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BAKANLAR KURULU 
Sayfa 

1. — Tekel idaresinde yapılan soruş
turma hakkında (Eski Bakan Suad Hayri 

Ürgüblü ile ilgili). 
Sayfa 

51,55:68 

ÇEŞİTLİ KÂĞITLAR 
123 I 

No. 
4957 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişik-

KANUN 
Sayfa | No. 

lik yapılması hakkında kanun 

KARAR 
1506 — Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Su

ad Hayri Ürgüblü hakkında soruştur
ma yapılmasına dair 

Sayfa 
74,116, 

117:120 

?? 

RAPORLAR 
BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/15) 74,116,117:120 

2. — İstiklâl Harbi Malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında kanun tasarı
sına dair (1/32) 104,122:123 

3. — tş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanunun geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/46) 126,132 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORU 
1. — iş ve işçi Bulma Kurumu kuru

luş ve görevleri hakkındaki kanunun geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/46) 126,132 

MECLİS HESAPLARINI İNCELEME KO
MİSYONU RAPORU 

1. — Büyük Millet Meclisi 1946 yılı 
Temmuz ve Ağustos ayları hesabı hakkında 
(5/52) 122,127 

BEŞKtŞÎLÎK KOMİSYON RAPORU 

1. — Tekel idaresinde yapılan soruş
turma hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/15) 51,55:68 

SAYIN MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER 
Andiçmeler 

1. — Bolu Milletvekili Hasan 
Çemberin an^içmesi 

Cemil 
Çekilme 

1. — Eskişehir Milletvekili Yavuz Aba
dan'in, Eskişehir Milletvekilliğinden çekil-
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m esi 
Sayf» 

8 
îzinler 

1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin 
verilmesi (3/25) 55 
(3/27) 71 
(3/51) ' 131:133 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/31) 

Seçimler 
1. —• Meclis Başkanı seçimi 
2. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkan-

vekilleri, Kâtipler ve tdareci Üyeler) 

Sayfa 

126 

5:6 
3. — Komisyonlar seçimi 8:9,10:16 

SORULAR VE CEVAPLAR 
Ekonomi Bakanlığından 

1. — Denizli Milletvekili Reşad Aydın
lı'nın, Maden Tetkik ve Arama Enstitü-
sündeki yolsuzluk ve petrol arama işle
ri hakkındaki sorusuna Ekonomi Bakanı 
Tahsin Bekir Balta 'nın sözlü cevabı 54,74: 

87 

İçişleri Bakanlığından 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ah

met Veziroğlu'nun, halktan usulsüz ola
rak alınan paralarla köylülere verilecek 
odun ve* kereste ve Dinar Belediyesince 
kasaba halkına dağıtılması gerekli petrol 
hakkındaki sorusuna İçişleri Bakam Şük
rü Sökmensüer'in sözlü cevabı 54,87:88,93:95,95: 

102,104,109:116 

1. — Kayseri Milletvekili Fikri Apay
dın'm, îl Genel Meclisleri seçimi münase
betiyle idare âmir ve memurlariyle Jan
darma tarafından yurttaşlara yapılan cebir 
ve tazyik hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve İçişleri Bakam Şükrü Sökmensü-
er'in sözlü cevabı 42:51 

Maliye Bakanlığından 

1. — Eskişehir Milletvekili Ahmet 

Oğuz'un, Türk Parasının dış kıymeti üze
rine Hükümetçe alman son kararın mem
leketin ticari, iktisadi ve malî konuları 
üzerindeki tepkileri hakkında sorusu ve 
Maliye Bakanı Halit Nazmi Keşmir'in 
sözlü cevabı 19:42 

Millî Eğitim Bakanlığından 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ah
met Veziroğlu'nun, halktan usulsüz olarak 
alman paralarla köylülere verilecek odun 
ve kereste ve Dinar Belediyesince kasaba 
halkına dağıtılması gerekli petrol hakkın
daki sorusuna Millî Eğitim Bakanı Re
şat Şemsettin Sirer'in sözlü cevabı 54,87: 

90,95:102,107,109:116 

Tazım Bakanlığından 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ah
met Veziroğlu'nun, halktan usulsüz ola
rak alman paralarla köylülere verilecek 
odun ve kereste ve Dinar Belediyesince 
kasaba halkına dağıtılması gerekli petrol 
hakkındaki sorusuna Faik Kurdoğlu'nun 
sözlü cevabı 54,87:88,90:93,95: 

102,104,108:109,109.:116 

SÖYLEVLER 
1. — Cumhurbaşkanının Birinci top- I lantıyı açış söylevi 

* TASARILAR 
1. — Ankara Üniversitesinin 1947 yılı 

Bütçesi hakkında (1/17) 
2. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı 

kanuna ek kanun tasarısı (1/39) 
3. — Askerî Okullar öğretmenleri 

hakkında (1/41) 
4. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu-

3:5 

70 

70 



nun 47 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir (1/41) 

5. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkmda (1/42) 

6. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 3360 sayılı kanunla değiştirilen 
3 ncü maddesine bazı hükümler eklenme
sine dair (1/151) 

7. — Askerlik Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/43) 

8. — Askerlik Kanununun nakdî be
del hakkındaki maddelerinin kaldırılma
sına dair (1/37) 

9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1942 yılı kesinhesabı hakkında (1/29) 

10. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1943 yılı kesinhesabı hakkında 
(1/30); 

11. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/18) 

12. — Belediye gelirleri hakkında ka
nun tasarısı (1/65) 

13. — 1941 yılı kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı (1/62) 

14. — 1944 yılı kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı (1/31) 

15. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkmda (1/57), 

16. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/58) 

17. — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
d/16) 

18. — Damga Resmi Kanunu tasarısı 
d/44) 

19. — Deniz ve kıyılarında görülecek 
başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüp
heli cisimlerin yokedilmeleri hakkında 
(1/45) 

20. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkmda (1/59) 

21. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/19) 

Sayfa 

70 

70 

74 

70 

54 

2 

2 

130 

120 

2 

126 

126 

2 

70 

70 

126 

Sayfa 
22. — Devlet Denizyolları ve Liman

ları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/20) 2 

23. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/21) 2 

24. — Devlet Memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek kanunlarda değişiklik yapıl
ması hakkında (1/52) 74 

25. — Eskişehir Elektrik Türk Anonim 
Şirketi imtiyazının kaldırılmasına dair 
(l/Öö) 130 

l 
26. — Gedikli erbaşların aylıkları hak

kındaki 3779 sayılı kanuna ek 4807 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
(1/53) 74 

27. — Gümrük Kanunu tasarısı (1/67) 130 
28. — Gümrük Tarifesi Kanununun 

28 nci maddesini değiştiren 1926 sayılı 
kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında 

(1/34) 18,18:19 
29. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1941 yılı kesinnesabı nakkında 
(1/63) 126 

30. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkmda (1/60) 126 

31. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/22) 2 

32. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/24) 2 

33. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/-3) 2 

34. — istanbul Univrsitesi Hukuk ve 
İktisat Fakülteleriyle Tıp Fakültesi merkez 
binası ve bir kısmı Enstitülerinin yaptı
rılması ve Fen ve Edebiyat Fakülteleri ya
pılarının tamamlanması hakkmda (1/54) 74 

35. — İstiklâl Harbi malullerine veri
lecek para mükâfatı hakkında (1/32) 2,104, 

122:123 
36. — î§ Kanunu çerçevesine girmiyen 

işyerlerinde çalışanların iş kazaları ile 
meslek hastalıklarının tazmini hakkmda 
(1/33) 2 
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Sayfa 

37. — tş ve îşçi Bulma Kurumu Kuru
luş ve görevleri hakkındaki kanunun ge
çici maddesinin değiştirilmesine dair (1/46) 70, 

126,132 
38. — îş kazalarının tazmini hakkında 

İ7 numaralı Milltlerarası Sözleşmeye ka-
tilmıya dair (1/47) 70 

39. — Kadastro ve tapu tahriri hak-
kındaki 26İ3 sayılı kanunun 43 ncü mad
desinin' değiştirilmesine dair (1/68) 130 

40. — Kamu alacaklarının tahsili hak
kında konun tasarısı (1/48) 70 

4 1 . — Kazanç Vergisi Kanunu ile bu 
kanuna ek 2729 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bazı hükümler eklenmesi ve Fevkalâde Va
ziyet dolayısyle bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 
sayılı kanunlara ek kanunun bazı hüküm
lerinin kaldırılması hakkında (1/38) 54 

42. — Nüfus Kanunu tasarısı (1/69) 130 
43. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/25) 2 
44. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet

me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı (1/26) 2 

45. — Posta, Telgraf ve Telefon mü-
raselelerinden alınacak nakliyat yergisi 
hakkında kanun tasarısı (1/61) 126 

46. — Subay ve Askerî memurların ay
lıkları hakkıdaki 3661 sayılı kanuna ek 
4806 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
dair (1/55) 74 

Sayfa 
47. — Tekel Genel Müdürlüğü 1941 

yalı ksinhesabı hakkında (1/70) 130 
48. — Tekel Genel Müdürlüğü 1942 

yılı kesinhesabı hakkında (1/71) 130 
49. — Tekel Genel Müdürlüğü 1943 

yılı kesinhesabı hakkıda (1/72) 130 
50. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/27) 2 
51. — Temsil ödeneği hakkında kanun 

tasarısı (1/56) 74 
52. — Toprak Mahsulleri Vergisi artık

larının taksitlendirilmesi hakkında (1/49) 70 
53. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain 

Andlaşması ve Mödisvivendi akdetmiş Dev
letler mallarından bazıları için giriş genel 
tarifesindeki resim hadlerinde idirmeler 
yapılması hakkında (1/50) 70 

54. — Türkiye - Fransa Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile Mödüsvivendi ve Ek
lerinin onanması hakkında (1/35) 18 

55. — Türkiye - Yunanistan Ticaret ve 
ödeme Anlaşması ile bağlantılarının 20 
Aralık 1946 tarihine kadar üç ay daha uza
tılması hakkında (1/36) 18 

56. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/28) 2 

57. — Yargıçlar Kanununa ek kanun 
tasarısı (1/64) 130 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında (1/15) 74,116,117:120 

TEKLİFLER 
Antalya [Uasih Kaplan] 
1. — Genel Müfettişlik teşkiline dair 

olan 1164 sayılı kanununa ek kanun tek
lifi (2/İ5) 126 

Hatay [Gl. Eyüp Durukan] 
2. — Askerî fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandiğı hakkındaki kanunda deği
şiklik yapılmasına dair (2/11) 2 

Mardin [Gl. Kiazirn Sevüktekin] ve 
Ankara [Gl. Naci Tınaz] 

3i — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 3337 sayılı kanunla değiştirilen 48 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/13) 

Seyhan [Kasım Gülek] 
4. — Motorlu nakil vasıtaları gümrük 

resimlerinin indirilmesi hakkında (2/14) 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
5. — ölçüler Kanununun bazı madde^ 

lerinde değişiklik yapılmasına ve Belediye 
Vergei ve Resimleri Kanununun 17 nci mad
desinin kaldırılmasına dair (2/12) 

54 

74 



TEZKE AEXI£XV 

Sayfa 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Karışık 
1. — Başbakanlık 1940 ve 1941 yılları 

ayniyat kesinhehap cetvelinin gönderildiği 
hakkında (3/35) 

• 2. — Başbakanlık 1942 yılı ayniyat ke-
sinhsap cetvellerinin gönderildiğine dair 
(3/36) 

3. — Başbakanlık Dairesiyle Devlet Ba
sımevi ve Arşiv Dairesinin 1939 yılı de
mirbaş icmal cetvellerinin gönderildiği hak
kında (3/34) 

4. — 1942 yılı Millî Korunma bilan
çosunun gönderildiğine dair (3/23) 

5. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1939 
yılı ayniyat kesinhesap cetvelinin gönderil
diği hakkında (3/44) 

6. — İçişleri Bakanlığı mrkez kurulu
şuna eklenen kadronun kaldırıldığı hak
kında (3/45) 

130 

130 

130 

130 

131 

yapılan soruş-
51,55:68 

1. — Tekel idaresinde 
turma hakkında (3/15) 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/31) 126 

Onanma istekleri 
1. — Adalet Bakanlığı merkez kurulu

şuna eklenen kadrodaki değişikliğin onan
masına dair (3/33) 130 

2. — Devlet eliyle zirai işletmeler kurul
masını sağlamak için Tarım Bakanlığına 
bağlı Zirai Kombinaların merkez ve taşra 
kuruluş kadrosunun onanması hakkında 
(3/37) 130 

3. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş 
olan (Ticari ve malî anlaşmalar görüşme 
kurulu) kadrosunun onanması hakkında 
(3/38) 130 

4. — Dışişleri Bakanlığında kurulan 
(Ticari ve malî anlaşmalar görüşme kuru
lu) kadrosunda yapılan değişikliğin onan
ması hakkında (3/39) 130 

5. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş 

olan sipariş merkezi bürosu kadrosunun 
onanması hakkında (3/40) 

6. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş 
olan sipariş merkezi bürosu kadrosunda 
yapılan değişikliğin onanması hakkında 
(3/41) 

7. — Ekonomi Bakanlığı merkez kuru
luş kadrosuna yapılan bazı eklerin onan
ması hakkında (3/42) 

8. — Ekonomi Bakanlığına bağlanan 
«kâğıt ve matbuayı düzenleme» bürosunda 
yapılan değişikliğin onanmasma dair (3/43) 

9. — Millî Korunma dâvalarmı görmek
le görevlendirilen hususi ve asliye mahke
melerine verilen ödenekten yapılan ödeme
leri incelemek üzere kurulan büro kadro
sunun onanması hakkında (3/46) 

10. — Ticaret Bakanlığı merkez kuru
luşuna eklenen kadrodaki değişikliğin onan
ması hakkında (3/47) 

11. — Ticaret Bakanlığı merkez kuru
luşuna eklenen müfettiş kadrolarındaki 
değişikliğin onanması hakkında (3/48) 

12. — Ticaret Bakanlığı merkez kuru
luşuna eklenen kadronun onanmasına dair 
(3/49) 

13. — Yargıtay'da kurulan hususi daire 
kadrosunun onanmasına dair (3/50) 

Sayfa 

;:;|3pv 

130 

130 

130 

131 

131 

131 

131 

131 

ölüm cezaları 
1. — Emirdağ'ın Aslanlı köyünden 

Şükrüoğlu Ali Çelik'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/30) 126 

2. — Sungurlulu Dursunoğlu Vahit 
Kahraman'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/24) 18 

Yorum istekleri 
• • 1. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
ve 8 nci maddelerinin yorumlanması hak* 
kında (3/26) 70 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin 
verilmesine dair (3/25) 55 

(3/27) 71 
(3/51) 131:132 



- e -
Sayfa 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — 1941 yılı kesinhesabma ait genel 

uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/28) 122 

2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1941 kesinhesabma ait uygunluk 

Sayf 
bildiriminin sunuluduğuna dair (3/32) 130 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1941 yılı kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/29) 122 

1 nci Birleşime ait 
2 nci » » 
3 ncü » » 
4 ncü » » 

TUTANAK ÖZETLERÎ 
8 

18 

54 

70 

5 nci 
6 ncı 
7 nci 
8 nci 
9 ncu 

Birleşime ait 
» » 
» » 

» » 

DÜZELTlŞLER 
Altıncı Birleşim tutanak dergisinde aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır: 

Sahife Sütün Satır Yanlış Doğru 

80 22 BAŞKAN — Efen- BAŞKAN — Efen
dim, İçtüzük'ün 27 dim, İçtüzük'ün 150 
nci maddesinde... nci maddesinde... 

74 
104 
122 
126 
130 



Söz Alanlar 

Sayfa 
P. Apaydın (Kayseri) - îl genel mec

lisleri seçimi münasebetiyle idare âmir ve 
memurlariyle jandarma tarafından yurd-
daşlara yapıldığı ileri sürülen cebir ve 
tazyik hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi dolayısiyle sözleri 

H. F. Ataç (Gümüşane) - Tekel 
idaresinde yapılan soruşturma hak-

48 

kında Başbakanlık tezkeresi ve Beş kişilik 
Komisyon raporu münasebetiyle sözleri 

Sayfa 

59 

R. Aydınlı (Denizli) - Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünde yapıldığı ileri 
sürülen yolsuzluk ve petrol arama işleri 
hakkındaki sözlü soru önergesi münasebe
tiyle sözleri 77,80,87 

B 
O. S. Barlas (Gazianteb) • Denizli 

Milletvekili Reşat Aydınlı 'mn Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünde yapıldığı ileri 
sürülen yolsuzluk ve petrol arama işleri 
hakkındaki sözlü önergesi münasebetiyle 
sözleri 80 

— Tekel İdaresinde yapılan soruşturma 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Beş ki
şilik Komisyon raporu münasebetiyle söz
leri ' 55,59,65,66 

T. B. Balta (Ekonomi Bakanı) 
- Denizli Milletvekili Reşat Aydınlı'nm 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde ya
pıldığı ileri sürülen yolsuzluk ve petrol 
arama işleri hakkındaki sözlü soru önerge
si münasebetiyle sözleri 75,81 

P. A. Barutçu (Trabzon) - Tekel 
idaresinde yapılan soruşturma hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Beş kişilik Ko
misyon raporu münasebetiyle sözleri 57,59,66 

B. K. Çağlar (Erzincan) - Afyon 
Karahisar Milletvekili Ahmed Vezir-
oğlu'nun, halktan usulsüz olarak alınan 
paralarla köylülere verilecek odun ve ke

reste ve Dinar Belediyesince kasaba hal
kında dağıtılması gerekli petrol hakkında
ki sözlü sorusu münasebetiyle sözleri 108,109 

F. F. Düşünsel 
Başkanlık Divanına 

(Bingöl) - Meclis 
seçilmesi münase

betiyle kendisi ve arkadaşları adına söz
leri 
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Sayfa 
K. Gülek (Seyhan) - Denizli Millet

vekili Beşad Aydınlı 'nın Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünde yapıldığı ileri sürülen 

Sayfa 
yolsuzluk ve petrol arama işleri hakkın
daki sözlü soru önergesi münasebetiyle 
sözleri 77 

1 înönü (Cumhurbaşkanı) - Bi rinci Toplantıyı açış münasebetiyle sözleri 

K 
K. Karabekir (İstanbul) - Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi mü
nasebetiyle sözleri 5 

H. N. Keşmir (Maliye Bakanı) -
Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un, 
Türk parasının dış kıymeti üzerine Hü
kümetçe alınan son kararın memleketin 
ticari, iktisadi ve malî konuları üzerin
deki tepkilerine dair söz]ü soru önergesi 
münasebetiyle sözleri 20.29,32,39 

R. Koraltan .(İçel) - Afyon Kara-
hisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, 
halktan usulsüz olarak alman paralarla 
köylülere verilecek odun ve kereste ve Di
nar Belediyesince kasaba halkına dağıtıl
ması gerekli petrol hakkındaki sözlü so
ru önergesi münasebetiyle sözleri 104,108 

— Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'
un, Türk parasının dış kıymeti üzerine 
Hükümetçe alman son kararın memleke
tin ticari, iktisadi ve malî konuları üze

rindeki tepkilerine dair sözlü soru önerge
si münasebetiyle sözleri 4'i 

— Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'-
m, il genel meclisleri seçimi münasebe
tiyle idare âmir ve memurlariyle, jandar
ma tarafından yurttaşlara yapıldığı ileri 
sürülen cebir ve tazyik hakkında ne dü
şünüldüğüne daiı' sö/iü ı-oru önergesi mü
nasebetiyle sözleri 50 

F. Kurdoğlu (Tarım Bakanı) - Af
yon Karahisar Milletvekili Ahmed Ve
ziroğlu'nun, halktan usulsüz olarak alı
nan paralarla köylülere verilecek odun ve 
kereste ve Dinar Belediyesince kasaba 
halkına dağıtılması gerekli petrol hak
kındaki sözlü sorusu münasebetiyle sözleri 90, 

107,108 
Dr. F. Kurtuluş (Rize) - Tekel ida

resinde yapılan soruşturma hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve beş kişilik Ko
misyon raporu münasebetiyle sözleri 57 

A. Oğuz (Eskişehir) - Türk parası
nın dış kıymeti üzerine hükümetçe alman 
son kararın memleketin ticari, iktisadi ve 

malî konuları üzerindeki tepkilerine dair 
sözlü soru gnergesi münasebetiyle sözleri 27, 

29,39 



M. ökmen (Barbakan Yardımcı
sı ve Derlet Bakanı) • Tekel idaresinde 
yapılan soruşturma hakkında Başbakan-

— * 

Sayfa Sayfa 
lık tezkeresi ve Beş pjalîk Köaıfeyt>n ra
poru münasebetiyle s&2İeri 66,67 

R. Peker (Başbakan) - Eskişehir 
milletvekili Ahmet Oğuz'un, Türk parası
nın dış kıymeti üzerine Hükümetçe alı
nan son kararın memleketin ticari, ikti

sadi ve malî konuları üzerindeki tepkile
rine dair sözlü soru önergesi münasebe
tiyle sözleri. 

S 

E. Sazak (Eskişehir) - Tekel İda
resinde yapılan soruşturma hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Beş kişilik Komis
yon raporu münasebetiyle sözleri. 65,67 

N. S. Sılan (Tunceli) - Afyon Ka
rahisar Milletvekili Ahmet Vezir-
oğlu'nun, halktan usulsüz olarak alman 
paralarla köylülere verilecek odun ve 
kereste ve Dinar Belediyesince kasaba 
halkına dağıtılması gerekli petrol hak
kındaki sözlü soru önergesi münasebe
tiyle sözleri. 113 

R. Ş. Sirer (Millî Eğitim Bakanı) -
Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 
Veziroğlu'nun, halktan usulsüz olarak 
alınan paralarla köylülere verile
cek odun ve kereste ve Dinar belediyesin
ce kasaba halkına dağıtılması gerekli pet
rol hakkındaki sözlü soru önergesi müna
sebetiyle sözleri. 88,104 

F. Sirmen (Rize) - Denizli Millet
vekili Reşad Aydınlının Maden Tetkik ve 
Arama Entitüsünde yapıldığı ileri sürülen 
yolsuzjuk ve petrol arama işleri hakkında 

ki sözlü soru önergesi münasebetiyle söz
leri. 82 87 

Ş. Sökmensüer (İçişleri Bakanı) -
Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Ve
ziroğlu'nun , halktan usulsüz olarak alı
nan paralarla köylülere verilecek odun ve 
kereste ve Dinar Belediyesince kasaba hal
kına dağıtılması gerekli petrol hakkında
ki sözlü sorusu münasebetiyle sözleri. 93,109, 

110,111,113,114 
— Kayseri Milletvekili Fikri Apaydının, 

1.1 genel meclisleri secimi münasebetiyle ida
re âmir ve memurla.riyle jandarma tara
fından yurttaşlara yakıldığı ileri sürülen 
cebir ve tazyik hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sözlü soru önergesi dolayısiyle söz
leri 43,50 

A. Sungur (Yozgad) - Kayseri 
Milletvekili Fikri A paydın'm İl genel 
meclisleri seçimi münasebetiyle ida
re âmir ve memurla riyle jandarma tara
fından yurttaşlara yapıldığı ileri sürülen 
cebir ve tazyik hakkımla ne düşünüldüğü
ne dair sözlü soru önergesi dolayısiyle söz
leri. 50 
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Sayfa 
müsj gerekli petrol'hakkındaki sözlü s3ru-
önergesi münâsebetiyle' sözleri. 95,107,lÖ8rîJ09, 

.:;!--. •• --'..'•:'• -* 110,111,113,114,11(3 

I 

Sayfa 
A. Veziroğlu (Afyon Karahisar) -

Halktan usulsüz olarak olman paralarla 
köylülere verilecek odun ve kereste ve Di
nar Belediyesince kasaba halkma dağıtıl-


