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BAKANLAR KURULU 
Sayfa 

— Açık bulunan îmar ve îslkân Ba
kanlığına Ulaştırma Bakanı Mersinli Or
han'ın vekillik edeceğine dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi (3/25) ' 207 

— Bakanlar Kurulu listesinin onanmış 
bulunduğuna dair Devlet Başkanlığı tez
keresi (3/1) 25 

— içişleri Bakanı Kızıloğlu Muhar
rem Ihsan'm Devlet Bakanlığı ve Başba
kan Yardımcılığına ve Devlet Bakanı Zey-
tinoğlu Nâsır'm içişleri Bakanlığına tâyin 
olundukları hakkında Devlet Başkanlığı 
tezkeresi (3/26) 207:208 

— imar ve iskân Bakanlığına özal 
Rüştü'nün tâyin edildiğine dair Devlet 
Başkanlığı tezkeresi (3/28) 208 

— Kızıloğlu Muharrem Ihsan'ın Dev
let Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığın
dan istifa ettiğine dair Devlet Başkanlığı 
tezkeresi (3/40) 456 

Sayfa 
— Millî Eğitim Bakanlığından çekilen 

Feyzioğlu Turhan'ın çekilmesinin kabu-
liyle Millî Eğitim Bakanlığına Çalışma 
Bakanı Tahtakılıç Ahmet'in vekâleten tâ
yin edildiğine dair Devlet Başkanlığı tez
keresi (3/27) 208 

— özdilek Fahri'nin Devlet Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcılığına, Ulay Sıtkı'
nın Devlet Bakanlığına, Çalışma Bakanı 
Tahtakılıç Ahmet'in Millî Eğitim Bakan
lığına ve Talaş Cahit'in de Çalışma Ba
kanlığına tâyin edildiklerine dair Devlet 
Başkanlığı tezkeresi (3/42) 456:457 

— Vazife ile yurt dışına giden Bayın
dırlık Bakanı Gökdoğan Mukbil'in avdeti
ne kadar kendisine, Ulaştırma Bakanı 
Mersinli Onhan'ın vekillik edeceğine dair 
Devlet Başkanlığı tezkeresi (3/41) 456 

DEMEÇLER, SÖYLEVLER 

— Başkanlığa seçilen Orhay Kâzım'm 
söylevi 13 

— Bütçe Komisyonu çalışmalarına ay
rılan sürenin, katma bütçelerin görüşül

mesine de imkân sağlamak üzere, iki gün 
uzatılacağına dair işbu komisyon ikinci 
Başkanı Doğan Avni'nin gündem dışı de
meci 214 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
239 — Tekel Genel Müdürlüğü 1960 yılı 

. Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 182,207,223: 

224,227,227,230,231:233 

240 — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 

A'o. 

241 

Sayfa 
cetvelde değişiklik 
kında Kanun 

yapılması hak-
182,206,224,227,227, 

230,234:236 
— 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 152,206,224:225,227,227, 

230,237:239 



No. Sayfa 
242 — İstanbul. Teknik Üniversitesi 

1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 188,207,225:227,230,240:242 

243 — Ankara Üniversitesi 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 182,206,227,230,230,243:245 

• 244 — Orman Genel Müdürlüğü 1960 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 182,207,227:228,230, 

230,246:248 
245 — İstanbul Üniversitesi 1960 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 182,207,228,230,230,249:251 

246 — Ege,Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 182,207,229,230,230,252:254 

' 247 — Petrol Dairesi Eeisliği 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 182,207,229:230,230,255:257 

248 — 1961 yılı sanayi ve iş yerleri sayı
nımın 1964 yılma bırakılması hakkın
da Kanun 130,213,263:264,271 

249 — Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 152,261,270:271,275,278,279:281 

250 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 202, 
288,304,382.384 

251 — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 269,286,289,304,385:387 

252 — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 286,289:304, 

304,388:390 
253 — Ankara Üniversitesi 1.960 malî yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-

N'o. Sayfa 
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 285: 

286,304:305,310,317,391:393 
254 — Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 

malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 286,287,305,310,317,394:396 

255 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 286,287,305:306,310,317, 

397:399 
256 — İstanbul Üniversitesi 1960 malî 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 286,287,306,310,317, 

400:402 
257 — Er ve erbaş harçlıkları Ka

nunu 182,261,271:278,306:310,310,317, 
320,341,403:405 

258 — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluş görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkındaki 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
Kanım 174,286,334:335 

259 — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvele makam tazminatı kad
roları konulması hakkında Kanun 174,286, 

335 :a41,346,348,355,358,409 :411 

2 6 0 — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 34 ncü 
maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair Kanım 268,287,379:380 

261 — 5433 sayılı Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluş Kanununun 32 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun 213, 

286,380:381 

262 — Subay ve askerî memurların maa-
şatma dair olan 1453 sayılı Ka
nuna ek 3661 sayılı Kanunun muad
del 1 nci maddesi ve 4600 sayılı Ka-



No. Sayfa 
nunun muaddel 3 ncü maddesi ile 
5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 
nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 182,269,310:317, :320,320:334, 

341,381,406:408 

263 — Çeşitli teadül ve teşkilât kanuııla-
riyle diğer kanunlarda mevcut aylık 
ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 
hakkındaki 7244 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair Ka
nun 188,284,341:373,381,412:414 

279 — Emekli dul ve yetim aylıklarına 
zam yapılması hakkında Kanun 188, 

286,373:379,381,415:417,422:429,432,433, 
434,445:447 

— Kumrulu Zeki ve Çolakoğlu BaSıri'-
nim, Temsilciler Meclisi içtüzüğü öntasarı* 
smı görüşmek üzere bir komisyon -teskiline 
dair 42 

— Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu Alt 
Komisyonu kurulması hakkında mezkûr Ko-

—Alparslan Fehmi'nin Devlet Başkanı 
Orgeneral Sayın Cemal Gürsel'e teşekkür ve 
âcil şifa dileklerinin Türkiye Cumhuriyeti 
Millî Birlik Komitesi üyeleriyle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine, gençliğe ve bütün Türk mil
letine Temsilciler Meclismin şükranlarının 
arzına dair önergesi 6:7 

— Batırbaygil Remziye ve üç arkada
şının, Devlet Başkanı Orgeneral Sayın Ce
mal Gürsel'e teşekkür ve âcil şifa dilekle
rinin Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi üyeleriyle Türk Silâhlı Kuvvet
lerine, gençliğe ve bütün Türk milletine 
Temsilciler Meclisinin şükranlarının arzı
na dair önergesi 6:7 

— Çağa Esat'ın, 157 sayılı Kanunun 30 
ncu maddesi gereğince Anayasa ve Seçim 
Kanununun gecikmeden görüşülmesini ve 

5 — 
No. Sayfa 
280 — Sivas halkından ölü İsmail Şeker-

oğlu'nun eşi Şef ika Şekeroğlu'na va
tani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair Kanun 268,286,379,429, 

432,433,435,448:450 
281 —• Bir kısım vergi cezaları ile ge

cikme zamlarının tecil ve tasfiyesine 
dair Kanun 421,421,429 :442,451:453 

282 —• Çiftçi mallarının korunması hak
kındaki 4081 sayılı Kanuna üç geçici 
madde eklenmesine dair Kanun 285, 

456,473,492:495,499:500 
283 — Anayasanın halkoyuna sunulması 

hakkında Kanun 421,458:473,491:492 
298 —Seçimlerin temel hükümleri ve seç

men kütükleri hakkında Kanun 478,500: 
516,517:538,545:563,564:585,590:601 

misyon Başkanlığı tezkeresi ve işbu Alt Ko
misyona üye seçimi (3/19) 183:184,185 

— Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu 
üyeleri seçimi - . 182,184,184:185 

— Kurucu Meclis Hesaplarını İncele
me Komisyonu üyeleri seçimi 182,184,184:185 

kabulünü sağlıyaoak çalışma esas ve usulle
rinin derhal karara bağlanması hususunda 
müzakere açılmasına dair önergesi: 17:21 

— Doğukan Suphi ve on arkadaşının! 
zirai kredi konusunda genel görüşme açılma
sı hakkında önergesi (8/1) 206 

Gencosman ve dört arkadaşının, Dev
let Başkanı Orgeneral Sayın Cemal Gür
sel'e teşekkür ve âcil şifa dileklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi 
üyeleriyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine, genç
liğe ve bütün Türk Milletine Temsilciler 
Meclisinin şükranlarının arzına dair öner
gesi 6:7 

— Göker Mehmet ve İnan Şefik'in, 
Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün de Kurucu 
Meclis İçtüzüğünü hazırlamak üzere kuru-

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

ÖNERGELER 

» 



- 6 -
Sayfa 

lan Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi 42:43 

— Güley Ferda 'nm, Millî Savunma 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/2) 189 

— İnan M. Eauf ve dört arkadaşının, 
İnkılâptan bu yana gösterdikleri anlayış 
ve tutumlarından dolayı Meclisin basma 
teşekkür ve takdirlerinin Başkanlıkça 
duyurulması hakkında önergesi 21:22 

— inan Şefik ve üç arkadaşının, Dev
let Başkanı Orgeneral Sayın Cemal Gür-
sel'e teşekkür ve âcil şifa dileklerinin 
Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi 
üyeleriyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine, 
gençliğe ve bütün Türk milletine Temsil
ciler Meclisinin şükranlarının arzına dair 
önergesi 6:7 

— Köprülü Orhan, Akdağ Burttıan, 
Çini Eifat, Elmas îmadettin ve Koksal 
FeYyaz'ın, Konya şehrinin uğradığı bü
yük yangın felâketi dolayısiyle Meclisin 
derin teessürlerinin bildirilmesi için bir 
geçmiş olsun telgrafının çekilmesine dair 
önergesi 564 

— Kumrulu Zeki ve Çolakoğlu Bah
rimin, Temsilciler Meclisi İçtüzüğü önta-
sarısım görüşmek üzere bir komisyon teş
kiline dair önergesi 42 

— Laskari Kaludi ve Taşman Derviş 
Sami'nin, Temsilciler Meclisi Genel Kuru-

a) Anayasa Komisyonu raporları 
— Anayasa Komisyonu Başkanlığı

nın, komisyon çalışmalarının bugüne ka
dar elde ettiği ilerlemeyi bildiren raporu 
(5/3) 261:262 

— Anayasa Komisyonunda yapılan iş 
bölümü ve çalışmalarına dair (3/11) 156:158 

— Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ta
sarısına dair (5/7) 589 

b) İçişleri Komisyonu raporları 
— 1961 yılı sanayi ve iş yerleri sayı

mının 1964 yılma bırakılması hakkında 
a / l ) " 213,263:264,271 

Sayfa 
lunun haftada dört gün saat 15 ten 19 a 
ve 21 den sonra olmak üzere ikişer otu
rum yapılmasına dair önergesi 44 

— M. Rauf inan ve dört arkadaşının, 
inkılâptan bu yana gösterdikleri ianlayış 
ve tutumlarından dolayı Meclisin basma 
teşekkür ve takdirlerinin Başkanlıkça du
yurulması hakkında önergesi 35:36 

— Okyay Abdülkadir ve O'Kan Ze
kâ'inin, Başkanvekili Seni! ibrahim'e, ge
çirmiş olduğu ameliyat sebebiyle, Meclis 
adına geçmiş olsun denilmesine dair öner
gesi 189 

— özrnen Halil ve Kumrulu Zeki'nin, 
Kurucu Meclis içtüzüğü ile birlikte, önta-
sarısı hazırlanan Temsilciler Meclisi içtü
züğünün de gündeme alınmasına dair 
önergesi 42 

— Remziye Batırbaygil ve Zeki Kum
rulu 'mm, bugün vefat etmiş bulunan Ya
şar Doğu ailesine başsağlığı dilenmesi 
hakkında önergesi 37 

— Sökmen Enver ve Yılmaz Asım ile 
Göğüs Ali ihsan ve AMnyıkoğlu Ali Rı
za'nm, Seçim Komisyonu çalışmaları hak-. 
kında şifahi izahat verilmesine dair öner
gesi (4/1, 4/2) . 175:179 

— Taşman Derviş Sami'nin, yoklama
lara esas olan ad cetvelinde öne alınmış 
olan soyadlarmm sona alınmasına dair 
önergesi 43:44 

— Çiftçi mallarının korunması hakkın
daki 4081 sayılı Kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/53) 456,473,492:495,499:500 

c) İçtüzük Komisyonu raporları 
— Kurucu Meclis içtüzüğü teklifine 

dair (2/1) ' 107,127 
— Temsilciler Meclisi içtüzüğü teklifi 

hakkında (2/2) 47:57,57:69,73,103 

d) Seçim Kanunu Komisyonu raporları 
—̂  Anayasanın halkoyuna sunulması 

hakkında kanun tasarısına dair (5/5) 458: 
464,464:473,491:492 

RAPORLAR 

* 



Sayfa 
— Başkanlığın, komisyon çalışmaları

nın bugüne kadar elde ettiği ilerlemeyi 
bildiren raporu (5/4) 262:263 

— Seçimlerin Temel Hükümeleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki kanun tasa
rısına dair (5/6) 100:478,516,517:538,545: 

563,564:585,590:601 

e) Tanm Komisyonu raporları 
— Çiftçi mallarının korunması hakkın

daki 4081 sayılı Kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/53) 456,473,492:495,499:500 

f) Karma Komisyon raporları 
— Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/64) 286,304:305,310,317, 

391:393 
— Ankara üniversitesi 1960 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/26) 206,227,230,243:245 

— 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü kuruluş Kanunu
nun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/43) 286, 

380:381 
— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/18) 206,224:225,227,227,230, 

237:239 
— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/69) 286,289:304,304,388:390 

—• 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 34 ncü mad
desinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/48) 287,379:380 

— Bir kısım vergi cezaları ile gecikme 
zamlarının teciline dair kanun tasarısı 
hakkında (1/70) 421,429:432,432:433,433: 

434,435,442,451:453 
— Çeşitli teadül ve teşkilât kanun-

lariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkmda-

Sayfa 
ki 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/34) 286,341:346,346:348,348:355,355: 

358,358 =373,381,412:414 
— Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 

1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/35) 288,304,382:384 

— Ege Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
na dair (1/27) 207,229,230,252:254 

— Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/32) 286,373:379,381,415:417 

— Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının 1 
nci maddesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/32) 422:429,432,433,434,445 447 

— Er ve erbaş harçlıkları hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/25) 261,271:278,306: 

310,310,317,320,341,403-405 
— idare Âmiri Acuner Ekrem ve iki ar

kadaşı ile Temsilciler Meclisi İdare Âmiri 
Kınık Nuri'nin, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (2/6) 289,304,385:387 

. — îdare Âmiri Acuner Ekrem ve iki ar
kadaşı ile Temsilciler Meclisi îdare Âmiri » 
Kınık Nuri'nin, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair (2/6) 286 

— îdare Âmiri Acuner Ekrem ve iki ar
kadaşı ile Temsilciler Meclisi îdare Âmiri 
Kınık Nuri'nin, münfesih Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (T. C. Millî Birlik Komitesi) 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifine dair 
(2/4) 206,224,227,227,230,234:236 

— îstanlbul Teknik Üniversitesi 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/33) 207,225: 

227,230,240:242 



— 8 — 
Sayfa 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/67) 287,305:306, 

310,317,397:399 
— istanbul Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/28) 207,228,230,249:251 

— İstanbul Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/66) 287,306,310,317,400:402 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/68) 287,305,310,317,394:396 

— Milî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de>-
ğişiklik yapılması hakkındaki 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısına 
dair (1/23) i 286,334:335 

— Milî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dâir olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele makam 
tazminatı kadroları konulması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/22) 286,335: 

340,340:341,346,348,355,358,409:411 
— Millî Korunma suçlarının affına, 

Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fora 
hesaplarının tasviyesine ve bâzı hükümler 
ihdasıma dair 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 

Sayfa 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısına dair 
(1/71) 544 

— Orman Geneli Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/29) 207,227: 

228,230,246:248 
— Orman Genel Müdürlüğü 1960 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/20) 261,270:271, 

275,278,279:281 
— Petrol Dairesi Reisliği 1960 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/30) 207,229: 

230,255:257 
— Sivas eşrafından ölü İsmail Şe-

keroğlu'nun eşi Şef ika Şekeroğlu'na va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/47) 286, 

379 
— Subay ve askerî memurlarım ma-

aşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun muaddel 1 nci mad
desi ve 4600 sayılı Kanunun muaddel 
3 ncü maddesiylle 8 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/24) 260,310:317,317: 

320,320:334,341,406:408 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1960 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli setvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/31) 207,223:224, 

227,227,230,231:233 

SAYIN ÜYELEB ÎLE İLGÎLt ÎŞLEB 

Andiçme 
— Başman Avni'nin andiçmesi 189 
— Ersoy Bahir ve Tengirşenk Yusuf 

Kemal'in andiçmesi 13 
— özal Rüştü'nün andiçmesi 214 
— özdü İlhan'ın andiçmesi 27 
— Şişman Mehmet'in andiçmesi 148 
— Talaş Cahit'in andiçmesi 479 

Çekilmeler 
— Giritli İsmet'in Seçim Kanunu Ko

misyonundan çekilmesi 17 

— Güley Ferda'nm Millî Savunma Ko
misyonu üyeliğinden çekilmesi (4/2) 189 

— İmar ve İskân Bakanlığından Ya
vuz Fehmi'nin çekümesi (3/21) 189 
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Sayfa 

— Kızıloğlu Muharrem İhsan'in Dev
let Ba'kanlığı ve Başbakan Yardımcılığın
dan istifası (3/40) 456 

— Kuran Alp 'm Seçim Kanunu Komis
yonu üyeliğinden çekilmesi (3/43) 457 

— Yücebilgin Yusuf Ziya'nın Başkan
lık Divanı Kâtipliğinden çekilmesi 41 

İzinler 
— Bayazıt Kemali'ye izin verilmesi 

(3/30) 261 
— Belger Nihat Reşait'a izin verilmesi 

(3/9) 130:131 
— Bölükbaşı Osman ve Koperler Tev-

fik Kâmil'e 'izin verilmesi (3/5, 6) 46:47 
— Barlats Cemil Sait'e izin verilmesi 

(3/8) 106:107 
— Egün Şerafettin Yaışar'a izin veril

mesi (3/18) 183 
— Gülek Kasım'in 15 gün izinli sayıl

ması (3/3) 41 
— İnönü İsmet'in iki ay izinli.sayıl

ması (3/4) 43 
— Onur Hüseyin'e iki ay izin 'veril

mesi (3/7) 72:73 
— Pamukçu Mahir'e izin verilmesi 

(3/45) 545 
—- Sayın üyelerden 'bâzılarına izin ve-

rilm^si (3/10) 148 
(3/16) 179 
(3/38) 422 
(3/23) 203 
(3/31) 269:270 
(3/11) 153 
(3/34) 287 
(3/39) 479:480 

ölümler 
— Tüzel Cafer'in ölümü 479,545 

Sayfa 
Seçimler 

— Anayasa Komisyonu seçimi 11,13:16,16 
— Başkanlık Divanı Kâtipliğin'e Şahap 

Kitapçı'nm seçilmesi 42,43,43 
— Başkan seçimi 11:12,12 
— Başkanvekilleri seçimi 11:12,12 
— Bütçe Komisyonu seçimi 34:35,41 
— idareci Üyeler ve Kâtiplerin seçi

mi 11:12,12:13 
— Komisyonlara üye seçimi 131:132,132:136 
— Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu 

Alt Komisyona üye seçimi (3/19) 183:184,185 
— Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu 

üyeleri seçimi 182,184,184:185 
— Kurucu Meclis Hesaplarını incele

me Komisyonu üyeleri seçimi 182,184,184:185 
— Kurucu Meclis içtüzüğünü görüş

mek üzere ıhir kamisyoın kurulması 27:34,34 
—̂  Seçim Kanunu Komisyonu seçimi 11, 

14:16,16 
— Seçim Komisyonu açılk üyeliğine 

TÖnük Vecihi'nin seçilmesi 457:458,464 

Seçim Tutanakları 
— Şişman Mehmet'in Temsilciler Mec

lisi Üyeliğine seçildiğine dair Maraş ili 
Temsilci Seçme Kurulu Başkanlığı tuta
nağı 147 

— Veysel Soyer'in seçiminin hüküm
süzlüğüne dair Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tutamağı 47 

Çeşitli işler 
— Çapçı Naim'in, verilen karar gere

ğince, seçiminin ıhükümsüz sayıldığını 
bildiren Yüksek Seçim Kurulu yazısına 
dadr Temsilciler Meclisi Başkanlığı yazısı 175 

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanlığından 
— Altuğ Abdurrahman'm, hâkim ve 

savcıların rahat çalışabilmeleri için mah
kemelerin tefrişi ve başkâtiplerle zabıt 
kâtiplerine yıpranma tazminatı verilmesi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna 

Adalet Bakanı Tüzemen Ekrem'in sözlü ce
vabı (6/20) 206,221:223 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığından 
— Çağa Esat'ın, istanbul'da yaymla-

nan 9 gazete sahibinin umumi efkâra yap-
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Sayfa 

tıkları açıklamanın radyo yayınlarında 
yer almadığının doğru -olup olmadığına 
dari sorusuna Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı Baban Cihad in sözlü cevabı (6/1) 72, 

136:140 

Bayındırlık Bakanlığından 
— Bayındır Rauf'un, Erzincan ovası 

sağ ve sol sahil sulama işlerinin ne safha
da olduğuna dair sorsuna Baymdıklık Ba
kanı Vekili Mersinli Orhan'ın sözlü cevabı 
(6/25) 268,489:491 

Başbakanlıktan 
— Akyavaş Halil'in, memleketimizde 

şimdiye kadar kaç köyün kadastrosunun 
yapıldığına, bu kadastro işlerinin kaç j 
yılda bitebileceğine ve Bayındır ilçesine J 
ne zaman bir kadastro hâkiminin verile
ceğine dair sorusuna Devlet Bakanı Zey-
tinoğlu Nâsır'm sözlü cevabı (6/7) 15^167: 

170 

— öğünç Feridun Şakir'in, Sermaye
sinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan İktisadi Teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkın
daki 3460 sayılı Kanuna ek 23 sayılı Ka
nunun tatbikatı hakkında Başbakandan 
sözlü sorusu (6/30) '498 

— Toplu Abdülhadi'nin, mazbut ve 
mülhak vakıfların durumu ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce yapılan satışlara, e$: 
ki eserler vasfını haiz vakıfların bakım 
ve onarım işlerine ve camilerle müştemi-" 
lâtmiTL durumuna dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/24) 261,488 

Bayındırlık Bakanlığından 
— Bayındır Rauf'un, Erzincan ovası 

sağ ve sol sahil sulama işlerinin ne safha
da olduğuna dair sorusuna Bayındırlık 
Bakam Vekili Mersinli Orhan'ın sözlü 
cevabı (6/25) 268,489:491 

Çalışma Bakanlığından 
— Çini Rifat'm, asgarî işçi ücretleri

nin yeniden gözden geçirilmesi mevzuunda 
ne düşünüldüğüne dair Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/27) 268,491 j 

Sayfa 
— Ersoy Bahir'in, Devlet ve hususi 

sektör iş yerlerinden faaliyetini kısmen 
veya tamamen tatil eden işletmeler mev-
cudolup olmadığına dair Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/17) 206,220,482 

— Yücebilgin Yusuf Ziya'nm, mem
leketimizde işsizlik mevcudolup olmadı
ğına, varsa önlemek maksadiyle ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna 
Çalışma Bakanı Tahtakılıç Ahmet'in söz
lü cevabı (6/11) 174,196:199 

içişleri Bakanlığından 
— Akyavaş Halil'in, Anadolu'nun bir 

kısım kasaba ve köylerinde vazife gören 
öğretmenlere son günlerde yapılan teca
vüzler karşısında ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Kızıloğlu Muhar
rem Ihsan'm sözlü cevabı (6/3) 130,158:161 

— Baltacıoğlu Zeki'nin, siyasi parti
lerin faaliyetleriyle ilgili tebliğlere ve ye
ni kurulacak partiler hakkında İçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/13) 188 

Maliye Bakanlığından 
— Boransü Etem'in, emekli maaşlarının 

teadülü hakkında alınmış bir karar ve bu 
mevzuda bir hazırlık mevcudolup olmadığı » 
hakkında Maliye Bakanlığından sözlü so
rusu (7/12) 544 

— Gröker Mehmed'in, pilotlar ve pilot 
olmıyan uçucular için ödenen uçuş taz
minatına dair sorusuna Maliye Bakanı, 
Kurdaş Kemal'in sözlü cevabı (6/8) 152, 

170:172 
— Kınık Nuri'nin, Evsiz memur ve 

emeklilere ev yapmak hususunda Emekli 
Sandığına bir kanunla vazife verilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Maliye Bakanı Kurdaş Kemal ve İmar 
ve İskân Bakanı Özal Rüştü'nün sözlü 
cevapları (6/21) 260,482,485 

—• Sungur Celâl Ahmet'in, köylü ve 
çiftçilerin Maliye Bakanlığına intikal eden 
borçlarının taksitlendirilmesi hususunun 
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanı Kurdaş Kemal'in sözlü cevabı 
(6/6) 146,164:166 
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Sayfa 

Millî Eğitim Bakanlığından 
— Boransü Etem'in, köylerde öğret

men olarak vazife görmekte olan yedek 
subayların ders kitap ihtiyaçlarının gi
derilmesi hususunda alınmış bir. tedbir 

• mevcudolup olmadığına dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakam Feyzioğlu Turhan'ın 
sözlü cevabı (6/4) 146,161:163 

— Ergönenç Alaettin'in, ilkokul bina-
iariyle öğretmenlerine dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Vekili Tahtakıbç Ahmet 'in 
sözlü cevabı (6/14) 202,215:218 

— Giritli ismet'in, askerlik hizmetini 
öğretmen~ olarak yapanlara elbise ve 
tayın bedeli verilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Millî Eiğtim Ba
kan Vekili Tahtakılıç Ahmet'in sözlü cevabı 
(6/15) 206,218:220 

Millî Savunma Bakanlığından 
—. Coşkun Alev 'in, askerlik hizmetlerini 

öğretmen olarak yapanlara elbise ve ta
yın bedeli verilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Savunma Baka
nından sözlü sorusu (6/18) 206,220,491 

Sanayi Bakanlığından 
— Akbıyıkoğlu Ali &ıza'nın, pancar

larını şeker fabrikalarına teslim eden 
1960 senesi pancar müstahsili çiftçilere 
alacaklarının ne zaman ödeneceğine dair 
sorusuna Sanayi Bakanı Kocatopçu Şa
hap'm sözlü cevabı (6/2) 130,140:143 

— Bayındır Rauf'un, Kömür Tevzi Mü-
essesesince, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzu
rum ve Kars illerine verilmekte olan kok kö
mürünün hangi esas ve ölçülere göre dağı
tıldığına dair Sanayi Bakanlığından sözlü 
sorusu (JB/26) 268,491 

— Savaş Selâmi'nin, Sanayi Bakanlı
ğında ve bu bakanlığa bağlı teşeküllerde 
vazifesini kötüye kullanmış ve partizanlık 
yapmış şahısların halen mevcudolup ol
madığına dair, Sanayi Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/28) 268,491 

— Yüeebilgin Yusuf Ziya'nın, âmme 
menfaati vasfını haiz olmıyan Devlet İk
tisadi İşletmelerinin rasyonel şekilde işle-

Sayfa 
tilebilmeleri için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusuna Ticaret Bakanı 
Baydur Mehmet ve Sanayi Bakanı Koca
topçu Şahap'm sözlü cevaplan (6/10) 174, 

192:196 
Tarım Bakanlığından 

— Baltacıoğlu Zeki'nin, Orman bölgesi 
halkına pazar ihtiyacı olarak verilecek 
orman emvalleri bedelinin ne suretle tesbit 
edildiğine dair sorusuna Tarım Bakanı 
Tosun Osman'ın sözlü cevabı (6/22) 260, 

485:487 
— Doğukan Suphi'nin, ziraat işlerinin 

memleket bünyesine uygun bir şekilde 
plânlanıp programlaştırılması için okumuş 
ziraatçi yetiştirilmesi konusunda bir 
çalışma mevcudolup olmadığına dair soru
suna Tarım Bakanı Tosun Osman'ın sözlü 
cevabı (6/9) 174,190:192 

— Ergin Sait Naci'nin, Niğde vilâyeti 
çevresinde bulunan meyva bahçelerinde 
bu yıl haşarat mücadelesi yapılıp yapıl-
mıyacağma dair sorusuna Tarım Bakanı 
Tosun Osman'ın sözlü cevabı (6/23) 260,488 

—• Sargmalp Nihat'ın, toprak erozyonu 
konusunda ne gibi tedbirler alındığı hak
kında Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/29) 498 

Ticaret Bakanlığından 
— îpşiroğlu Abdullah'ın, Tarım Kredi 

kooperatiflerinde vazifeli memur ve hiz
metlilerin maaş durumlarının ayarlanma
sına ve bu kooperatiflerin Ziraat Banka
sına ödiyeeeği faizden doğan zararın kar
şılanması mevzuunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna (Ticaret Bakanı Baydur Meh
met'in sözlü cevabı (6/12) 188,208:210 

—• Okyay Abdülkadir'in, halkın sigor
ta şirketleriyle yaptıkları mukavelelerden 
doğan ihtilâfların halli hususunda bir ça
lışma mevcudolup olmadığına dair soru
suna Ticaret Bakanı Baydur Mehmet'in 
sözlü cevabı (6/19) 206,220:221 

Ulaştırma Bakanlığından 
— Alpaslan Fehmi'nin, Artvin'in bâzı 

nahiyelerinden posta şubelerinin ne se-
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bepten kaldırıldığına dair sorusuna Ulaş
tırma Bakanı Mersinli Orhan'ın sözlü ce
vabı (6/16) 220,480:482 

— Boransü Etem'in, köylere ve köy 
okul öğretmenlerine gönderilen kitap, ga-

Başbakanlıktan 
— Otan Hüseyin'in, Gelir Vergisi Ka

nunu ile Arazi ve Bina vergilerini değişti
ren kanunun yeniden gözden geçirilip ge-
çirilmiyeceği hakkında Başbakanlıktan ya
zılı sorusu (7/8) 268 

Bayındırlık Bakanlığından 
— özfakih Fakiih'in, Karayolları 3 ncü 

Bölge Müdürlüğü Merkez atelyesinde çalı
şan işçilerden bir kısmına iş yerine kadar 
gidiş ve gelişlerinin sebeb olduğu zaman 
bedellerinin ödenmesi sebebine dair sorusu
na Bayındırlık Bakanı Gökdoğan Muk-
bil'in yazılı cevabı (7/4) 268,442:444 

Çalışma Bakanlığından 
— Akyüz Abdülkerinı'in, iş ve işçi ha

yatını tanzim eden kanunlarda değişiklik 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediği 
hakkında Çalışma' Bakanlığından yazılı 
sorusu (7/6) 268 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
— öğünç Feridun Şakir'in, Tekel iş yer

lerinde uygulanan işçi ücre^ baremi ile ta
limatnameleri hakkında Gümrük ve Te
kel Bakanlığından yazılı sorusu (7/11) 499 

İçişleri Bakanlığından 
— Çini Rifat'ın, Orman işletme binasın

da vukubulan yangında bâzı vatandaşlara 
hakaret eden Tavşanlı Kaymakamı Saip 
Nalbantoğlu hakkındaki şikâyetlenn tah
kik edilip edilmediği hakkında yazılı so
rusu (7/10) 420 

' Sayfa 
zete, mektup ve sairenin mahalline vak
tinde ulaştırılması için bir teşkilâtın mev-
cudolup olmadığına dair sorusuna Ulaştır
ma Bakanı Mersinli Orhan'ın sözlü cevabı 
(6/5) 146,163:164 

imar ve İskân Bakanlığından 
— Ercan Abdullah'ın, Çorum'un bele

diye hudutları içindeki nüfusuna göre gün
lük su ihtiyaı hakkında imar ve iskân Ba
kanlığından yazılı sorusu (7/9) 268 

Maliye Bakanlığından 
— Köprülü Orhan'ın, yeni Gelir ve Ku

rumlar Vergisi kanunları hakkında Maliye 
Bakanlığından yazılı sorusu (7/2) 202 

Millî Savunma Bakanlığından 
— Akyüz Abdülkerim'in, askerî iş yer

lerinde çalışan işçilerle diğer personelin 
ücret, prim ve yevmiyelerine dair sorusuna 
Millî Savunma Bakanlı Alankug Muzaff er'-
in yazılı cevabı (7/7) 268,539:541 

Sanayi Bakanlığından 
— Akyüz Abdülkerim'in, Sanayi Ba

kanlığına bağlı IktissCÛi Devlet Teşekkül
lerinde çalışan işçilerle diğer personelin 
ücretleri hakkında Sanayi Bakanlığından 
yazılı sorusu (7/5) 268 

Ticaret Bakanlığından 
— Üstün Feridun'un, Toprak Mahsul

leri Ofisinin ekmeklik hububat mevcudu 
ve buğday ithali için yapılan anlaşmalar 
hakkmdaki sorusuna Ticâret Bakanı Bay-
dur Mehmet'in yazılı cevabı (7/3) 202,473:475 

Ulaştırma Bakanlığından 
— Kumrulu Zeki'nin, Ordu ili Kumru 

ve Korgan ilçelerinin telgraf ve telefon te
sislerinin yaptırılması için ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Mer
sinli Orhan'ın yazılı cevabı (7/1) 174,265 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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SÜNUKLAB VE TELGRAFLAR 
Sayfa j 

— Amerika Birleşik Devletleri Başka
nı Dwight D. Eisenhower'in, töbrik ve ba
san dileklerini ifade eden telgrafı 10:11 ! 

—• C. H. P. İstanbul îl Gençlik Kolu 
Yönetim Kurulu adına gönderilen ve 
Temsilciler Meclisine başarı diliyen yazı 148 j 

— Devlet ve Hükümet Balkanı Orge
neral Sayın Gürsel Cemal'in, Meclisin ken- j 

— 60 404 000 liralık Hazine borç ve 
alacağının mahsubuna dair (1/46) 268 

— Anayasanın halk oyuna sunulması 
(hakkında kanun tasarısına dair (5/5) 421 

— Ankara'da İstatistik Umum Mü
dürlüğü binası yaptırılması için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak-
ıkında 6805 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair (1/61) 285 

— Ankara Üniversitesi 1960 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/64) 285,286,304: 

305,310,317,391:393 
— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/74) 421 

— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/26) 182,206, 

227,230,243:245 
— Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe 

ıkanunu tasarısı (1/4) 146 
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

196,1 yıı Bütçe Kanunu tasarısı (1/5) 146 
— 5502 sayılı Hastalık ve Analık Si

gortası Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bu kanuna iki madde ve 
bir geçici madde eklenmesine dair (1/82) 588 

— 5584 sayılı Posta Kanununa bir 
madde eklenmesine dair (1/83) 588 

. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici 

madde eklenmesine dair (1/79) 588 

Sayfa 
dişi hakkında izhar ettiği temennilere te
şekkür ve muvaffakiyet dileklerini bildi
ren cevabi mesajı 10 ' 

— Dışişleri Bakanı Sarper Selim'in, 
27 Mayıs İnkılâbının önemi ve Kurucu 
Meclisin mahiyet ve teşekkülüne dair dış 
temsilciliklerimizde yapılan toplantılar ve 
ıbunların başarı dilekleri hakkındaki ya
zısı 11 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici iki mad
de eklenmesine dair (1/80) 588 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı • Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair (1/81) 

— 54.33 sayılı Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü kuruluş Kanunu
nun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/43) 213,286,380:381 

— 1631 sayılı Askerî Mulhakeme Usulü 
Kanununun 17 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/50) 269. 

— 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/3) 146 

— 1961 yılı Sanayi ve iş yerleri sayı
mının: 1964 yılma bırakılması (hakkında 
(1/1) 213,263:264,271 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişildik yapılması hakkında (1/18) 152,206, 

224:225,227,227,230,237:239 
— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/69) 286,289 £04,304,388: 

390 
— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (D) işaretli cetvel il© 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(1/73) 421 

TASARILAR 
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Sayfa 

— 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez (Bankası Kanununun 34 ncü mad
desinde değişiklik yapılmasına dair (1/48) 

268,287,379:380 
— Bir kısım vergi cezalariyle gecikme 

zamlarının teciline dair (1/70) 421,421 
— Cumhurbaşkanlığı Armoni Müzikası 

personeline merasim giyeceği verilmesi 
hakkında (1/84) 588 

— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-
riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve üc
ret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair (1/34) 188,286,341:346,346:348,348: 

355,355 :358,358 =373,381,412:414 
— Çiftçi mallarının korunması hakkın

daki 4081 sayılı Kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair (1/53) 285,456,473,492:495,. 

499:500 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı (1/6) 146 

—• Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Başbakanlık kıs
mına bir kadro eklenmesi hakkında (1/21) 156 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da (1/85) ^ . 588 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/86) 588 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/35) 202,288,304,382: 

384 
— Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 

1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/7) 146 
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğün

ce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kulla
nılmak üzere bono ihracma yetki veril
mesi hakkında (1/65) 286 

Sayfa 
— Devlet Su işleri Umum* Müdürlüğü 

Teşkilât ve vazifelri hakkındaki 6200 sa
yılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair (1/19) 152 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/8) 146 

— 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bu kanuna iki madde eklenmsi hakkında 
(1/87) 388 

— Ege Üniversitesi 1961 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/9) 146 

— Ege Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/27) 182,207,. 

229,230,252:254 
(1/75) 421 

— Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkında (1/32) 188,286,373:379,381, 

415:417 
— Er ve erbaş harçlıkları kanunu ta

sarısı (1/25) 182,261,271:278,306:310,310,317, 
320,341,403:405 

— Esnaf ve sanatkârlar kanunu tasa
rısı (1/2) 130 

— Göçmenlerle nakledilenlere ve muh
taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtıl
ması hakkındaki 3242 sayılı Kanunla muh
taç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine 
dair 5254 sayılı Kanuna göre tohumluk ve 
yemeklik bedellerinin tecili hakkında (1/77) 421 

— Halk Sağlığı Akademisi kuruluş ve 
vazifeleri hakkında (1/54) 285 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/10) * 146 

— istanbul Opera binası inşaatının Ha
zinece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 
6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla 
değiştirilen 2 nci maddesinin tadili hakkın
da (1/49) 269 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1961 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/12) 146 
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— İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/67) 287,305:306,310,317,397:399 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/33) 188,207,225 :227,230,240:242 

— İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/11) 146 

— İstanbul Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
Kanununa ibağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/28) 182,207, 

228,230,249:251 
— İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/66) 286,287, 

306,310,317 
(1/67) 400:402 

—• İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bu kanuna üç madde eklenmesine 
ve 5564 sayılı Kanunun 4 ve 5 ncî madde
lerinin değiştirilmesine dair (1/88) 588 

— Karayolları G'entel Müdürlüğü 1961 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/13) 146 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/68) 286, 

287,305,310,317,394:396 
— Kat mülkiyeti kanunu tasarısı 

(1/51) 285 

— Korunmaya Muhtaç Çocuklar hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair (1/59) 285 

— Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Si
gortaları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldı
rılması ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkınca (1/89) 599 

—Medenî Kanunun 641 nci madde
sinde zikrolunan menfaati umuma ait 
mallardan mera, yaylak ve kışlaklar hak
kında (1/55) 285 

Sayfa 
— Mehmedoğlu 1317 doğumlu Salman 

Pak'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair (1/90) 589 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması hakkındaki 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair (1/23) 174,286,334:335 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvele makam taz
minatı kadroları konulması hakkında 
(1/22) - 174,286,335:340, 

340:341,341,346,348,355,358,409 :411 
•— Millî Korunma suçlarının affına, 

Millî Korunma Teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasviyesime ve bâzı hüküm
ler • ihdasına dair 10 . 9 . 1960 tarihli ve 
79 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/71) 421, 

544 
— Milli Savunma Bakanlığı ile Ma-

kina ve Kimya Endüstrisi Kurumu iş yer
leri işçileri Sigorta Sandığı kanun tasa
rısı (1/91) 589 

— Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat hakkın
da 4608 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/92) 589 

— Orman Genel Müdürlüğü 1961 
malî yıllı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/20) 152.261.270: 

271,275,278,279:281 
— Orman Genle! Müdürlüğü 1960 

yılı Bütçe Kanununa ba^lı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/29) 182.207.227:228,230,246:248 

— Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/14) 146 

— Petrol Deiresi Reisliği 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
(1/30) 182,207,229:230,255:257 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/15) 147 
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— Seçimlerin Temiel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında (5/6) 100:516, 

517:538,545:563,564:585,590:601 
— Sivas eşrafından ölü İsmail Şe-

keroğlu'nun eşi Şef ika Şekeroğlu'na va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (1/47) 268,286,379, 

429,432,433,435,448:450 
— Sosyal hizmetler kurumu kanunu 

tasarısı (1/60) 285 
—Subay ve askerî memurların maaşa-

tına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kânunun muaddel 1 nci maddesi ve 
4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü mad
desiyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 
nci maddesinin değiştirilmesine dair (1/24) 182, 

269,310:317,317:320,320:334,341,406:40S 
— Subay yüksek mühendis, askerî yük

sek mühendis ve askerî mühendislere veri
lecek ihtisas ücreti hakkındaki 4335 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair 
(1/93) ' 589 

— Tapulama Kanunu tasarısı (1/94) 589 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1960 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/31) 182,207,223:224,227,227,230, 

231:233 

— idare Âmiri Acuner Ekrem ve iki 
arkadaşı ile Temsilciler Meclisi idare 
Âmiri Kınık Nuri'nin, 1960 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/6) 269 

— idare Âmiri Acuner Ekrem ve iki 
arkadaşı ile Temsilciler Meclisi idare 
Âmiri Kınık Nuri'nin münfesih Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (T. G. Millî Birlik 
Komitesi) 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/4) 182,206,224,227,227,230,234:236 

— Kurucu Meclis içtüzüğü teklifi 
(2/1) 106,107:127 

Sayfa 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1960 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/76) 421 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/16) 147 

— Temyiz Mahkemesinde bir yayın ku
rulu teşkili hakkında (1/56) 285 

—. Türk farmakopesi hakkında (1/52) 285 
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasa

rısı (5/7) 589 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında 22 Eylül 1960 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Veteriner Sözleşmesi
nin tasdiki hakkında (1/58) 285 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 
Kırallığı arasında akdedilen Kültür An
laşmasının tasdiki hakkında (1/44) 261 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/17) 147 

— Veteriner sağlık zabıtası kanunu ta
sarısı (1/57) 285 

— 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında (1/78) 478 

— Millî Birlik Komitesi Üyeısi Kara
man Suphi ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Oğuz Ahmet ve 3 arkadaşının, iktisadi ve 
Ticari İlimler Akademileri hakkındaki 
7334 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/5) 206 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Yıldız 
Ahmet ve Temsilciler Meclisi Üyesi Başer 
Adnan'ın, 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve 
ihale Kanununun 7 nci maddesinin (A) 
ve (B) fıkralarının tadili hakkında ka
nun teklifi (2/3) 182 

— Temsilciler Meclisi içtüzüğü tek
lifi (2/2) 47:57,57:69,73:103 

* TEKLÎFLEE 
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TEZKERELEB 

Sayfa 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

(Geriverme istekleri) 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
ibağlı (1) sayılı cetvelin Başbakanlık kıs^ 
anma hir kadro eklenmesi hakkıridaJki ka
nun tasarısının geri verilmesine dair (3/24) 20S 

Devlet Başkanlığı tezkereleri 
— Açık bulunan İmar ve İskân Ba

şkanlığına Ulaştırma Bakanı Mersinli Or
han'ın vekillik edeceğine dair (3/25) 207 

— Bakanlar Kurulu listesinin onan
mış bulunduğuna dair (3/1) 25 

— İçişleri Bakanı Kızıloğlu Muhar
rem Ihsan'm Devlet Bakanlığı ve Başlba-
fean Yardımcılığına ve Devlet Bakanı 
Zeytinoğlu Nâsır'm İçişleri Bakanlığına 
tâyin olundukları hakkında (3/26) 207:208 

— İmar ve İskân Bakanlığına özal 
Rügtü'nün tâyin edildiğine dair (3/28) 208 

— İmar ve İskân Bakanlığından çeki
len Yavuz Fehmi'nin çekilmesinin kahul i 
edildiğine dair (3/21) 189 

—. Kızıloğlu Muharrem Ihsan'm,, Dev
let Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığın
dan istifa ettiğine dair (3/40) 456 | 

— Millî Eğitim Bakanlığından çekilen 
Fayzioğlu Turhan'ın çekilmesinin kabu
lüyle Millî Eğitim Bakanlığına Çalışma 
Balkanı Tahtakılıç Ahmet'in vekâleten tâ
yin edildiğine dair (3/27) 

— özdilek Fahri'nin Devlet Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcılığına, Ulay Sıtkı'
nın Devlet Bakanlığına, Çalışma Bakanı 
Tahtakılıç Ahmet'in Millî Eğitim Bakanlı
ğına ve Talaş Cahit'in de Çalışma Bakan
lığına tâyin edildiklerine dair (3/42) 456:-

— Temsilciler Meclisi Üyesi Tüzel Ca
fer'in vefat ettiğine dair (3/44) i 

— Vazife ile yurt dışına giden Bayın
dırlık Bakanı Gökdoğan Mukbil'in avde
tine kadar kendisine, Ulaştırma Bakanı 
Mersinli Orhan'ın vekillik edeceğine dair 
(3/41) 

[ Sayfa 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

Anayasa Komisyonu Tezkereleri 
1 - — Tüzel Cafer'in vefat ettiğine dair 

(3/44) 479 

Ayrılma Kurulu yazısı 
— Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi «so

nucuna dair Ayrılama Kurulu yazısı 41 

Bütçe Komisyonu tezkereleri 
— Kumcu Meclds Bütçe Komisyonu Alt 

Komisyonu kurulması hakkında (3/19) 183:184, 
185 

Millî Birlik Komitesi tezkereleri 
— Temsilciler Meclisi üyelerinin yol

luklarına dair 35 

Seçim Kanunu Komisyonu tezkereleri 
— İki tâli komisyon halinde 11.1.1961 

günü saat 10 dan itibaren çalışmalara baş-
hyacağına dair (3/2) 36:37 

— Kuran Alp'in Seçim Kanunu Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair (3/43) 457 

— Seçim Kanunu Komisyonunun yap
tığı iş bölümü ve devam eden çalışmaları 
hakkında (3/15) 153,154 

— Seçim Komisyonu çalışmalarının son 
safhasına dair -iğler hakkında (3/22) 189 

Temsilciler Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Bayazıt Kemalî'ye izin verilmesi 

2 0 8 | hakkında (3/30) 261 
— Belger Nihat Reşat'a izin verilmesi 

hakkında (3/9) 130:131 
— Bölükbaşı Osman ve Koperler Tevfik 

Kâmil'e izin verilmesi hakkında (3/5, 6) 46:47 
— Cemil Sait Barlas'a izin verilmesi 

hakkında (3/8) 106:107 
J45 I — Eğin Şerafettin Yaşar'a izin veril

mesi hakkında (3/18) 183 
— Gülek Kasım'm 15 gün izinli sayıl

masına dair (3/3) 41 
— İnönü tsmet'in iki ay izinli sayılma-

t56 I gına dair (3/4) 43 

157 
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— Onur Hüseyin'e iki ay izin verilme
sine dair (3/7) 72:73 

— Pamukçu Mahir'e izin verilmesi hak
kında (3/45) 54*5 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/10) 148 

(3/11) 153 
(3/16) 179 
(3/23) 203 
(3/31) 269:270 
(3/34) 287 
(3/38) 4122' 
(3/39) 479:480 
— Temsilciler Meclisi esnaf teşekkülle

rinden üye seçilen Çapçı Naim'in, verilen 
karar gereğince, seçiminin hükümsüz sa-

Sayfa 
yıldığını bildiren Yüksek Seçim Kurulu 
yazısına dair 175 

Seçim Kurulu Başkanlığı tutanakları 
— Eskişehir Esnaf Dernekleri Temsil

ciliğine seçilen Veysel Soyer'in seçiminin 
hükümsüzlüğüne dair Yüksek Seçim Kuru
lu Başkanlığı tutanağı 47 

— öğretmen Dernekleri Delegeliğine se
çilen Dursun Kut'un seçiminin hükümsüz
lüğüne ve yerine îlhan özdü'in seçildiğine 
dair Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tuta
nağı 25 

— Şişman Mehmet'in Temsilciler Mecli
si üyeliğine seçildiğine dair Maraş îli Tem
silci Seçme Kurulu Başkanlığı tutanağı 147 

6 .1 .1961 tarihli 1 nci Birleşim tutana
ğı özeti 10 

9 .1 .1961 tarihli 2 nci Birleşim tutana
ğı özeti 24 

10 .1 .1961 tarihli 3 ncü Birleşim tuta
nağı özeti 40 

11 .1 .1961 tarihli 4 ncü Birleşim tuta
nağı özeti 46 

16 .1 .1961 tarihli 5 nci Birleşim tuta
nağı özeti 72 

17 .1 .1961 tarihli 6 neı Birleşim tuta
nağı özeti 106 

19 .1 .1961 tarihli 7 nci Birleşim tuta
nağı özeti 130 

23 .1 .1961 tarihli 8 nei Birleşim tuta
nağı özeti 146 

25 .1 .1961 tarihli 9 ncu Birleşim tuta
nağı özeti 152 

27 .1 .1961 tarihli 10 ncu Birleşim tuta
nağı özeti 156 

30 .1 .1961 tarihli İ l nci Birleşim tuta
nağı özeti 174 

1 .2 .1961 tarihli 12 nci Birleşim tuta
nağı özeti 182 

3 . 2 . 1 9 6 1 tarihli 13 ncü Birleşim tuta
nağı özeti 188 

TUTANAK ÖZETLERİ 

6 .2 .1961 tarihli 14 ncü Birleşim tuta
nağı özeti 202 

8 . 2 . 1 9 6 1 ' tarihli 15 nci Birleşim tuta
nağı özeti 206 

10 . 2 .1961 tarihli 16 neı Birleşim tuta
nağı özeti 213 

13 . 2 .1961 tarihli 17 nci Birleşim tuta
nağı özeti 260:261 

15 . 2 .1961 tarihli 18 nci Birleşim tuta
nağı özeti 268 

17 . 2 .1961 tarihli 19 ncu Birleşim tuta
nağı özeti 285 

23 . 2 .1961 tarihli 20 nci Birleşim tuta
nağı özeti 420 

28 . 2 .1961 tarihli 21 nci Birleşim tuta
nağı özeti 456 

2 . 3 . 1 9 6 1 tarihli 22 nci Birleşim tuta
nağı özeti 478 

6 .3 .1961 tarihli 23 ncü Birleşim tuta
nağı özeti 498 

8 .3 .1961 tarihli 24 ncü Birleşim tuta
nağı özeti 544 

9 .3 .1961 tarihli 25 nci Birleşim tuta
nağı özeti 588 
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YOKLAMALAR 

25:26,41,46,72,106,130,147,153,156,175,183,189, I 203,207,214,261,269,287,422,456,479,499,545,589 

DÜZELTtŞLEB 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

10 2 2 Maliye Ticaret 
10 2 24 ettirilmiş 
11 2 14 yatırımlar yardımlar 

220 1 21 (Yok sesleri) Soru sahibi bulun- (Burada sesleri) Çalışma Bakanı bu
lmadığı için lunmadığı için 



Söz alanlar 

Sayfa 
Akbıyıkoğiu Ali Eıza - Pancarlarını şe-

'ker fabrikalarına teslim eden 1960 senesi 
pancar müstahsili çiftçilere alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine dair sorusu mü
nasebetiyle 140,141,143 

Akçasu Necini - Anayasanın halkoyuna 
sunulması hakkında kanun tasarısına da
ir Seçim Kanunu Komisyonu raporu mü
nasebetiyle * 466 

Akdağ Burhan - Temsilciler Meclisi 
İçtüzüğü teklifi münasebetiyle 89 

Aksoy Muammer - Anayasanın halk
oyuna, sunulması hakkında kanun tasarı
sına dair Seçim Kanunu Komisyonu ra
poru münasebetiyle 19,464 

— Kurucu Meclis İçtüzüğünü görüş
mek üzere komisyon kurulması hakkın
daki teklifler münasebetiyle 29 

— Kurucu Meclisi İçtüzüğü teklifi mü
nasebetiyle 108,109,110,113,117,118,119,121,123, 

124,126 
Akyavaş Halil - Anadolu'nun bir kı

sım kasaba ve köylerinde vazife 'gören 
öğretmenlere son günlerde yapılan teca
vüzler karşısında ne düşünüldüğüne dair 
sorusu münasebetiyle 160 

— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-
riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 sayılı Kanımda değişiklik ya
pılmasına; ve bu kanuna bâzı 'hükümler 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 348 

— Komisyonlar üye seçimi Ihakkında 131 
— 'Memleketimizde şimdiye kadar kaç 

köyün kadastrosunun yapıldığına, bu ka
dastro işlerinin kaç yılda bilebileceğine 
ve Bayındır ilçesine ne zaman bir kadastro 
hâkiminin verileceğine dair sorusu mü
nasebetiyle 169 

Sayfa 
Alankuş Muzaffer (Millî Savunma 

Bakanı) - Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş kadroları ile merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele -makam 
tazminatı kadroları konulması 'hakkında 
Kanun . münasebetiyle 341 

Alişiroğiu Osman - Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 547,583 

Alpaslan Fehmi - Bir kısım vergi ceza-
lariyle gecikme zamlarının teciline dair 
'kanun tasarısı 434 

— Bütçe Komisyonu seçimi münase
betiyle 35 

— Kurucu Meclisi İçtüzüğü teklifi mü
nasebetiyle 126 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 553,579 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Alpaslan 
Fehmi'nin, Artvin'in bâzı nahiyelerinden 
posta şubelerinin ne sebepten kaldırıl dı-
rıldığma dair sorusu münasebetiyle 481 

Altuğ Abdurrahmah - Hâkim ve savcı
ların rahait çalışabilmeleri için mahkeme
lerin tefrişi ve başkâtiplerle zabıt kâtip
lerine yıpranma tazminatı verilmesi hak
kında ne düşünüldüğüne 'dair sorusu mü
nasebetiyle ' 222 

Ardıçoğlu Nurettin - Seçimlerin Temel 
hükümleri ve Seçmen kütü'kleri hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 584 

Argun Tahsin - Er ve erbaş harçlıkları 
kanun tasarısı münasebetiyle usul hak
kında 277 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında kanun tasarı
yı münasebetiyle 567 
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21 
Sayfa 

Arkan Ferhan - Bir kısmı vergi ceza
ları ile gecikme zamlarının teciline dair 
kanun tasarısı , 432,433,441 

Artus Âmil - Çağa Esat ' ın 157 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Ana- . 
yasa ve Seçim Kanununun gecikmeden 
görüşülmesini ve k'abulünü derhal karara 
bağlanması hususunda müzakere açılması
na dair tekliîfi münasebetiyle 21 

Asbuzoğlu Şevket - 1961 yılı Sanayi ve 
iş yerleri sayımının 1964 yılma bırakılma
sı 'hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 263 

— Çiftçi Malllarınm Koru'nım'ası hak
kındaki 4081 sayılı Kanuna üç geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 494 

Atalay Sırrı - Seçimlerin Temel Hü
kümlerdi ve Seçmen Kütükleri ihakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 519,550,590. 

596,597,598 

Sayfa 
— Seçim Kanunu Komisyonu açık üye- . 

ligine Tönük Vecihi'nin seçilmesi münase
betiyle 457 

— Temsilciler Meclisi içtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 48 

— Usul hakkında 598 
Aybar Eaif - Anayasanın halkoyuna 

sunulması hakkında kanun tasarısına dair 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna
sebetiyle 467,469 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında kanun tasarı
sı münıaisebetiyle 511 

Aydıner Cevdet - Çeşitli Teadül ve 
Teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda 
mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiş
tirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarım 
münasebetiyle 342 

B 
Baban Cihat (Basın - Yaym ve Turizm 

Bakanı.) - Esat Çağa'nm, istanbul'da ya
yınlanan 9 gazete sahibinin umumi efkâra 
yaptıkları açıklamanın radyo yayınlarında 
yer almadığının doğru olup olmadığına 
dair sorusu münasebetiyle . 136 

Bakşık Şeref - Bir kısım vergi cezaları 
ile gecikme zamlarının teciline dair kanun 
tasarısı 429 

Baltacıoğlu Zeki - Çeşitli teadül ve teş
kilât kanunlariyle diğer kanunlarda mev
cut aylık ve ücret tutarlarının değiştiril
mesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 346 

— Er ve erbaş harçlıkları Kanun tasa
rısı münasebetiyle usul hakkında 277 

— Kurucu Meclisi içtüzük teklifi mü
nasebetiyle 112,119,123,125 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında Kanun tasarısı mü-
nasebtiyle 527,571 

— Temsilciler Meclisi içtüzüğü teklifi 
münasebetiyle ' 84 

— Temsilcüer Meclisi Üyesi Baltacıoğlu 
Zeki'nin, orman bölgesi hakkına pazar ih
tiyacı olarak verilecek orman emvalleri 
bedelinin ne suretle tesbit edildiğine dair 
sorusu münasebetiyle 486,487 

Barlas Cemil Sait - Anayasanın halko
yuna sunulması hakkında kanun tasarı
sına dair Seçim Kanunu Komisyonu raporu 

— Er ve erbaş harçlıkları Kanun tasa-
münasebetiyle 458,462,464 
rısı münasebetiyle 276 

— Kurucu Meclisi içtüzüğü teklifi mü
nasebetiyle 117,118 

— Seçim Kanunu Komisyonu açık üye
liğine Tönük Vecihi'nin seçilmesi müna
sebetiyle 45T 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında Kanun tasarısı 
münasebetiyle 578 

— Temsilciler Meclisi içtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 49,50,52,57 

— usul hakkında 26,567 
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Sayfa 

Başer Adnan - Bir kısım vergi cezaları 
ile gecikme zamlarının teciline dair kanun 
tasarısı 439 

— Emkli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
1 nci maddesine dair Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna se
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporu münasebetiyle 427 

— Er ve erbaş harçlıkları kanun tasa
rısı münasebetiyle 275 

— Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi mü
nasebetiyle 117,123 

— Seçim Kanunu Komisyonu açık üye
liğine Tönük Veeihi'nin seçilmesi münase
betiyle 458 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 56 

Batur Suphi - 1961 yılı Sanayi ve iş 
yerleri sayımının 1964 yılma bırakılması 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 263 

— Çeşitli teadül teşkilât kanunlariyle 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tu
tarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 352 

Baydur Mehmet (Ticaret Bakanı) - Er 
ve erbaş harçlıkları kanun tasarısı müna
sebetiyle usul hakkında 277 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Ipşiroğlu 
Abdullah'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerin
de vazifeli memur ve hizmetlilerin maaş 
durumlarının ayarlanmasına ve bu koope
ratiflerin Ziraat Bankasına ödiyeceği faiz
den doğan zararın karşılanması mevzuun
da ne düşünüldüğüne dair sorusu münase
betiyle 209,210 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Okyay 
Abdülkadir'in, halkın sigorta şirketleriyle 
yaptıkları mukavelelerden doğan ihtilâf
ların halli hususunda bir çalışma mevcud-
olup olmadığına dair sorusu münasebe
tiyle 220,221 

— Yücebilgin Yusuf Ziya'nm, âmme 
menfaati vasfını haiz olmıyan Devlet İkti-

Bayfa 
sadi İşletmelerinin rasyonel şekilde işleti
lebilmeleri için ne gibi tedbirler düşünül-
düğüne dair sorusu münasebetiyle 192 

— Millî. Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvele makam taz
minatı kadroları konulması hakkında 
Kanun münasebetiyle 337 

— Çiftçi mallarının korunması hak
kındaki 4081 sayılı Kanuna üç geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 493,494 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Bayındır 
Rauf'un, Erzincan ovası sağ ve sol sahil 
sulama işlerinin ne safhada olduğuna dair 
sorusu 490 

Baykam Supi - Çeşitli teadül ve teşki
lât kanunlariyle diğer kanunlarda mev
cut aylık ve ücret tutarlarının değiştiril
mesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 358 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 593 

Bekata Hıfzı Oğuz - Seçimlerin temel 
hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 561 

Bilge Necip - Başkanlık Divanı seçimi 
münasebetiyle 12 

— Çağa Esat'ın 157 sayılı Kanunun 30 
neu maddesi gereğince Anayasa ve Seçim 
Kanununun gecikmeden görüşülmesini ve 
kabulünü derhal karara bağlanması husu
sunda müzakere açılmasına dair teklifi mü
nasebetiyle 18 

— Seçim Kanunu Komisyonu açık üye
liğine Tönük Veeihi'nin seçilmesi müna
sebetiyle 457 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasbetiyle 547,548 

—• Subay ve askerî memurların maaşa-
tma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 
4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü madde-

\ 
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Sayfa 

siyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 
nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 332 

—• Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklfi 
münasebetiyle 51,57,69 

Bilgen Süleyman - Çiftçi mallarının 
korunması hakkındaki 4081 sayılı Kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 493 

Ahmet Bilgin - Seçimlerin Temel hü
kümleri ve seçmen kütükleri hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 556 

— Temsilciler Meclisi İçtüzük teklifi 
münasebetiyle 48 

— Usul hakkında 550,572 
Bora Arslan - Subay ve askerî memur

ların maaşatma dair olan 1453 sayılı Ka
nuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 1 
nci maddesi ve 4600 sayılı Kanunun muad
del 3 ncü maddesiyle 5802 sayılı Astsubay 
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 332 

Boransü Etem - Anayasanın halkoyuna 
sunulması hakkında kanun tasarısına dair 

Sayfa 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna
sebetiyle 472 

— Er ve erbaş harçlıkları kanun tasa
rısı münasebetiyle 275,276 

— Köylerde öğretmen olarak vazife 
görmekte olan yedek subayların ders ki
tap ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda 
alınmış bir tedbir mevcudolup olmadığına 
dair sorusu münasebetiyle 162 

— Köylere ve köy okul öğretmenlerine 
gönderilen kitap, gazete mektup ve saire-
nin mahalline vaktinde ulaştırılması için 
bir teşkilâtın mevcudolup olmadığına dâir 
sorusu münasebetiyle 164 

— M. Rauf İnan ve dört arkadaşının 
inkilâptan bu yana gösterdikleri anlayış 
ve tutumlarından dolayı Meclisin basma 
teşekkür ve takdirlerinin Başkanlıkça du
yurulması hakkındaki önergesi münasebe
tiyle 36 

Bulca Nüzhet (Hükümet Temsilcisi 
Tümgeneral) - Er ve erbaş harçlıkları ka
nun tasarısı münasebetiyle 276 

Cengiz Hızır - Anayasanın halkoyuna 
•sunulması hakkında kanun tasarısına dair 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu münase
betiyle 472 

— Seçimlerin Temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 571,574 

Çağa Esat - Bir kısım vergi cezaları ile 
gecikme zamlarının teciline ve tasfiyesine 
dair kanun tasarısı 434,439,440 

— İstanbul'da yayınlanan 9 gazete sa
hibinin umumi efkâra yaptıkları açıklama
nın radyo yayınlarında yer almadığının 
doğru olup olmadığına dair sorusu müna
sebetiyle 139 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 564,666,569,600,001 

— Subay ve askerî memurların maaşa
tma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 

sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 
4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü mad
desiyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 315 

— Usul hakkında 598 
— 157 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi 

gereğince Anayasa ve Seçim Kanununun 
gecikmeden görüşülmesini ve kabulünü sağ-
lıyacak çalışma esas usullerinin derhal ka
rara ıbağlanması hususunda müzakere açıl
masına dair teklifi münasebetiyle 17,18 

Çağlar Behçet Kemal - Andın ağızdan 
tekrar edilmesi hakkında 7 

— Emekli, dul ve yetim aylıklarına 
zam yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın 1 nci maddesine dair Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci Üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporu münasebetiyle 42Ö 



Sayfa 
— Turan Güneş'in komisyon seçimleri

nin aynı zamanda yapılması hakkındaki 
teklifi münasebetiyle 15 

Çakıroğlu İsmail Selçuk - Kurucu Mec
lis İçtüzüğü teklifi münasebetiyle 107,109,111 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 574 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 63,69 

Sayfa 
Çelikbaş Fethi - Kurucu Meclisi İçtüzü

ğü teklifi münasebetiyle 117,125 
— Usul hakkında 598 
Çullu Mehmet Tekin - Çeşitli teadül ve 

teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda 
mevcut aylık ve ücret tutarlarının değişti
rilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 350 

Dicleli Vedat - Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonu Alt Komisyonu adaylığından 
çekildiğine dair 184 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 548 

Dizdaroğlu Vahap - Kurucu Meclisi İç
tüzüğü teklifi münasebetiyle 116 

Doğan Avni - Bütçe Komisyonu çalış
malarına ayrılan sürenin, katma bütçele
rin görüşülmesine de İmkân sağlamak üze
re, iki gün uzatılacağına dair sorusu mü
nasebetiyle 214 

— Subay ve askerî memurların maaşa-
tma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 

4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü mad
desiyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 
nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 324 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 47,93 

Doğukan Suphi - Çiftçi mallarının ko
runması hakkındaki 4081 sayılı Kanuna üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 494 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 47 

— Ziraat işlerinin memleket bünyesine 
uygun bir şekilde plânlanıp programlaştı-
rılması için okumuş ziraatçi yetiştirilmesi 
konusunda bir çalışma mevcudolup olma
dığına dair sorusu münasebetiyle 191 

Engin Yaşar - Çağa Esat'ın 157 • «ayılı 
Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Ana
yasa ve Seçim Kanununun gecikmeden 
görüşülmesini ve kabulünü sağlıyacak ça
lışma esas ve usullerinin karara bağlan
ması hususunda müzakere açılmasına 
dair teklifi münasebetiyle 

Laskari Kalludi ve Taşman Derviş 
Sami'nin, Temsilciler Meclisli Genel Ku
rulunun haftada dört gün saat 15 ten 19 a 
ve 21 den sonra olmak üzere ikiger otn-

13 

rmn yapılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 44 

— Usul hakkında 21 
Ekşi Oktay - Temsilciler Meclisi İçtü

züğü teklifi münasebetiyle 90 
Elmas îmadettin - Bir kısım vergi ce

zaları ile gecikme zamlarının teciline 
dair kanun tasarısı 434 

•-— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruliuş Kad-
rolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka-
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nuna bağlı (2) sayılı cetvele makam taz
minatı kadroları konulması hakkında ka
nun münasebetiyle 339 

— Seçimlerin Temel hükümleri ve seç-
mlen kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 577 

— Temsilciler Meclisi içtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 50 

Ergin Feridun - Seçimleri Temel hü
kümleri ve Seçmem Kütükleri hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 566,569,570 

Ergin Sait Naci - Çeşitli teadül ve teş
kilât kanunlariyle diğer kanunlarda mev
cut ayliık ve ücret tutarlarının değiştiril
mesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasa-
Vısı münasebetiyle 361,372,373 

— Emekli, dul ve yetim aylıklarına 
zam yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının 1 nci maddesine dair Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporu münasebe
tiyle 422,426 

— Emekli, dul ve yetim aylıklarına 
zam yapılması hakkında ' kanun tasa-
rısısı münasebetiyle 374 

— Er ve erbaş harçlıkları kanun ta
sarısı münasebetiyDe 271,275 

— Niğde vilâyeti çevresinde bulunan 
meyva bahçelerinde bu yıl haşerat müca
delesi yapılıp yapılmayacağına dair 488 

Bayfa 
— Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 570 

— Subay ve askerî memurların ma-
aşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun muaddel 1 nci mad
desi ve 4600 sayılı Kanunun 3 ncü mad-
desiyDe 5802 sayılı Astsubay Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 320,332,333 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 63 

— Usul hakkında 277 

Ergönenç Alaattin - İlkokul binaları 
ile öğretmenlerine dair sorusu münasebe
tiyle 216,217 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 73 

Erkut Halil Sezai - İstanbul Teknik 
Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 225 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 76 

Eroğlu Hamza - Temsilciler Meclisi İç
tüzüğü teklifi münasebetiyle 68 

Esengin Kenan - Kurucu Meclis İçtüzü
ğü teklifi münasebetiyle 119 

Eyüboğlu Cemal Reşit - Temsilciler 
Meclisi İçtüzüğü teklifi münasebetiyle 61 

Feyzioğlu Bedî - Temsilciler Meclisi İç
tüzüğü teklifi münasebetiyle 67 

Feyzioğlu Turan - Anayasanın halko
yuna sunulması hakkında kanun tasarısına 
dair Seçim Kanunu Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 462,467 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvele makam tazminatı 

kadroları konulması hakkında Kanun mü
nasebetiyle 333,336,337,338,339 

— Seçim Kanunu Komisyonu açık üye
liğine Tönük Vecdhi'nin seçilmesi münase
betiyle 457 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 505,522,555,560,568,572,578 

Feyzioğlu Turhan (Millî Eğitim Ba
kanı) - Temsilciler Meclisi Üyesi Boransü 
Ethem'in, köylerde öğretmen olarak vazi-
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fe görmekte olan yedek subayların ders 
kitap ihtiyaçlarının giderilmesi hususun-

Sayfa 
da alınmış bir tedbir mevcudolup olmadı
ğına dair sorusu münasebetiyle 161 

Gerger Vasfi - Çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut ay
lık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hak
kındaki 7244 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair Kanun tasarısı münase
betiyle 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 

372 

102 

Giritli îsmet - Anayasa Komisyonunu 
tercih ettiğine dair 15 

— Askerlik hizmetini öğretmen olarak 
yapanlara elbise ve tayın bedeli verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu 
münasebetiyle 218,219 

— İçtüzük Komisyonu adayları müna
sebetiyle 33 

— Kurucu Meclis İçtüzüğünü görüş
mek üzere komisyon kurulması hakkında
ki teklifler münasebetiyle 31 

Kurucu Meclis İçtüzük teklifi, münase
betiyle 109,110 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle" 510 

— Subay ve askerî memurların maaşa-
tına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 
4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü mad
desiyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 327 

-— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 51,56,60, 64,67,68,83 

Göker Mehmet - Seçimlerin temel hü
kümleri ve seçmen kütükleri hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 525,526 

—• Pilotlar ve pilot olmıyan uçucular 
için ödenen uçuş tazminatına dair sorusu 
münasebetiyle 171,172 

Güley Ferda - Çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut ay
lık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hak
kındaki 7244 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 368 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 577 

— Subay ve askerî memurların maaşa-
tma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 
4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü mad
desiyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 313,315,323 

— Temsilciler Meclisi içtüzüğü teklifi. 
münasebetiyle 77,80,91,93,94,95 

Güneş Turan - Anayasanın halkoyuna 
sunulması hakkında kanun tasarısına dair 
Seçim Kanunu Komisoynu raporu müna
sebetiyle 460,464 

— Çağa Esat'ın 157 sayılı Kanu
nun 30 ncu maddesi gereğince Anayasa 
ve Seçim Kanununun gecikmeden görü
şülmesini ve kabulünü sağlıyacak çalışma 
esas ve usullerinin karara bağlanması hu
susunda müzakere açılmasına dair teklifi 
münasebetiyle 19 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 575,591 

— 'Temsilciler. Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 61,64 

— Usul hakkında 589 

Gürün Muhittin - Kurucu Meclisi İç
tüzüğü teklifi münasebetiyle 124 

—• Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad
roları merkez kuruluş ve görevleri hak-
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kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvele makam tazminatı 
kadroları konulması hakkında kanun mü
nasebetiyle 336,337,339,340 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-

Sayfa 
men Kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 582 

— Temsilciler Meclisi içtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 62,65 

Güven Ferruh - Er ve erbaş harçlıkları 
kanun tasarısı münasebetiyle 271,272 

H 
Hazerdağh Mehmet Salim - Çeşitli tea

dül teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda 
mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine dair ka
imin tasarısı münasebetiyle 352 

Hazer Mehmet - Anayasa Komisyonun
da yapılan iş bölümü ve çalışmalarına dair 
Komisyon Başkanlığı raporu 'münasebe
tiyle 153,158 

— Anayasanın halkoyuna sunulması 
hakkında kanun tasarısına dair Seçim Ka
nunu Komisyonu raporu münasebetiyle 459, 

466,470 

— Çeşitli teadül ve teşkilât kanun
lariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 

—• Kurucu Meclis içtüzüğünü görüş
mek üzere komisyon kurulması hakkındaki 
teklifler münasebetiyle 

367 

28 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 551,552,566,579,581 

1 
înan Rauf - Çeşitli teadül ve teşkilât 

kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut 
aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 
hakkındaki 7244 sayılı Kanunda, değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair 'kanun tasarısı 
münasebetiyle 

— öğretmen Dernekleri Delegeliğine 
seçilen Dursun Kut'un seçiminin hüküm
süzlüğüne dair Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tutanağı münasebetiyle 

înan Şefik - Çağa Esat'ın 157 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Ana
yasa ve Seçim Kanununun gecikmeden 
görüşülmesini ve kabulünü derhal karara 
bağlanması hususunda müzakere açılma
sına dair teklifi münasebetiyle 

— Kurucu Meclis içtüzüğünü görüş-

348 

26 

20 

inek üzere Komisyon kurulması hakkın
daki teklifler münasebetiyle 32 

— Kurucu Meclisi içtüzük teklifi mü
nasebetiyle 111 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle 537,538,581 

— Temsilciler Meclisi içtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 55,69 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Sökmen 
Enver ve Yılmaz Asım ile G-öğüş Ali ihsan' 
ve Akbıyıkoğlu Ali Rıza'mn Seçim Komis
yonu çalışmaları hakkında şifahi izalhat 
verilmesine dair takrirleri münasebetiyle 

îpşiroğlu Abdullah - Bir kısım vergi 
cezalariyle gecikme zamlarının teciline 
dair kanun tasarısı 

175-

437 
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— Tarım Kredi Kooperatiflerinde va
zifeli memur ve 'hizmetlilerin maaş du
rumlarının ayarlanmasına ve 'bu koopera
tiflerin Ziraat Bankasına ödiyeceği faiz-

Bayfa 
den doğan zararın karşılanması mevzu
unda ne düşünüldüğüne dair sorusu mü
nasebetiyle 209 

— Usul hakkında. , 582 

K 
Kabadayı îhsan - Subay ve askerî me

murların maaşatıına dair olan 1453 sayılı 
Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 
1 nci maddesi ve 4600 sayılı Kanunun mu
addel 3 neü maddesiyle 5802 sayîlı Astsu
bay Kanununun 8 nci madesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü tek
lifi münasebetiyle 

:>^> 

ir,} 

Kapani Münci - İçtüzük Komisyonu 
üyeliğinden affedilmesine dair 32,33 

Karal Enver Ziya - Ananasa Komisyo
nu çalışmaları hakkında 154 

Karaosmanoğlu Fevzi Lûtfi - Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 549 

Kınık Nuri - Temsilciler Meclisi içtü
züğü teklifi münasebetiyle 59 

— Temsilciler Meclisi "Üyesi Kınık Nu
ri'nin evsiz memur ve emeklilere ev yap
mak hususunda Emekli Sandığına bir ka
nunla vazife verilmesinin 'düşünülüp dü
şünül m ediğine dair sorusu münasebetiyle 

483,485 

Kırca Coşkun - Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında, 
kanun tasarısı münasebetiyle 598 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 57,59 

Kırker Enver - Bir kısım vergi cezaları 
v 

ile gecikme zamlarının tecil ve tasfiyesine 
dair Kanun münasebetiyle 441 

— Usul hakkında 30 
Kızıloğlu Muharrem îhsan (Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) - 1961 
yılı sanayi ve iş yerleri sayımının 1964 yı

lma bırakılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 263 

— Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkında kanun tasansı müna
sebetiyle ' 377 

—• Subay ve askerî memurların maa
şına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 
4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü mad
desiyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 318,319,320,325 

Muharrem îhsan Kızıloğlu (İçişleri 
Bakanı) - Temsilciler Meclisi Üyesi Akya-
vaş Halil'in, Anadolu'nun bir kısım kasa
ba ve köylerinde vazife gören öğretmenle
re son günlerde yapılan tecavüzler karşı
sında ne düşünüldüğüne dair sorusu mü
nasebetiyle 158,160 

Kitapçı Şahap - Kurucu Meclis İçtü
züğünü görüşmek üzere komisyon kurulma
sı hakkındaki teklifler münasebetiyle 28 

—• Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında , kanun tasansı 
münasebetiyle 565,567,573 

— Usul hakkında 370 

Kocatopçu Şahap (Sanayi Bakanı) -
Ali Rıza Akbıyıkoğlu'nun pancarlannı şe
ker fabrikalanna teslim eden 1960 senesi 
pancar müstahsili çiftçilere alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine dair sorusu müna
sebetiyle 140,142,143 

— Er ve erbaş harçlıkları kanun tasa
rısı münasebetiyle 277 

— Yücebilgin Yusuf Ziya'nm, âmme 
menfaati vasfını haiz olmıyan Devlet İk
tisadi İşletmelerinin rasyonel şekilde işle
tilebilmeleri için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusu münasebetiyle 194; 
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Koksal Feyyaz - Anayasanın halkoyu
na sunulması hakkında kanun tasarısına 
dair Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
münasebetiyle 471 

— 1961 yılı sanayi ve i'ş yerleri sayımı
nın 1964 yılma bırakılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 263 

— Kurcuu Meclisi İçtüzük teklifi mü
nasebetiyle 110,121 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 74,100 

— Tüzüğünün 18 nei maddesine göre 
Anayasa've Seçim Kanunları komisyonları 
görüşmelerinin tam olarak zaptı hakkında 154 

Köprülü Orhan - Seçimlerin Temel Hü 
"kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 517 

Kumbasar Mehmet Ali - Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 580 

— Anayasa Komisyonunu tercih etti
ğine dair 15 

Kuran Alp - Anayasanın halkoyuna su
nulması hakkında kanun tasarısına dair 
Seçim Kanunu Komisyonu rapora müna
sebetiyle 461 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında kanun tasarı
sı münasebetiyle 500.513,528.558,562,566, 

570,573,575,577,580,581,584 
— Temsilciler Meclisi içtüzüğü tek

lifi münasebetiyle 58,61,68,94,97,98,99,100 
— Usul hakkında 37 
Kurdaş Kemal (Maliye Bakanı) - Bir 

kısım vergi cezaları ile gecikme zamları
nın teciline dair kanun tasarısı münasebe
tiyle ' 435,437,438 

— 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 34 ncü mad
desinde de değişikliklik yapılmasına dair 
Kanun tasarısı münasebetiyle 380 

— Bir kısım vergi cezain ile gecik
me zamlarının tecil ve tasviyesine dair 
Kanun münasebetiyle 440 

— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-
riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret .tutarlarının değiştirilmesi hakkm-

Sayfa 
daki 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair Kanun tasarısı münasebetiyle. 352, 

356,362,364,367,371 
—• Emekli, dul ve yetim aylıklarına 

zam yapılması hakkında kanun tasarısı 
' .-münasebetiyle. 376,378 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişi/k
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka- . 
nuna bağlı (2) sayılı cetvele Makam taz
minatı kadroları konulması hakkında Ka
nun münasebetiyle. 339 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Celâl Ah
met Sungur'un, köylü ve çifçilerin Maliye 
Bakanlığına intikâl eden borçlarının tak-
isitlendirilmesi hususunun düşünülüp dü-
şünüknediğin e dair surusu münasebetiy
le 164 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Göker 
Mehmet'in, pilotlar ve pilot olmıyan uçu
cular için ödenen uçuş tazminatına dair 
sorusu münasebetiyle 170,172 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Kınık Nu
ri'nin; evsiz memur ve emeklilere ev yap
mak hususunda Emekli Sandığına bir 
kanunla vazife verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusu münasebetiyle 483 

Kurutluoğlu Sahir — Anayasanın halk
oyuna sunulması hakkında kanun tasarısı
na dair Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
münasebetiyle 465,471,472 

— Çağa Esat'ın, 157 sayılı Kanunun 
30 neu maddesi gereğince Anayasa ve Se
çim Kanununun gecikmeden görüşülmesi
ni ve kabulünü derhal karara bağlanması 
ihususunıda müzakere açılmasına dair tek
lifi münasebetiyle 20 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç-
/men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 534,565,567,568,569,576,577, 

579,596,601 

Kümbetlioo-lu Hikmet — Temsilciler 
Meclisi içtüzüğü teklifi münasebetiyle 54,110 
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Sayfa 
Laskari Kaludi - Emekli, dul ve yetim 

aylıklarına zam yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 375,377 

— Emekli, dul ve yetim, aylılklarma 
zam yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının 1 nci maddesine dair Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karana Komisyon raporu münaseibe
tiyle 422,427 

— Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi mü

nasebetiyle 
— Seçimlerin temel hükümleri ve seç

men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 

— Subay ve askerî memurların maaşa-
tına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 
4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü mad
desiyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 
nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 

Sayfa 
126 

600 

328 

M 
Melen Ferid - Bir kısım vergi cezaları 

ile gecikme zamlarının teciline dair kanun 
tasarısı 431,437 

Mersinli Orhan (Bayındırlık Bakanı ve 
Ulaştırma Bakanı Vekili) - Temsilciler 
Meclisi Üyesi Bayındır Kauf'un, Erzincan 
ovası sağ ve sol sahil sulama işlerinin ne 
safhada olduğuna dair sorusu münasebe
tiyle 489 

Mersinli Orhan (Ulaştırma Bakanı) -
Temsilciler Meclisi Üyesi Alpaslan Fehmi'

nin, Artvin'in bâzı nahiyelerinden posta 
şubelerinin ne sebepten kaldırıldığına dair 
sorusu münasebetiyle 480,481 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Boransü 
Etem'in, köylere ve köy okul öğretmenle
rine gönderilen kitap, gazete, mektup ve 
sairenin mahalline vaktinde ulaştırılması 
için bir teşkilâtın mevcudolup olmadığına 
dair sorusu münasebetiyle 1 % 63 

Nalhantoğlu Fâzıl - Anayasanın halk
oyuna sunulması hakkında kanun tasarı
sına dair Seçim Kanunu Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 

N 

472 

~ Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 554,571 

Oğuz Ahmet - Subay ve askerî memur
ların maaşatma dair olan 1453 sayılı Ka
nuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 1 
nci maddesi ve 4600 sayılı Kanunun muad
del 3 ncü maddesiyle 5802 sayılı Astsubay 
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilme-

o 
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 310, 

318,320,323,324 

Okyay Abdülkadir - Emekli, dul ve ye
tim aylıklarına zam yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 378 



Sayfa 
— Er ve erbaş harçlıkları kanun tasa

rısı münasebetiyle 276 
— Halkın sigorta şirketleriyle yaptık

ları mukavelelerden doğan ihtilâfların hal
li hususunda bir çalışma mevcudolup ol
madığına dair sorusu münasebetiyle 221 

Omay ibrahim Saffet - Çağa Esat'ın 
157 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gere
ğince Anayasa ve Seçim Kanununun ge
cikmeden görüşülmesini ve kabulünü sağ-
lıyacak çalışma esas ve usullerinin derhal 
karara bağlanması hususunda müzakere 
açılmasına dair teklifi münasebetiyle 18 

— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-
riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkında
ki 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 371 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 53 

Onat Arif Hikmet - Cağa Esat'ın 157 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince 
Anayasa ve Seçim Kanununun gecikme
den görüşülmesini ve kabulünü sağlıyacak 
çalışma esas ve usullerinin derhal karara 
bağlanması hususunda müzakere açılma
sına dair teklifi münasebetiyle ' 18 

— Usul hakkında 32 

Orbay Kâ^ım 
münasebetiyle 

Başkanlığa seçilmesi 
13 

Otan Hüseyin - Çeşitli teadül ve teşki
lât kammlariyle diğer kanunlarda mevcut 
aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 
hakkındaki 7244 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 343,345 

— Er ve erbaş harçlıkları kanun ta
sarısı münasebetiyle 277 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü tekli
fi münasebetiyle 87 

ödül Atıf - Anayasanın halkoyuna su
nulması hakkında kanun tasarısına dair 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna
sebetiyle 466,472 

31 — 
Sayfa 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 531,568,569,570,571,574,578,580,582, 

600 
önalp Halim - Emekli, dul ve yetim ay

lıklarına zam yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının 1 nci maddesine dair Mali
ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporu münase
betiyle 427 

Öymen Altan - Çeşitli teadül ve teşki
lât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut 
aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 
hakkındaki 7244 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hüküm-
lr eklenmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 353 

— M. Eauf İnan ve dört arkadaşının 
İnkilâptan bu yana gösterdikleri anlayış 
ve tutumlarından dolayı Meclisin basma 
teşekkür ve takdirlerinin Başkanlıkça du
yurulması hakkındaki önergesi münasebe
tiyle 37 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 573,577 

Özal Rüştü (îmar ve iskân Bakanı) -
Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri Kınık'm 
evsiz memur ve emeklilere ev yapmak hu
susunda Emekli Sandığına bir kanunla 
vazife verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusu münasebetiyle 483 

Özmen Halil - Çağa Esat ' ın 157 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Ana
yasa ve Seçim Kanununun geçikmedeln gö
rüşülmesini ve kabulünü derhal karara 
bağlanması hususunda müzakere açılması
na dair teklifi münasebetiyle 19 

öztürk Seyf i - Subay ve askeri nıfemurla* 
kırın maaşatma dair olan 1453 sayılı Ka
nuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 
1 nci maddesi ve 4600 sayılı Kamunun 
muaddel 3 ncü maddesiyle 5802 sayılı-
Astsubay Kanununun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 313 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü tek
lifi münasebetiyle 82,120 



— s a 

Sayfa 
Paksüt Emin - Anayasanın halkoyuna 

sunulması hakkında kanun tasarısına dair 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna
sebetiyle 464 

Sayfa 
— Kurucu Meclis İçtüzüğünü görüş

mek üzere seçilecek komisyona Anayasa 
Seçimi Komisyonlarına seçilenlerin seçil-
meraeleri hakkında 33 

Selek Hulusi - Anayasanın halkoyuna 
sunulması hakkında kanun tasarısına dair 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna
sebetiyle 459 

—• Temsilcilter Meclisi içtüzüğü tek
lifi münasebetiyle 50,79,82 

Soysal Emin - Çeşitli teadül ve teş
kilât kanunlariyle diğer kanunlarda mev
cut aylık ve ücret tutarlarının değişti
rilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanımda 
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümlıer eklenmesini 
rısı münasebetiyle 

dair kamın tasa-
351,355, 

356,357,358,364,368,372 
— Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi 

münasebetiyle 109,117,124,125,126 
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 

kadroları ile merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele makam 
tazminatı kadroları konulması hakkında 
kanun münasebetiylte 338,339 

— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 545,547,552,555,557 

- - Subay ve askerî memurların ma-
aşatına dair olan! 1453 sayılı Ka
nuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 
1 nci maddesi ve 4600 sayılı Kanunun 
muaddel 3 ncü maddesiyle 5802 sayılı^ 
Astsubay Kanununun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 320 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü tek
lifi münasebetiyle 60,63,82,95 

Soysal îlhami - Çeşitli teadül ve teş
kilât kanunlariyle diğer kanunlarda mev
cut ayhık ve ücret tutarlarının değişti
rilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümlıer 'eklenmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 

Sökmen Enver - Seçimlerin temel hü
kümleri ve steçmen kütükleri hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 

Sungur Celâl - Köylü ve çiftçilerin 
Maliye Bakanlığına intikal eden borçla
rının taksitlendirilme'si hususunun düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusu mü
nasebetiyle 165 

—• Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 123 

358 

528 

Tahtakılınç Ahmet (Çalışma Bakanı) -
Yücebilgin Yusuf Ziya'ran, memleketi
mizde işsizlik mevcudolup olmadığına, var
sa önlemek maksadiyle ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sorusu münasebe
tiyle 196 

Tahtakılınç Ahmet (Millî Eğitim Ba
kan vekiii) - Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele makara 



Sayfa 
tazminatı kadroları konulması hakkmda 
kanun münasebetiyle 336,337,340 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Ergöflenç 
Alâettin'in ilkokul binalariyle öğret
menlerine dair sorusu münasebetiyle 215,217 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Giritli İs
met'in, askerlik hizmetini öğretmen ola
rak yapanlara elbise ve tayın bedeli ve
rilmesi hususunda nie düşünüldüğüne dair 
sorusu münasebetiyle 218,219,219 

Talaş Cahit (Çalışma Bakanı) - Tem
silciler Meclisi Üyesi Çini Rifat'ın asgari 
işçi ücretlerinin yeniden gözden geçiril
mesi mevzuunda ne düşünüldüğüne dair 
mehil talebi hakkında 491 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Ersoy Ba
hir'in, Devlet ve hususi, sektör iş yerle
rinden faaliyetini kısmen veya tamamen 
tatil eden işletmeler /meveudolup olmadığı
na dair sorusu münasebetiyle 482 

Taşman Derviş Sami - Bir kısım vergi 
cezaları ile gecikme zamlarının teciline 
dair kanun tasarısı 433,436 

— Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 123 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifli 
münasebetiyle 56,87,100 

Tengirşenk Yusuf Kemal - En yaşlı 
üye olarak Temsilciler Meclisi ilk toplan
tısını açış münasebetiyle 2 

Tez Hasan - Bir kısım vergi «ezaları ile 
gecikme cezalarımın teciline dair kanun ta
sarısı 433,437 

— Çeşitli Teaidül ve Teşkilât kanunla-
riyie diğer (kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına ve (bu (kanunla bâzı hükümler 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 354 

— Er ve erbaş harçlıkları kanun tasa
rısı -münasebetiyle 277 

Sayfa 
— Sanca Ragıp'ın, Anayasa Komis

yonunun 10 Ocak Salı günü saat 11 de 
toplanacağının Genel Kurula arzı isteği
ne dair takriri münasebetiyle 22 

— Seçümierin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında kanun tasarı
sı münasebetiyle 528,599 

— Subay ve asücerî memurların maaşa-
tma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 / 
sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 
4600 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü mad
desiyle 5802,sayılı Astsubay Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 330,331 

— Tutanaklar özeti »hakkında 106,107 

Tosun Osman (Tarım Bakanı) - Doğu-
kan Suphi'nin/ziraat işlerinin memle'ket 
bünyesine uygun bir şdkilde plânlanıp 
prograımlaştırıılması için okumuş ziraatçı 
yetiştirilmesi konusunda bir çalışma mev
eudolup olmadığına 'dair sorusu münasebe
tiyle 190,192 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Baltacııoğ-
lu Zeki'nin, Orman bölgesi halkınla pa
zar ihtiyacı olarak verilecek orman em
valleri (bedelinin ne suretle tesbit edildiği
ne dair sorusu münasebetiyle 485,487 

— TemsriHeiler Meclisi Üyesi Ergin Sait 
Naci'nin, Niğde vilâyeti çevresinde bulu
nan meyva bahçelerinde bu yıl haşarat 
mücadelesi yapılıp yapılmıyaeağma dair 
sorusu münasebetiyle 488 

Tüzemen Ekrem - Temsilciler Meclisi 
İçtüzüğü teklifi münasebetiyle 54,81 

Tüzemen Ekrem (Adalet Bakanı) -
Temsilciler Meclisi Üyesi Altuğ Abdurrah-
ımaın'ın, Hâkim ve s&vtcıların rahat çalışa
bilmeleri için mahkemelerin tefrişi ve (baş
kâtiplerle zabıt kâtiplerine yıpranma taz
minatı verilmesi hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sorusu münasebetiyle 222 

t 
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Sayfa 
Ulutaş ismail - Anayasanın halkoyuna 

sunulması hakkında kanun tasarısına daiır 
Seçim Kanumu Komisyonu raporu (müna
sebetiyle 466 

— E r ve erlbaş harçlıkları kanun tasa
rısı münasebetiyle 276 

— Kurucu Meclis İçtüzüğünü görüş
mek üzere komisyon kurulması hakkındaki 
teklifler (münasebetiyle 31 

—. Subay ve askerî memurların maaşa-
tına dair olan 1453 sayrlı Kanuna ek 3661 

Sayfa 
sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi ve 
4600 sayılı Kanunun muaddel 3 aıcü mad
desiyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 329,380 

Ulusoy Hüseyin - Millî Eğitim Bakan
lığı Kuruluş kadroları ile merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
vele ımakam Itaaminatı Ibadroları konulması 
hakkında Kanun »münasebetiyle 337 

Yetjkin Nüvit - Kurucu Meclis İçtüzü
ğünü görüşmek üzere komisyon kurulma
sı hakkındaki teiklifiler »münasebeltiyle 31 

— Batırbaygil Remziye ve Kumrulu 
Zeki'nün bugün vefat etmiş bulunan Ya
şar Doğu'nun ailesine başsağlığı dilemesi 
hakkımdaki önerge münasebetiyle 37 

— Temsilciler Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 48,49,52,53,56,58,60,62,66,73,75,76, 

79,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,98,99,100,101, 
102 

— Usul hakkında 25,599 

Yılmaz Asım - İsminin ad defterine 
yanlış yazıldığına dair 26 

Yücebilgin Yusuf Ziya - Âmme men
faati vasfını haiz olmıyan Devlet İktisadi 
İşletmelerinin rasyonel şekilde işletilebil
meleri için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair sorusu münasebetiyle 195 

— Memleketimizde işsizlik mevcud-
olup olmadığına, varsa önlemek maksa-
diyle ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sorusu münasebetiyle 198 

— Temsilciler' Meclisi İçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 76 

Zaimoğlu Galip Kenan - Emekli, dul 
ve yetim aylıklarınla zam yapılması (hak
kındaki kanun tasarısının 1 nci madde
sine dair Maliye Komisyoniyle Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporu münasebetiyle 425 

143 — Toplantı yeri ve zamanı hakkında 
Zamangil Cahit - Bir kısım vergi ce-

lazariyle gecikme zamlarının teciline dair 
kanun tasarısı 438 

— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-
riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ' 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 369 

— Kurucu Meclisi İçtüzüğü teklifi mü
nasebetiyle 123,125 

— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 



— 35 — 
Sayfa 

hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvele makam taz
minatı kadroları konulması hakkında Ka
nun münasebetiyle 339 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında kanun tasa-
rısısı münasebetiyle 571,574 

— Temsilciler Meclisi îçtüzüğü teklifi 
münasebetiyle 51,55,86,92 

Sayfa 
Zeytinoğlu Nasır - Temsilciler Meclisi 

îçtüzüğü teklifi münasebetiyle 50 
Zeytiııoğlu Nasır (Devlet Bakanı) -

Temsilciler Meclisi Üyesi Akyavaş Ha
lil'in, memleketimizde şimdiye kadar kaç 
köyün kadastrosunun yapıldığına, bu ka
dastro işlerinin kaç yılda bitebileceğine 
ve Bayındır ilçesine ne zaman bir ka
dastro hâkiminin verileceğine dair soru
su münasebetiyle 167,170 
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