
ğiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 314, 

547,564:565,573 
7069 — 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
vele yapılan ilâvenin kabulü hakkın
da Kanun 187,520,562,564,565,568,575:579 

No. Sayfa 
7070 — Devlet Denizyolları ve Limanları İş

letme Umum Müdürlüğünün 1947 
bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu ' 53,54, 

520,562:563,564,565,568,573,580:584 
7071 — Devlet Denizyolları ve Limanları İş

letme Umum Müdürlüğünün 1948 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 53,54, 

520,563:564,564,565,568,573,585:589 
7072 — Devlet Denizyolları ve Limanları îş-

' letme Umum Müdürlüğünün 1949 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 53,54, 

.560:561,608:609,610,611,615,616:620 

KARARLAR 
2086 — Celâl Bayar'm Reisieumhurluğa 

seçildiği hakkında 9:11 
2087 — îcra Vekilleri Heyetine itimat beyan 

edildiğine dair 57:120,121:124 
2088 — Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 

vatandaşın bilâmuhakeme öldürülme
si hâdisesinde dahli olanlar hakkında 
tahkikat yapmak üzere teşkil olunan 
Muhtelit Encümenin vazife müdde
tinin uzatılmasına dair 141:143 

2089 — Siird Mebusu Suat Bedük'ün teşriî 
masuniyeti hakkında 134,415,441:444 

2090 — Adana Mebusu Kasım Külek'in teş
riî masuniyeti hakkında 128,415,444 

2091 — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 
teşriî masuniyeti hakkında 19,415,444:445 

2092 — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
nın teşriî masuniyeti hakkında 19,415, 

428,445 
2093 — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'

ın, teşriî masuniyeti hakkında 19,415,428, 
445 

2094 — Maraş'm Ayakcıloluk köyünden 
Duranoğlu Ali Çobanlar hakkındaki 
idam hükmünün infazına dair 19,491,501 

2095 — Gazianteb'in Şiheycan mahallesin
den Haletoğlu Abdülkadir Göğüs, 
hakkındaki idam hükmünün infazı
na dair 19,491,501 

2096 —- Dinar'ın Gökçek köyünden Ah-
metoğlu Bayram Çelik hakkındaki 
idam hükmünün infazına dair 19,491,510, 

511 

2097 "— Tefenni'nin Dirmil köyünde ka
yıtlı Yusufoğlu Halil İbrahim Üzüm
cü hakkındaki idam hükmünün infa
zına dair 19,491,510,511 

2098 — Oğuzeli'nin Kefersari köyünden 
Alioğlu Fethi Oğuz hakkındaki ölüm 
cezasının müebbet ağır hapis cezası
na tahviline dair 19,508,533 :535,548:558, 

561:562 

LAYİHALAR 
1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

50 nci maddesinin tadili ile bu kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesi hakkında (1/66) 312 

2. — 6290 numaralı Kanuna ekli Güm
rük giriş tarife cetvelinin 49 neu faslının 
49.11 pozisyonunda tâli pozisyon açılması
na mütedair (1/60) 186 

3. — Ankara şehri lâğımları hakkın
daki 4099 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 

(1/67) 312 
4. — Ankara Üniversitesi 1958 malî 

yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/18) 48 
5. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları Irakkmdaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1.) sayılı cetvelle Ankara Üniversitesi 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/68) 312 



i 
Sayfa 

6. — As&erî memurların subaylığa na
killeri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek 
ve. 1 muvakkat madde ilâvesine dair (1/69) 312 

7. — Avrupa Konseyi âzası memleket
ler arasında tıbbi tedavi maksadiyle harb 
malûllerinin mübadelesine mütedair Anlaş
manın tasdiki hakkında (1/1) 18 

8. — Bağdad Paktı müşterek projele
rine Amerika Birleşik Devletleri tarafın
dan hibe şeklinde yapılan 12 670 000 do
larlık yardımla ilgili Anlaşmaların kabul 
ve tasdiki hakkında (1/58) 128 

9. — Bankalar kanunu lâyihası (1/70) 312, 
595596 

10. — Bâzı silâh, mühimmat ve malze
menin Lübnan Hükümetine satılmasına 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 6950 sayılı 
Kanunun tadiline dair (1/2) 18,140,154:155 

11. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1948 malî yılı Hesabı Katî kanun lâ
yihası (1/34) 52 

12. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1949 malî yılı Hesabı Eatî kanun lâ
yihası (1/35) 52 

13. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1950 malî yılı Hesabı Katî kanun lâ
yihası (1/36) • 52:53 

14. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1951 malî yılı Hesabı Katî kanun lâ
yihası (1/37) 53 

15. — Bedçn Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1952 malî yılı Hesabı Katî kanun lâ
yihası (1/38) 53 

16. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1953 malî yılı Hesabı Katî kanu-. 
ııu lâyihası (1/3) 18 

17. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1954 malî yılı Hesabı Katî kanu
nu lâyihası (1/4) 18 

18. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1958 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/19) 48 

19. — 1818 numaralı Kanunla Devlet 
Demiryolları İdaresinden ayrılarak Nafıa 
Vekâletine bağlanan Demiryolları ve Li
manlar inşaat Dairesinin bu ayrılmadan 
doğan vaziyetini tesbit eden 3487 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası (1/71) 312 

Sayfa 
20. — 1954 Bütçe yılı Hesabı Katî ka

nun lâyihası (1/32) 52 
21. — 1955 Bütçe yılı Hesabı Katî ka

nun lâyihası (1/33) 52 
22. — 1956 bütçe yılı Hesabı Katî ka

nunu lâyihası (1/57) . 128 
23. — 1957 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/61) 186: 

187 
24. — 1957 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
vele yapılan ilâvenin kabulü hakkında 
(1/62) 187,520,562,564,565,568,575:579 

25. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye kanunu lâyihası (1/17) 48 

26. — Çeltik Ekimi kanunu lâyihası 
U/121) 480 

27. — Demiryol nakliyat kanunu lâyi
hası (1/72) 312 

28. — Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 7 nci maddesine iki 
fıkra ilâvesi hakkında (1/73) 312 

29. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1947 ,malî yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihası (1/39) 53,520,562: 

563,564,565,568,580:584 
30. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1948 malî yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihası (1/40) 53,520, 

563:564,564,565,568,585:589 
31. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1949 malî yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihası (1/41) 53 

32. — Devlet Hava Meydanları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1958 malî yılı Bütçe 
kanunu lâyihası (1/20) 48 

33. — Derlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1954 malî yılı Hesabı Katî kanun 
lâyihası (1/44) 53,217,416:417,419,420,429:438 

34. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1955 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/33, 1/45) 53,217,441,443,444,445, 

446:450 
35. — Devlet kitapları mütedavil ser

mayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra ile aynı kanuna 



Sayfa 
muvakkat bir madde eklenmesine dair 
(1/74) 312 

36. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı eeetvelin 6330 sayılı 
Kanunla muaddel Başvekâlet kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun (1/7) 18, 

140,158:162,224 
37. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı 
Kanunla muaddel Başvekâlet kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 0 /75) 312 

38. — Devlet memurları aylıklarının • 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna ek 4644 sayılı Kanuna, bağlı 3 sa
yılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair (1/117) 480 

39. — Devlet Orman İşletmeleri müte-
davil sermayesinden mütevellit kârın Or
man Umum Müdürlüğü mülhak bütçesine 
devri hakkında (1/118) 480 

40. — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü 1958 malî yılı bütçe kanunu layi
hası (1/21) • ' 48 

41. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katı 
kanunu lâyihası (1/63) 187 

42. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1958 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/22) 48 

43. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Ka
nunla değiştirilen 16 ncı maddesinin bi
linci bendinin A, B, C, D fıkralarının ta
diline ve bu kanuna muvakkat bir mad
de eklenmesine dair (1/76) 312 

44. — 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/77) 312 

45. — Ege Üniversitesi 1958 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası (1/23) 48 

46. —• «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının Fransızca metnine 
mütedair tashih Protokol» ünün 'tasdiki 
hakkında (1/78) 312 

47. — Hemşire, ebe ve hemşire yardım
cılarına. fazla mesai ücreti verilmesi lıak-

Sayfa 
kında (1/79) 312:313 

48. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum. 
Müdürlüğü 1954 malî yılı Hesabı Kati 
kamm lâyihası (1/46) 53,498,509:510,510,512: 

516 
49. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umura Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (1/15) 18,508,533,533, 

535,539:543 
50. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğü 1958 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası (1/24) 48 

51. — Hukukta muhakeme usulü ka
nunu lâyihası (1/80) 313 

52. —- Hususi idarelerden maaş alan 
ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, 
taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğ
retmenler için teşkil edilecek sağlık ve 
içtimai yardım sandığı ile yapı sandığı
na ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (1/81) 313,509 

53. — İngiliz ihtiyat filosuna mensup 
dört büyük muhribin Türk Deniz Kuv
vetlerine devri hakkında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile İngiltere Hüküme
ti arasında teati edilen mektupların tas
dikine dair (1/8) 18 

54. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü bi
nası için gelecek senelere sâri tahahhut-
lern girişilmesi hakkında (1/82) 313,613 

55. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
.1.953 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(1/49) 53 

56. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
.1954 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(1/50) 53 

57. --- İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1.955 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(1/51) 53 

58. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1958 malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/25) 48 

59. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
binası için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkında (1/82). 561 

60. — İspençiyari ve tıbbi müstahzar
lar Kanununun bâzı maddelerinin değişti-
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rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında (1/84) 313 

61. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1954 malî yılı Hesabı Kati kanun lâyihası, 
(1/53) ' 53 

62. — İstanbul Üniversitesi 1957 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/116,) 464, 

500 .'501,501,502:506 
63. — istanbul Teknik Üniversitesi 

1958 malî yılı bütçe kanunu lâyihası.(1/27) 48 
64. — istanbul Üniversitesi 1954 malî 

yılı Hesabı Katî kanun lâyihası (1/52) o3 
65. — istanbul Üniversitesi 1957 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
(1/116) 491 

66. — istanbul Üniversitesi 1958 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası (1/26) 48 

67. — işçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun 5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci 
maddesinin tadili hakkında (1/83) 313 

68. — iş ve işçi bulma aracıları hakkın
da (1/6) . 18 

69. — istiklâl Harbi malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında (1/85) 313 

70. — Jandarma Kanununa bir madde 
eklenmesine dair (1/86) 313 

71. — Kara avcılığı kanun lâyinası 
(1/119) 480 

72. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1958 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/28) 48 

73. — Köy eğitmenleri ve köy sağlık 
memurları sosyal yardım sandığının ilk
okul öğretmenleri sağlık ve içtimai yar
dım sandığı ile birleştirilmesi hakkında 
(1/87) ,313 

74. — Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifelerine dair 2287 sayılı Kanunla il
gili 4926 ve 6389 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında (1/88) 313 

75. -—Maarif Vekâleti merkez teşkilâ
tında (öğretici Filimler Müdürlüğü) kurul- . 
masına dair (1/90) 313 

76. — Maarif Vekâleti merkez teşkilât : , 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuni ; 
nun 3087 sayılı Kanunla muaddel 12 nci ve 

Sayfa 
bu kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 5980 sa
yılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddeleri
nin tadiline dair (1/89) 313 

77. — Maarif Vekili Celâl Yardımcı
nın, Türkiye öğretmenler Bankası Türk 
Anonim Şirketi kuruluş kanun lâyihası 
(1/81) , 509 

78. — Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu Kanununun 11 nci maddesiyle 13 
ncü maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
ve bu kanuna muvakkat bir madde eklen
mesi hakkında (1/115) 414 

79. — Memnu.mıntakalar kanunu lâyi
hası (1/91) 313 

80. — Millî Korunma Kanununun 4180 
numaralı Kanunla değiştirilen 50 nci mad
desinin I I numaralı fıkrasının tadili hak
kında (1/92) 313 

81. — Mülga Devlet Denizyolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 
1949 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(1/41) 560:561,608,609,610,611,616:620 

82. —• Mülga Devlet Denizyolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü 1950 
malî yılı Hesabı katî kanun lâyihası (1/42) 53, 

561 
83. — Mülga Devlet Denizyolları ve Li

manları işletme Genel Müdürlüğü 1951 
malî yılı Hesabı katî kanun lâyihası (1/43) 53 

84. — Orman Umum Müdürlüğü 1958 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/29) 48 

8 5 . — öğretmenlerin özel okullarda ve 
özel öğrenci yurtlarında ek vazife deru'hde 
edebilmeleri hakkında (1/93) , 313 

86. — Pasaportların bedel mukabilinde 
itası hakkında (1/9) 18 

87. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1954 
malî yılı hesabı katisine ait mutaJba'kat be
yannamesinin sunulduğuna dair (1/54) 53,187. 

223,224,225:229 
88. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 

. (1/114) 312 
.89. *™.Petrol Dairesi Reisliği 1958 malî 

hyılı Bütçe kanunu lâyihası (1/30) - 48 
90. — Sermayesinin tamamı Devlet ta-



Sayfa 
rafından verilmek suretiyle kurulan îkti-
sadi teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve 
murakabeleri hakkındaki Kânunun 24 neü 
maddesini değiştiren kanun lâyihası 
(1/16) * 48,126,131:132 

91. — 'Sevkiyat efrat ve küçük zâbita-
nına verilecek yevmiyeler hakkındaki 106 
sayılı Kanunun 2717 sayılı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
(hakkında (1/94) '• 313 

92. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti hastaneleri ile râhabilitation mües
seselerine verilecek mütedavil sermaye 
hakkındaki 6561 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle üçüncü maddesinin birinci fık
rasının tadiline dair (1/95) 313 

93. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilâtı ve memurları hakkındaki 
3017 sayılı Kanunun 6 ncı ve bu kanunun 
4258 sayılı Kanunla değiştirilen 49 ncu 
maddelerinin değiştirilmesine ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair 6205 sayılı Kanu
na İDağlı cetvelin tadili hakkında (1/96) 313, 

547 
94. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti teşkilât, ve memurin Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair 3820 sayılı Ka
nun ile 6ki 4929 sayılı Kanuna bağli kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılması hak- • 
kında (l/m 313 

95. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları Kanununa bâ
zı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında (1/98) 313:314, 

561 
96. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti teşkilât ve memurları Kanununa 
hâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değişti
rilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 

.hağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/99) , 314,547 

97. — Sigorta şirketlerinin murakalbesi 
hakkında (1/120) 480 

Sayfa 
98. — Sivil Savunma kanunu lâyihasını 

görüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkili
ne dair (1/100) 314,465.466 

99. —. Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku
rulmasına dair (1/101) 314 

100. — Su mahsulleri kanunu lâyihası 
(1/122) 480 

101. — Su ortaklıkları kanun lâyihası 
(1/102) ' 314 

102. — Tapu .ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
olan 4930 sayılı Kanunun meriyet müdde
tinin uzatılması hakkında (1/103) 314 

103. — Tavşanlı - Tunçbilek demiryolu 
şube hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesine devri hakkında 
d/104) 314 

104. — Tebligat kanunu lâyihası (1/105) 314, 
500 

' 105. — Tekel Umum Müdürlüğü 1951 
malî yılı Hesa.bı Katî kanun lâyihası (1/47) 53 

106. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası (1/48) 53 

107. — Tıp meslekleri ile yardımcı tıp 
mesleklerinin icrasına dair (1/106) 314 

108. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odadan», «Sanayi Odaları», «Ti
caret Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi Oda
ları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» 
ve «Ticaret Borsaları» Birliği Kanununa ek 
kanun lâyihası (1/15) 40, 

164:165,192:208,417:419,420,420,434:438 
109. — Ticari numuneler için E. C. S. 

karnesi hakkında 1 Mart 1956 tarihinde 
Brüksel'de tanzim olunan Gümrük Sözleş
mesinin tasdikine dair (1/107) 314 

110. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya
pımı yetkisinin Nafıa Vekâletine devri hak
kındaki Kanuna ek kanun lâyihası (1/65) 216, 

520 
111. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair (1/108) 314 

112. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avus
turya Cumhuriyeti arasında 6 Nisan 1957 
tarihinde mektup teatisi suretiyle akdölu-
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nan Anlaşma ve eklerinin tasdiki hakkın
da (1/11) 18:19 

113. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçi
ka - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasın
daki 15 Nisan 1955 tarihli Ticaret ve Öde
me Protokolüne zeylen 20 Haziran 1957 
tarihinde imzalanan lahika ve ilişiklerinin 
tasdiki hakkında (1/12) 19 

114. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 15 Ağustos 1953 tarihli Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 
1957 tarihinde Kahire'de teati edilen mek
tupların tasdiki hakkında (î/10) 18 

115. — Türkiye öğretmenler Bankası 
Türk Anonim Şirketi kuruluş; kanunu lâyi
hası (1/109) 314,509 

116. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme 
Anlaşmasının 30 Haziran 1957 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle uzatılmasına 
mütedair teati edilen mektupların tasdiki 
hakkında (1/13) ^ 19 

117. — Türk Tütün Ekicileri Bankası 
kanun lâyihası (1/59) 164 

118. — Uludağ Millî Park Ormanı Ku
ruluş kanunu lâyihası (1/123) 480 

119. — Umumi ihale kanunu lâyihası 
(1/110) 314 

120. — Umumi Muvazeneye dâhil dai
relerle mülhak bütçeli idareler, vilâyetler, 
belediyeler ve bunlara bağlı âmme mües
seseleri hesabına tahsil yapanların mec
buri hizmetleri hakkında (1/111) 314 

121/— 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci mad
desinin tadili hakkında (1/112) 314 

Sayfa 
122. —• Vakıflar Umum Müdürlüğü 

13S3 malî yılı Hesabı Katı kanun lâyihası 
(3/67, 1/55) 53,452,466:467,468,473:477 

128. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1964 BHÛÎ yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(3/68, 1/56) 53,452,482:483,484:488 

124. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1955 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(V64). 187 

125. — Vakıflar Umum Müdürlüğü * 
1957 yık Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/127) 491 

126. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1958 malî ydl . Bütçe Kanunu lâyihası 
(1/31) . ' • • 48 

127. — Yabancı memleketlerde kulla
nılmak üzere verilecek nüfus (Ahvali şah
siye) kayıt hulâsası suretleri hakkındaki 
27 Eylüt 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki 
na dair (1/14) 19 

128. — Yüksek Denizcilik Okulu ve 
denizcilik okul ve kursları hakkındaki 
4915 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
tadiline dair (1/113) 314 

129. — Ziraat Vekâleti müessese ve 
okullarına mütedavil sermaye verilmesine 
dair (1/125) 480 

130. — Ziraat Vekâletine bağlı muh
telif dereceli ziraat okulları Öğretmenle
rinin ders saati kanunu lâyihası (1/124) 480 

131. — Zirai mücadele işlerinde çalı
şıp başarı gösteren memurlara ikramiye 
verilmesi hakkındaki 6222 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (1/126) 480:481 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALAKT 
1. -r- Dinarın Gökçek köyünden Ah-

metoğlu Bayram Çelik'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/4) 491,510 

2. — Gazianteb'in Şiheyean mahalle
sinden Haletoğlu Abdülkadir Gögüş'ün 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/5) 491,501 

3. — Maraş'm Ayakeıloluk köyünden 
Duranoğlu Ali Çobanlar'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başvekâlet tezke
resini dair (3/8) 491^501 

4. — Oğuzeli'nin Kefersari köyü 3 nu
maralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 18. VIII . 
1936 doğumlu Fethi Oğuz'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başvekâlet tezke
resine dair (3/10) 508,533:535,548:558,561:562 
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5. — Tefenni'nin Dirmil köyünde ka

yıtlı Yusufoğlu Halil İbrahim Üzümcü'nün 
Ölüm cezasına' çarptırılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/12) 491,510 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Artvin Mebusu Mecit Buminın, 

Arzuhal Encümeninin 28". II . 1957 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 4570 sayılı Ka
rara ait (80 S. numaralı) işin Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri hakkında 
(4/9) 134,144:146,155:158 

2. — Manisa Mebusu §emi Erginin, 
Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 1957 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 5559 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/12) 134,143 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabı-

yıkoğlu ve iki arkadaşının, Nakil vasıtaları 
hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/17) 216,458:462, 

467:472 
2. — Bâzı silâh, mühimmat. ve malze

menin Lübnan Hükümetine satılmasına 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 6950 sayılı 
Kanunun tadiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/2) 140 

3. — 1957 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/2), işaretli cetvele 
yapılan ilâvenin kabulü hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/62) 187,520,562,564, 

565,568,575:579 
4. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3 §56 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı 
Kanunla muaddel Başvekâlet kısmında I 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/7) 140,158:162,224 

5. — İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Konya Mebusu 
Reyhan Gökmenoğlu'nun, 1957 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kısmında ve (A/l) ve (Â/2) 
işaretli cetvellerin Riyaseti Cumhur kıs
mında değişilik yapılması hakkındaki ka-

Sayfa 
nun tekliflerine dair (2/6, 2/14) 165,191:192, 

196,199,202,210:214 
6. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü bi

nası için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/82) • 561,613 

7. — İstanbul Ünivensitesi 1957 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet: 
velde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/116) 491,500:501,501, 

502:506 
8. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti teşkilât ve memurları hakkındaki 
3017 sayılı Kanunun 6 ncı ve bu kanunun 
4258 sayılı Kanunla değiştirilen 49 ncu 
maddelerinin değiştirilmesine ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair 6205 sayılı Kanuna 
bağlı cetvelin tadili hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/96) 547,564 

9. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti teşkilât ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/98) 561 

10. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiş-' 
tirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/99) 547,564:565 

11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklenti binaları ile tesislerinin 
yapımı yetkisinin Nafıa Vekâletine devri 
hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/65) 520 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Devlet Denizyolları ve Limanlan 
İşletme Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Devlet Denizyolları 
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1949 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünün 1949 malî 
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası hak
kında (3/28, 1/41) 560:561,608:609,610,611, 

616:620 
8. — Mülga Devlet Denizyolları ve 

Limanları îşletme Umum Müdürlüğünün 
1950 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünün 1950 malî 
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası hakkın 
da (3/29, 1/42) 561 

9. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1954 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna ' dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Reisliği 1954 malî yılı Hesabı Katî 
karnımı lâyihası hakkında (3/64, 1/54) 187,223, 

224,225:229 

10. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1953 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 malî 
yılı Hesabı Katî kanun lâyihası hakkın
da (3/67, 1/55) 452, 466: 467, 468, 473:477 

11. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihası hakkında 
(3/68,1/56) 452,482:483,484:488 

Sayfa 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 
1947 malî yılı Hesabı Katî kanunu, lâyi
hasına dair (3/26, 1/39) 520,562:563,564,565, 

• 568,580:584 
2. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü 1948 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Devlet Denizyolları 
ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü 
1948 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyi
hasına dair (3/27, 1/40) 520,563:564,564,565, 

568,585:589 
3. — Devlet Havayolları Umum MÜT 

dürlüğünün 1954 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesi ile ek muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkereleri ve 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1954 malî yılı Henabı Katî kanun lâyiha
sına dair (3/31, 3/32, 1/44) 217,416:417,419t, 

420,429:433 
4. -T- Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğünün 1955 malî yılı hesabı katisi
ne ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1955 malî yılı Hesabı Katî 
kanun lâyihasına dair (3/33, 1/45) 217,441,443, 

444,445,446:450 
5. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı hesabı ka-
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 1954 malî yılı He
sabı Katî kanunu lâyihasına dair (3/39, 
1/46) 498,509:510,510,512:516 

6. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sıh
hat Umum Müdürlüğünün 1955 malî yılı 
Hesabı Katî kanunu lâyihasına dair (3/40, 
1/5) .508,533,533,535,539:543 

7. — Mülga Devlet Denizyolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR ENCÜMENI 
MAZBATALARı 

1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza 
Çerçel'in, 2767 sayılı Sıtma ve frengi ilâç
ları Kanununun tadili hakkında kanun 
teklifine dair (2/5) 547,565:568,568:573,609: 

610,610:611,611:613 
2. —, inhisarlar Umum Müdürlüğü bi

nası için gelecek senelere sâri taahhütle-
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re girişilmesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/82) 561,613 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Sermayesinin tamamı Devlet ta

rafından verilmek suretiyle kurulan İkti
sadi teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve mu
rakabeleri hakkındaki Kanunun 24 ncii 
maddesini değiştiren kanun lâyihasına 
dair (1/16) 126,131:132 

2. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ti
caret Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi 
Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» ve «Ticaret Borsaları» Birliği Kanu
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/15) 164:165, 

192 =208,417:419,420,420,434:438 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Bâzı silâh, mühimmat ve malze

menin Lübnan Hükümetine satılmasına 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 6950 sa
yılı Kanunun tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında (1/2) 140 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bi

nası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya
pımı yetkisinin Nafıa Vekâletine devri 
hakkındaki Kânuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/65) 520 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Afyon Karâhisar Mebusu Rıza 
Çerçel'in, 2767 sayılı Sıtma ve frengi ilâç
ları Kanununun tadili hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/5) 547,565:568,568:573,609: 

610,610:611,611:613 
2. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti teşkilât ve memurları hakkındaki 
3017 sayılı Kanunun 6 ncı ve bu kanunun 
4258 sayılı Kanunla değiştirilen 49 ncu 
maddelerinin değiştirilmesine ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair 6205 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelin tadili hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/96) 547,564 

3. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti teşkilât ve memurları Kanununa bâzı 

Sayfa 
hükümler eklenmesin ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/98) 561 

4. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiş
tirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/99) 547,564:565 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 
11 arkadaşının, Dahilî Nizamnamenin bâ
zı maddelerinin tadili hakkındaki teklifine 
dair (2/18) 216:217,234:310,315:406,408:411 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», 

«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ti
caret Borsaları» ve «Tiearet ve Sanayi 
Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» ve «Ticaret Borsaları» Birliği Kanu
nuna ek kanun lâyihası hakkında (1/15) 164: 

165,192:208,417:419,420,420,434:438 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
1. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın- . 
daki Başvekâlet fezkeresine dair (3/82) 415,444 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/3) 415, 

444:445 
3. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-

şı'nm teşriî masuniyetinin ' kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/6) 415,445 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/7) 415, 

445 
5. — Siird Mebusu Suat Bedük'ün teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/84) 415,441:444 



MECLÎS TAHKİKATI 
1. — Van vilâyetinin Özalp kazasın

dan 32 vatandaşın bilânmhakeme öldürül
mesi hâdisesinde dahli olanların suç dere
celerini tesbit etmek ve bu suçların mahi
yetine göre zaman aşımı olup olmadığını 
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anlamak için tahkikat yapmak üzere teşkil 
olunan Muhtelit Encümenin vazife müdde
tinin temdidi hakkında Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Tahkikat Encümeni Reisliği tez
keresi (3/85) 141:143 

£UALLEK VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLAB 

Başvekilden 
1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 

inhisar maddelerinden bâzılarının fiyatları
na yapılan zam hakknda Başvekilden şifa
hi suali (6/11) 140,188 

2. — Çankırı Mebusu Dursun Akça-
oğlu'nun, Çankırı'da kurulması düşünü
len şeker fabrikasına dair Başekilden olan 
sualine Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu'nun 
şifahi cevabı (6/43) 480,530:533 

3. — Çankırı Mebusu Dursun Akça-
oğlu'nun, son mebus seçimlerinde aday
lıklarını koyup da seçilemiyen memurla
rın sayısına ve ne kadarının tekrar vazi
feye tâyin edildiğine dair Başvekilden 
olan şifahi sualine Devlet^ Vekili Muzaf
fer Kurbanoğlu'nun şifahi cevabı (6/14) 152, 

223,596:598 
4. — Gümüşane Mebusu Sabahattin Ka-

dirbeyoğlu'nun, son mebus seçiminden 
önce Demokrat Parti teşkilâtına verilen 
yeni jeeplere dair Başvekilden şifahi suali 
(652) 518:519 

5. — Gümüşane Mebusu Sabhattin Ka-
dirbeyoğlu'nun, son mebus seçimi sıra
sında Demokrat Parti teşkilâtı tarafından 
kullanılan vasıtalara dair Başvekilden şifa
hi suali (6/51) 518 

6. — İstanbul Mebusu Ali Harputlu'-
nun, son mebus seçimleri sırasında muha
lefet partileri tarafından kullanılan mo
torlu vasıtaların cins ve miktarı hakkında 
Başvekilden şifahi suali (6/50) 518 

7. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp 'm, 
Sivas'ta şehir imar plânının tatbik, ve ara
zi ve şehir kadastro tahrirlerinin yapılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başve
kilden şifahi suali (6/21) 186 

8. — Tokad Mtebusu Şahap Kitapçı'-
nın, Devlet Personel Kanunu lâyihasının 
yenilenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başvekilden şifahi suali. (6/24) 232 

Adliye Vekilinden 
1. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in, 

Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Reisinin El
malı Sulh Hâkimliğine gönderilmesi se
bebine dair sualine Adliye Vekili Esat 
Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/36) 440,495: 

496 

Çalışma Vekilinden 
1. — Adana Mebusu Melih Kemal Kü-

çüktepepınar'm, sel felâketi yüzünden 
tahribata uğrıyan Tarsus', Çukurova Men
sucat Fabrikasının işsiz kalan işçilerine 
ne gibi yardım yapıldığına dair Çalışma 
Vekilinden şifahi suali. (6/56) 593 

2. — Adana Mebusu Suphi Baykam'-
m, İstanbul Gazeteciler Sendikası ile İşçi 
Sendika, Birlik ve federasyonlarının ka
panış sebeplerine dair sualine Çalışma Ve
kili Hayrettin Erkmen'in şifahi ce
vabı (6/5) 134,168:176 

3. — Ankara Mebusu İsmail İnan'm, 
asgari ücretin kaç vilâyette ve kaç iş 
kolunda tatbik edildiğine ve ücretlerin 
günün hayat şartlarına göre ayarlanması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Çalış
ma Vekilinden şifahi suali (6/16) 186 

4. — Ankara Mebusu İsmail 'İnan'm, 
asgari ücretin kaç vilâyette ve kaç iş ko
lunda tatbik edildiğine ve bu ücretlerin 
tesbitine mütaallik sistemin kâfi görülüp 
görülmediğine dair sualine Çalışma Vekili 
Hayrettin Erkmeni'n şifahi cevabı (6/44) 490, 

599:604 
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5. — Ankara Mebusu İsmail İnan'm, 
Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyo
nunun Milletlerarası Hür îşçi Sendikaları 
Konfederasyonuna âza olması için lüzum
lu müsaadenin verilmemesinde ne gibi fay
da düşünüldüğüne dair çalışma Vekilinden 
şifahi suali (6/54) 593 

6. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 
kızılcahamara 'da temeli atılan otelin in
şaatının ne durumda olduğuna dair Çalış
ma Vekilinden şifahi suali (6/35) 440 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Adana Mebusu Suphi Baykam'ııı, 

Kıbrıs Türktür Cemiyetinin yeniden faali
yete geçirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/22) ' 186 

2. — Ankara Mebusu İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir şehir
lerindeki belediye vasıtalarının münakaleyi 
temine kâfi gelip gelmediğine ve günde 
nakledilen yolcu adedinin vasati miktarına 
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/23) 2.16 

3. — Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, 
1956 - 1957 yıllarında Ankara vilâyet büt
çesinden hangi kaza ve nahiye belediyeleri
ne ne miktar yardım yapıldığına, dair Da
hiliye Vekilinden şifahi suali (6/55) 593 

4. — Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçın'in, 
Kırşehir Belediye Reisi seçimi hakkında. 
Dahiliye Vekilinden şifahi, simli (6/13) 152, 

222 
5. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo

ran 'm, Mardin Valisinin değiştirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Dahiliye 
Vekilinden şifahi suali (6/17) 186 

6. —- Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat'-
m, Ordu vilâyeti Nafıa Müdürlüğü emrin- • 
de çalışan on bir şoför ve iki memurun 
işlerine son verilmesi sebebine dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in şifahi cer 
vabı (6/3) 134,166:167 

7. — Ordu Mebusu Münir Ekşi'nin, 
Gürgentepe Belediyesine tahsis edilen kam
yonun ne sebeple geri alındığına ve bele
diye reisinin işine ne için son verildiğine 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik • 

Sayfa 
ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şifahi 
cevapları (6/4) ' 134,167:168 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden 
1. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, 

İnhisar maddelerinden bâzılarının fiyatla
rına yapılan zam hakkındaki sualine Güm
rük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman ve 
Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şifahi ce
vapları (6/6) 134,176:180 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, tütün m üstahsıllarma verilen pri
min artırılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sualine Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Hadi Hüsman 'm şifahi cevabı (6/28) 414, 

455:456 

Hariciye Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 

Batı •• Trakya'da cereyan ettiği bildirilen hâ
dise hakkında Yenisabah gazetesinde neşre
dilen haberin doğru olup olmadığına dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/45) 490 

2. — Sivas Mebusu Necati llter'in, Bir
leşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs meselesinin müzakeresi esnasında. Irak 
ve Lübnan delegelerinin kullandıkları rey
lerin neticesine dair Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/20) 186 

Maarif Vekilinden 
1. — Adana Melbu.su Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, Ankara ve İstanbul üniver
site ve yüksek okullarındaki talebe sayısı 
ile mezkûr şehirlerdeki talebe yurtlarına 
dair sualin'e Maarif Vekili Celâl Yardım-
cı'mn şifahi cevabı (6/10) 140,191,217:222 

2. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 
üçlü ve daha ziyade tedrisat yapan ilkokul 
mevcudolup olmadığına dair sualine Maa
rif Vekili Celâl Yardımcı 'nm şifahi cevabı 
(6/29) 414,456:458 

3. — Maraş Meibusu Emin Soysal'm, 
Göksün kazası Maarif Memurunun Ha
t ay ' a nakledilmesi sebebine ve aynı kaza 
Ortaokulu öğretmen kadrosuna dair suali
ne Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın, şifa
hi cevabı ('6/7) 134,180:183 

4. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, 
köy okullarına da şehir okulları gibi tah-

http://Melbu.su
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sisat verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sualine Maarif Vekili Celâl 
Yardımcı'nın şifahi cevabı (6/46) 490/604:606 

Maliye Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Recap Dengin'in, 

otomobil garajlariyl'e tamirhanelerinin . 
miktarına dair sualine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'ın şifahi cevabı (6/1) 48,143:144 

2. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Ka-' 
rakurt'un, memur ve emeklilere verilen 
tahsisata 1958 yılında birer maaş nispetin
de zam yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'ın, şifahi cevabı (6/41) 480,528: 

530 

Nafıa Vekilinden 
1. — Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Ta-

lay'in, Keban'la Baskel arasında karayolu 
inşası hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/53) , 560 

2. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de'nin Bor kazasına bağlı Akçeviran kö
yündeki kuyu sularının fennî .şekilde çe
kilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin şifa
hi cevabı (6/33) 440,494,524:528 

3. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de vilâyeti zirai sulama işlerinin Devlet 
Su İşleri programına ithal edilip edilmiye-
eeğine dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
tleri'ndn şifahi oevaibı (6/32) 440,493:494,522:' 

524 
4. _ Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat'-

ın, Ordu vilâyeti lise 'binası inşaatının ge
ri bırakılması sebebine dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik İleri'nin şifahi cevabı 
(6/37) 464,526 

5. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'in, 
Sivas "vilâyetinde 1953 yılında inşasına 
başlanan yollar 'hakkında Nafıa Vekilin
den şifahi suali (6/48) 490,608 

6. — Sivas Mehusu Ahmet Yılmaz'm, 
Şarkışla'nın Çayırşehyi köyünün selden * 
korunması için yapılacak şeddin inşasına 
ne zaman (başlanacağına dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik İleri'nin şifahi cevabı 
(6/47) 490,606:608 

7. — Tunceli Mebusu Hızır Aydın'in, 

Sayfa 
Aşv&n ve Peri köprülerinin ne zaman ik
mal edileceğine dair Nafıa Vekilinden şi
fahi suali (6/27) 232 

8. — Tunceli Mebusu Hızır Aydın in, 
Tunceli vilâyetinin yollarına dair Nafıa 
Vekilinden şifahi suali (6/26) 232 

Sanayi Vekilinden 
1. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğ-

lu'nun, Çankırı'da kurulacağı söylenilen şe
ker ve sudkoştik fabrikalarına dair Sanayi 
Vekilinden şifahi suali (6/19) 186 

2. — Uşak Mebusu Rıza Sal-ıcı'nın, halı 
ve kilim mamullerinin, 23 Kasım 1957 ta
rihli Resmî Gazetede intişar eden Ticaret 
ve Sanayi Vekâletlerinin tebliği hükümle
rine dâhil olup olmadığına dair Ticaret ve 
Sanayi Vekilinden şifahi suali (6/15) 152,223 

3. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın, 23 
Kasım 1957 tarihinde Resmî Gazete ile ilân 
olunan tebliğe halı ve kilim mamullerinin 
dâhil olup olmadığına dair Ticaret ve Sa
nayi Vekillerinden olan sualine Sanayi Ve
kili Şamet Ağaoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/40)' 480,527:528 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden 
1. — Sivas Mebusu Nüzhet Çubukçu'-

nun, cüzam hastalığının ' önlenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kır-
dar'm şifahi cevabı (6/25) 232,453:455 

Ticaret Vekilinden 
1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, Millî Korunma Kanununa 
tevfikan ittihaz olunan kararlarla âzami 
fiyatları tesbit edilen maddelere dair Tica
ret Veldlinden şifahi suali (6/39) 480,526,598 

2. — Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, 
memleketimizin ihtiyacı olan traktörlere ve 
1958 yılından beri yedek parçaları için 
tahsis edilen döviz miktarı hakkındaki su
aline Ticaret Vekili Abdullah Akerin şi
fahi cevabı (6/8) 140,188:191 

3. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün
ün, Mineapolis Moline Türk Traktör Fab
rikasının faaliyet durumuna dair sualine 
Ticaret Vekili AbduHah Aker'in şifahi ce
vabı (6/42) 480,530,599 
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Sayfa 

4. — Ankara Mebusu Tasan Tez'in, es
naf kredisinin artırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne, küçük sanatler kanunu lâyi
hasının hazırlanıp hazırlanmadığına, Es
naf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birliği 
Kanununun tadili hakkındaki çalışmaların 
ne safhada olduğuna dair Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/12) 152,222 

o. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
motorlu nakil vasıtalarının cins, marka. 
model ve miktarlariyle lâstik ve yedek par
ça ihtiyaçlarına dair sualine Ticaret Vekili 
Abdullah Aker'in şifahi cevabı (6/2) 48,129:131 

6. — İsparta Mebusu Kemal Demir-
alay'm, halı ve halı ipliği fiyatları üzerin
de bir ayarlama yapılı]) yapılmıyaeağma 
dair sualine Ticaret Vekili Abdullah Aker'
in şifahi cevabı (6/49) 490,528,598:599 

7. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, 
İnhisar maddelerinden bâzılarının fiyatla
rına yapılan zam hakkındaki sualine Güm
rük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman ve 
Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şifahi ce
vapları (G/6) 134,176:180 

8. — Ordu Mebusu Münir Ekşi'nin, 
Gürgentepe Belediyesine tahsis edilen kam
yonun ne sebeple geri alındığına ve Bele
diye Reisinin işine ne için son verildiğine 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık'Gedik 
ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şifahi 
cevapları (6/4) 134,167:168 

9. — Tokad Mebusu Reşit önder'in, tü
tün ekicilerinden kesilen ve kesilmekte olan 

Sayfa 
paraların bugünkü durumuna dair sualine 
Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şifahi ce
vabı (6/34) 440,494:495 

10. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nm halı 
ve kilim mamullerinin, 23 Kasım 1957 ta
rihli Resmî Gazetede intişar eden Ticaret 
ve Sanayi Vekâletlerinin tebliği hükümle
rine dâhil olup olmadığına dair Ticaret ve 
Sanayi Vekilinden şifahi suali (6/15) 152,223 

11. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nm, 23 
Kasım 1957 tarihinde Resmî Gazete ile ilân 
olunan tebliğe halı ve kilim mamullerinin 
dâhil olup olmadığına dair Ticaret ve Sa
nayi Vekillerinden olan sualine Sanayi 
Vekili Samet Ağaoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/40) t 480,527:528 

Ziraat Vekilinden 
1. — Adana. Mebusu Rıza Tekeli 'nin, 

ziraat işlerinde kullanılan traktörlere ye
dek parça temini hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilin
den şifahi suali (6/9) 140,191,217 

2. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, 
Niğde vilâyetinde zirai sulama ihtiyacının 
acilen temini için Devlet Su İşleriyle iş bir
liği yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sualine Ziraat Vekili Nedim ök-
men'in şifahi cevabı (6/31) 440,492:493 

3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon yıllık kimyevi gübre ihti
yacının ne kadar olduğuna dair sualine Zi
raat Vekili Nedim ökmen'in şifahi cevabı 
(6/38) 464,526 

B ---- TAHRİRİ SUALLER VE CEVAPLAR 

Başvekilden 
1. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 

Ankara, İzmir ve İstanbul'daki gündelik 
gazetelerle mecmualara yapılan kâğıt tah
sislerinde hangi kıstasa göre hareket edil
diğine dair Başvekilden tahrirî suali 
(7/26) 519 

2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik 
gazetelerle mecmuaların 1957 yılındaki ay
lık satış miktarına dair Başvekilden tahri
rî suali" (7/27) 519 

3. — Ankara Mebusu Bülent, Ecevit'in, 
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik 
gazetelerle mecmuaların 1957 yılındaki kâ
ğıt taleplerinin miktarı hakkında Başve
kilden tahrirî suali (7/28) 519 

4. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik 
gazetelerle mecmualara halen yapılmış olan 
resmî ve ticari ilân tahsislerine dair Baş
vekilden tahrirî suali (7/29) 519 

5. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Ankara, İstanbul ve İzmirdeki gündelik 
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gazetelerle mecmualara yapılan resmî ve 
ticari ilân tahsislerinde hangi kıstasa göre 
hareket edildiğine dair Başvekilden tahri
rî suali (7/30) . 

6. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in. 
Ankara, İstanbul ve Izmirdeki gündelik 
gazetelerle mecmualrın 1957 yılında aldık* 
lan ticari ilânların aylık tutarlarma dair 
Başvekilden tahrirî suali (7/31) 

7. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Ankara, istanbul ve Izmirdeki gündelik 
gazetelerin 1957 yılında aldıkları resmî 
ilânların aylık tutarlarına dair Başvekil
den tahrirî suali (7/32) 

8. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Ankara, istanbul ve izmir'deki gündelik 
gazetelerle mecmualara yapılan kâğıt tah
sislerinin 1957 yılındaki aylık ortalama 
miktarına dair Başvekilden tahrirî suali 
(7/35) 

9. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Ankara, istanbul ve İzmir'deki gündelik 
gazetelerle mecmualara son defa yapılan 
kâğıt tahsislerinin miktarına dair Başve
kilden tahrirî suali (7/36) 

10. —Ankara Mebusu Bülent Ecevit'
in, tesbit edilmiş ilân kontenjanını doldur
muş bulunan bir gazete veya mecmuada 
neşri isteğiyle ay sonlarında gelen ticari 
ilânların nasıl bir muameleye tâbi tutula
cağına dair Başvekilden tahrirî suali 
(7/37) 

11. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'
in, Ticari ilânlar için gazete ve mecmuala
ra kontenjan tesbitinden sonra verilen ilân 
miktarında azalma veya çoğalma olup ol
madığına dair Başvekilden tahrirî suali 
( î /33) 

12. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'
in, ticari müesses«lerce verilecek ilânların 
miktarı tahminlerin altına düşerse gazete 
ve mecmualar için tesbit edilen konten
janların nasıl doldurulacağına dair Baş
vekilden tahrirî suali (7/34) 

Adliye Vekilinden 
1. -T* Ankara Mebusu Bülent Ecevit'

in, Gazianteb hâdisesi ile ilgili olarak bâzı 

Sayfa 

519 

Ş19 

519 

519 

519 

M9 

519 

519 

Sayfa 
gazetelerde neşredilen yazılar dolayısiy-
le bir muamele yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/16) 490, 

613,614 
2. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 

Sivas vilâyetinin Ağvanis, Ipsile ve Yavu 
nahiyelerinde münhal bulunan hâkim kad
rolarına dair Adliye Vekilinden tahrirî su
ali (7/9) 52 

Çalışma Vekilinden 
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 

Sivas Cer Atelyesi işçi ve memurlarından 
bir kısmının nakil ve tasfiyelerine teşeb
büs edildiğinin doğru olnp olmadığına 
dair sualine Çalışma Vekili Hayrettin Erk-
men'in tahrirî cevabı (7/5) 52,147 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-

ritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Kürkçü
ler köyünün selden korunması için yapıla
cak şeddin inşasına ne zaman başlanacağı
na dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali 
(7/45) 560 

2. — Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Be-
kata'nm, Ankara, istanbul ve izmir'deki 
gecekondu evlere dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/11) 134, 

426:427 

o. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, Ankara ve istanbul belediyelerin
ce 1957 yılında kaç inşaat veya tamirat 
ruhsatiyesi verildiğine dair Dahiliye Veki
linden tahrirî suali (7/17) 490 

4. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 
Sivas Vilâyeti Emniyet teşkilâtından bâzı 
memurların başka taraflara nakil ve tâyin
lerine teşebbüs edildiğinin doğru olup ol
madığına dair olan sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/6) 52, 

136:137 
5. __ Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm. 

Sivas vilâyetine bağlı bâzı köylerde vu -
kubulan katil hâdiseterte dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı (7/2> 52,146:147 
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Maarif Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu. Übeyde Elli'nin, 

Ankara vilâyetinde öğretmeni bulunmıyan 
okulların hangi köylerde olduğuna dair 
Maarif Vekilinden tahrirî suali (7/24) 508 

2. — Ankara Mebusu Übeyde Elli'nin, 
Ankara vilâyetine bağlı köylerin okulları
na ve .vilâyet dâhilinde kaç yetiştirme yur
du mevcudolduğuria dair Maarif Vekilin
den tahrirî suali (7/13) 216 

3. — Ankara Mebusu Übeyde Elli'nin, 
Ankara vilâyeti köylerinin hangilerinde 
okul mevcudolduğuna dair Maarif Vekilin
den tahrirî suali (.7/23) . 508 

4. — Ankara Mebusu Übeyde Elli'nin, 
Ankara vilâyetinin hangi köylerinde öğret
men okulu mevcudolduğuna ve köy öğret
menleri için mesken mevzuunun düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maarif Vekilin
den tahrirî suali (7/25) 508 

5. —Malatya Mebusu. Tevfik Ünsalan'-
ın, 1950 senesinden beri ortaokul yaptırma 
derneklerine vekâletçe ne kadar para yar
damı yapıldığına dair Maarif Vekilinden 
tahrirî suali (7/54) 593 

6. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'-
m, Hekimhan Ortaokulu ikinci inşaatının 
ne zaman ikmal edilecieğine dair Maarif 
Vekilinden tahrirî suali (7/55) 593 

7. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'- * 
m, liselerin her birinde ne kadar öğrenci 
olduğuna dair Maarif Vekilinden tahrirî 
suali (7/59) 594 

8. -—Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'-
m, ortaokulların her birinde ne kadar ta
lebe mevcudolduğuna dair Maarif Veki
linden tahrirî suali (7/56) 593 

9,— Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'-
m, ortaokulların her birinde ne kadar 
öğretmen mevcudolduğuna dair Maarif 
Vskilinden tahrirî suali (7/57) 593:594 

10. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsa
lan'm,-liselerin her birinde" ne kadar öğ
retmen olduğuna dair Maarif Vekilinden 
tahrirî suali (7/58) 594 

11. — Malatya Mrebusu Tevfik Ünsa - * 
lan'm, ortaokul ve liselere senede vasati" 
olarak ne kadar öğretmen alındığına ve 

Sayfa 
ne kadarının ayrıldığına dair Maarif Ve
kilinden tahrirî suali (7/60) 594 

12. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'-
ın, Sivas vilâyetinde bâzı ilkokul öğret
menlerinin başka taraflara nakil ve tâyinle
rine teşebbüs edildiğinin doğru olup ol
madığına dair sualine Maarif Vekili Ce
lâl Yardımcının tahrirî cevabı (7/3) 52,407 

13. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'-
m, Sivas vilâyetindeki orta ve ilkokullar
dan bâzılarında eksik olan öğretmen kad
rolarının tamamlanması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden 
tahrirî suali (7/12) 186 

Maliye Vekilinden 
1. — Adana Mebusu Kemal Satır'm, 

1950 senesinden beri armatörlerimiz tara-. 
fndan ne kadar döviz sağlandığına dair 
Maliye Vekilinden tahrirî suali (7/15) 490 

Millî Müdafaa Vekilinden 
1. —, Gümüşane Mebusu Hüsrev Po-

lat'm, Gülhane Tıp Akademisinin bina 
tadilâtı ve ilâveleri için ne kadar para 
sarf edildiğine dair Millî Müdafaa Veki
linden tahrirî suali (7/22) 491 

Münakalât Vekilinden 
1. — Adana Mebusu Kemal Satır'm, 

1950 Haziranından beri armatörlere gemi 
almak için ne kadar döviz tahsis edildiği
ne dair sualine Münakalât Vekili Fevzi 
Uçaner'in tahrirî cevabı (7/14) 490,535:538 

Nafıa Vekilinden 
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp 'm, 

Sivas vilâyeti yollarının etüd, proje ve 
toprak tesviyesi işlerine dair sualine Na
fıa Vekili Etem Menderes 'in tahrirî ceva
bı (7/10) . 52,424:426 

Sanayi Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 

Ankara, Bursa, Eskişehir; ve İstanbul vi
lâyetlerine 1957 senesi içinde tahsis olu
nan Karabük mamulü demirden ne kada
rının büyük sanayi müesseselerine ve kü
çük sanat erbabına tevzi edildiğine dair 
Sanayi Vekilinden tahrirî suali (7/19) 490 

2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 



Sayfa 
Ankara, Bursa, Eskişehir ve İstanbul vi
lâyetlerine 1957 senesi içinde tahsis olun
duğu bildirilen Karabük mamulü demir
den ne kadarının sevk edildiğine dair 
Sanayi Vekilinden tahrirî suali (7/21) 49İ 

3. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in,, 
Ankara, Bursa, Eskişehir ve İstanbul vi
lâyetlerine 1957 senesi kontenjanı olarak 
kaç ton Karabük mamulü demir tahsis 
edildiğine dair Sanayi Vekilinden tahrirî 
suali (7/20) 490 

4.. —r Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-
ritoğlu'nun, Kırıkkale ve Haymana kaza
ları kok kömürü ihtiyacının temini için 
ne düşünüldüğüne dair Sanayi Vekilinden 
tahrirî suali (7/44) 520 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden 
1. — Malatya Mebusu Tevfik Üıısa-

lan'm, 1950 senesinden beri vekâlete bağlı 
ne kadar hastanenin temeli atıldığına ve 
ne kadarının ikmal edildiğine dair Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekilinden tahriri 
suali (7/53) 593 

2. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsa-
lan'ın, 1950 senesinden sonra ikmal edi
len hastanelerin yatak adedinin ne oldu
ğuna dair Sıhhat ye İçtimai Muavenet 
Vekilinden tahrirî suali (7/50) 593 

3. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsa-
lan'm. 1950 yılında Devlete ve. hususi 
muhasebeye bağlı hastanelerin ve balla
rın yatak adedlerinin miktarına dair &k 
hat ve İçtimai Muavenet Vekilinden tah
rirî suali (7/47) 593 

4. *— Malatya Mebusu Tevfik Ünsa-
lan'ın, Halkevlerinden istifade edilecek 
hastane ve sağlık merkezi yapılıp yap^l-
madığına, yapılmışsa miktarına dair Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekilinden tah
rirî suali (7/46) 593 

5. —-Malatya Mebusu Tevfik Ünsa-
lan'm, her vilâyet hastanesindeki yatak 
adedi ile nüfus sayısına düşen yatak ade
dinin ne olduğuna dair Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilinden tahrirî suali (7/51) 593 

6. — Malatya Mebusu. Tevfik Ünsa-
lan'ın, Malatya Devlet Hastanesinin ilâve 

Sayfa 
kısmının temelinin ne zaman atıldığına ve 
ne zaman ikmal edileceğine dair Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekilinden tahrirî 
suali (7/49) .593' 

7. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsa-
lan'm, sağlık merkezlerinin yapımına Ve
kâletçe ve halk tarafından ne kadar 
yardım yapıldığına dair Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilinden tahrirî suali (7/48) 593 

8. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsa-
lan'm, şimdiye kadar nerelerde ve ne 
miktar Kan Bankası açıldığına dair Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekilinden tah
rirî suali (7/52) 593 

Ticaret Vekilimden 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranel'in, Ziraat Bankası Umum Müdürlü
ğünce ücreti bankaca yerilerek okutulan 
öğrenciler mevcudolup olmadığına dair 
Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/18) 49.0 

2. — Sivas. Mebusu Süleyman özse-
ver'in, Et ve Balık Kurumunca hayvan
cılık mevzuunda bir teşebbüse geçilip ge-
çilmediğine dair Ticaret Vekilinden tah
rirî suali (7/38) 519 

3. — Sivas Mebusu Süleyman Özse-
ver'in, Et ve Balık Kurumunun tesisin-
deki maksat ve gayenin istihsal '• edilip 
edilmediğine dair Ticaret Vekilinden tah
rirî suali (7/39) 519 

4. — Sivas Mebusu Süleyman özse-
ver'in, Et ve Balık Kurumunun malî du
rumuna dair Ticaret Vekilinden tahrirî 
suali (7/40) 519 

5. — Sivas Mebusu Süleyman özse-
ver'in, Et ve Balık Kurumunun kasaplık 
hayvan ihtiyacını ne suretle ve ne nis
pette karşıladığına dair Ticaret Vekilin
den tahrirî suali (7/41) 519 

6. —- Sivas Mebusu Süleyman özse-
ver'in, Et ve Balık Kurumunun koyun ve 
sığır etlerini kaça mal ettiğine dair Tica
ret Vekilinden tahrirî suali (7/42) 519 

7. — Sivas Mebusu Süleyman özse-
ver'in, Et ve Balık Kurumunun hukuki 
statüsü ile tesislerine dair Ticaret Veki
linden tahrirî suali (7/43) 519:520 



m 
Sayfa 

Ziraat Vekilinden 
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'uı, 

Sivas'ta çiftçi ihtiyaçlarının karşılanması 
ve çiftçinin motorlu vasıtaya teşviki hu
suslarında neler düşünüldüğüne dair su
aline Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tah
rirî cevabı (7/1) 52,208:209 

2. — Sivas Mebusu Halim Ateşalpin, 
Sivas vilâyetindeki hayvan hastalıkları
nın önlenmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine Ziraat Vekili Nedim 
Ökmen'in tahrirî cevabı (7/7) 52,147:148 

Sayfa 
3. — Sivas Mebusu Halim Ateşaipın, 

Sivas vilâyetinde sulama tesislerinin ya
pılması ve kavakçılığın inkişafı hususun
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sualine Ziraat Vekili Nedim Ökmen'in 
tahrirî cevabı (7/8) 52,420:424 

4. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp m, 
Sivas vilâyetindeki üskülüç suyu yatağı
nın temizlenmesi hususunda ne gibi ted
birler alındığına dair olan sualine Zira
at Vekili Nedim ökmen'in tahrirî ceva
bı (7/4) .52,135:186 

TAKRİRLER 
Adana (Kcmrnt Gülek) 
1. — Adana Mebusluğunu tercih ettiği

ne dair (4/14) 135 
Afyon Karahisar (M-urad Âli Ülgen) 
2. — Arzuhal Encümeninin 13.VI.1956 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 3754 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/8) 19 

Amasya (Kemal Eren) 
3. — Arzuhal Encümeninin 6.1.1958 ta

rihli haftalık karar cetvelindeki 10 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/25) 560 

Ankara (Hıfzı Oğuz Bckata) 
4. — 788 sayılı Memurin Kanununun 1 

nci maddesindeki «memur» tâbirinin tefsiri 
hakkında (4/23) 520,521 

Ankara (Recep Bengin) 
5. — İnhisar maddelerinden bâzılarının 

fiyatlarına yapılan zam hakkında Başvekil
den şifahi sualinin geriverilmesine dair 
(4/17) 188 

Artvin (Mecit Bumin) 
6. — Arzuhal Encümeninin 28.11.1957 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 4570 sa
yılı Karara ait (80 S. Numaralı) işin 
Umumi Heyette görüşülmesine dair (4/9) 19, 

134,144;146,155:158 
Artvin (Yaşar Gümüşel) 
7'. — Türkiye Cumhuriyeti Emtekli San

dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler, eklen
mesine dair 5951 sayılı Kanuna ek 6244 sa-

481; 
482 

yılı Kanumlıı 3 neü maddesinin tefsiri hak
kında (4/21) 508 

Balıkesir (Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki 
arkadaşı) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin tazminatı hakkındaki kanun 
teklifinin gerivîerilmesinc dair (2/76, 4/20) 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisvekillerinin tazminatı hakkındaki 6481 
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifinin geriverilmesine 
dair (4/19) ; 481 

Bolu (İhsan Gülez) 
.10. — İran'da vukubulan zelzele dolayı-

siyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin İran 
Ayan ve Mebusan meclislerine teessürleri
nin iblâğı hakkında (4/16) 155 

Bursa (Halûk Saman ve arkadaşları) 
11. — Kıbrıs'ta İngiliz askerleri tara

fından şehidedilen ırkdaşlarımızın ruhla
rını tâzk için üç dakika ayakta saygı duru
şunda bulunulmasına dair (4/26) 596 

Erzincan (Tevfik Şen ocak) 
12. — Ar;:uhal Encümeninin 9.IX.1957 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 5518 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/10) 19 

Erzincan (Veysel Varol) 
13. — Arzuhal Encümeninin 9.1X.1957 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 5518 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair-(4/11) 19 
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21 
Sayfa 

İçel (Refik Komitan) 
14. — İçel Mebusluğunu tercih ettiğine 

dair (4/2) W 
İstanbul (Adnan Menderes) 
15. — İstanbul Mebusluğunu tercih et

tiğine dair (4/3) 15 
İstanbul (Celâl Bauar) 
16. — İstanbul Mebusluğunu tercih et

tiğine dair (4/1) 15 
Maarif Vekili (Celâl Yardımcı) 
17. — Türkiye Öğretmenler Bankası 

Türk Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâyi
hası ile 

Hususi idarelerden, maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif 
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler 
için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım 
sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin 
alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 11 
nei maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının kurulacak Muvakkat En
cümende görüşülmesine dair (4/22) 509 

Malatya (İsmet İnönü) 
18. — Malatya. Mebusluğunu tercih et

tiğine dair (4/6) ' • 16 
Manisa (Semi Ergin) 
19. — Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 

1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 5559 

Sayfa 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/12) 19 

Manisa (Semi Ergin) • 
20. — Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 

1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 5559 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/12) 134 

Siird (Mehmet Daim Siialp ve 2 arka
daşı) 

. 21. —» Arzuhal Encümeninin 13 . VI . 
1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3754 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/13) ' 19:20 

Sivas (Kâmil Kırıkoğlu) 
22. — Sivas Mebusluğunu tercih ettiği

ne dair (4/5) 16 
Sivas (Turhan Fcyzioğlu) 
23. — Sivas Mebusluğunu tercih ettiğine 

dair (4/4) 15:16 
Ticaret Vekili (Abdullah Akcr) ' .. 
24. — Su mahsulleri kanunu lâyihasını 

görüşmek üzere'Muvakkat Encümen teşkili
ne dair (4/24) 521 

Trabzon (Mahmut Goloğlu) 
25. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 53 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki 6741 sayılı -Ka
nunun muvakkat maddesinin tefsiri hakkın
da (4/18) 216 

TEKLİFLER 
Adana (Kemal Sanibrahimoğlu) 
1. — Matbuat suçlarının affı hakkın

da (2/19) 134 
2. — Tapulama Kanununun 6335 sayılı 

Kanunla muaddel 13 ncü maddesiyle 35 
nei maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/81) 481 

Adana (Saim Karaömerlioğlu ve Meh
met Geçioğlu) 

3. — Harcırah Kanununun 39 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/64) 314 

Afyon Karahisar (Rıza Çerçel) 
4. — 2767 sayılı Sıtma ve frengi ilâç

ları Kanununun tadili hakkında (2/5) 28,547, 
565:568,568:573,6Q9:610,610:611,611:613 

5. — Munzam değerli posta pulları çı
karılmasına dair (2/21) 152 

6. — Pasaport Kanununun 14 ncü mad
desinin (B) bendine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki 6770 sayılı Kanunun tadiline 
dair (2/42) 164 

7. — Umumi menfaatlere hadim hayır 
cemiyetlerinin pul ve tutkallı makbuzları
nın tevhidi hakkında (2/20) 162 

Ankara (Ahmet Üstün) 
8. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununa Ek 705İ2 sayılı 'Kanunun ta
dili hakkında "(2/92) 508 

Ankara (Halil Sezai Erkût) 
9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 47 nei maddesinin 2 nei 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna 
muvakkat bir malde eklenmesine dair (2/97) 546 



Sayfa 
Ankara (İsmail Rüştü Aksal ve 5 arka

daşı) 
10. — Vergi Usul Kanununun 6935 sa

yılı Kanunla muaddel 279 ncu maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında (2/44) 

Ankara (îsmail Rüğtü Aksal ve 6 arka
daşı) 

11. — Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/43) 

Ankara (îsmail Rüştü Aksal ve 7 arka
daşı) , 

12. — Hayvanlar Vergisinin ilgasına 
dair (2/45) 

Ankara (Recep Dengin) 
13. — Karayolları Trafik Kanununun 

42 nei maddesinin tadili hakkında (2/65) 
Ankara (Selim Soley) 
14. — Kıta subay ve astsubaylarına, eği

timle bizzat meşgul oldukları ve kıta hizme
tinde bulundukları müddetçe kıta tazminatı 
ve kıta nöbeti tazminatı verilmesi hakkın
da (2/82) 

15. —- Memurların vazife gördükleri 
müddetçe tahsil müesseselerine asli talebe 
olarak kaydedilemiyeceklerine dair 4007 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 
4214 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ta
dili hakkında (2/66> 

16. — Nahiye müdürlerinin devir mas
rafları hakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/101) . . • 

Artvin (Kemal Balta) 
17. — Astsubay Kanununun 8 nci mad

desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde ilâvesi hakkında (2/49) 

18. — Mülki ve askerî emekli aylıklariyle 
dul ve yetim aylıkları arasındaki farkların 
giderilmesi hakkında (2/12) 

Artvin (Mecit Bumin) 
19. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Kanununun 32 nci maddesinin tadili 
hakkında (2/67) 

Artvin (Yaşar Gümüşel) 
20. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi (2/94) 

164 

164 

164 

414 

481 

414 

560 

187 

42 

414 

508 

Sayfa 
Balıkesir (Ahmet Kocabıyıkoğlu ve 2 

arkadaşı) 
21. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair (2/17) 53,216,458: 

462,467:472 
22. —. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İdare Âmirlerinin tazminatı hakkında 
(2/76) 464:482 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisvekillerinin tazminatı hakkındaki 6481 
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında (2/77) 464 

Bilecik (Mehmet Erdem ve iki arkadaşı) 
24. — Adliye başkâtip ve zabıt kâtip-

leriyle mübaşirlere tazminat verilmesine 
dair (2/11) 40 

Bolu (İhsan Gülez ve 6 arkadaşı) 
25. — Devlet Orman İşletmelerince sa

tılan orman mahsullerinden vilâyet husuis 
idarelerine hisse tefriki hakkında (2/46) 164 

Bursa (Agâh Erozan) 
26. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkında (2/2) 22 

Bursa (Müfit Erkuyumcu) ve Tunceli 
(Fethi Ülkü) 

27. — Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında (2/71) 452 

Denizli (Ali Çobanoğlu ve 6 arkadaşı) 
28. — Tavas kazasının heyelana mâruz 

olan Kale nahiyesinin yerinin değiştiril
mesine dair 6409 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/59) 232 

Denizli (Baha Akşit) 
29. — Tabip ve diş tabipleriyle vete

riner, eczacı, kimya yüksek mühendisi, 
kimya mühendisi ve kimyagerlere meslek 
tazminatı verilmesine dair (2/60) 232 

Denizli (Bahâ Akşit ve 4 arkadaşı) 
30. — Astsubay Kanununun bâzı mad

delerimi değiştirilmesine, 31 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına ve muvak
kat bir madde eklenmesine dair 6744 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/61) 232:233 

Denizli (Baha Akşit ve 11 arkadaşı) 
31. — Dahilî Nizamnamenin bâzı mad-



— 23 
Sayfa 

delerinin tadüi hakkında (2/18) 128,216:217, 
234:310,315:406,408:411 

Erzincan (Nusret Safa Coşkun) 
. 32. — Umumi af hakkında (2/50) 187 

Erzurum (Mustafa Zeren) 
33. — Uçuş esnasında malûl kalan iki 

uçucu makiniste maaş tahsisi hakkında 
(2/1) 19 

Gazianteb (Süleyman Kuranel ve 5 ar
kadaşı) 

34. -—'.Gazianteb'in Töke mahallesin
den Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkında (2/96) 520 

Giresun (Doğan Köymen) 
35. — Denizde can ve mal koruma hak

kındaki 4922 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin (d) fıkrasının değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna bir madde eklenmesine 
dair (2/22) 152 

36. — Deniz subay ve astsubaylarından 
bilfiil gemilerde hizmet görenlere aile mah
rumiyeti tazminatı verilmesi ve vasıta 
temini hakkında (2/23) ' 152 

37. — Türkiye Cumhuriyetinin ilânın
dan önceki tarihlerde tapuda kayıtlı olup 
da intikalleri yapılamamış gayrimenkulle-
rin harç, resim ve vergiden muaf olarak 
vârisleri namlarına tescilleri hakkında 
(2/69) 440 

38. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununa ek 7052 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmsei hak
kında (2/24) 152:153 

Giresun (Hamdı Bozbağ) ve Zongul
dak (Cemal Zühtü Aysan) 

39. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (e) 
bendi ile son üç fıkrasının değiştirilmesi 
ve aynı kanuna bir muvakkat madde ek
lenmesi hakkında (2/51) 187 

Hatay (Ahsen Aral ve 9 arkadaşı) 
40. — Adliye memur ve kâtiplerinin 

terfihleri hakkında (2/13) . 42 
İçel (Yakup Karabulut) 
41. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun 8 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (2/72) 452 

42. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sayfa 
Sandığı Kanununun 40 neı maddesine bir , 
fıkra eklenmesi hakkında (2/93) 508 

43. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 105 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (2/57) , 216 

44. — Uçuş tazminatı hakkındaki 5950 
sayılı Kanunun birinci maddesinin (A) ve 
(B) fıkralarının ve 3 ncü maddesinin (A) 
fıkrası ile 6 noı ve 9 ncu maddelerinin ta
diline ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair (2/25) . .153 

îdare Âmirleri Balıkesir (Ahmet Koca-
bıyıkoğlu) ve Konya (Reyhan Gökmenoğlu) 

45. <—' 1957 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Türkiye Büyük Millet Meclisi kısmında 
değişiklik yapılması hakkında (2/6) 28,165, 

191:192,196,199,202,210:214 
.46. — 1957 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin Riyaseti Cumhur kısmında 
değişiklik yapılması hakkında (2/14) 42,165, 

191:192,196,199,202,210:214 
İstanbul (Enver Kaya) ve (Necla Te-

kinel) 
47. — îmar Kanununun 28 nci madde

sinin tadili hakkında (2/15) 48 
İstanbul (Aleksandros Hacopulos) 
48. —̂ Gelir Vergisi Kanununun 12 nci 

maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 7 nci maddesine birer fıkra eklenme
si hakkında (2/26) 153 

İstanbul (Tahsin Yazıcı) 
49. — Çavuş ve uzman çavuş Kanunu

nun 11 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (2/27) 153 

50. — Tank subaylarına tank aylık taz
minatı verilmesi hakkında (2/16) 48 
' İzmir (İlhan Sipahioğlu) 

51. — Avukatlık Kanununun 49 ncu 
maddesinin 3 ncü fıkrası ile 117 nci madde- • 
sinin kaldırılması hakkında (2/3) 22 

52. — Ismailoğlu Hasan Pamir'e vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkın
da (2/4) 22 

53. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa, muvakkat bir madde eklen
mesi hakkında (2/28) 153 
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İzmir (Nuriye Pınar) 
54. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 32 ve 33 neü maddele
rine fıkra ilâvesi hakkında (2/52) 

55. — Üniversiteler Kanununun 24 neü 
maddesinin tadili hakkında (2/53) 

Kars (B ehram öcal) 
56. — Senelik iznini kullanmıyan Dev

let memur ve hizmetlilerine tahsisat veril
mesi hakkında kanun teklifi (2/87) 

Kastamonu (Süleyman Çağlar) 
57. — Emniyet Umum Müdürlüğü kad

rosuna dâhil memurlara fazla mesai ücreti 
verilmesi hakkındaki 6564 sayılı Kanunun 
1 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/95). 

Kocaeli (Cemal Timin) 
58. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa ek (2/73) 
Kocaeli (Nüzhet Unat) 
59. — Ziraat Vekâleti ve bu Vekâlete 

bağlı umum müdürlükler kadrolarında va
zifeli teknik elemanların maaş derecelerinde 
yapılacak değişiklik hakkında (2/83) 

Kocaeli (Sadettin Talim) 
60. — Maaş Kanununa Ek 4379 sayılı 

Kanunun 5585 sayılı Kanunla muaddel bi
rinci maddenin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı muvakkat maddeler ilâvesine da
ir (2/7) 

61.";— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla değiş
tirilen 23 neü maddesinin tadili hakkında 
(2/58) 

Kocaeli (Sadettin Yalım) ve (Cemal 
Tüzün) 

62. — Emekli sandıkları kanunları ile 
İhtiyarlık Sigortası Kanununa tâbi işlerde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında 
(2/98) 

Konya (Himmet Ölçmen) 
63. — Sadettin Morovalı'ya vatani hiz

met tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/74) 
Konya (İshak Avni Akdağ) 

. 64. —- Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 36 neı maddesinin 
son fıkrasının tadiline ve mezkûr kanunun 
41 nei maddesine bir fıkra ilâvesine ve bu 

Sayfa 

187 

187 

491 

508 

452 

481 

28 

216 

546 

452 

kanuna muvakkat bir madde eklenmesine 
dair (2/84) 

Konya (Beyhan Gökmenoğlu) 
65. — Divanı Muhasebat Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
(2/78) 

Konya (Reyhan Gökmenoğlu) ve 15 ar
kadaşı) 

66. — îdarei Umumiyei Viİâyat Kanu
nunun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 
neı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/29) 

Konya (Sıtkı Salim Burçak) 
67. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâletinin merkez ve taşra teşkilât ve mües
seseleri ile özel idare ve belediyeler teşkilâ
tında çalışan hemşire, ebe, sağlık memul
ları ve öğretmenlerin aylık dereceleri hak
kında (2/75) 

68. — Subay yüksek mühendis, askerî 
yüksek mühendis ve askerî mühendislere 
verilecek ihtisas ücreti hakkındaki 4335 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
(2/105) 

Konya (Sıtkı Salim Burçak ve Sami 
Soylu) 

69. — Subay ve askerî memurların ay
lıkları hakkındaki 3661 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapan 4989 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesinin 4 neü fıkrasının tadiline dair 
(2/102) 

Manisa (Nebil Sadi Altuğ ve 15 arka
daşı) 

70. — Belediye Kanununun 7 nei mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/30) 

Mardin (Mehmet Kâmil Boran) 
71. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 
6422 sayılı Kanunla muaddel (b) bendinin 
2 nei fıkrası ile aynı kanunun 40 neı mad
desinin (a) ve (b) bentlerinin değiştiril
mesi hakkında (2/31) 

Nevşehir (Münih Hayri Ürgüblü) 
72. — Türk Ceza Kanununun 175 nei 

maddesinin son fıkrasının tadili ve aynı 
maddeye iki fıkra ilâvesi hakkında (2/32) 

Nevşehir (Münib Hayri Ürgüblü) ve 
Kocaeli (Cemal Tüzün) 

73. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sayfa 

481 

464 

153 

452 

594 

560 

153 

153 

153 



Sayfa 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci .madde
sinin «K» fıkrasının değiştirilmesi hakkın- ...•:, 
da (2/70) 440 

Orda {Ferda Güley) 
74. T— Subay ve askerî memurların 

maaşatına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun ikinci maddesiyle 
5838 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/91) 498 

Rize (İzzet JLfeçaî ve yltı arkadaşı) 
75. — Muvakkat kaza salâhiyetiyle 

başka yerlere gönderilecek hâkimlere aynı 
mahalde Cumhuriyet müddeiumumileri ile 
sorgu hâkimlerine vekâlet eden mahkeme 
başkâtiplerine verilecek tahsisat hakkında 
(2/68) 414 

Rize (İzzet Akçal) ve (Muzaffer önal) 
76. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa muvakkat bir madde 
eklenmesine dair (2/10) 28 

77. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit vö teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
nun bâzt maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
ki 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
tadiline dair (2/8) 28 

78. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir ek ve Mr muvakkat 
madde eklenmesine dair (2/9) - • 28 

Rize (İzzet Akçal ve 33 arkadaşı) 
79. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sa

yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetve
lin değiştirilmesi hajdanda (2/100) 546:547 

Rize (İzzet Akçal ve 34 arkadaşı) 
80.—- Hâkimler Kanununun 6798 sa

yılı Kanunla değiştirilen 70 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında (2/88) 491 

Sakarya (Nusret KirişçÂoğUı) 
81. -—• Türk Ceza Kanununun 569 ve 

570 nci maddelerinin tadiline dair (2/33) 153 
Sakarya (Selâmi Dinçer) • • 
82. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sa

yılı IjCânunun 1 nci maddesine bağlı cet
velin değiştirilmesi hakkında, (2/104) 594 

Samsun (Ekrem Anıt ve 2 »r£a<2agı) 
83- — Devlet dâvalarım, intaeeden 

avukat ve saireye verilecek ücreti vekâ
let hakkındaki 1389 sayılı Kanunun 1 nci 

^ - o f p " ' ^ ; ^ ; . : 

Sayfa 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkıada 
(2/62) a; ^ 230 

Sinab (Ömer Özen) 
84. — Gider Vergileri Kanununa bağîı 

«1» numaralı ilk istihsal maddeleri tablo
sunun 12 nci pozisyonunda değişiklik ya
pılması hakkında (2/85) 481 

85. —• Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun, 32 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/79) 464 

86. — Ziraat Vekâleti ve bu vekâlete 
bağlı Orman Umum Müdürlüğü teşkilâ
tında e^ılışan orman mühendis ve mühen
dis muavinlerinin maaş dereceleri hak
kında (2/80) 464 

Trabzon (Mahmut Boioğlu) 
87. — Divanı Muhasebat Kanununun 

4 ncü maddesinin tadiline dair (2/63) 233 
88. — Kan gütme sebebiyle işlenen 

adam öldürme ve buna teşebbüs cürümle
ri failleri hısımları hakkında tatbik olu
nacak muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair (2/47) 164 

89. — Türkiye Cumhuriyeti" Emekli 
Sandığı Kanununun 31 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine 4air (2/89) 491 

Tunceli (Arslan Bora) 
90. — Askerî Temyiz Mahkemesi Reis. 

Müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında (2/54) 187 

91. — Askerlik çağının sonu olan 46 
yaşını ikmal etmiş olup da muhtelif sebep
lerle hizmetlerini henüz ifa etmemiş bulu
nanların bir defaya mahsus olmak üzere 
askerlikten aflarma dair (2/99) 546 

92. — Askerlik Kanununun 5673 sayılı 
Kanunla muaddel 5 nci maddesinin birinci 
fıkrasının tadili- hakkında (2/34) 153 

93. — Astsubay Kanununun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında (2/35) 153 

94. — Çavuş ve uzman çavuş Kanunu
nun 11 nci maddesinin tadiline dair (2/55) 182 

95. — İskân Kanununun bâzı maddele-



26. — 
Sayfa 

rinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler 
ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve ye
niden bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki 
6093 sayılı Kanunun 1 nei ve 4 ncü mad
delerinin tadiline ve bu kanuna yeniden 
bir madde ilâvesine dair (2/36) 

96. — Jandarma Kanununun 3148 sa
yılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesi
nin son fıkrasının tadiline dair (2/90) 

97. — Koy enstitüleriyle ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında (2/37) 

98. — Ordu dahilî hizmet Kanununun 
ikinci maddesinin tadili hakkında (2/38) 

99. — Ordu mensupları ile Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/39) 

100."— Tapulama Kanununun 54 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/40) 

101. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

153 

491 

153 

153 

153 

153 

Sandığı Kanununun 40 nci maddesinin ç 
bendinin 15 nei fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (2/41) 

102. — Yedek subaylar ve yedek askerî 
memurlar Kanununa ek 6137 sayılı Kanu
nun geçici 4 ncü maddesinin tadili hakkın
da (2/56) 

Yozgad (Mahmut Ataman) 
103. — Subaylar ve askerî memurların 

maaşatma dair 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında (2/86) 

Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu) 
104. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Dahiliye Vekâleti merkez memurları 
ile vilâyet memurları kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (2/48) 

Zonguldak (Abdullah Akın) 
105. — Kore'de şehit ve gaiboldukiarı 

zanm ile hak sahiplerine yapılmış olan 
ödemelerin geri almamıyacağma ve geri 
alınanların alâkalılarına iadesine dair 
(2/103) 

Sayfa 

153 

187 

481 

164 

560 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geriverme istekleri 
1. — Bâzı silâh, mühimmat ve.malze

menin Lübnan Hükümetine satılmasına me
zuniyet verilmesi hakkındaki Kanunun de
ğiştirilmesine dair (3/86) 154:155 

2. —- Mardin'in Daşiyan köyünden Be-
dirhanoğln Hıdır Çaça'mn ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki tezkerenin geri-
verilmesine dair (3/83) 135 

Muhtelif 
1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1956 

yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına 
ait raporun gönderildiğine dair (3/81) 128 

2. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen 742 395 lira 28 kuruşun ter
kini ve 14 007 lira 18 kuruşun affı hakkın
da (3/97) 415 

ölüm cezaları 
1. — Dinar'ın Gökçek köyünden Ahm.et-

oğlu Bayram Çelik'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/4) 19,491,510 

2. — Gazianteb'in Şiheycan mahallesin
den Haletoğlu Abdülkadir Göğüs'ün ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/5) 19, 

491,501 
3. — Maraş'ın Ayakcüoluk köyünden 

Duranoğlu Ali Çobanlar'm ölüm. cezasına 
çarptırılması hakkında (3/8) 19,491,501 

4. — Mardin'in Daşiyan köyünden Be-
dirhanoğlu Hıdır Çaça'mn ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki tezkerenin geri-
verilmesine dair (3/9, 3/83) 19,135 

5. — Oğuzeli'nin Kefersarı köyü 3 nu
maralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 18 . V I I I . 
1936 doğumlu Fethi Oğuz'un ölüm cezası
na çarptırılması hakkında (3/10) 19,508,533: 

535,548 ;558,561:562, 
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Sayfa 

6. — Tefenni'nin Dirmil köyünde ka
yıtlı Yusuf oğlu Halil İbrahim Üzümcü'nün 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/12) 19,491,510 

Tefsir istekleri 
1. — 5951 sayılı Kanunun 6244 sayılı 

Kanunla muaddel 3 ncü maddesi muvace
hesinde 788 sayılı Kanunun 3335 sayılı Ka
nunla değiştirilen 85 nci maddesine göre 
mesleki memuriyet olan mebuslardan müd
detleri bittikten sonra tekrar intihabedilmi-
yenlere mebusluktan evvelki maaşlarına na
zaran iki üst derece üzerinden açık maaşı 
verilip verilmiyeeeğinin tefsirine dair 
(3/90) 414 

2..— Bina Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının tefsiri hakkın
da (3/89) 164 

3. —- Bulunduğu kadronun derece ma
aşını almakta iken aşağı dereceden bir me
muriyete tâyin edilenlere de 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine istinaden ve yeni 
kadrolarında terfi müddetlerini henüz ik
mal etmeksizin üst derece maaşı verilemi-
yeceği hususunun tefsiri hakkında (3/91) 414 

4. — 4353 sayılı Kanunun muvakkat 
3 ncü maddesi gereğince tâyin edilenlerden 
kadro aylıklarını bir terfi müddetince al
mış olanlara 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine tevfikan üst derece aylığı veri
lip verilmiyeeeğinin tefsirine dair (3/92) 414: 

415 
5. — Gümrük Tarifeleri ve ticaret Ge

nel Anlaşmasına bağlı Türkiye taviz liste
sinde yer alan taviz hadlerinden bâzılarını 
Ibelli hadlere kadar yükseltmek konusunda 
mmleketimize tanınmış olan haklara müte
dair ihtar hükümlerinin ne suretle tatbik 
«aileceğinin tefsiri hakkında (3/93) 415 

6. — Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair olan 1918 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desi son fıkrası hükmünün sadece gümrük 
vergi ve resimlerine münhasır olması ve
ya vergi ve resimlerle beraber malların 
^bedellerine de şâmil bulunması noktasın
dan tefsirine dair (3/94) 415 

7. — Mülga 1683 sayılı Askerî ve mül
ki tekaüt Kanununun 25 nci maddesinin 

Sayfa 
4 ncü fıkrasının tefsiri ıhakkmda (3/95) 415, 

416 
8. — Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi

nin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun gçici 23 ncü maddesi şümulü
ne girip girmediğinin tefsiri hakkında 
(3/96) 415,416 

Teşriî masuniyetler 
1. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in. 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/82) 128,415,444 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/3) 19,415,444:445 

3. — Erzurum Mebusu Münip özer'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/100) 464 

4. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-
şı'nın. teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/6) 19,415,445 

5. — Konya Möbusu Hamdi Ragıp Ata-
demir'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
ıhakkmda (3/101) 464 

6. — Malatya Mebusu Mehmet .Kartal'
ın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/7) • 19,415,445 

7. — Siird Mebusu Suad Bedük'ün teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/84) 134,415,441:444 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/99) 465 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 
TEZKERELERİ 

1. — Ankara Üniversitesi 1955 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/17) 53 

2. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1948 malî yılma ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair tezke
resi (3/18) 53 

3. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1949 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/19) 54 

4. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü-



Sayfa 
günün 1950 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/20) 54 

5. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/21) •' 54 

6. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1952 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/22) 54 

7. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1953 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/23) 54 

8. — Beden Terbiyesi. Umum. Müdür
lüğünün 1954 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/24) 54 

9. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1955 bütçe yılma ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/25) 54 

10. — Devlet Denizyolları ve Liman^ 
lan İşletme Umum Müdürlüğü 1947 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/26) 54,520,562: 

563,564,565,568,580:584 
11. — Devlet Denizyolları ve Liman

ları İşletme Umum Müdürlüğü 1948 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat: beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/27) 54,520, 

563:564,564,565,568,585:589 
12. — Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğünün' 1954 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesi ile ek mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/31, 3/32, 1/4.4) 54,217,416:417,419,420, 

429:433 
13. — Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğünün 1954 malî yılı hesabı katisine 
ait ek. mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/32) -54,416:417,419,420,429:433 

14. — I^evlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1955 malî yılı hesabı katisi
ne ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/33) 54,217,441,443,444,445, 

446:450 
15. — Devlet orman işletmeleriyle ke-

Sayfu 
reste fabrikalarının 1953 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilanço
larla birlikte sunulduğuna dair (3/34) 54 

16. — Devlet orman işletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1954 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilanço
larla birlikte sunulduğuna dair (3/35) 54 

17. — Devlet orman işletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1955 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilan
çolarla birlikte sunulduğuna dair (3/36) 54 

18. — Devlet Su işleri Umum Müdür
lüğünün 1955 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (8/37) 54 

19. -— Devlet üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/38) 55 

20. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat bej^annamesinin su
nulduğuna dair (3/39) 55,498,509:510,510, 

512:516 
21. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/40) 55,508,533,535,539:543 

22. —- Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1956 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/98) 415 

23.;— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1951 bütçe yıh hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/41) 55 

24. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1952 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/42) 55 

25. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1953 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/43) 55 

26. — • İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/44) 55 
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Sayfa 

27. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1955 bütçe yılı hesabı kat&ine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/45) ' 

28. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1951 ve 1952 yılları mütedavil sermaye 
hesaplarına mütaallik bilançolar ile mura* 
kıp roparlarının gönderildiğine dair (3/46) 

29. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1953 yılı mütedavil sermaye hesaplarına 
mütaallik bilanço ile murakıp raporları
nın gönderildiğine dair (3/47) 

30. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1954 yılı mütedavil sermaye hesaplarına 
mütaallik bilanço ile murakıp ' roparları
nın gönderildiğine dair (3/48) 

31. — İstanbul Üniversitesi 1954 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/49) 

32. — İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/50) 

33. — İstanbul Teknik Üniveristesi 1954 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/51) 

34 — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1955 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/52) 

35. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1956 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/106) 

36. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/53) 

37. — Millî Korunma 1951 yılı bilan
çosunun sunulduğuna dair (3/54) 

38. — Millî Korunma 1952 yılı bilan
çosunun sunulduğuna dair (3/55) 

39. — Millî Korunma 1953 yılı bilan
çosunun gönderildiğine dair (3/56) 

40. — Millî Korunma 1954 yılı bilan
çosunun gönderildiğine dair (3/57) ,, 

41. — Millî Korunma 1955 yılı bilan
çosunun gönderildiğine dair (3/58) 

42. — Millî Piyango İdaresinin 1953 yı
lı bilançosunun gönderildiğine dair (3/59) 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

520 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

Sayfa 
1 43. — Millî Piyango İdaresinin 1954 yı

lı bilançosunun gönderildiğine dair (3/60) 55 
44. — Millî Piyango İdaresinin 1955 yi- . 

lı bilançosunun gönderildiğine dair (3/61) 56 
45. —- Millî Piyango İdaresinin 1956'yı

lı bilançosunun gönderildiğine dair (3/62) 56 
46. — Orman Umum Müdürlüğü 1955 

bütçe yılı Hesabı Katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/63) 56 

47. — Muvazenei Umuıniyeye dâhil da
irelerin 1954 malî yılı Hesabı Katilerine 
ait umumi mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/14) 53 

.48. —•• Muvazenei Umumiyeye dâhil 
dairelerin 1955 malî yılı hesabı katilerine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/15) 53 

49. — Muvazenei Umumiyeye dâhil 
dairelerin 1954 malî yılı hesabı katilerine 
ait ek mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/16) 53 

50. — Mülga Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1949 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/28) 54,560:561,608:609,610,611,616:620 

51. — Mülga Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba-

. kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/29) ' 54,561 

52. — Mülga Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1951 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/30) 54 

53. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1954 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/64) 56,187, 

223,224,225:229 
54. —• Petrol'Dairesi Reisliğinin 1955 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/65) 56 

55. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1956 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/11) 19 

56. —. Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1951 - 1952 yılları bilançoları ile murakıp 
raporlarının gönderildiğine dair (3/66^ 56 



— 3 0 -
Sayfa 

57. — Umumi Muvazeneye dâhil dai- ' 
relerin 1955 malî yılı katî hesaplarına ait , 
ek mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/80) 126 

58. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1953 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/67) "' ' 56,452,466:467,468,473:477 

59. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 1954 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat, beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/68) 56,452,482:483,484:488 

60. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/69) 56 

61. — Yalova Kaplıcaları işletme İda
resinin 1947 malî yılı hesabına ait rapor 
ile bilançosunun "sunulduğuna dair (3/70) , 56 

62. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1948 malî yılı hesabına ait rapor
la bilançosunun sunulduğuna dair (3/71) 56 

63. :— Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1949 malî yılı hesabına ait rapor
la bilançosunun sunulduğuna dair (3/72) 56 

64. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1950 malî yılı hesabına ait rapor
la bilançosunun sunulduğuna dair (3/73) 56 

65. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resi 1951 malî yılı bilançosunun sunul
duğuna dair (3/74) 56 

66. •— Yalova Kaplıcaları İşletme ida
resinin 1952 malî yılı hesabına ait rapor
la bilançosunun sunulduğuna dair (3/75) 56 

67. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1953 malî yılı hesabına ait rapor- * 
la bilançosunun sunulduğuna dair (3/76) 56 

68. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1954 bütçe yılı hesabına ait rapor
la bilançosunun sunulduğuna dair (3/77) 56 

; 69. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1955 bütçe yılı hesabına ait rapor
la bilançosunun sunulduğuna dair (3/78) 56 

70. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1956 bütçe yılı hesabına ait rapor 
ile bilançosunun sunulduğuna dair (3/79) 56 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1. ~ Açık bulunan Adliye Vekâletine 

Millî Müdafaa Vekili Semi Ergin'in ve Ça-

Sayfa 
lışma Vekâletine Sanayi Vekili Samet Ağa-
oğlu'nun vekâlet edeceklerine dair (3/2) 15 

2. .—̂  Başvekil Adnan Menderes'in Baş
vekillikte^ istifası ile yeni Hükümetin teş
kiline yine kendisinin memur edildiği ve 
Hükümet kuruluncaya kadar vekillerin va
zifeye vekâleten devamları hakkında (3/1) 15 

3. —. Başvekil Adnan Menderes'in, 
İrak'a seyahati dolayısiyle dönüşüne kadar 
Başvekilliğe Millî Müdafaa Vekili Eteni 
Menderes'in vekâlet edeceğine dair (3/107) 548 

4. — Başvekil Adnan Menderes tarafın
dan hazırlanan İcra Vekilleri Heyeti listesi
nin tasdik edilerek sunulduğuna dair (3/13) 42: 

43 

5. — İstifa eden Millî Müdafaa Vekili 
Semi Ergin'in yerine Nafıa Vekili Etem 
Menderes'in ve Nafıa Vekilliğine de Dev
let Vekili ve Başvekil Yardımcısı Tevfik 
İleri'nin tâyin edildiklerine dair (3/105) 499 

6. — NATO toplantısına iştirak etmek 
üzere Paris'e hareketleri dolayısiyle, avdet
lerine kadar, Başvekile Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı Samsun Mebusu Tevfik 
İleri'nin, Basın - Yayın ve Turizm Veki
line Devlet Vekili Manisa Mebusu Muzaffer 
Kurbanoğlu'nun, ve Hariciye Vekiline, Da-
Mliye Vekili Aydın Mebusu Namık Gedik'-
in Vekillik edeceklerine dair (3/87) 154 

7. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/88) 165:166 

8. — Vâki davet üzerine Libya'ya gi
decek olan Reisicumhur Celâl Ba.yar'm av
detlerine kadar Reisicumhurluğa Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'-
m Vekillik edeceklerine dair (3/109) 595 

9. — Vazife ile Paris'e giden Hariciye 
Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine ka-

' dar kendisine Dahiliye Vekili Namık Ge-
dik'in Vekillik edeceğine dair (3/103) 492 

ENCÜMENLER RİYASETLERİNDEN 
GELEN TEZKERELER 

Adliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 

1. — Tebligat kanunu lâyihasının ku
rulacak muvakkat bir encümende görüşül
mesine dair (3/104) 500 
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Dahiliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 
1. — Sivil savunma kanunu lâyihasını 

görüşmek üzere muvakkat encümen teş
kiline dair (3/102) 465:466 

Muhtelit Encümen Riyaseti tezkeresi 
1. — Van vilâyetinin Özalp kazasından 

32 vatandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi 
hâdisesin'de dahli olanların suç dereceleri
ni tesbit etme'k ve 'bu suçların mahiyetine 

Sayfa 
göre zaman aşımı olup olmadığını anlamak 
için tahkikat yapmak üzere teşkil olunan 
Muhtelit Encümenin vazif© müddetinin 
•temdidi 'hakkında (3/85) 141:143 

Ticaret Encümeni Riyaseti tezkeresi 
1. — Bankalar kanun lâyihasını görüş

mek üzere Muvakkat Encümen teşkiline 
dair (3/108) 595:596 ' 

SABIK ZABIT 
1 . XI . 1957 tarihli 1 nci İnikat zap

tının hulâsası 14 
15 . XI . 1957 tarihli 2 nci İnikat zap

tının hulâsası 18 
18 . X I . 1957 tarihli 3 ncü İnikat zaptı

nın hulâsası 22 
20 . XI . 1957 tarihli 4 ncü İnikat zap

tının hulâsası 28 
' 22 . X I . 1957 tarihli 5 ncr inikat zaptı

nın hulâsası 40 
25 . X I . 1957 tarihli 6 nci İnikat zaptı

nın hulâsası 42 
27 . X I . 1957 tarihli 7 nci İnikat zaptı

nın hulâsası 46 
29 . X I . 1957 tarihli 8 nci İnikat zaptı

nın hulâsası , 48 
2 . X I I . 1957 tarihli 9 ncu İnikat zaptı

nın hulâsası 52 
- 4 . X I I . 1957 tarihli 10 ncu İnikat zap
tının hulâsası 126 

6 . XII . 1957 tarihli 11 nci İnikat zap
tının hulâsası 128 

9 . X I I . 1957 tarihli 12 nci İnikat zap
tının hulâsası 134 

11'. XI I . 1957 tarihli 13 ncü İnikat zap
tının hulâsası 140 

13 . XII . 1957 tarihli 14 ncü İnikat zap
tının hulâsası 152 

16 . XI I . 1957 tarihli 15 nci İnikat zap
tının hulâsası 164 
: 18 . XII . 1957 tarihli 16 nci İnikat zap

tının hulâsası 186 

HULÂSALARI 
20 . XI I . 1957 tarihli 17 nci İnikat zap

tının hulâsası 216 
23 . XII . 1957 tarihli 18 nci İnikat zap

tının hulâsası 232 
25 . XII . 1957 tarihli 19 ncu İnikat zap

tının hulâsası 312 
27 . XII . 1957 tarihli 20 nci tnixat 

zaptının hulâsası 414 
6.1.1958 tarihli 21 nci İnikat zap

tının hulâsası 440 
8.1.1958 tarihli 22 nci İnikat zaptı

nın hulâsası 452 
10.1.1958 tarihli 23 ncü İnikat zaptı

nın hulâsası 464 
13 .1.1958 tarihli 24 ncü İnikat zaptı

nın hulâsası 480 
15 .1.1958 tarihli 25 nci İnikat zap

tının hulâsası 490:491 
17.1.1958 tarihli 26 nci İnikat zaptı

nın hulâsası 498 
20.1.1958 tarihli 27 nci İnikat zap

tının hulâsası 508 
22.1.1958 tarihli 28 nci İnikat zap

tının hulâsası 518:520 
24 .1.1958 tarihli 29 ncu İnikat zap

tının hulâsası 546 
27.1.1958 tarihli 30 ncu İnikat zap

tının hulâsası 560 
29.1.1958 tarihli 31 nci İnikat zap

tının hulâsası 592:594 
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Sayfa 
128:129,135,141,154,165,188,217,310,̂ 15,416, 
441,453,465,481,492,499,509,521,547,561,594 

TASHİHLER 
428 nci mjîadaki «Bu zaptın sonuna bağlı m atbualarda» ibaresi, «22 nci İnikat zabıt ceride

sine bağlı matbualarda» şeklinde düzeltilecektir. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

591 2 26 înparta İsparta 

Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar : 
16, 43, 149, 224, 407, 428, 472, 483, 501, 511, 
538,573:574,615 



Söz alanlar 

Sayjb 

145 

66 

Fahri Ağaoğlu (Konya) • Dr. Asım Ko-
lerkılıç hakknıda Arzuhal Encümenince 
ittihaz edilen karar münasebetiyle 

Samet Ağaoğlu (Manisa) - Hükümet 
programının müzakeresi için mehil talebi
ne dair 

Samet Ağaoğlu (Sanayi Vekili) - 5590 
sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Tica
ret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret 
Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları»,. «Sanayi. Odaları» ve 
«Ticaret Borsaları» Birliği Kanununa Ek 
Kanun münasebetiyle 194,196 

— Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'-
nun, Çankırı'da kurulması düşünülen şeker 
fabrikasına dair Başvekilden olan şifahi 
sualine cevabı 530,531 

— Sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilmek suretiyle kurulan iktisadi 
teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve mura
kabeleri hakkındaki Kanunun 23 ncü mad
desini değiştiren Kanun münasebetiyle 
sözleri 

— Uşak Mebusu Rıza Salıcı'hın, 23 
Kasım 1957 tarihinde Resmî gazete ile ilân 
olunan tebliğe halı ve kilim mamullerinin 
dâhil olup olmadığına dair Ticaret ve Sa
nayi Vekillerinden olan şifahi sualine ce
vabı 

îzset Akçal (Rize) - Siird Mebusu Suat 
Bedük'ün, teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Muhtelit Encümen maz
batası münasebetiyle 

— Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 
vatandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâ
disesinde dahli olanların suç derecelerini 
tesbit etmek ve bu suçların mahiyetine gö
re zaman aşımı olup olmadığını anlamak 
için teşkil olunan Muhtelit Tahkikat En-

132 

527 

443 

. Sayfa 
cümeni vazife müddetinin temdidi hakkın
daki encümen tezkeresi münasebetiyle 141,142 

Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - Çankırı'
da kurulması düşünülen şeker fabrikası
na dair olan şifahi suali münasebetiyle 530,532 

. — Kifayeti müzakere takrirleri hak
kında 306 

— Son mebus seçimlerinde adaylıkları
nı koyup da seçilemiyen memurların sayı
şma ve ne kadarının tekrar vazifeye tâyin 
edildiğine dair şifahi suali münasebetiyle 597 

Abdullah Aker (Ticret Vekili) - Adana 
Mebusu Rıza Tekeli 'nin, memleketimizin 
ihtiyacı olan traktörlere ve 1953 yılından 
beri yedek parçalan için tahsis edilen dö
viz miktarına dair şifahi sualine cevabı 188,190 

— Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, 
Minneapolis Moline Türk Traktör Fabri
kasının faaliyet durumua dair sualine ce
vabı 599 

— Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
motorlu nakil vasıtalarının cins, marka, 
model ve miktarlariyle lâstik ve yedek 
parça ihtiyaçlarına dair sualine cevabı 129 

— 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Oda
ları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», 
«Ticaret Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi 
Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» ve Ticaret Borsaları» Birliği Kanu
nuna ek Kanun münasebetiyle 201,207 

— İsparta Mebusu Kemal Demiralay'-
m, halı ve halı ipliği fiyatları üzerinde 
bir ayarlama yapılıp yapılmıyacağına dair 
sualine cevabı 598 

— Maraş Mebusu Emin Soysal'm, in
hisar maddelerinden bâzılarının fiyatla
rına yapılan tam hakkındaki şifahi suali
ne cevabı 178 
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— Ordu Mebusu Münir Ekşi'nin, Gür-
gentepe Belediyesine tahsis edilen kamyo
nun ne sebeple geri alındığına ve Belediye 
Reisinin işine ne için son verildiğine dair 
şifahi sualine cevabı 167 

— Tokad Mebusu Reşit önder'in, Tü
tün ekicilerinden kesilen ve kesilmekte 
olan paraların bugünkü durumuna dair 
şifahi sualine cevabı 494 

Baha Akşit (Denizli) - Amerika Elçiliği 
bahçesiyle kütüphanesi civarında patlıyan 
müessif bomba hâdisesi münasebetiyle be
yanatı 547 

Sırrı Atalay (Kars) - Dahilî Nizamna
menin bâzı maddelerinin tadili hakkında 
ki teklif münasebetiyle 371,379,383,391 

— Kifayeti müzakere takriri hakkında 367-
r— Oğuzeli 'nin Kefersarı köyünden Ali* 

Sayfa 
oğlu Fethi Oğuz hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 548 

Sebati Ataman (Zonguldak) - Adnan 
Menderes tarafından kurulan 5 nci Hükü
met programı münasebetiyle 81 

— Dahilî Nizamnamenin bâzı maddele
rinin tadili hakkındaki teklif münasebe
tiyle 258,335,395 

— Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 468 

Faruk Ayanoğlu (Tokad) - Adnan 
Menderes tarafından kurulan 5 nci Hükü
met programı münasebetiyle 120 

— 2767 sayılı Sıtma ve Frengi ilâçları 
Kanununun tadili hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 565,570 

6 
Şefik Bakay (Kırklareli) - Sermayesi

nin tamamı Devlet tarafından verilmek su
retiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teş-
kilâtiyle idare ve murakabeleri hakkında
ki Kanunun 24 ncü maddesini değiştiren 
kanun münasebetiyle sözleri 132 

Hüseyin Balık (Ankara) - Hükümet 
programının müzakeresi için mehil talebi
ne dair 65 

Komal Balta (Artvin) - Nakil vasıta
ları hakkındaki 3.827 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası münasebetiyle 470 

Faik Ahmed Barutçu (Ankara) - Dahi
lî Nizamnamenin bâzı maddelerinin tadili 
ihakkındaki teklif münasebetiyle 239,323,403, 

404 
— Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Ame

rika Elçiliği bahçesiyle kütüphanesi civa
rında patlıyan müessif bomba hâdisesi mü
nasebetiyle yaptığı beyanat hakkında söz
leri 548 

— Hükümet programının müzakeresi 
için mehil talebine dair 64 

— Kurulacak Hükümet hakkında 20 

Celâl Bayar (Reisicumhur) - Üçüncü 
defa Reisicumhurluğa seçilmesi dolayı&iy-
le teşekkürü ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin XI nci Devre 1 nci İçtima se
nesi açış nutku 10 

Suphi Baykam (Adana) - Adnan Men
deres'tarafından kurulan 5 nci Hükümet 
programı münasebetiyle 114 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanun
la muaddel Başvekâlet kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki Kamın münase
betiyle 160 

— istanbul Gazeteciler Sendikası ile 
%çi sendika, birlik ve federasyonlarının 
kapanış sebebine dair şifahi suali münase
betiyle 169,173,175 

Hüseyin Bayrı (Bursa) - Oğuzeli'nin 
Kefesari köyünden Alioğlu Fethi Oğuz 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle . * 557 

Hikmet Bayur (Manisa) - Adnan Men
deres tarafından kurulan 5 nci Hükümet 
programı münasebetiyle 116 
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Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) • 5590 sa
yılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve «Ticaret ve • sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» ve 
«Ticaret Borsaları» Birliği Kanununa ek 
Kanun münasebetiyle 192,195,204,207 

Mustafa Kemal Biberoğlu (Çorum) • 
Dahilî Nizamnamenin bâzı maddelerinin 
tadili hakkındaki teklif münasebetiyle 322 

— Oğuzeli'nin Kefersari köyünden Ali-
oğlu Fethi Oğuz hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 550 

Behzat Bilgin (İzmir) - Dahalî Nizam
namenin bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki teklif münasebetiyle 265,291 

— Devlet Memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayrlı cetvelin 6330 sayılı Ka
nunla muaddel Başvekâlet kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 15& 

Arslan Bora (Tunceli) - Dahilî Nizam--

Sayfa 
namenin bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki teklif münasebetiyle 329,331,355,369 

Mehmet Kâmil Boran (Mardin) - Da
hilî Nizamnamenin bâzı maddelerinin ta
dili hakkındaki teklif münasebetiyle 353,355^382 

— Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı Ka
nunla muaddel Başvekâlet kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle " 158,160,161 

— Nakil vasıtaları hakkınraki 3827 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 458,459 

Esat Budakoğlu (Adliye Vekili) -
Niğde Mebusu İsmail Güveni *n, Niğde 
Ağır Ceza Mahkemesi Reisinin Elmalı Sulh 
Hâkimliğine gönderilmesi sebebine dair 
şifahi sualine cevabı 495 

Meeit Bumin (Artvin) - Dr. Asım Ko-
lerkılıç hakkında Arzuhal Encümenince 
ittihaz edilen karar münasebetiyle 144 

Osman Canatan (Kırşehir) - Dahilî Ni
zamnamenin bâzı maddelerinin tadili hak

kındaki teklif münasebetiyle 254 

Pethl-Çelfkbaş IBurdur)^ - Adnan Men
deres tarafından kurulan 5 jıei Hükümet 
programı münasebetiyle: 84 

— Dahilî Nizamnamenin bâzı maddele
rinin - tadiîi hakkındaki teklif münasebe
tiyle 263;292j325,328,33i;333;337,349;376,394,401 

— Hükümet programının müzakeresi 
için mehil talebine dair 66 

— Kifayeti müzakere takrirleri hak
kında * 386 

-— Riyaset Divanı intihabı hakkında 6 
T— Teşriî ••• masuniyetinin w kaldırılması 

hakkında Muhtelit Encümen mazbatasına 
dair 444 

Hayri Çopuroğlu (Kırşehir) - Adnan 
Men4eres tara&ndan kurulan 5 nei Hükü
met programı münasebetiyle- 81 

— Dahilî Nizamnamenin bâzı madde
lerinin tadili hakkındaki teklif mü^a^ebe*-' 
tiyle . 330,364 

Nüzhet Çubukçu (Sivas) - Cüzam haf
talığının önlenmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair şifahi suali münasebetiyle 454 



D 

Kemal Demiralay (İsparta) - Halı ve 
İıalı ipliği fiyatları üzerinde bir ayarlama 
yapılıp yapılmıyacağına dair suali münase
betiyle 

Recep Dengin (Ankara) - Motorlu na
kil vasıtalarının cins, marka, model ve mik-
tarlariyle lâstik ve yedek parça ihtiyaç
larına dair suali münasebetiyle 

—• Otomobil garajlariyle tamirhanele-, 
rinin miktarına dair suali münasebetiyle 

Sabri Dilek (Trabzon) - Kıbrıs'ta İn
giliz askerleri tarafından şehidedilen ve 
yaralanan ırkdaşlarımıza ve bu facia mu
vacehesinde İngiliz Hükümetinin tutumu
na dair beyanatı 

Vahap Dizdaroğlu (Mardin) - 2757 sa
yılı Sıtma ve Frengi İlâçları Kanununun 
tadili hakkındaki Kanun müııâsebetivle 

Sayfa 

598 

180 

144 

594 

571 

Sayfa 
Avni Doğan (Ankara) - Adnan Mende

res tarafından kurulan 5 nci Hükümet 
programı münasebetiyle 119 

Hilmi Dura (Kastamonu) - Dahilî Ni
zamnamenin bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki teklif münasebetiyle 293,390 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (I) sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanunla 
muaddel Başvekâlet kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebetiy
le "161 

Nusret Durakbaşa (Maraş) - 2767 sayı
lı sıtma ve frengi ilaçlan Kanununun ta
dili hakkındaki Kanun münasebetiyle 567,571 

Bahadır Dülger (Gazianteb) - Dahilî 
Nizamnamenin bâzı maddelerinin tadili 
hakkındaki teklif münasebetiyle .362 

Münir Ekşi (Ordu) - Gürgentepo Bele
diyesine tahsis edilen kamyonun ne se
beple geri alındığına ve Belediye Reisinin 
işine ne için son verildiğine dair şifahi su
ali münasebetiyle 1.08 

Muhlis Erdener (İstanbul) - 5590 sa
yılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve «Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» ve 
«Ticaret Borsaları» Birliği Kanununa ek 
Kanun münasebetiyle 202,208,419 

Asını Eren (Niğde) - Dr. Asım Ko-
lerkılıç hakkında Arzuhal Encümenince 
ittihaz edilen karar münasebetiyle 155,150 

— 2767 sayılı Sıtma ve frengi ilaç
ları Kanununun tadili hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 570 

— Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 470 

— Niğde'nin Bor kazasına bağlı Ak-
eaviran köyündeki kuyu sularının fennî 

şekilde çekilmesi husununda ne düşünüldü
ğüne dair suali münasebetiyle 525 

— Niğde vilâyetinde zirai sulama ih
tiyacının acilen temini için Devlet Su iş
leri ile iş birliği yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair şifahi suali müna
sebetiyle 492 

— Niğde vilâyeti zirai sulama idlerinin 
Devlet Su işleri programına ithal edilip 
edilmiyeeeğine dair suali münasebetiyle 522,524 

Hayrettin Erknıen (Çalışma Vekili) -
Adana Mebusu Suphi Baykam'm, İstan
bul Gazeteciler Sendikası ile İşçi Sendika, 
Birlik ve federasyonlarının kapanış se
beplerine dair şifahi sualine cevabı 169,171, 174 

— Ankara Mebusu İsmail İnan'm, 
asgari ücretin kaç vilâyette ve kaç iş ko-. 
lunda tatbik edildiğine ve bu ücretlerin 
tesbitine mütaallik sistemin kâfi görülüp 
görülmediğine dair sualine cevabı 599,601, 

602,604 
Müfit Erkuyumcu (Bursa) - Dr. Asım 

Kolerkılıç hakkında Arzuhal Encümenin
ce ittihza edilen karar münasebetiyle 145 
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Sayfa 

— Oğuzeli'nin Kefersari köyünden Ali-
oğlu Fethi Oğuz hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 554 

— Siird [Mebusu Suat Bedük'ün; teş
rii masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Muhtelit Encümen mazbatası münase
betiyle 442,443 

— Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 
vatandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâ
disesinde dahli olanların suç derecelerini 
tespit etmek ve bu suçların mahiyetine 
göre zaman aşımı olup olmadığını anla
mak için teşkil olunan Muhtelit Tahki
kat Encümeni vazife müddetinin temdidi 
hakkındaki encümen tezkeresi münasebe
tiyle 142 

Hamza Eroğlu (Adana) - 5590 sayılı 
«Ticaret ve Sanayi odaları», «Ticaret oda
ları», «Sanayi odaları», «Ticaret borsala-

Sayfa 
rı» ve «Ticaret ve Sanayi odaları», «Ti
caret odaları», «Sanayi odaları» ve «Ti
caret borsaları» birliği Kanununa ek ka
nun münasebetiyle 196,205 

— Dahilî Nizamnamenin bâzı madde
lerinin tadili hakkındaki teklif münasebe
tiyle 338,392 

— Kifayeti müzakere takrirleri hak
kında 354 

Agah Erozan (Bursa). - Riyaset Diva
nına intihapları dolayısiyle arkadaşları ve 
şahsı adına teşekkürü 9 

Şükrü Esen (Kastamonu) - 2767 sayılı 
Sıtma ve frangi ilâçları Kanununun ta
dili hakkındaki Kanun münasebetiyle 569 

Hasan Fehmi Evliya (Maraş) - Dahilî 
Nizamnamenin bâzı maddelerinin tadili 
hakkındaki teklif münasebetiyle 332,361,393 

Turhan Feyzioğlu (Sivas) - Adnan Men
deres tarafından kurulan 5 nei Hükümet 
programı münasebetiyle 

—- Dahilî Nizamnamenin bâzı madde
lerinin tadili hakkındaki teklif münasebe-

94 

tiyle 276,317,327,342,369,384,3.89,397,398 
Ahmet Fırat (Malatya) - Bir sualin 

müzakeresi sırasında sataşmada bulundu
ğu iddiası hakkında 608 

Namık Gedik (Dahiliye Vekili) - Ad
nan Menderes tarafından kurulan 5 nci 
Hükümet programı münasebetiyle 108 

— Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat m, 
Ordu vilâyeti Nafıa Müdürlüğü emrinde 
çalışan 11 şoför ve iki memurun işlerine 
son verilmesine dair şifahi sualine 166 

— Ordu Mebusu Münir Ekşi'nin, Gür-
gentepe Belediyesine tahsis edilen kamyo
nun ne sebeple geri alındığına ve Belediye 
Eeisinin işine ne için son verildiğine dair 
şifahi sualine cevabı 167 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - 2767 sa
yılı Sıtma ve Frengi ilâçları Kanununun 

572, 
609 

tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle 

— Trabzon yıllık kimyevi gübre ihti
yacının ne kadar olduğuna dair şifahi sua
li münasebetiyle 

— Tütün müstahsıllarına verilen pri
min artırılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair şifahi suali münasebetiyle 

Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Oğuzeli'-
nin Kefersari köyünden Alioğlu Fethi 
Oğuz hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 555 

Kasım Gülek (Adana) - Gündem dışı 217,233 
Ferda Güley (Ordu) - Dahilî Ni-

526 

456 



Sayfa 
zamnaisenin bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki teklif münasebetiyle 357 

İnsan, Gülez (Bolu) . Usul hakkında 462 
îtaGfthim Gürgen (İçel) - Dahilî Nizam

namenin bâzı maddelerinin tadili hakkın-

Sayfa 
daki teklif münasebetiyle 372 

İsmail Güven (Niğde) - Niğde Ağır Ce
za Mahkemesi Eeisinin, Elmalı Sulh Hâ
kimliğine gönderilmesi sebebine dair şifa
hi suali münasebetiyle 495 

H 
Mehmet Hazer (Kars) - Dahilî Nizam

namenin bâzı maddelerinin tadili hakkın
daki teklif münasebetiyle 316,326,329,330 

— Sîird Mebusu Suat Bedük'ün, teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Mtfhtelit Encümen' mazbatası münasebetiy
le 442 

Hâdi Hüsman (İstanbul) - Dr. Asım Ko-
lerkılıç hakkında Arzuhal Encümenince 
ittihaz edilen karar münasebetiyle 156 

Hâdi Hüsman (Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili) - Maraş Mebusu Emin Soysal'm, 
İnhisar maddelerinden bâzılarının fiyatla
rına yapılan zam hakkındaki şifahi sua
line cevabı 

•— Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu-
nun„ tütün müstahsillerine verilen pri
min artırılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair şifahi sualine cevabı 

176 

455 

Tevfik İleri (Nafıa Vekili) - Niğde Me
busu Asım Eren'in Niğde' nin Bor kazasına 
bağlı Akçaviran köyündeki kuyu sularının 
fenni şekilde çekilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair şifahi sualine cevabı 525 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde 
vilâyeti zirai sulama işlerinin Devlet su 
işleri programına-ithal edilip cdilmiyeceği-
ne dair sualine cevabı 522,523 

— Ordu* Mebusu Arif Hikmet Onat'm, 
Ordu vilâyeti lise binası inşaatının geri bı
rakılmasına dair sualine cevabı- 526 

— Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, Şar
kışla'nın, Çayırşeyhi köyünün selden ko
runması için yapılacak şeddin inşasına ne 
zaman başlanacağına dair sualine cevabı 606, 

607 

HanTilmre (Balıkesir) • Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin 6330 sayılı Kanunla muaddel Başve
kâlet kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle. 159 

—• Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
-sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 469 

İsmail İnan (Ankara) - Asgari ücretin 
kaç vilâyette ve kaç. iş kolunda tatbik 
edildiğine ve bu ücretlerin tesbitine mü-
taallik sistemin kâfi görülüp görülmedi
ğine dair suali münasebetiyle 500,601,603,604 

Adnan Men-
5 nci Hükümet 

İsmet İnönü (Malatya) 
deres tarafından kurulan 
programı münasebetiyle 68 

Münif Islâmoğlu (Kastamonu) - 2767 
sayılı Sıtma ve frengi ilâçları Kanununun 
tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle 566 



Sayfa; 
Emin Kalafat (Devlet Vekili) - Nakil 

vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna ! 
-bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl- i 
masına dair kanun lâyihası münasebetiyle 470 

Fahri Karakaya (Elâzığ) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel 
Başvekâlet kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 161 

Esat Mahmut Karakurt (Urfa) - Me
mur ve emeklilere verilen tahsisata 1958 
yılında birer maaş nispetinde zam yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
suali münasebetiyle 528,529,530 

Osman Kavrakoğlu (Bize) - Dahilî -Ni
zamlı amenin bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki teklif münasebetiyle 319,324,332,345, 

351,369,388,404 
Behçet Kayaalp (Burdur) - Dahilî Ni

zamnamenin bazı maddelerinin tadili hak
kındaki teklif münasebetiyle 234 

— Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

Sayfa. 
sayılı Kanuna bağh (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 461 

Lûtfi Kırdar (Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili) - Sivas Mebusu Nüzhet Çu-
bukçu'nun eüzam hastalığının önlenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair şifahi 
sualine cevabı * ':'45.3,355 

Şahap Kitapçı (Tokad) - Dahilî Ni
zamnamenin bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki teklif münasebetiyle 374 

-T- Kifayet takriri hakkında 561 
Refik Koraltan (T. B. M. M. Reisi) -

T. B. M. M. nin X I nci Devre 1 nci İçti
ma yılı için Meclis Riyasetine seçilmesi 
münasebetiyle teşekkürü . 7 

Muzaffer Kurbanoğlu (Devlet Vekili) -
Çankırı Mebusu Dursun Akçaöğlu'nun, 
son mebus seçimlerinde adaylıklarını ko- ; 

yup da seçilemiyeıı memurların sayısına 
ve ne kadarının tekrar vazifeye tâyin edil
diğine dair Başvekilden olan sualine ce
vabı ' 596. 

Perid Melen (Van) - Sermayesinin ta
mamı Devlet tarafından verilmek suretiy
le kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtiy-
le idare ve murakabeleri hakkındaki Ka
nunun 24 neü maddesini değiştiren kanun 
münasebetiyle sözleri 

M 

132 

— Usul hakkında '533 
Adnan Menderes (Başvekil) - Kurdu

ğu 5 nci Hükümet programı münasiebetiy-
le 57 

— Kurduğu 5 nci Hükümete beyan edi
len itimat dolayısiyle teşekkürü 120 

Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) - Da
hilî Nizamnamenin bâzı maddelerinin tadi-

N 
li hakkındaki teklif münasefoetiyle 365 
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Sayfa 
Arif Hikmet Onat (Ordu) - Ordtı vi

lâyeti lise binası inşaatının geri bırakılma
sının sebebine dair suali münasebetiyle te
şekkürü 526 

— Ordu vilâyeti Nafıa Müdürlüğü em
rinde çalışan 11 şoför ve iki memurun iş
lerine son verilmesi sebebine dair şifahi su
ali münas#beitiyte 166 

o 
Nedim Ökmen (Ziraat Vekili) - Niğde 

Mebusu Asım Eren'in, Niğde vilâyetinde 
zirai sulama ihtiyacının acilen temini için 
Devlet su işleriyle iş birliği yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair şifahi 
sualine cevabı . 492 

— Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
mın, Trabzon'un yıllık kimyevi gübre ih
tiyacının ne kadar olduğuna dair sualine 
cevabı ' • 526 

Necmeddin önder (Nevşehir) - 5590 
eayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ti
caret Odaları», «Sanayi Odaları», «Tica
ret Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi Oda
ları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» 

Hasan Polatkan (Maliye Vekili) - An
kara Mebusu Recep Dengin'in, otomobil 
garajlariyle tamirhanelerinin miktarına 
dair sualine cevabı 144 

— Urfa Mebusu Esat Mahmut Kara-

Riza Salıcı (Uşak) - 23 Kasım 1957 ta
rihinde Resmî Gazete ile ilân olunan teb
liğe halı ve kilim mamullerinin dâhil olup 

Sayfa 
Burhanettin Onat (Antalya) - 2767 sa

yılı sıtma ve frengi ilâçları Kanununun ta
dili hakkındaki kanun münasebetiyle 568,571 

Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) - Dr. 
Asım Kolerkılıç hakkında Arzuhal Encü
menince ittihaz edilen karar münasebetiy
le 156 

ve «Ticaret Borsaları» Birliği Kanununa 
ek Kanun münasebetiyle 198 

Reşit Önder (Tokad) - Tütün ekicile
rinden kesilen ve kesilmekte olan parala
rın bugünkü durumuna dair şifahi suali 
münasebetiyle 495 

Hamdi Öner (Adana) - Siir-d Mebusu 
Suat Bedük'ün, teşriî "masuniyetinin kal
dırılması hakkındaki Muhtelit Encümen 
mazbatası münasebetiyle 443 

Kemal özçoban (Afyon Karahisar) -
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde • değişik
lik yapılmasına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 460 

kurt'un, memur ve emeklilere verilen tah
sisata 1958 yılında birer maaş nispetinde 
zam yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair şifahi sualine cevabı 528,529,530 

olmadığına dair suali münasebetiyle 527 
A. Hamdi Sancar (Denizli) - Dahilî 

Nizamnamenin bâzı maddelerinin tadili 

s 

p 
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Sayfa 

hakkındaki teklif münasebetiyle .249,309,316, 
327,328,330,331,340,368,373,397 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) - An
kara ve istanbul Üniversite ve yüksek 
okullarındaki talebe sayısı ile mezkûr şe
hirlerdeki talebe yurtlarına dair şifahi 
suali münasebetiyle 219,221,222 

Adnan Selekler (Antalya) - Dahilî Ni
zamnamenin bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki teklif münasebetiyle 381 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Oğuzeli'-
nin Kefersari köyünden Alioğlu Fethi 
Oğuz hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle ~ 553 

Âlim- Sipahi (Burdur) - Nakil vasıta
ları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası münasebetiyle 467 

Selim Soley (Ankara) - Nakil vasıta
ları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası münasebetiyle 461 

— Oğuzeli'nin Kefersari köyünden Ali
oğlu Fethi Oğuz hakkındaki Adliye En-

Sayfa' 
cümeni mazbatası münasebetiyle 533 

— Üçlü ve daha ziyade tedrisat yapan 
ilkokul mevcudolup olmadığına dair şifahi 
suali münasebetiyle 456,4C*8 

Hilmi Soydan (Maraş) - Dahilî Nizam
namenin bâzı maddelerinin tadili hakkın
daki teklif münasebetiyle 334 

Emin Soysal (Maraş) - Dahilî Nizam
namenin bâzı maddelerinin tadili hakkın
daki teklif münasebetiyle 298,366,370 

— Göksün kazası Maarif Memurunun 
Hatay'a nakledilmesi sebebine ve aynı kaza 
ortaokul öğretmen kadrosuna dair şifahi 
suali münasebetiyle 180,182 

— İnhisar maddelerinden bâzılarının 
fiyatlarına yapılan zam hakkındaki şifahi 
suali münasebetiyle 178 

— Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sa
yılı Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 470 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - Dahilî 
Nizamnamenin bâzı maddelerinin tadili . 
hakkındaki teklif münasebetiyle 323,371,385 

Halûk Şaman (Bursa) - Adnan Men
deres tarafından kurulan 5 nci Hükümet 

Programı münasebetiyle 92 

Nazım Tanıl (Yozgad) - 2767 sayılı 
Sıtma ve frengi ilâçları Kanununun tadili 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 567,570,572,* 

612 
Hasan Reşit Tankut (Mardin) - Kıb

rıs'ta İngiliz askerleri tarafından şehidedi-
len ve yaralanan ırkdaşlarımıza ve bu facia 
muvacehesinde İngiliz Hükümetinin tutu
muna dair beyanatı . 595 

Rıza Tekeli (Adana) - Memleketimizin 
ihtiyacı olan traktörlere ve 1953 yılından 
beri yedek parçaları için tahsis edilen dö
viz miktarına dair şifahi suali münasebe
tiyle 189,190 

Hasan Tez (Ankara) - 5590 sayılı «Ti
caret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odala
rı», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ' 
ve «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları» ve «Ticaret 
Borsaları» Birliği Kanununa ek Kanun 
münasebetiyle 199 

— Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair Kanun lâyihası mü
nasebetiyle 468,471 

— Nizamname tâdiline ait teklifin sual
lerden evvel görüşülmesine ait takrirler 
münasebetivle 233 
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Nüzhet Ulusoy (Samsun) - Dr. Asım 
Kolerkılıç hakkında Arzuhal Encümenin
ce ittihaz edilen Karar münasebetiyle 

Sayfa 

155 

Sayfa 
Aziz Uras (Mardin) - 2767 sayılı Sıtma 

ve frengi ilâçları Kanununun tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle 572 

ü 
Oevat Ülkü (Aydın) - Oğuzeli'nin Ke-

fersari köyünden Alioğlu Fethi Oğuz hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle . 556 

Ahmet Üstün (Ankara) - Minneapolis 
Moline Türk Traktör Fabrikasının faali
yet durumuna dair suali münasebetiyle 599 

Fazıl Yalçın (Kırşehir) - Dahilî Nizam
namenin bâzı maddelerinin tadili hakkın
daki teklif münasebetiyle 340 

Sadettin Yalım (Kocaeli) - 2767 sayılı 
Sıtma ve frengi ilâçları Kanununun ta
dili hakkındaki kanun münasebetiyle 566,609 

Celâl Yardımıcı (Maarif Vekili) - Ada
na «Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
Ankara ve İstanbul üniversite ve yüksek 
okullarındaki talebe sayısı ile mezkûr şe
hirlerdeki talebe yurtlarına dair şifahi 
sualine cevabı 218,220,222 

— Ankara Mebusu Selim Soley'in, üç
lü ve daha ziyade tedrisat yapan ilkokul 
mevcudolup olmadığına dair şifahi sua
line cevabı 456,457 

—• Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Gök
sün kazası Maarif memurunun Hatay 'a nak
ledilmesi sebebine ve aynı kaza ortaokulu öğ
retmen kadrosuna dair şifahi sualine cevabı 180, 

'182 
— Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm köy 

okullarına da ş)ehir okulları gibi tahsisat 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine cevabı 605,606 

Nüvit Yetkin (Malatya) - 5590 sayılı 
«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Oda
ları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsala
rı» ve «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ti
caret Odaları», «Sanayi Odaları» ve «Ti
caret Borsaları» Birliği Kanununa ek Ka
nun münasebetiyle 417 

— Dahilî Nizamnamenin bâzı maddele
rinin tadili hakkındaki teklif münasebe
tiyle 400 

— Hükümet programının müzakeresi 
için mehil talebine dair 67 

— 2767 sayılı Sıtma ve frengi ilâçları 
Kanununun tadili hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 611 

— Usul hakkında 234,603 
Ahmet Yılmaz (Sivas) - Köy okulları

na da şehir okulları gibi tahsisat verilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair su
ali münasebetiyle 605 

— Şarkışla'nın, Çayırşeyhi köyünün 
selden korunması için yapılacak şeddin 
inşasına ne zaman başlanacağına dair suali 
münasebetiyle 606,607 

Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale) - Ad
nan Menderes tarafından kurulan 5 nci 

Hükümet programı münasebetiyle 90 

' * • » ! 


