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BAKANLAR KURULU 
Sayfa 

1. — Avrupa Dışişleri Bakanları İk
tisadi İş Birliği Konseyine Türkiyeyi 
Temsöfcn giden Dışişleri Bakanı Necmet
tin Sadak'm dönüşlüne kadar kendisine 
Devlet Bakanı Cemil Said Barlas'm ve
killik edeceği (3;/508) 981 

2. —• Bayındırlık Bakanı Şevket Ada-
lan'm, Eskişehir sel baskını hakkında dê  
meei 221:222 

3. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Nihat Erim'e Devlet Bakanı Ce
mil Said Baslas'm vekillik etmesi (3/495) 

Sayfa 

223 

4. — İstanbul Milletvekili Senini Yü
rüten'in, Çine İlçesinin Abat Köyünde 13 
vatandaşa yapılan işkence hakkında, Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesi 
(4/211) 595,685,705:707 

DEMEÇLER 
1. — Bayındırlık Bakanı Şevket Ada-

lan'ın, Eskişehir sel baskını hakkında 221:222 
2. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'-

m Eskişehir sel felâketi hakkında 307 

KANUNLAR 
No. Sayfa 

5562 — tş ve İşçi Bulma Kurumu Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun 11:12 

5563 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1)' sayılı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 18:19 

5564 — .İş Kazalariyle Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortalan hakkında
ki Kanunun bâzı maddeeMnin de
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında Kanun 21:28 

5565 -— tşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun -bâzı maddelerinin değiştiril-

' meıi ve bu kanuna bâzı< maddeler 
eMep&esi hakkında Kanun 29:32 

5566 w-.-Tlpâce.' ve zaviyelerle türbelerin 
şeddine ve türbedarlıklarla birtakım 
uavaniarm meni ve lağvına dâir olan 

No. Sayfa 
677 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun 34:3# 

5567 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 8:9,15, 

39,58:61 
5568 — Devlet Orman İşletmelerince ve 

ikereste fabrikalannca yapılmış olan 
harcamalara ait 1945 - 1946 takvim 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı
nın onanması hakkında. Kanun 9:10,15^ 

39,62:6$ 
5569 — Belediye G&lirleri Kanununun 5385 

sayılı Kanunla değiştirilen 28 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 10,15,39,66:60 

5570 — Kadın Ticareti namiyle anılan ci
nai ticarete karşı müessir bir himaye
nin sağlanması maksadiyle imzalan
mış bulunan Milletlerarası Anlaşma 
üie kadın ticaretinin zecren men'ine 



Wo. Sftjrf* 
dair imzalanmış olan, Milletlerarası 
Sözleşmeyi değiştiren protokol ve eki
nin onanmasına dair Kanun 10,15, 

39,70:73 
5571 — Müstehcen neşriyat tedavülünün 

zecren men'ine dair imzalanmış olan 
anlaşmayı değiştiren protokol ve eki
nin onanmasına dair Kanun 11,28,39,74:77 

5572 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü bölümlerin
de değişiklik yapılması ve kadastro 
mahkemeleriyle gezici mahkemelerin 
kaldırılması hakkında Kanun 12:14,28,39, 

78:81 
5573 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Kuruluş ve Memurları Kanununa bâ
zı hükümler eklenmesine ve 4258 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin 
değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 14:15,28,39, 

82:85 
55,74 — Türkiye Hükümeti ile Yunanistan 

Hükümeti arasında akdedilen Veteri
ner Sözleşmesinde değişiklik yapılma-

' sı için teati olunan mektupların onan
ması hakkında Kanun 15:16,2&,39,86:89 

5575 — i l Aralık 1946 tarihli New - York 
Protokolü ile hükümleri değişen Ce
nevre Anlaşması hükümleri içerisine 
girmiyen uyuşturucu maddelerin 
Milletlerarası Kontrole tâbi tutulma
sına dair olan Paris Protokolünün 
onanması hakkında Kanun 16,29,39,90:93 

5576 — iller Bankası Kanununun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 17,29,39,94:97 

5577 — Türkiye ile Suriye arasında Buğ
day satışı hakkında teati olunan mek
tupların onanması hakkında Kanun 17:18, 

29,39,98:101 
5578 — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve 

ödeme Anlaşmalarına merbut mek
tuptaki listenin değiştirilmesi için ; 

yapılan Anlaşmanın onanması hak
kında Kanun 18,29,39,102:105 

No. Sayfa 
5579 — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 

kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadrolar- eklenmesi hak
kında Kanun 19:20,29,39,106:109 

5580 -— Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohum
luk verilmesi hakkındaki Kanunun 3 
ncü- ve 11 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun 20:21,29,30,110:113 

5^81 — Atatürk Anıt - Kabri inşasına dair 
olan 4677 sayılı Kanuna ek Kanun 28:29, 

34,40,114:117 
5582 — Marshall Plânı (Avrupa Kalkın

ması Programı) çevresi dâhilinde elde 
edilecek yardımların Bütçe ve Hazine 
hesaplarına intikal şekline ilişik Ka
nun, 32:33,37,40,118:121 

5583 — Hazinece özel teşebbüslere kefalet 
edilmesine ve döviz taahhüdünde bu
lunulmasına dair Kanun 34,37,40,122:125 

5584 — Posta Kanunu 40:57,129:130,135,154 
167:170 

5585 — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı 
geçici maddeler eklenmesine dair 
Kanun 201:202 

5586 — Erzincan ve Erzurum Belediyeleri
ne 4126 sayılı Kanunla ikraz edilen 
(3 300 000) liralık borcun terkini 
hakkında Kanun 173,202,205,209,210:213 

5587 — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
ithal olunacak hububat ve unun Güm
rük Vergisiyle Rıhtım Resminden 
muafiyeti hakkında Kanun 173,202:203, 

205,209,214:217 
5588 — İstanbul'da intişar eden Rumca 

Hronos Gazetesi sahibi, müdürü ve 
yazı işlerini fiilen idare eden îstav-
ros Zervopulos 'un hükümlü olduğu 
cezanın affı hakkında Kanun 141,233 

5589 — Yabancı memleketlerle geçici ma
hiyette Ticaret Anlaşmaları ve Mo-
düs vivendiler akdine ve bunların 
şümulüne giren maddelerin gümrük 
resimlerinde değişiklikler yapılma-



No. Sayfa 
sına ve anlaşmaya yanaşmıyan dev
letler muvaredatma karşı tedbirler 
alınmasına yetki verilmesine dair 
olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılması hakkında Ka
nun 141:142,223 :224 

5590 — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ti
caret Odaları», «Sanayi Odaları», 
«Ticaret Büroları» ve «Ticaret ve 
Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları» ye «Ticaret Borsa
ları» birliği Kanunu 142:154,155:162, 

173:174,224:249 
5591 — Makina ve Kimya Endüstrisi Ku

rumu Kanunu 162:166,174:193,249:256, 
256,256:259 

5592 — Askerî Hastabakıcı Hemşireler 
hakkındaki Kanunun ikinci ve altın
cı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun 263,321:322 

5593 — Hava taarruzlarına karşı korun
ma Kanununa ek Kanun 263,323:324 

5594 — Erzincan'da yaptırılacak mesken
ler hakkındaki 5243 sayılı Kanunda 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair Kanun 135:141,317 i319,324,336, 

349:352 
5595 — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na ek Kanun 263,319:321,324,336,353:356 

5596 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında imza edilen anlaş
ma gereğince temin edilen paraların 
kullanılmasına dair Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri Hükümeti arasında im
zalanan Anlaşmanın onanması hak
kında Kanun 5,263,322,324,336,349,357 :360 

5597 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yugoslavya Federatif Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasında imzala
nan Yugoslavya'daki Türk emlâk 
ve menfaatlerinin tazminine mütaal-
lik protokol ve eklerinin onanması 
hakkında Kanun 263,322:323,324,336. 

361:364 

No. Sayfa 
5598 — Birleşmiş Milletler Genel Kuru

lunca kabul edilen «Birleşmiş Millet
lerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine pa-
ir Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin katılması hakkında Ka-

. nun 276:277,417:418,424,425,437,452: 
' 455 

5599 — Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil 
memleketler ve Amerika Birleşik 
Devletleriyle akdolunan anlaşmalar 
gereğince yurda ithal olunacak mal
ların menşelerinin tesbiti hakkında 
Kanun 221,277,418,424,425,437,456:459 

5600 — Köy inşaatı dolayısiyle köylülerle 
muhtarlardan aranılan Kazanç ver
gilerinin silinmesi hakkında Kanlun 221, 

278:279,418:419,424,425,43J,460:463 
5601 "— İsparta Gülyağı Fabrikasının Te

kel İdaresince İsparta Belediyesine 
devri hakkında Kanun 221,2791:281,419, 

424,425,437,464:467 
5602 — Tapulama Kanunu 199,440:450,472 : 

495,497,499,509:512 
5603 — Köy okulu, öğretmen evi, köy 

sağlık memurları ve ebeleri evleri in
şa ettirilmesi hakkındaki 5210 sayılı 
Kanuna ek Kanun 367,500:501 

5604 — Denizyolları işletmesi hakkındaki 
2239 sayılı Kanunun bâzı maddeleri- • 

- nin değiştirilmesine dair Kanun \ 411, 
501:502 

5605 — Ordu mensuplariyle Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalı
şanlara birer er tayını verilmesi hak
kındaki Kanuna ek kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair ita
mın 411,531:532 

5606 —• Kars İli ile Bayazıt, Erzurum;ve 
Çoruh illerinin bâzı parçalarında mu
hacir ve sığıntıların yerleştirilmesine 
ve yerli çiftçilerin topraklandınlma-
sma dair olan Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 263,502:503, 

506,508,513:516,519,530,544;562:565 
5607 — Muhasebei Umumiye Kanununa 

ek Kanun 263,521:522,530,545|566:569 
5608 — Gümrük Tarifesi Kanununu değiş

tiren 2255s,ayılı Kanuna bağlı cetvel-
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No. Sayfa 

lerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 307,522:53O,538,545,570:573 

5609 — Subay ve Askerî Memurların Ma
aşlarına dair olan 4989 sayılı Kanu
nun birinci maddesi ile 4600 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici mad
deler eklenmesine dair Kanun 411,546: 

555,557,561,574:577 * 
5610 — 1946 yılı rekoltesi tütünümüzden 

İsviçre'ye yapılacak ihracata muka
bil aynı tutarda bâzı emtianın İsviç
re'den memleketimize ithali için ya
pılan Anlaşmanın onanması hakkın
da Kanun 367,530:531,555,557,561,578:581 

5611 — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici mad
deler eklenmesine dair Kanun 415,532: 

545,545 ;555,557,596:598 
5612 — Ereğli Kömür Havzasındaki Ocak

ların Devletçe İşletilmesi hakkında
ki 3867 sayılı Kanunun onuncu mad
desine iki fıkra eklenmesi hakkında 
Kanun 411,598:600 

5613 — Toprak ve İskân İşleri Genel mü-
dürlüklerinin'birleştirilmesi hakkın
da Kanun 263,519:521,595 =596,600,626, 

628:631 
5614 — Abant Gölü çevresinin Bolu Özel 

İdaresine temlikine dair Kanun 411,601 : 
612,613,626,632:635 

5615 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yugoslavya Federatif Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasında Ankara '-
da imzalanan Modüs Vivendi ile Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ve ekle
rinin onanması hakkında Kanun 4,41], 

612,623,626,627,636:639 
5616 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü "Memur ve 
Hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 
2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılmasına ve 
2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek- ı 
lenmesine dair Kanun 471,679:681,695: 

705,707,713:714,764:767 
5617 — Hayvan hırsızlığının men'i hak

kında Kanun 471,729 :735,735 :760 

No. Sayfa 
5618 — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın

daki 4753 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler ve gemici madde
ler eklenmesine dair Kanun 281:303,30.'), 

324:336,.f>36 :348,368 :392,392 :407,419 :437, 
437 :440,496 :499,499 :500,555,556 -561,707 :713 

714:723,760,763,768:771 
5619 — Gedikli Erbaş Kanunu 129,642,781, 

787,807,887,890 
5620 — Hafta Tatili Kanununun 4 ncü 

ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanunu değiştiren 3062 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 519,822:823 

5621 —• Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, 28 nci maddesinin kaldırılma
sına ve bu kanuna iki geçici madde 
eklenmesine dair Kamın 585,825:829 

5622 — Sayımlar Kanunu 585,829:831 
5623 - - Tarım Bakanlığına bağlı bâzı 

okul ve kurumların idaresi hakkın
daki kanununa ek Kanun 643,832:833 

5624 — Sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların aylık
ları hakkındaki Kanunun birinci 
maddesine bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun 4,643,833 

5625 —• Tapu harçları Kanununa ek Ka
nun 199,643,834:835 

5626 — Hava sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki 
Kanuna ek Kanun 643,837 

5627 — Siyasal Bilgiler Okulunun Siya
sal Bilgiler Fakültesi adiyle Ankara 
Üniversitesine katılması hakkında 
Kanun 585,844:852 

5628 — Türk Tütün Ortaklığı Kanunu 471,787: 
807,808:822,838,852,891:894 

5629 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
ve 4644 sayılı kanunlara bağlı (1) 
sayılı cetvellerin İstatistik Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapıl
ması ve İstatistik Genel Müdürlüğü
nün salâhiyet ve vazifeleri hakkın
daki 1554 sayılı Kanuna iki madde 



&b. âayfıı 
ektenmesi hakkında Kanun 585,823:824, 

838,852,886,895 :898 
5630 — Millî, ırki, dinî kütleleri kısmen 

veya tamamen imha suçunun «Gen-
ocide» önlenmesi ve cezalandırılması 
hakkındaki sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin de katılmasınm 
OKâmaasma dair Kanun 199,585,824:825, 

838,852,885,899 :9Ö2 
5631 — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Dışişleri Bakanlığı kısmını 
değiştiren 4665 sayılı Kanuna 
ek Kanun 470,642,835,838,852,903:906 

5632 —'Mîllî Kütüpane kuruluşu hakkın
da Kanun 643.835:836,838,852,886,907:910 

§633 — Temsil ödeneği hakkındaki Kanu
na ek Kanım 585;643,837:838,852,911:914 

5634 —• Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât 
ve Vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı 

"Kanunda bâzı değişiklikler yapılma^ 
sına dair olan 3665 sayılı Kanuna ek 
Kanun 220,642,838:844,845,852,915:918 

5635 -— Muhasebei Umumiye Kanununun 
109 neu maddesinin «H» fıkrasının 
kaldırılması hakkında Kanun 263,648, 

854:855 
5636 — Yüzbaşı Tevfik Gülçür'ün hü

kümlü bulunduğu cezanın affı hak
kında Kanım 643,855:856 

5637 — Yüzbaşı Mithatoğlu Şakir Al-
tan'm, hükümlü bulunduğu cezanın 
affı hakkında Kanun 643,856 

5638 — Nallıhan Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Remzi Mahmutoğlu'nun hü
kümlü bulunduğu cezanın affı hak
kında Kanun 643,856:857 

5639 — Av Vergisinin kaldırılmasına dair 
Kanun 307,780,852,853:854,867,881,919:922 

5640 — Amerika Birleşik Devletleri Eko
nomik îş Birliği İdaresinin teknik 
yardım fonundan faydalanmak sure
tiyle getirileeek personele ödenecek 
dolar tahsislerine ait olmak üzere 
Amerika Büyükelçiliği ile mektup 
teatisi suretiyle varılan Anlaşmanın 
onariMası hakkında Kanım 220,642,855, 

867,881,923:926 

No. âmi^ 
1641 — 5§26 sayılı Kammla osan&n Akı-

lasmaya ait Amerika Birleşik Devl^t-
teri Myükelçili t i ' itt^ttubi^um &çüp-
cti f&rasıam Mrteci c t o ^ i n i n 4e-
ğlştMlaaıesi hakkında Ka&un to,643, 

857:858,867,881^27:930 
5642 — Meslekî r e teknik okullar açılması 

ve Mevcutların Myfttul«&esi fcaktaiı-
daki Kanuna ek Kanun 643,85a$67,«81, 

>31:934 
5643 — Gaiıarfök Tarifesi Kamsamaa bağlı 

g ioş gfcn«l tarifesi cetvelinde de | i -
f ikîMer yapılma*! hakkında Kasak 643, 

860:866,867,881,035:937 
5644 — Suşehri Belediye B a k a n ı Müştajk 

Mutlu ve Belediye Eneüiaeai üye*^-
rinden İsmail Kutlu ve Galip Do$-
ruyol'un hükümlü bulundukları ce
zalarının affı hakkında Kanun 685,Ş52:955 

5645 — İstanbul Barosu avukatlarından 
Saip Şevket Korasan'm hükümlü ol
duğu cezanın affı hakkında Kanun f80,955 

5646 — Ankara - Çankırı Caddesi Maliyje 
Meslek Okulu sokak No. 25 de mu
kim Jandarma Başgediklisi Bayraıh 
Eralp 'm hükümlü olduğu cezanın a^-
fı hakkında Kanun ?80,956 

#647 — Turizm müesseselerini teşvik Ka
nunu 199,222:223,471,944#46,9J$#S1, 

10^1:1054 
5648 — Bina Vecgisi Kanununun 4 &oü 

madesinin* değiştirilmesine dair Kah 
nun 199,222 £23,471,947,956,98^,1055: 

| 1 0 5 8 

5649 — İktisadi Bukran Vergisi EanunUf 
nun birinei maddesine bir fıkra «ki 
lenmesine dair Kanun 199,222:223,471, 

947 ̂ 48^5^981405^ :1061 
5650 — Arazi Vergisi Kanununun 3 ncii 

maddesine bir fıkra eklenmesine daft 
Kanun 199,222:223,471,948,9&,981, 

1 0 6 ^ 0 6 6 
5651 — Gürarök Kanununun 17 mi m a d | 

desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
Kanun 471,519,948:949£56*Ö81,İÖ6? :1070 

Halk Bankası ve halk 
hakkındaki Kannattn bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Kanuna 

5652 



No. Sayfa 
bir madde eklenmesine dair Kanun 199, 

643,949:951 
5653 — Orman Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair Ka
nun 685,956:978,993,1037,1075:1078 

5654 — Pasaport Kanununa bir madde ek
lenmesine dair Kanun 220,685,985:986 

5655 — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun 262,685,989: 

996,1050 
5656 — Belediye Kanununa bâzı maddeler 

eklenmesine dair Kanun 220,780,1008:1010 

5657 — Köy okulları ve Köy enstitüleri 
teşkilâtına dair olan Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun 410,643, 

858:860,1010:1011 
5658 — Orman Kanununa bâzı maddeler 

eklenmesine ve bu kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair olan kanuna ek Kanun 780:781, 

978:981,982,993,1037,1079 :1087 

No. 
5659 

5660 

Sayfa 
— Atatürk Orman Çiftliği Müdür-
üğü Kuruluş Kanunu . 366,943,982-

984,993,1037,1083:1086 
— Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

nın dağıtacağı kârın Hazinece ikmali 
hakkında Kanun 471,643,984: 

985,993,1037,1087 -1090 
5661 — Yüksek öğrenim öğrenci yurtları 

ve aş evleri hakkındaki kanuna ek 
Kanun 410,685,986:988, 

993,1037,1093 .1094 
5662 — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 

revleri hakkındaki kanımda değişik-
kadrolariyle merkez kuruluş ve gö-
lik yapılmasına dair olan kanuna 
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 410, 

685,988:989,993,1037,1095:1098 
5G83 — Eskişehir'de sel baskınından zarar 

^Örenler için yaptırılacak meskenler 
hakkında Kanun 642,780,996:1008, 

1012,1037,1099:1102 
5o64 — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

A ve R işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 684,1011: 

1012,1037,1103:1106 

KARARLAR 
1690 — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 

Sadık Aldoğan'm milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında 685j, 

* 1015:1034,1050 
1691 — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 

Sadık Aldoğan'ın milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hak
kında 74,1034:1035,1:050 

1692 — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 
Sadık Aldoğan'm milletvekilliği do

kunulmazlığının kaldırılması hak
kında «,1035:1037,1050 

1693 — Türkiye Büyük Millet Meclisi seçi
minin yenilenmesi hakkında 1038:1046, 

1046,1107:1110 

1694 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
22 Mayıs 1950 Pazartesi günü saat 15 
te Olağanüstü toplanması hakkında 1046: 

1048 

ÖNERGELER 
Balıkesir [Emimttin ÇeUköz] 
1. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı 

Kanunun birinci maddesinin yorumlanma
sına dair olan Önergesinin geri verilmesi 
hakkında (4/201) 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünseli 
2. —- Gelir Vergisi Kanununun 11 nci 

368 

maddesinin yorumlanmasına dair (4/205) 471 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 99 ncu maddesinin yorum
lanması hakkında (4/196) 5,6 

Bursa [Muhittin Baha Pars] 
4. —- Uludağ'ın, mahdut ve muayyen 

yerlerinde inşaata müsaade edilmesi hak-
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Sayfa 

kındaki teklifinin gündeme alınmasına da
ir (4/215) 785:786 

Erzurum [Ol. Vehbi Kocagüney] 
5. —vMemur ve Hizmetlilere verilecek 

fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair olan Kanun teklifinin 
gündeme alınması hakkında (4/195) 5:6 

Eskişehir [İsmail Hakkı Çevik] 
6. — III numaralı Geçici Dilekçe Ko

misyonunun 15 . III . 1950 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2123 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair (4/206) 471 

Giresun [Ahmed Ulus ve iki arkadaşı] 
7. — Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 

1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2933 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/198) 221 

Hatay [Ol. Eyüp Durukan] 
8. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun 12 nci ve.bu kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 2 nci maddelerinin yorum
lanması hakkındaki önergesinin gündeme 
alınmasına dair (4/202) 411413 

İstanbul [Fuad Hulusi Demirelli] 
9. — Altıncı dereceye kadar olan me

murların yargılanacakları vazifeli mahke
menin Adalet Bakanlığınca tâyinine dair 
olan Kanun teklifinin gündeme alınması 
hakkında (4/217) 943 

İstanbul [Senihi YürütenJ 
10. — Çine İlçesinin Abak Köyünde 13 

vatandaşa yapılan işkence hakkında İçtü
züğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmasına dair (4/211) 595,685, 

705:707 
Kocaeli [îsmaÜ Bü§tü Aksal] 
11. — Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 

1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2331 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesinin geri verilmesi hak
kında (4/214) 781 

12. — Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 2889 sayılı Kararın Kamutayda görü
şülmesine 4air (4/200) 263 

13. — Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

Sayfa 
2927 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair, (4/208) 518 

14. — Dilekçe Komisyonunun 16 . II!. 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2931 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/207) '518 

15. — Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2973 sayılı Kararın Kamutayda görüsüll 
meşine dair (4/209) | 518 

Kocaeli [Sedad Pek] 
16. — Millî Korunma Kanununun 30 

ncu maddesinin yorumlanması hakkında 
(4/199) 263,264 

Konya [Tevfik Fikret May] ve Trab
zon [Faik Ahmed Barutçu] 

17. —Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçiminin yenilenmesi hakkında (4/220) ;1038: 

1046,110^:1110 
Mardin [Dr. Aziz Vras] 
18. — III numaralı Geçici Dilekçe Ko-

misyonunun 15 . III . 1950 tarihli Haftalık: 
Karar Cetvelindeki 2122 sayılı Kararın; 
Kamutayda görüşülmesine dair (4/210) 585 

Samsun [Hüsnü Çakır] 
19. — Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 

1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki! 
293Ş sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/203) 410:411 

20. — Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki; 
2935 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/204) ; 411 

21. — Dilekçe Komisyonunun 23 . II .• 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki I 
2968 sayılı Kararın Kamutayda görüşül-: 
meşine dair (4/213) - 780 

Seyhan [Ulaştırma Bakam Dr. Kemal 
Satır] 

22. — 2285 ve 2401 sayılı Kanunlarla 
İşletilmesi Cenup Demiryolları Türk Ano- ; 
nim Ortaklığına verilmiş olan DemiryoH 
işletmesinin Devlet Demiryolları ve Li- i 
manian İşletme Genel Müdürlüğüne Dev- jj 
ri hakkındaki 5391 sayılı Kanunun"geçici [ 
ikinci maddesindeki (Almakta oldukları ; 
aylıklar) tâbirinin 'yorumlanmasına dair 
(4/216) * i 807 



Sayfa 
&ivm[Qi. Fikri Tirks§] 
23. — Dilekçe Komisyonunun 23 . III . 

1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3009 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/218) 943 

Trabzon [Faik Ahmed Barutçu] ve 
Konya [fevfik Fikret Sılay] 

24. — Büyük Millet Meclisinin 8 nei 
dönem çalışmalarına son verilerek yeni 
Meclisin 22 Mayıs 1950 de olağanüstü top
lanmasına dair (4/221) 1046:1048 

Urfa [Vasfı GergerJ 
25. — 4936, 5017 ve 5027 sayılı kanun

larla \erilen tazminat ve ödeneklerden ne 
suretle vergi kesileceğinin yorumlanmasına 
dair olan önergesinin gündeme alınması 
hakkında (4/212) 686 

Zonguldak FNaim Kromcr ve Orhan 
Keyfi Orhon] 

26. — Eti Bank Kanununun 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
Kanun teklifinin geri verilmesi hakkında 
(4/197) 173 

Balıkesir IEmvnittin ÇeMköz] 
1. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı 

Kanunun birin el maddesinin yorumlanma-

Sayfa 
sına dair (4/1İ&) 368 

Denizli [Kemal Cemal Öncel] 
2. — Bilekçe Komisyonunun 23 . I I . 

1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
295p sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/194) 642 

Hatay [Gl. Eyüp Durukan] 
3. — Devlet Memurları .Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun 12 nci ve bu kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin yorumlan
ması hakkında (4/129) 411:413,643 

Kocaeli [tsmail Rüştü Aksal] 
4. — Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2331 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi (4/170) 781 

Samsun [Hüsnü Çakır] 
5. — Dilekçe ..Komisyonunun, 25 . II . 

1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1861 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/147) 8 

llrîa, [Vasfı Gerger] 
6. — 4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlar

la verilen tazminat ve ödeneklerden ne su
retle vergi kesileceğinin yorumlanmasına 
dair (4/91) 686,951 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —- Af Kanunu tasarısı hakkında 

(1/733) 471,612,613,623,623:626,645:668 
669:679,785,866 :867,867:881,1012:1015 

2. — Ankara - Çankırı Caddesi Maliye 
Meslek Okulu Sokak No. 25 de mukim 
Jandarma Başgediklisi Bayram Eralp 'm 
hükümlü olduğu cezanın affı hakkında 
(5/122') 780,956 

3. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Er-eğli Kömür Havzasındaki 
ocakların Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 
3867 sayjlı Kanunun 10 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesine. . dair K&nun teklifi 
hakkında (Mütalâa şakimde) . (2/133) 411, 

598:600 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri BüşünseTin, Hayvan Hırsızlığının Men'i 

hakkındaki 6 Nisan 1329 tarihli Kanunu 
Muvakkate bâzı hükümler eklenmesine dair 
Kanun teklifi hakkında (2/176) 471,729:760 

5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri Düşünsel ve iki arkadaşının, Avukatlık 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki 4359 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş ©lan 3499 sayılı Kanunun 3 ncü 
geçici maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun teklifi hakkında (2/203) 780 

6. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın
daki'7453 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair Kanun tasarısı ile 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tassak* 
çıoğlu'nün, yayla ve meraların kaderin, 
tüzel kişiliklerine tahsis; kılınması veya ka
mulaştırılmaları hakkındaki Kanun teklifi-

file:///erilen
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ne dair (1/315, 2/82) 199,209,256,281:303,303, 
324:336,336:348,368 .-392,392 .-407,419:424,424:437, 

437 =440,497,497:499,499 .-500,555,555:557.557: 
561,707:713,714:723,760,763,768:771 

7. — İskân ve Toprak İşleri Genel Mü
dürlüklerinin birleştirilmesi hakkında Ka
nun tasarısı ile Gümüşane Milletvekili Tah 
sin Tüzün'ün, Toprak İşleri,.'İskân ve Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüklerinin birleş 
tirilmesi hakkındaki Kanun teklifine dair 
(Mütalâa olarak) (1/534, 2/193) 263,503: 

506,506:508,519:521,595:596,600,626,628:631 
8. — İstanbul Barosu avukatlarından, 

Saip Şevket Korasan'ın hükümlü olduğu 
cezanın affı hakkında (5/124) 780,955 

9. — Midyat İlçesinden Isaoğlu 1319 
doğumlu Cebrail özcan'm hükümlü olduğu 
cezanın affı hakkında (5/123) 780,955:956 

10. — Nallıhan Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Eemzi Mahmutoğlu'nun hükümlü 
bulunduğu cezanın affı hakkında (5/120) 643, 

856:857 
11. — Orman Kanununa bâzı hükümler 

eklenmesine ve bu kanunun birinci madde
sinde değişiklik yaılmasma dair olan 4785 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı hakkında 
(1/320) 780:781,978 .-980,980:981,982,993, 

1037,1079:1082 
12. — Orman Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair Kanun tasarısı 
ile Balıkesir Milletvekili Eminittin Çelik-
öz'ün, Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifine dair (1/553, 2/114) 685,956:978,980, 

1037,1075,1073 
13. — Suşehri Belediye Başkanı Müş

tak Mutlu ve Belediye Encümeni Üyele
rinden İsmail Kutlu ve Galip Doğruyol'un 
Millî Korunma dâvalarına bakmaya yetkili 
Sivas Asliye Ceza Yargıçlığmca hükümlü 
bulundukları ikişer ay hapis, 60 ar İira. 
ağır para cezası ve 6 şar ay memuriyetten 
mahrumiyet cezalarının affı hakkında 
(5/121) ; 686,952 #55 

14. —C Tapulama Kanunu tasarısı hak
kında (1/358) 199,256,440:450,472:49,5,497, 

499,509:512 
15. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu-

Sayfa 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna gerici bir madde eklenme
sine dair Kanun tasarısı hakkında (Mü
talâa olarak) (1/632) 585;825:829 

16, —:, Yüzbaşı Mithatoğlu Şakir Al-
tan'm, hükümlü bulunduğu cezanın affı 
hakkında (5/119) ,643,856 

17. — Yüzbaşı Tevfik Gülçür'ün Hü
kümlü, bulunduğu cezanın affı hakkmjâa 
(5/118) 643,^55:856 

1. —Devlet Memumrlan Aylşklarmm 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayilı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile değişiklik 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında die-
ğişiklilj: yapılması hakkında Kanun tasarısı 
ile Devlet Memurları Aylıklarının Tevhjit 
ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kısımlarında değişiklik yapılmasına ve ka
dastro mahkemeleriyle gezici mahkemelerin 
kaldırılmasına dair Kanun- tasarısı hak
kında (1/101, 668) 12:14,28,39,78:81 

2. — istanbul'da yayınlanan Bumca 
Hronos Gazetesi sahibi, müdürü ve yazı id
lerini fiilen idare eden îstavro Zervopu-
los'un hükümlü olduğu cezanın affı hak
kında (5/116) . 141,223 

3. — Posta Kanunu tasarısı hakkında 
(Mütalâa şeklinde) (1/165) 40:57,129:130, 

135,154,167:170 
4. — özel teşebgüs müstahdemleri hak

kındaki Kanun tasarısının tümünü Adalet 
Komisyonuna havale edilmesine dair (1/666) 130: 

135 
5. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger '-f 

in, 4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlarla 
verilen tazminat ve ödeneklerden ne su-* 
retle vergi kesileceğinin yorumlanmasına) 
dair önergesi hakkında (4/91) 951 

ANAYASA KOMİSYONU BAPOOT 

1. -r-r- Samsun Mlletvekili Hüsnü Çakır'-
m, Dilekçe. Komisyonunun 25 . I I , 1949 
.tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1861 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine^ 
dair önergesi hakkında (4/147) 
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BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —~ Belediye Kanununun bâzı mâctde-^ 

leriyle 45f 3 ve 4(p7 'sayılı Hnüri îâr ın ' tal-
dırılması hakkında Kânun tasârisTîîe Sey
han Milletvekili Kasını Ener ve 4 arkada
şının," Belediye Kânununun bâzı madde-
lerinin değiştirilmesine ve' bâzı rrİaddeTeri-
hin kaldırılmasına dair Kanun telnifi 
hakkınca (Müîâİaa olarak) (1/638, 2/108) 585, 

831:S32 

1. — Atatürk Anıt - Kabir inşasına 
dair olan 46J7 sayılı Kanuna ek Kanun 
tasarısı hakkında (1/689) '28:29,34,40,114:117 

2. —""Erzincan'da yaptırılacak mesken
ler hakkındaki 5243' sayılı Kanuna ek Ka
nun tasarısına dair (1/641) 135:141,317:319, 

324,336,349:352 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
--':: ' : £ C ; : - - / - ' . f . ; . -' ~ •.••- •••• • ' : ' . » • - . : - '• 

1. —Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Eikonomik İş Şir^ğine dâhil mem
leketlerle akdplunan Borçlanma, Bağış, Öde
me ve Takas Anlaşmaları gereğince hariçten 
ithal olunacak mallardan menşe şehadet-
namesi aranmaması ye bunlara ahdî Güm
rük Resmi tenzilâtı uygulanması hakkın-
claki Kanun tasarısına dair (Î/£Ö3) 211,277, 

T! " 4İ8, |2yp,456:4^59 
2. --- Ankara Üniversitesi .Kuruluş kad

roları hakkındaki 52Ş,9 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısı hakkında (1/549) £63,319:321, 

324:336,353:356 
3. — Askerî Hastabakıcı Hemşireler 

hakkındaki Kanunun ? nci ye 6 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair K&nun taşarı-
sı hakkında (1/690)'" 263,321:322 

4. — Atatürk Orman Çiftliği Müdür
lüğü Görev ve Kuruluş Kanuı^ü tasarısı 
hakkında (1/751) 943,982:934,933,1037,1083: 

1086 
5. — Av Vergisinin kaldırılmasına dair 

Camın tasarısı hakkında (1/75P 7?0,852, 
1V "" A '" :853:85i4,867,881,919:922 

6. — 195i) yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) ye (R) işaretli cetvellerde' deglş^lik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına dair 

7. — Birleşmiş Milletiei- Genel Küruîün-

Sayfa 
ca 13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen 
ye üye devletlerin tasdikma sunulan «Bir
leşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyet
lerine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümetinin katılmasına dair 
(1/2.68) 2^1,276:277,417 :418,424,437,452:455 

8. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkında
ki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilin esine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu'nun, yayla ve meraların köylerin 
tüzel kişiliklerine tahsis kılınması veya 
kamulaştırılmaları hakkındaki Kanun tek
lifine Şair (1/315, 2/82)" 199,209,256,281:303,303, 

324:336,336:348,368:392,392:407,419 :424, 
424:437,437:440,496:497,497 :499,499 :500, 
oo5,555:557,557 :561,707:713,714:723,76ü, 

763,768:771 
9. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Ka-

zancıoğlu'nun, köy bütçelerinden yapıla
cak inşaat mütaahhitlerinden Kazanç ve 
Buhran vergileri alınmaması hakkındaki 
Kanun teklifine dair (2/119) 221,278:279, 

418;:419,424,437,460:463 
İÜ. — Çorum Milletvekili Hasene İlgaz 

ve iki arkadaşının, 3803, 4274 ve 4459 
sayılı Kanunların köy okulu, öğretmen evi," 
koy sağlık memurları ve ebeleri evleri in
şa et tir irmesiyle ilgili maddelerinin değiş
tirilmesi ve 5012 ye 5082 sayılı Kanunla
rın kaldırılması hakkındaki 5210 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair Ka
nun teklifi hakkında (2/210) 367,500:501 

11. - - Denizyolları İşletme Kanununun 
1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 
3 ncü maddesinin birinci fıkrasının. kaldı
rılması hakkındaki Kanun tasarısına da
ir (1/6Ş6) " 4İl,Şpi:502 

12. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü memur ye hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 
3173,':4620 yçf 5000 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Kanu
na, bazı maddeler eklenmesine dair kanjın 
tasarısı hakkında (1/713) 471,679:681,695: 

7-05,707,713:714,764:767 
13. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 ve 
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4644 sayılı IKanunlara bağlı; (1) sayılı cet
vellerin İstatistik Genel Müdürlüğü kıs
mında ^değişiklik yapılması ve İstatistik 
Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve Vazife
len hakkındaki 1554 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun ,tasa-v_ 
rısma dair (1/701) 58^823:824,838,852,886, 

895:898 
14. —• Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ve 1944 

• Malı yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı L işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısımlarının . değiştirilmesi hakkındaki 
4665 sayılı Kanuna ek JCanu_n tasarısına... 
dair (1/762) 642,835,838,852,886,903:906 

15. — Diyahetişleri Başkanlığı teşKilât 
ve vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı Kâ
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dâir 
olan 3665 sayılı Kanuna ek-Kanun tasarı
sı hakkında (1/747) 642,838:844,845,8527915: 

91S 
16. — Erzincan ve •ErzurumT belediye:e-

rlrie" 3 300 ÖO0 lira ikrazına dair olan 4126? 

sayılı Kâriunürî 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanun tasaris'ma dair 
(1/222) 173,202;2tfö,209',210:2İ3 

17. — Erzurum Milletvekili GL Vehbî 
KocagÜn'ey'în, memur ve müstahdemlere 
verileceSf fevkalâde zam hakkıiTdakı 4178 
sayılı Kânunıin 9 neti maddesinin uçürf-
cü fıkracının değiştirilmesi, hal&indaTu 
KÖûT teklifine dair (2/İ77) 36^4İ4J:4T7 

18. — Gectıfeli Erbaş ICanünû tasarısı 
ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Du-
şünsel'iri, Ordunun bilûmum sınıflarına 
mensup, gediklilerin maaş ve tezli h a r ı n 
daki Kaıiün teklifine Mf(l/1Û2r 2/2İ55) 64T: 

643/723 =729,760:763,763,763,772:775,781,787, 
807,887:890 

19. — Gümrük Tarif esi Kainunun«ı Jmğ-
lı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde bâzı de
ğişiklikler yapılmasına^ dair ,o]an ,Kanun .., 
tasarısı hakkında" (1/714) 64§,860:866,86p8^ 

J935-938 
20. — Halk Bankası ve Halk Sandıkla

rı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 

! Sayfa 
eklenmesinj,dair olan^ kanun ...tasarısı h^-.-***-* 
kında (1/759)1. jÖ3,949 :9U^ö£9âl,ip71 :İ07İ 

21. — Hgay^Mifietvekili ö l , Eyu£ iju-
rukan'ıri,^ Dgyl^tMemıırları Ayla^larııjın 
Tevhit ve Tjâdülüne dair olan 365^$ajjılı 
Kanunun 12 nci ve bu kanuna ek 4644 $a-
yılı Kanunun. 2 nci maddelerinin yoru^n-

643 
lanmaşı hakkındaki önergesine d$ir 

* « * * - • 
•m (V129) 

22. -—.Hava Müdafaa Genel Komutanlı-
ğmm ^ajdırümaşvıa^.air olan kanun^ ia> v̂ v 
sarısı hakkımda (1/691) 263£23:324 

23. — Hava sınıfı mensuplarına veriler. 
cek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayılı g^anuna ek kanun tasarısına diir'.^ ^.,, 
(1/643)' '• ,.., İ643;837 

24. —. iskân ve Toprak İşleri Geri el 
MüdürlüMerinin. birleştirilmesi , hakkınca 
Kanun tasarısı, ile Gümüşane Milletvekili 
Tahsin Tü^a'ün^ Toprak Işler^^Işkan^ 
Tapu yelCadastro Genel Müdürlüklerin|n 
birleştiriînıçşi haj^mdaki Kanun .̂ eklifijıe, .,., 
dair (1/534, 2/193) J^Ş$QÖ$Ş$Q8£W: 

_ . _ _ , ^ 2 ^ 9 1 ^ 6 ^ 2 6 ^ 6 2 8 : 6 3 1 
25. — İsparta Milletvekili Kemal Turan 

ve dört arkadaşının. İsparta Gül Yağı, Fato-
rikasınm Tekel İdaresince İsparta JBeledhfe-
sine^^vri hakkındaki Kanun teklifine dajir 
(2/222) ^.^ ^2^9^81,419,424,487^64:467 

26. — Kam İİiİhîtvekili Akif^Eyidoğ^n 
ve 5 arka4^ının^TKars İli ile Ağrıt Erzju-
runı ve Çoruh İllerinin bâzı parçalarınca 
muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi fe 
yerli cicilerin topra^ndırılması hakkıjtı-
daki 2502 sayılı Kanunun 6 nci ve 7 nci.. 
maddeleriıün degştirilmesjyp,e dair oh^^Jpar. ,_. v 
nun teklifi hacında, (2/6Û),, ^ a ^ ^ O S İ ^ 

^8,51^16,51^30,544 ^45,p2:56& 
27. —- Köy okulları, ve köy enştitülejri 

teşküâtına.dair olan 42J4: sayılı JCanuna b|ir 
madde eklenn^esi, hakkındaki Kajıun .taşa^b,. .,, , 
sına dair"(İ/759) ^ , , 643,&58;860,l(|o :1011 

28. —^Maliye Bakanlığı Kuruluş,ve Gö
revleri hakkındaki 299& sayılı Kanunen 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve tju 
Kanuna bâzı maddeler . eklenmeşinje., dajr . , 
olan Kanun tasarısı hakkında (1/751); 4$5.r98§+-

/ ; . . . ^3,993-9^6,1050 
29. — Manisa Milletvekili Kâmil Co -̂



- 1 2 -
Sayfa 

kunoğiu ve 3 arkadaşının, Temsil ödeneği 
hakkındaki 5027 sayılı Kanuna ek Kanun 
teklifine dair (2/236) 643,837:838,852,911:914 

30. — Meslekî ve Teknik Okullar açıl
ması ve mevcutların büyütülmesi hakkın
daki 4304 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı
na dair (1/698) 643,858,867,881,931:934 

31. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
Kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kânuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde bâzı kadrolar ek
lenmesi hakkındaki Kanun tasarısına dair 
(1/699) 5,19:20,29,39,106:109 

32. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasın,a dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin rasathane başlıklı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarıları ile Kars Milletvekili Tezer 
Taşkıran'rn Kanun teklifine dair (1/729, 
730, 760, 2/231) 685,988:989,993,1037,1095:1098 

33. — Millî Kütüphane Kuruluşu hak
kındaki Kanun tasarısına dair (1/720) 643,835: 

836,838,852,907:910 
34. — Muhasebei Umumiye Kanununa 

ek Kanun tasarısı hakkında (1/715) 263,521: 
522,530,545,566:569 

35. — Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 109 ncu maddesinin (D) fıkrasının 
kaldırılması hakkındaki Kanun tasarısına 
dair (1/753) 643,854:85,5 

36. — Ordu mensuplariyle Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek 478C sayılı Kanunun 1 
nfci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
Kanun tasarısı hakkında (1/692) 411,531:532 

37. — Orman Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve bu kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair olan 4785 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı hakkın
da (1/320) 780:781,978:980,980:981,982,993, 

1037,1079 :1082 
38. — Orman Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine dair Kanun ta-

Sayfa 
sarısı ile Balıkesir Milletvekili Eminittin 
Çeliköz'ün, Orman Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (1/553, 2/114) 685,956:978,980, 

1037,1075 :1078 
39. —• Sayımlar Kanunu tasarısı hak

kında (1/527) 585,829:83 i 
40. — Siyasal Bilgiler Okulunun «Si

yasi ve İktisadi ilimler Fakültesi» adı ile 
Ankara Üniversitesine katılması hakkm-
dai Kanun tasarısına dair (1/558) 585,763,844: 

845,845:852 
41. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna geçici maddeler ek
lenmesine dair olan Kanun tasarısı hak
kında (1/693) 411,532:544,545,596:598 

42. — Subay ve Askerî Memurların Ay
lıkları hakkındaki 3661 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 4989 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 4600 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici iki madde eklenmesi 
hakkındaki Kanun tasarısı hakkında 
(1/694) 411,546:555,557,561,574:577 

43. — Sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların aylıkları 
hakkındaki 4991 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı ile sürekli görevle yabancı 
memleketlerde bulunan memurların aylık
ları hakkındaki 4991 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun tasa
rısına dair (1/726, 1/756) 643,833 

44. — Tapu Harçları hakkındaki 1451 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı hakkın
da (1/741) 643,834:835 

45. — Tapulama Kanunu tasarısına 
dair (1/358) 199,256,440:450,472:495,497,499, 

509 :512 
46. — Tarım Bakanlığına bağlı okul 

ve kurumların idaresi hakkındaki 867 sa
yılı Kanuna ek Kanun tasarısı hakkında 
(1/617) 643,832:833 

47. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Er
sin Cezaroğlu'nun, tarım makineleri ve 
pulluklarla tarımda kullanılan her nevi 
aletler, araçlar ve bunların yedek parça
larından Gümrük Üesmi alınmaması hak-
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kındaki Kanun teklifine dair (2/211) 307,522: 
530,538,545,570:573 

48. — Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından 1950 yılı sonuna kadar ithal oluna
cak her nevi hububat ve unun Gümrük 
Resmiyle, Muamele Vergisi ve sair vergi 
ve resimlerden muaf tutulması hakkın- > 
daki Kanun tasarısına dair (1/670) 173,202: 

203,205,209,214:217. 
49. — Türkiye Sınai Kalkınma Banka

sının dağıtacağı kârın Hazinece ikmali 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/764) 643, 

984:985,993,1037,1087:1090 
50. — Türk Tütünleri Ortaklığı hak

kındaki Kanun tasarısına dair (1/663) 471,787 : 
807,808:822,838,852,891:894 

5 1 . . — Yüksek öğrenim öğrenci Yurt
ları ve Aş evleri hakkındaki 5375 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı hakkında 
(1/761) 685,986:988,993,1037,1091:1094 

1. — Atatürk Anıt - Kabir inşasına dair 
olan 4677 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında (1/689) 28:29,34,40,114:117 

2. — Devlet Çelik ve Kimya Endüstri
si Kanunu, tasarısına dair (1/639) 162:166,174: 

193,249:256,256:259 
3. —•'Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile değişik
lik ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun 
tasarısı ile Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü kısımlarında değişiklik yapılma
sına ve kadastro mahkemeleriyle gezici 
mahkemelerin kaldırılmasına dair olan 
Kanun tasarısı hakkında (1/101, 668) 12:14, 

28,39,78:81 
4. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/700) 16: 

17,18 :l!) 
5. — Erzincan'da yaptırıacak mesken-
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ler hakkındaki 5243 sayılı Kanuna ek Ka
nun tasarısı hakkında (1/641) 135:141,317: 

319,324,336,349:352 
6. — tiler Bankası Kanununun 22 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
Kanun tasarısı hakkında (1/702) 16:17,17: 

29,39,94:97 
7. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ile Bingöl Mil
letvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesine iki fıkra eklenmesine ve Bolu 
Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunun geçici mad
desinin kaldırılmasına ve bundan doğacak 
hakların tanınmasına ve Maaş Kanununa 
ek 4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine ve geçici maddesinin kal
dırılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair" olan Kanun teklifleri 
hakkında (1/460, 2/98, 131 ve 137). 201:202 

8. — Marshall Plânı (Avrupa Kalkın
ma Programı) çevresi dâhilinde elde edi
lecek yardımların bütçe ve Hazine hesap
larına intikal şekline ilişik Kanun tasarısı 
hakkında (1/680) 32:33,37,40,118:121 

9. — Muhtaç Çiftçilere- ödünç Tohum
luk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine i 
dair olan Kanun tasarısı hakkında (1/695) 20: 

21,29,39:40,110;:113 
10. — özel teşebbüsler tarafından ya

bancı memleketlerden yapılacak uzun va
deli borçlanmalara kefalet edilmesi ve 
gerekli döviz izninin verileceği hakkın
da taahhüde girişilmesi hususunda Maliye 
Bakanlığına yetki verilmesine dair olan 
Kanun tasarısı hakkında (1/637) 34,37,40, 

122^125 
11. — Sağlık ve Sosyal Yardim Bakan- j 

lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellere bâzı kadrolar eklenmesi hak
kında Kanun tasarısı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları 
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Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 
4258' sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinin 
değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/659, 
697) 14:15,28,39,82:85 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —• Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

iioğlu'nun, Hafta Tatili Kanununun 5 nci 
maddesini tadil eden 936 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki 3062 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kannu teklifi hak
kında (Mütalâa olarak) (2/188) 519,822:828 

1. — İşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki Kanun tasarısına dair (1/712) 29 :32 

2. — İş Kazalariyle Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları hakkındaki 
4772 sayılı Kanunla 5019 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 4772 
sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair olan Kanun tasarısı hakkında (1/665) 21:28 

3. — îş ve İşçi Bulma Kurumu Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 4837 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair Kanun tasarısı hakkında (1/612) 11: 

12 
4. — özel teşebbüs müstahdemleri hak

kındaki Kanun tasarısına dair (1/666) 130:135 

ÖIŞIŞLEBÎ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —; Birleşmiş Milletler Genel Kurulun

ca 13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen 
ve üye devletlerin tasdikma sunulan «Bir
leşmiş Milletler Ayrıcalık ve Muafiyetleri
ne dair Sözleşme » ye Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin katılması hakkındaki Kanun 
tasarısına dair (1/268) 221,276:277,417: 

418,424,43(7,452:455 
2. — GSnûcide 'in önlenmesi ve Cezalan

dırılması hakkındaki Sözleşmenin onanma
sına dair Kanü tasarısı hakkında (1/738) 585, 

824:825,83835İ£883,S99 W& 
3. — Pasaport Kanununa bâzı maddeler 

eklenmesine dair olan Kanun tasarısı hak
kında (1/748) 685^985:986 
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4. __ Süre'M görevle yaftancı memleket

lerde bulunan memurların aylıkları hakkın
daki 4991 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Katimi tas&iisı 
ile sürekli görevle yabancı memlecktlerâe 
bulunan memurların aylıkları ha'kkinda'ki 
Kanun tasarısına dâir (1/726, 1/756) 643,83f 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tiyle Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
ti arasmflar inıia edilmiş' olair Anlaşma gere
ğince temin edilen paraların kullanılmasına 
dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birledik Devletleri Hükümeti ara
sında imzalan-an Anlaşmaların onanması 
hakkındaki Kanun tasarısına cfcair (1/731) 263', 

322,324,336,349,357:360 
6. — Türkiye (Mmhüriyltî HÜküMetiy-

le Yugoslavya; Federatif Haîk Cumhuri
yeti Hükümeti arasıntfo' Ankara'da imza
lanan Yu^oslavy&'daM Türîr Emlâk ve 
Menfaatlerinin tazminine mütaallik Pro
tokol ve eklerinin onanması hâWîniiaki 
Kanun tasarısmrdair (1/706) 26^322^ 

32^8^4,336,361:3^4 

1. — Kadın ticareti namiyle anılan ci= 
nar ticarete karşı müessir bir himayenin 
sağlanması maksadiyle imzalanmış bulu
nan1 Milletlerarası Anlaşma ile kadın tica
retinin zecren men'ine dair imzalanmış 
olan Milletlerarası Sözleşmeyi değiştiren • 
Protokol ve ekinin onanması hakkıödâki 
Kanun tasarısı na dair (1/679) 10,15,39;7O:73 

2. — Müstehcen neşriyat tedavülünün 
zecren men'ine dair imzalaTfmış olah An
laşmayı değiştireni Protokol ve ekinîn 
onanması hakkında" Kainin tasârısina"1 dair 
(1/681) 11,28,39,74:77 

DlLEİCÇE KOMÎ&YONU RAPORLARI 
1. — Denizli Milletvekili Kemal Cemal 

öncelin, Dilekçe Komisyonununun 23.11. 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2959 sayılı Kararın Kamütayââ görüşül
mesine dair olan Önergesi hafimda (4/İ94) 642 

1. —• Samsun Milletvekili Hüsnü Ça
kır'm, Dilekçe Komisyonununun 25 . I I . 
1949 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 



Sayfa 
1861 m& few 58SHfei& £w^' 
mesing dair feel££Şİ WİPft§l (V^T) 8 

EKONOMÎ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 

Düşünsel'in, Ereğli Kömür Havzasındaki 
ocakların Devletçe işlettirümesi hakkında
ki 3867 sayılı kanunun 10 neu maddesine 
bir fjjga -ej^nm^ine dair J£$ntuı teklifi 
hakkıma (S/İP) 411,598 $00 

1. — Dejlgi QMk M KüogS Şndü^tyi-
şi Kanunu tasarısına dair (4/$39J l|f24$>> 

174:193,249:256,256:259 
2. — Ekonomi Genel Meclisi Kanunu ta

sarısı hakkında (1/353) 6:8 
3. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 

Barsaları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği hakkın
daki Kanun tasarısına dair (1/444) 142:154, 

15S:162iİ7=3:174,224:249 

GpMgÜK VE TEgEL KÇ^JtSYONU 

1. — Birleşmiş Mül|tler Genel Kurulun
ca.. 13 Şubat XŞj$, tarihinde kabul edilen 
ve, üŷ e (Jeyle^Jj^rin ta^diknıa sunulan 
«Birlenmiş Milletler Ayrıcalık ve Muafi
yetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin katılmacı hakkında
ki Kanun tasarısına dair (1/268) 221,276: 

" " ' 277,417:418,424,437,452 455 
2. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 

Giriş Gjftelı Tarifesi Ce&veJAnde bâzı deği-
şiklikler., yakmasına daic> Kanun tasarısı 
hakkında (4/7A4) m,mM&mim,m-M8 

3. — J&paria ffilştoekili Kemal Tu
ran ye dârt arkadflrŞinjn İsparta Gül 
yağı ffabritosı mn Tekel îdajcesinc.e 
İsparta Belediyesine devti hakkında
ki kjyınn teKlüim dam- (%M)< m,27â: 

2gl,4ia,424437^4a4:46.7 
4. — Tekirdağ MalletceMli Ziya. Ersin 

Oezaro^lıiv'nun, tarım makineleri ve pul
luklarla. tarjmda, kullanılan her, nevi alet
ler, araçlar, ve bunların yedek parçaların
dan Gümrük Resmi a}ınpa^a|j^ha^ndaki 
kanun telifine <|ajr (|/2İÎ^T 1$7,522:53Q, 

538,54Ş,570:57.3 
5. ~ . T $ r k TiMn]pi. O ı g ^ ^ h a f e : 

Sayfa 
kındaki ka&un *§jŞ£p§$aa dair (1/6|3) 471, 

787:8Ö7$pİ :822,838,852$91 # 4 

Î$ŞLERÎ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Belediye Gelirleri Kanununun 27 

nci maddesinin değiştirilmesine dair Kut
nun tasarısı hakkında (1/719) İ71,5Ö8 

2. — Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun tasarısı hakkın
da (1/744) 780,1008:1010 

3. — Belediye Kanununun bâzı madde
leriyle 4573 ve 4617 sayılı kanunların kal
dırılması hakkında Kanun tasarısı ile Sey-
Jıan Milletvekili Kasım Ener ve 4 arkada
şının, Belediye Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair Kanun teklifi hak-
kmdîı (1/638, 2/168) 585,831:832 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Hayvan Hırsızlığının men 1i 
hakkındaki 6 Nisan 1329 tarihli Kanunp. 
Muvakkate bâzı hükümler eklenmesine 
dair Kanun teklifi hakkında (Mütalâa, ola
rak) (2/176) 471,7^9:760 

5. — Bolu Milletvekili Haşan Şükrü 
Adal ve Ihşfjû Yalçın'm, Ab ant Gölü ve 
çevresinin Bolu özel İdaresine temlikine 
dair Kanun teklifi hakkında (2/227) 4İ1,&>1: 

612,613,626,6Ş2:Q35 
6. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın

daki 4753 sayılı Kanunun bâaı maddelerinin. 
değiştirilmeline ve bu kanuna bâzı hüfeünir 
ler e^|^;m|şinfi dair * kanun tasarısı âe 
T^abzgn J^Uetvekili Mustafa Reşit Tarakr 
Çioğlu'nun, yayla ve meraların köylerin 
tüzel kişiliklerine tahsis kılınması veya ka
mulaştırılmamı ha^ın^aki Kandın teklifi* 
ne da^r (1/İLİ> 2/82) 199,209,256,2^1:30^§|3,32j4: 
33fi,336 j34^368:3^2,392:4Q7,419:424;424:437,437: 
440,4^q4^i4P:499,499;500,555,555:557,557:56i, 

707:71Şî7U:723i760,76^7f8;771 
7. — Çoruk Millgtvekjli Dr. Cemal fe 

zancıgğlu 'nun, köy bü|^gjerinden yapılajçalş 
inşaat mücahitlerinden Kazanç ve Buh-j 
ran vergileri alınmaması hakkındaki Kanun 
teklifine dair (2/119) 221,27&:279,418:41B,424, 

437,4$) :463 
8. — Erzincan ve Erzuruın Belediyeler 

rinj, 3,300 000 lira ikrazına dair olan 4126; 
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sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanun tasarısına dair 
(1/222) 173,202,205,209,210:213 

9. — Kars Milletvekili Akif Eyidoğan 
ve 5 arkadaşının, Kars tli ile Ağrı, Erzu
rum ve Çoruh tilerinin bâzı parçalarında 
muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve 
yerli çiftçilerin topraklandırılması hakkın-
,daki 25/)2 sayılı Kanunun 6 ncı ve 7 nei 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun teklifi hakkında (2/60) 263,502:503,506, 

508,513:516,519,530,544:545,562:565 
10. — Orman Kanununa bâzı hükümler 

eklenmesine ve bu kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair olan 
4785 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı hak
kında (1/320) 780:781,978:980,980:981,982, 

993,1037,1079:1082 
11. — Pasaport Kanununa bâzı madde

ler eklenmesine dair olan Kanun tasarısı 
hakkında (1/748) 685,085:986 

12. — Sayımlar Kanunu tasarısına 
dair (1/527) 585,829:831 

13. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğhrnun, Hafta Tatili Kanununun 5̂  iıci 
maddesini tadil eden 936 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
3062 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan Kanun teklifi hak
kında (2/188) ' 519,822:823 

14. — Siyasal Bilgiler Okulunun «Siyasi 
ve İktisadi ilimler Fakültesi» adı ile An
kara Üniversitesine katılması hakkındaki 
Kanun tasarısına dair (1/558) 585,763,844:845, 

845:852 

î . — Belediye Gelirleri Kanununun 22 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun tasarısına dair (1/525) 10,15,39,66:69 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısına dair (1/700) 16:17, 

18:19 
3. — İller Bankası Kanununun 22 nci 

maddesine bîr fıkra eklenmesine dair olan 
Kanun tasarısı hakkında (1/702) 16:17,17,29, 

39,94:97 

Sayfa 
4. — İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuru

luş ve Görevleri hakkındaki 4837 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı hakkında (mütalâa 
şeklinde) (1/612) 11:12 

5. — Posta Kanunu tasarısına dair 
(1/165) 40:57,129:130,135,154,167:170 

6. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, 
4936, 5017 ve 5027 sayılı Kanunlarla veri
len tazminat ve ödeneklerden ne suretle 
vergi kesileceğinin yorumlanmasına dair 
olan önergesi hakkında (4/91) 951 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Belediye Gelirleri Kanununun 27 

nci maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun tasarısı hakkında (Mütalâa olarak) 
(1/719) 471,598 

2. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunca 13 Şubat 1946 tarihinde kabul edi
len ve üye devletlerin tasdikına sunulan 
«Birleşmiş Milletler Ayrıcalık ve Muafi
yetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin katılması hakkın
daki Kanun tasarısına dair (1/268) 221,276: 

277,417:418,424,437,452:455 
3. — Bolu Milletvekili Hasan Şükrü 

Adal ve İhsan Yalçın'm, Abant Gölü ve 
çevresinin Bolu özel İdaresine temlikine 
dair olan Kanun teklifi hakkında (2/227) 411, 

601:612,626,632:635 

4. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın
daki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair Kanun tasarısı 
ile Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'mıri, yayla ve meraların köyle
rin tüzel kişiliklerine tahsis kılınması ve
ya kamulaştırılmaları hakkındaki Kanun 
teklifine dair (Mütalâa şeklinde) (1/315, 
2/82) 190,209,256,281:303,303,324:336,336:348, 

368:392,392:407,419:424,424:437,437: 
440,496:497,497:499,499:500,555,555: 

557,557 :l561,707:713,714:723,760,763,768:771 

5. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Ka-
zancıoğlu'nun, köy bütçelerinden yapıla
cak inşaat mütaahlhitlerinden Kazanç ve 
Buhran vergileri! alınmaması hakkındaki 
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Kanun tefcMfine dair (2/119) 221,278:279,418: 

419,424,437,460:463 
6. — Kars Milletvekili Akif Eyidoğan 

ve 5 arkadaşının, Kars ili ile Ağrı, Erzu
rum ve ,Çeruh İllerinin bâzı parçalarında 
muhacir*ve sığıntıların yerleştirilmesi ve 
yerli çiftçilerin topraklandırılması hakkın
daki 2502 sayılı Kanunun 6 ncı ve 7 nci 
raaxJîfilerinin değiştirilmesine dair olan 
Karnin teklifi hakkında (2/60) 263,502:503, 

506,508,513:516,519,530,544:545,562:565 
7v — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Gö

revlen hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun tasara; hakkında (1/751) 685,989: 

993,993,996:1050 
8. — Muhasebei Umumiye Kanununa 

ek Kanun tasarısı (1/715) 26^521:522,530,545, 
566:569 

9. — Orman Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve bu kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair* olan 4785 
sayılı -Kanuna ek Kanun tasarısı hakkın
da ^Mütalâa olarak) (1/320) 780:781,978:980, 

980:9S1,982,993,1037,1O79:3082 
10. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın

dan 1$50 yıluonuna kadar ithal olunacak 
her nevi hububat ve unun Gümrük Res
miyle,» Muamele Vergisi ve sair vergi ve 
resimlerden muaf tutulması hakkındaki Ka-
ımn^t&mra&ma dair (1/670) 173,202:203,205, 

209,214:217 

1. —• Muhasebe! Umumiye Kanununun 
109 aou maddesinin (D) fıkrasının kaldı
rılmadı hakkındaki Kanun tasarısına dair 
(1/753) 521:522,530,545^66:569,643,854:855 

2. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, 
4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlarla ve
rilen tazminat ve Ödeneklerden ne suretle 
vergi kesileceğinin yorumlanmasına dair 
olan'önergesi hakkında (Mütalâa olarak) 
(4/91) 951 

MECLÎS H1SAPLARINFÎNCELEME KOMİS
YONU RAPORLARI 

1. —-Türkiye Büyük Millet Meclisi 
' IN^yı l ı Aralîk ve 1950 yılı Ocak ve Şu

bat ayları hesabı hakkında (5/117) 
Sayfa 
307 

1. — Büyük Millet Meclisi Cumhurbaş
kanlığı ve Sayıştay 1948 yılı Kesinhesapja-
rı hakkında (57115) 9 
x 2. — Türkiye Büyük Millet Meclfsi 

1949 yılı Aralık ve 1950 yılı Ocak ve Şub^t 
ayları hesabı hakkında (5/117)' 368 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Üniversitesi Kurultş 

Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısına dair (1^549) 263,319:321, 

324,336^53:356 
2. — Çoruh Milletvekili Dr. Cp-

mal Kazancıoğlu'nun, köy bütçelerinden . 
yapılacak inşaat mütaahhitlerinden Ka
zanç ve Buhran vergileri alınmaması hak
kındaki kanun teklifine dair (2/119) 221,278: 

279,418 î419,424,437,460:463 
3. — Çorum Miletvekili Hasene Ilga|z 

ve iki arkadşınm, 3803, 4274 ve 4459 sayıjı 
Kanunların köy okulu, öğretmen evi, kö r̂ 
sağlık memurları ve ebeleri evleri inşa ei-
tirilmesiyle ilgili maddelerinin değiştiril
mesi ve 5012 ve 5082 sayılı kanunların kal
dırılması hakkındaki 5210 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair olan kanun 
teklifi hakkında (2/210) 367,500:501 

4. —- Köy okulları ve köy enstitüleri 
teşkilâtına dair olan 4274 sayılı Kanun^ 
bir madde eklenmesi hakkındaki . Kanuıi 
tasarısına dair (1/759) 643,858:860,101(^:1011 

5. — Meslekî ve Teknik Okullar Açıl-f 
ması ve Mevcutların1 Büyütülmesi hakkın-j 
daki 4304 sayılı Kanuna ek kanun tasara 
sı hakkında (İ/698) 643.858,867,881.931:934 

6. — Millî Eğitim Bakanlığı Kurulup 7 

Kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri| 
hakkındaki 2287 sayılı kanunda değisik-j 
lik yakılmasına daşr olan 4926 sayılı Ka-| 
nuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadro-j 
laf eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına; 
dair (1/699) 5,19:20,29,39,löJ5:109 

7. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş | 
kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görev-] 
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği-1 
siklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı i 
Kanuna bağlı (l)-sayılı cetvelin rasathane I 
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başlıklı kısmında değişiklik yapılması hak
kında Kanım tasarıları ile Kars-Milletve-
kili Tezer Taşkıran'm, Kanun teklifine 
dair (1/729,730,760,2/231) 685,988:989,993, 

1037,1095:1098 
8. —ı Millî Kütüphane Kuruluşu hak-

kndaki Kanun tasarısına dair (1/720) 643,835: 
836,838,852:907:910 

9. — Siyasal Bilgiler Okulunun «Siyasi 
ve iktisadi ilimler Fakültesi» adı ile An
kara Üniversitesine katılması hakkındaki 
Kanun tasarısına dair (1/558) 585,763,844:845, 

845:852 
10. -I- Yüksek öğretim öğrenci yurt

ları ve İLŞ evleri hakkındaki 5375 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı hakkında 
(1/761) 685,986:988,993,1037,1091:1094 

1. — özel teşebbüs müstahdemleri hak
kındaki! Kanun tasarısına dair (Mütalâa 
şeklindi) (1/666) 130:135 

2. r-4 Tekke ve zaviyelerle türbelerin 
şeddine: ve türbedarlıklarla birtakım un
vanların men'i ve ilgasına dair olan 677 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısı na 
dair (1/682) 34:37,37:39 

3. 4 - Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'- . 
in, 4936^ 5017 ve 5027 sayılı kanunlarla ve-. 
rilen tazminat ve ödeneklerden ne suretle 
vergi kesileceğinin yorumlanmasına dair 
olan önergesi hakkında (4/91) 951 

MİLLÎ i SAVUNMA KOMİSYONU RAPOR
LARI 

1. -4- Askerî Hastabakıcı Hemşireler 
hakkındaki Kanunun 2 nci ve 6 ncı madde
lerinin \ değiştirilmesine - dair olan kanun 
tasarısı hakkında (1/690) 263,321:322 

2. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunca 13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen 
ve üyej-devletlerin tasdikma sunulan «Bir
leşmiş [Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyet
lerine ıdair Sözleşme» ye Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin katılması hakkındaki 
kanun i tasarısına dair (1/268) 221,276:277, 

417 418,424,437,452:455 
3. —̂ Gedikli Erbaş Kanunu tasarısı 

ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-

Sayfa 
şünsel'in, Ordunun bilûmum sınıflarma 
mensup gediklilerin maaş ve terfi hakkın
daki kanun teklifine dair (1/732, 2/225) 642: 

643,723 :729,760 =763,763,763,772:775,781,787, 
807,887:890 

4. — Hava Müdafaa Genel "Komutanlı
ğının kaldırılmasına dair olan kanun ta
samı hakkında (1/691) 263,323:324 

5. — Hava sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkında 
(1/643) 643,837 

6. — Ordu mensuplariyle Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve 
Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 
1 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
olan kanun tasarısı hakkında (1/692) 411, 

531:532 
7. —• Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun bâzı maddmelerinin , değişti
rilmesine ve bu Kanuna geçici maddeler 
elenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/693) 411,532:544,545,596:598 

8. — Subay ve Askerî Memurların Ay
lıkları hakkındaki 3661 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4989 sayılı 
Kanunun 1 nei ve 4600 sayılı Kanunun 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçiei iki madde eklenmesi hakkm-
kaki kanun tasarısına dair 411,546:555,557, 

561,574:577 

1. — Devlet Çelik ve Kimya Endüstri
si Kanunu tasarısına dair (1/639) 162:166, 

174:193,249:256,256:259 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 
RAPORLARİ . " 

1. — iskân ve Toprak işleri Genel Mü
dürlüklerinin birleştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ile Gümüşane Milletvekili 
Tahsin Tüzün'üıı, Toprak işleri, iskân ve 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerinin 
birleştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (Mütalâa olarak) (1/534, 2/193) 263, 

503:506,506:508,519:521,595:596,600,626, 
628:631 
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2. —• Kars Milletvekili Akif Eyidoğan 
ve o arkadaşının, Kars İli ile Ağrı, Erzu
rum ve Çoruh illerinin bâzı parçalarında 
muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve 
yerli çiftçilerin topraklandırılması hakkın- i 
daki 2502 sayılı Kanunun 6 ncı* ve 7 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifi hakkında (2/60) 263,502:503,506, 

508,513:516,519,530,544:545,562:565 

1. — 5181 sayılı Kanunla onanan New-
York Protokolü' ile hükümleri değişen Ce
nevre Anlaşmasında zikredilmiyen bâzı 
ilâçların Milletlerarası kontrole tâbi tu
tulması' hakkındaki Paris Protokolünün 
onanmasına dair olan Kanun tasarısı hak
kında (1/685) 16,29,39,90:93 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellere bâzı kadrolar eklenmesi hak
kında Kanun tasarısı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları 
Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 
4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinin 
değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/659, 
697) 14,15,28,39,82:85 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —: Devlet Denizyolları işletme Ge

nel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesin-
hesabın'a ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı 
Kanun tasarısı hakkında (1/723, 3/384) 585 

2. —•Kaldırılan Devlet Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Ke-
siuhesâbına ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1948 yılı 8 aylık Kesinhesabı 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/724, 
3/387) 585 

1. -—' Devlet Orman İşletmeleriyle ke-

Sayfa 
reste fabrikalarının 1945 - 1946 yılı hes^p 
dönemini teşkil eden 15 aylık Genel Bilâjrı-
çosu ve ilişikleri cetvellerin sunulduğuha 
dair olan Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
hakkında (3/484) 9 :10,15,Ş9,62:65 

2. — Tekel Genel, Müdürlüğü ile Kibtit 
ve Çakmak Geçici İşletme İdaresi ve Tüĵ k 
Tütün Limitet Ortaklığının 1943 yılı Bilâjn-
çosunun gönderildiğine dair Başbakandık 
tezkeresiyle Tekel Genel Müdürlüğü 19^3 
Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında Kaniın 

-tasarısı hakkında (1/72, 3/315, 390) j 8:9,15, 
• . - $9,58:61 

TARIM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlü

ğü Görev ve Kuruluş Kanunu tasarısı'hak
kında (1/757) 943,982:984,993,1037,10İ83 :1086 

2. — JBelediye Kanununun bâzı ma|d-
deleriyle 4573 ve 4617 sayılı kanunlaıjm 
kaldırılması hakkında Kanun tasarısı ile 
Seyhan Milletvekili Kasım Ener ve 4 ar
kadaşının, Belediye Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı madene-
lerinin kaldırılmasına dair olan Kantin 

•teklifi hakkında (Mütalâa olarak) (1/6Ş8, 
2/168) 585J831:832 

3. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkin-
daki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna b^zı 
hükümler eklenmesine dair Kanun tasaıjısı 
ile Trabzon Milletvekili Mustafa Re^it 
Tarakçıoğlu'nun, yayla ve meraların k#y-
larin tüzel kişiliklerine tahsis kılınması te -
ya kamulaştırılmaları hakkındaki Kanjun 
teklifine'dair (1/315), 2/82) 199,209,256,fe81:303, 

303,324:336,336:348,368:392,392J407,419, 
424,424:437,437:440,496:497,497:499,499 : 
500,555,555:557,557:561,707:713,[T14:723, 

760,763)768:771 
4. — Kars Milletvekili Akif Eyidoğlan 

ve 5 arkadaşının, Kars İli ile Ağrı, Erzu
rum ve Çoruh tilerinin bâzı parçalarınjda 
muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi [ve 
yerli (Çiftçilerin topraklandırılması hak
kındaki 2502 sayılı Kanunun 6 ncı ve 7 ıjıci 
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maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
Kanun teklifi hakkında (2/60) 263,502:503,506, 

508,513 :516,519,530,544:545,562:565 
5. — Orman Kanununa bâzı hükümler 

eklenmesine ve bu kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair olan 
4785 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısına 
dair (1/320) 780:781,978:980,980:981, 

982,993,1037,1079 :1082 
ü. — - Orman Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair Kanun tasarısı 

,ile Balıkesir Milletvekili Eminittin Çelik-
öVün, Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifine dair (1/553, 2/114) 685,956:978,980, 

1037,1075,1078 
7. —• Tarım Bakanlığına bağlı okul ve 

kurumların idaresi hakkındaki 867 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı hakkında 
(1/617) 643,832:833 

8. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 
Cezaroğlu 'nun, tarım makineleri ve pul
luklarla tarımda kullanılan her nevi alet
ler, araçlar ve bunların yedek parçaların
dan Gümrük Resmi alınmaması hakkında
ki Kanun teklifine dair (Mütalâa şeklin
de) (2/211) - 307,522:530,538,545,570:573 

9. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair olan Kanun tasarısı hakkında 
(1/632) . 585,825:829 

10. — Türk Tütünleri Ortaklığı hak
kındaki Kanun tasarısına dair (Mütalâa 
olarak) (1/663) 471,787:807,808: 

822,838,852,891:894 

1. —. Ekonomi Genel Meclisi Kanunu 
tasarısına dair (1/353) 6:8 

2. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohum
luk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka
nun tasarısı hakkında (1/695) 20:21,29, 

39 :40,110:113 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Yunanistan Hükümeti arasında akde
dilen Veteriner Sözleşmesinin birinci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
için teati olunan mektupların onanması 

Sayfa 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/671) 15: 

16,28 39,86:89 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Amerika Birleşik Devletleri Eko-

omik İş Birliği idaresinin teknik yardım 
fonundan faydalanmak suretiyle getirile
cek personele ödenecek dolar tahsisine ait 
olmak üzere teati olunan mektupların 
onanması hakkındaki Kanun tasarısına 
dair (İ/743) 642,855,867,881,923:926 

2. — 1946 yılı rekoltesi tütünümüzden 
İsviçre'ye yapılacak ihracata mukabil ay
nı tutarda bâzı emtianın İsviçre'den mem
leketimize ithali için İsviçre ile yapılan 
Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanun 
tasarlısına dair (1/559) 367,530:531,555, 

557,561,578:581 
3. — 5526 sayılı Kanunla onanan An

laşmaya ait mektupların üçüncü fıkrasının 
birinci cümlesinin değiştirilmesi hakkın
daki Kanun tasarısına dair (1/745) 643,857: 

858,867,881,927:930 
4. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru

lunca 13 Şubat 1946 tarihinde kabul edi
len ve üye devletlerin tasdikma sunulan 
«Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Mua
fiyetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak
kındaki Kamın tasarısına dair (1/268) 221, 

276 .-277,417 :418,424,437,452:4f>5 
5. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları 

hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair olan Kanun tasarısı hak
kında (1/739) 643,949:951,956,9S1,1071:1074 

6. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu- • 
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
<bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair olan Kanun tasarısı hakkında (1/632) 585, 

825r829 
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Yugoslavya Eederatif Halk Cumhuriye
ti Hükümeti arasında imzalanan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onan
ması hakkındaki Kanun tasarısına dair 
(1/721) 411,612,623,626,627,636:639 

8. — Türk Tütünleri Ortaklığı hak
kındaki Kanun tasarısına dair (Mütalâa 
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471,7871807,808 :82%838,852, 
891:894 

1. — Ekonomi Genel Meclisi Kanunu 
tasarısına dair (1/353) 6:8 

2. — özel te§eT>büs müstahdemleri hak
kındaki Kanun tasarısına dair (Mütalâa 
şeklinde) (1/666) 130:135 

3. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Tica
ret Boraâiarı ve Türkiye Ticaret ve Sana
yi Odaları ye Ticaret Borsaları Birliği hak
kındaki Kanun tasarısına dair (1/444) 142.154, 

165:162^:174,224:249 

4. — İMrfye - Çekoslovakya' Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarına bağlı mektupta
ki listenin değiştirilmesi için mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlatmanın onanma
sı nakkmdafei Kanun tasarısına dair 
Cl/686) 18,29,39,102405 

5. — Türkiye ile Suriye arasında buğ
day satışı hakkında teati.olunan mektup
ların onanmasına dair olan Kanun tasarısı 
(1/107) • 17:18,29,39,98:101 

6. — Y&baıaeı memleketlerle tşeçici ma
hiyette ticaret anlaşmaları ve modüs vi-
vejıdiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin Gümfttk resimlerinde de-
ğişifcliklsp yapılmasına ve •anlaşmaya ya-
naşmıyan Devletler müvaredatına karşı 
tedbirler mlmmasıaa yetM verilmesine1 da
ir olan 4582 sayılı,Kanunun yüîürHik sü
resinin uzatılması hakkındaki Kanun ta
sarısına dair (1/708) 141:142,223:224 

ULAŞTİEMA KOMİSYONU* RAPORLARİ 
. 1. •— Denizyolları İşletme Kanununun 

1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 
3 ncü maddecinin birinci fıkrasının kaldı
rılması hakkındaki Kanun tasarısına dair 
(1/636) 411,501:502 

2. — Devlet -Denairyollar* ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 
3173, 4620 ve 5060 sayılı kanuniaıda deği
şiklik yapılmasına ve 2847 saşnlı-Kanuna 
bâzı maddel# eklenmesine dair olan Ka-

Sayfa 
mm tasarısı hakkında (1/713) 471,679 r683^695 .« 

-70.5,707,713:714,764:767 

1. — 2285 ve 2401 saydı kanunlarla 
İşletilmesi Ceıiup Demiryolları Türfc Ano-! 
nim Ortaklığı&a verilmiş olan- Demiryol I 
İşletmesinin Devlet Demiryolları ve Li-! 
manian İşletme Genel Müdürlüğüne Dev
ri hakkındaki 5391 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesindeki (Almakta oldukları 
aylıklar) tâbirinin yorumlanmasına dair 
olan Başbakanlık tezkeresi hafckırida 
(3/478) - ^ 80^,951; 

2. — Posta Kanunu tasarısına dair 
(1/165) 40:57,129 •130>135^154,167f:170 

GEÇİCİ KOMİSYON RAPORLARI I 
1. — Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü | 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan j 
Kanun tasamı hakkında (1/734) 471,948,^56, 

981,1063 4p66 
2. — Bina Vergisi Kanununun 3 ncü \ 

maddesinin değiştirilmesine -dair olan Ka- i 
nun tasarısı hakkında (1/735) 471,947,956,j)81> 

1055:1İ058 
" • • • • • • • . ' - ' - . • t 

3. — Eskişehir'de, sel baskınından za- j 
rar görenler için yaptırılacak meskenler | 
hakkında Kanun tasarısı ile Eskişehir Mil- | 
let vekili Kemal Zeytinoğlu ve iki arkada- j 
sının, Eskişehir'de yaptırılacak meskenler 
hakkındaki Kanun teklifine dair (1/765, 
2/233) 780,996:1008,1012:1037,1099 :!jL02 

4. —- Fikir eserleri Kanunu tasarısı 
hakkında (1/737) 780 

.5. — İktisadi Buhran Vergisi Kanunu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmıesme 
dair olan Kanun tasarısı hakkında (1/740) 471, 

947:948,956$Si,1059:1062 
6. — Niğde Milletvekili HüşeyiiivIJlu-

soy'un, Gihstrük Kanununun 17. nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Ka
nun teklifine dair (2/235) 519;948:949,9*6, 

991,1067 :lCf?0 
7. — Turizm Müesseselerini Teşvik Ka

mımı tasarısı ile Deröakr MlHetvekili Dr. 
Behçet Uz'un, Turizm Endüstrisini Teşvik 
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Kanunu teklifine dair (1/742,2/192) 471,944: 
946,956,981,1051:1054 

V'^'lfaaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Konunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna gemici maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ile Bingöl Millet
vekili iöeridun Fikri Düşünsel'in, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesfne iki fıkra eklenmesine ve Bolu 
Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesi
nin kaldırılmasına ve bundan doğacak 
hakların tanınmasına ve Maaş Kanununa 
ek 4â79! sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine ve geçici maddesinin kal
dırılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair olan Kanun tekliflerine 
dair (1/460, 2/98, 131 ve -137) 201:202 

Sayfa 
KARMA KOMİSYONLAR RAPORLARI 

m [Adalet - İçişleri} 
1. — Danıştay'da açık bulunan üç üye

lik için seçim yapılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/494) 780 

[Anayasa - Adalet] 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 

Sadık Aldoğan'm, Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair olan Baş
bakanlık tezkeresi hakkında (3/506) 781,1015: 

1032,1032:1034,1050 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 
Sadık Aldoğan'm, Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
tezkeresine dair (3/398) 781,1035:1037,1050 

(3/442) 781,1034 =1035,1050 

SAYIN MÎLLETVEKÎLLEEÎ ÎLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER 
kinler 

1.-1- Çorum Milletvekili Münir Çağıl 
ile istanbul Milletvekili Recep Peker'e izin 
verilmesi (3/499) 586 

2, —- Sayın üyelerden bâzılarına izm 
verilmesi (3/492) 200:201 

Milletvekilliği dokunulmazlıkları 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 

Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul-
mazlıği (3/398) 

(3/442) 
(3/496) 
(3/497) 
(3/500) 

. (3/501) 
(3/502) 
(3/503) 
(3/504) 
(3/505) 
(3/506) 

781,1035:1037,1050 
781,1034:1035,1050 

220 #21 
2,63 
585 
684 
484 
684 
684 

684:685 
685,781,1015: 

1032,1032:1034,1050 
2. i— Kütahya Milletvekili Adnan Men

deressin Milletvekilliği 
(3/491) • 

dokunulmazlığı 
5 

1. 
ödenekler 

Bu toplantı yılı içnde iki aydan 

çok izin alan Çorum Milletvekili Münir 
Çağıl ile İstanbul Milletvekili Recep Pe-
ker'in ödenekletri (3/500) 586 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan 
çok izin alan bâzı üyelerin ödenekleri 
(3/493) 201 

ölümler 
1. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi 

Feyzioğlu'nun öldüğü (3/490) 5 
2. — Rize Milletvekili Hasan Cavit Be-

lül'ün öldüğü (3/498) . 368 

Seçim 

Geçici komisyonlar kurulması 
1. — Turizm müesseselerini teşvik ka

nun tasarısı, 
Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü mad

desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı, 

Bina Vergisi Kanununun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı 

İktisadî Buhran Vergisi Kanununun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair fkanun tasarısı, ve 

Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz'un, 
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Turizm hakkında/ki kanun teklifini konuş- ' 
mak üzere içişleri, Ticaret, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarından ;bir Geçici Komisyon 
kurulması 222:223 

2. —~ Eskişehir Milletvekili Kemal Zey-

! Sayfa 
tinoğlu'nun, Eskişehir'de yaptırılacak mes
kenler hakkındaki teklifinin görügülmesj 
için Geçici Komisyon kurulması 9J67:968 

3. — Fikir eserleri Kanunu tasarısiı 
için Geçici Komisyon kurulması 303 

SEÇÎM 
1. — Danıştay'da açık bulunan üç üye lik için seçim yapılması (3/494) 109,780 

SORULAR VE CEVAPLAR 
Başbakanlıktan 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 
Sadık Aldogan'm, muhalif partilere men
sup vatandaşların siyasi toplantılarda iz
har ettikleri siyasi fikir ve kanaatler ile 
muhalif gazete başyazarları hakkında ya
pılan kovuşturmaya dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen'-
in sözlü cevabı. (6/461) 199,269:276 

2. — Balıkesir Milletvekili Eminittin 
Çeliköz'ün, Körfez mmtakasında Zeytin
cilik Enstitüsü tesisi, Edremit'teki tapulu 
ve tapusuz zeytinliklerin köylüye dağıtıl
ması ve Zeytincilik Kanunu tasarısının ne 
vakit Meclise getirileceği hakkındaki sözlü 
sorusu (6/463) 220,315:317 

3. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali 
Çınar'ın, bâzı şahıslara verilen vaizlik mü
saadesi hakkındaki sözlü sorusu (6/468) 306, 

595,644:645 
4. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-

tuoğlu'nun şeker ve pancar fiyatlarına 
dair olan sözlü sorusu (6/472) 942 

5. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de vukuagelen sel 
felâketi.hakkında Başbakanlıktan olan so
rusuna Bayındırlık!-Bakanı Şevket Ada-
lan'm sözlü'cevabı (6/466) . 262,588,686:695, 

. 714,781:783,784 
6. —'• Kütahya Milletvekili Hakkı Ge

dik'in, Devlet kalkınma plânına, hususi 
teşebbüse verilecek iş sahasına, Devletçilik 
rejimine ve Devlet İktisadi Teşekküllerine 
dair olan sözlü sorusu (6/462) 220,303:310 

1. — Çanakkale Milletvekili AH Rıza 
Kırsever'in, Çatalca İlcesine bağlı Çöplü-

ce Köyündeki vatandaşlara tahsis edilen 
gayrimenkullere ait tapu senetlerinin şim
diye kadar verilmemesi sebebi hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemali Bayizit ve 
Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü cef-
vapları (6/442) 193,2^)3:205 

2. — Çanakkale Milletvekili Nurettnj 
Ünen'in Devlet basımevlerinin birleştirill 
mesi hakkındaki Kanun tasarısının Meclij-
se getirilmemesi sebebine dair Başbakanf' 
lıktan olan sorusuna Maliye Bakanı Ismaf 
il Rüştü 'Aksarın sözlü cevabı (6/449) [ 194: 

..! 195 
3. — Çanakale Milletvekili Nurettiri 

Ünen'in, Iskederun İlçesinde krom maf 
dehi arama sahasını genişletmek istiyeıj. 
bir vatandaşa izin verilmemesi sebebi hak} 
kında Başbakanlıktan olan sorusuna Ekol 
nomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli 'nirt 
yazılı cevabı (6/447) ' '". 8$1:883 

4. — Çanakkale Milletvekili Nurettiü 
Ünen'in, Teftiş Kanunu tasarısının Meclij 
se getirilmemesi sebebi hakkında Başba4 
kanlıktan olan sorusuna İçişleri Bakan i 
Emin. ErişirgiTin sözlü cevabı (6/448) 194 

5. — Erzurum Milletvekili Gl. VeWb} 
Koc&güney'in, Erzurum ilçelerine bağll 
bâzv köyler halkının çekmekte olduklarj 
yiyedek sıkıntısı hakkında Başbakana 
lıktan olan sorusuna Ekonomi ve . Tic'a-j 
ret Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü cevab^ 
(6/444) lîj3:194 

6. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po ĵ 
tuoğlu'nun, yazlık ekim için çiftçiye to-j 
humluk ve hayvan yemi verilip veriimiye4 
ceğine dair Başbakanlıktan olan sözlü so^ 
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rusuna Tarım Bakam Cavid Oral 'm söz
lü cevabı (6/455) 196,267:269 

7. — Kütahya Milletvekili Ha/kkı Ge
dik 'in, Devlet kalkınma plânına, hususi 
teşebbüse verilecek iş sahasına, Devletçilik 
rejimine ve Devlet İktisadi teşekküllerine 
dair sözlü sorusu (6/458) 196,209 

Adalet Bakanlığından 

1. — Bursa Milletvekili Muhittin Baha 
Pars'in, Mümtaz Faik Fenik'in durumu 
hakkındaki sorusuna Adalet Bakanı Fıı-
ad Sirmen'in, sözlü cevabı (6/446) 194,205:208 

Bayındırlık Bakanlığından 
1. — Antalya Milletvekili Niyazi Ak

su'nun, Manavgat İlçesinin Ulan Ovasının 
sulama işiyle Serik İlçesinin Çiftçi alanı
nın sulama etüdü ve Karagül'ün kurutul
ması için ne düşünüldüğüne 4air olan so
rusuna Bayındırlık Bakanı Şevket Ada-
lan'm sözlü cevabı (6/469) 366,595,695,786:787 

2,-— Denizli Milletvekili Hulusi OraP-
'm, Eskişehir'de vukubulan su baskınının 
verdiği zararlar ve alınacak tedbirler hak
kındaki sorusuna Bayındırlık Bakanı Şev
ket Adalan'm sözlü cevabı (6/470) 366,588, 

595,687:695 

1. — Afyon Karahisaı Milletvekili 
Mehmet Aşkar'm, Afyon. - Akşehir ara
sındaki arazi sahiplerinin Excavateur ve
rilmesi dilekleri hakkındaki sorusu ve adı 
geçen' Milletvekilinden tamamlayıcı malû
mat isieğini havi Bayındırlık Bakanı Şev
ket Adalan'm yazılı cevabı (6/456) 883:884 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
1. — İçel Milletvekili Salih tnankur '1 

un, soğuklar yüzünden harap olan naren
ciye ağaçlarından dolayı zarar gören va
tandaşlara kredi ve fidan teminiyle ban
kalara olan borçlarının tecili hakkındaki 
sözlü sonısu (6/465) 262,588,645 

İçişleri Bakanlığından 
1. — Af yön KaraMsar Milletvekili Ke

mal özçoban'ın, Bolvadin İlçesinin İshâkh 
Bucağına bağlı Derecine Köyü Muhtarı 
ve İhtiyar Heyeti üyeleri hakkındaki söz-

Sayfa 
İÜ sorusu (6/471) 780,943:944 

2. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in, Çine İlçesinin Abak Köyünde 13 
vatandaşa yapılan işkence hakkındaki so
rusuna İçişleri Bakanı Emin Erişirgil'in 
sözlü cevabı (6/467) 306,588:595 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Ceyhan İlçesi su işinin ne du
rumda olduğuna dair sorusuna İçişleri Ba
kanı Emin Erişirgil'in sözlü cevabı (6/451) 190, 

208:209 

İşletmeler Bakanlığından 

1. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Akalın'm Azdavay kömürlerinin işletilmesi 
ile ilgili hazırlıklara dair olan sorusuna 
İşletmeler Bakam Münir Birsel'in yazılı 
cevabı (6/460) 450:451 

2. —• Van Milletvekili İbrahim Arvas'-
m' devam eden şiddetli soğuklar dolayı-
siyle bu yıl kısılmış olan kömürler hak
kında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru
su (6/450) 195,208 

Millî BğHim Bakanlığından 

1.-— Konya Milletvekili Sadi Irmak'-
in, telif haklarını koruyacak bir kanun ta
sarısının Meclise getirilip getirilmiyeeeği-
ııe ve Hükümetin bu hakları koruma husu
sunda Milletlerarası Basın Anlaşmasına 
iltihak edip etmiyeceğine dair sözlü soru
su (6/454) 196,209 

Millî Savunma Bakanlığından 

1. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi 
Kocagüney'in, Gedikli Erbaşlar hakkında
ki Kanun tasarısının 1950 malî yılından 
önce Meclise getirilmesinin mümkün olup 
olmadığı hakkındaki sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Hüsnü Çakırın sözlü ce
vabı (6/452) 195:196 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba,kanlığından 

1. —- Bursa Milletvekili Mu!hittin'%aha 
Fars'ın, Mümtaz Faik Fenik'in durumu 
hakkındaki sözlü sorusuna Adalet Bakanı 
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Fuad Sirmen'in sözlü cevabı (6/446) 194,205: 
208 

Tarım Bakanlığından 
1. — Antalya Milletvekili Niyazi Ak

su'nun, Manavgat ilçesinin Ulan Ovasının 
sulama işiyle Serik ilçesinin Çiftçi alanı
nı» sulama etüdü ve Karagöl'ün kurutul
ması için ne düşünüldüğüne dair olan so
rusuna Tarım Bakanı öavid Oral'm sözlü 
cevabı (6/469) 366,595,695,786:787 

2. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 
Kırsever'in, yurdun dağlık ve ormanlık 
bölgelerinde gezen domuzlardan çiftçiyi 
korumak için ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Tarım Bakanı Cavid Oral'm sözlü 
cevabı (6/464) 262,586:587 

3. — içel Milletvekili Salih înankur'-
ıın, soğuklar yüzünden harap olan naren
ciye ağaçlarından dolayı zarar gören va
tandaşlara kredi ve fidan teminiyle banka
lara olan borçlarının tecili hakkında sözlü . 
sorusu (6/465) 262,588,645 

1. — Hatay Milletvekili Suptfıi Bedir 
Uluç'un, Hatay bölgesinde soğuklardan 
donan narenciye, malta eriği ve zeytin 

Sayfa 
ağaçlarının yeniden yetiştirilmesi için ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım Baka
nı Cavid Oral'm sözlü cevabı (6/445) 194,264: 

265 
2. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'-

ın, i ran 'da çıkan sığır vebası salgının 
memleketimiz hayvanlarına sirayet etme
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
sorusuna Tarım Bakanı Cavid Oral'm 
sözlü cevabı (6/453) - 196,265:267 

3. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Akalın'm, Karaçömak, Karadere ve B'oz-
kurt derelerinin taşmasına ve tahriplerine 
mâni olmak üzere Bayındırlık Bakanlığın
ca alman tedbirlere, Orman Cenel Müdür
lüğünün de katılması hakkındaki sorusuna 
Tarım Bakanı Oavid Oral'm yazılı cevabı 
(6/457) 884:885 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-

hon'un, liman işletmelerinin tek bir ida
re altında birleştirilmesi ve Trabzon, Sam
sun liman yolcu tarifesi ile Trabzon Liman 
işletmesinde çalışan denizcilerin durumu 
hakkında sözlü sorusu (6/459) 196,209 

TASAEILAR 
1. — Af Kanunu tasarısı (1/733) 199,471, 

612,613 .-623,623:626,645:668,669 =679,760,780, 
785,866 -867,867:881,1012:1015 

2. — Amerika Birleşik Devletleri Eko
nomik iş Birliği idaresinin teknik yardım 
fonundan faydalanmak suretiyle getirile
cek personele ödenecek dolar tahsisine 
ait olmak üzere teati olunan mektupların 
onanması hakkında (1/743) 220,642,855,867, 

881,923:926 
3. — Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/734) 199,222 .-223,471,948,956,981,1063:1066 

4. -—Atatürk Orman Çiftliği Müdürlü
ğü Görev ve Kuruluş Kanunu tasarısı 
(1/757) 366,943,982:984,993,1037,1083:1086 

5. — Av Vergisinin kaldırılmasına dair 
(1/755) ] 307,780,852,853:854,867,881,919:922 

6. — Basın Kanunu tasarısı (1/750) 263 
7. — Belediye Kanununa bâzı madde

ler eklenmesine dair (1/744) 220,780,1008:1010 
8. — Bina ve Arazi vergilerinden is

tisna edilmiş olan Mukataalı gayrimenkül-
lere kıymet takdiri hakkındaki 3950 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair (l|/722) 4 

9. — Bina Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/735) 199, 

222 .-223,471,947,956,981,1055:1058 
10. — 5526 sayılı Kanunla onanan Ak

laşmaya ait mektupların üçüncü fıkrası
nın birinci cümlesinin değiştirilmesi hak- , 
kında (1/745) 220,643,857:858,867,881,927:930 

11. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/766) 684,685,1011: 

1012,1032,1037,1103:1106 
12. — Bitki ve Mahsul Koruma Kanunu 

tasarısı (lj/758) 366 
13. — Danıştay Kanununun bâzı nıaa-
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delerinin değiştirilmesi ve bu, .kanuna'Jfc>âzı 
maddeler eklenmesi hakkında (1/736) = 199 

14. — Devlet Denizyolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1943 yılı Ke-
sinhesap Kanunu tasarısı (lj/723) 4,585 

15. — Devlet Limanları tşletme Genel 
Müdürlüğü 1943 yılı 8 aylık Kesinhesabı 
hakkında (1/724) , İ.585 

1.6. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 .sayılı 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılmasına ve 3201 sayılı Emniyet Teşkil fit 
Kanununun. 14 ncü maddesinin kaldırılma
sına dair (1/746) 220 

17. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan. 3656 sayılı 
Kanuna bağlı. (1) sayılı cetvelin Tarım Ba
kanlığı kumamda değişiklik yapılması hak
kında (1/725) 4 

18. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı. 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ve 1944 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağh (L) işaretli cetvelin Dışişleri Bakan
lığı kısımlarının değiştirilmesi hakkındaki 
4665 sayılı Kanuna ek. Kanun tasarısı 
(1 /762) 470,642,835,838,852,886,903:906 

19. — Diyanetişleri Başkanlığı Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair olan 3656 sayılı Kanuna ok Kanun ta
sarısı (1/747) 220,642,838:844,845,852,915:918 

20. — Eskişehir'de sel baskınından za
rar görelner için yaptırılacak meskenler 
hakkında (.1 /765) 642,780,996 4008,1012 : 

1037,1099:1102 
21. — Fikir Eserleri Kanunu tasarısı 

H/737) 199,308,780 
22 .— Gedikli. Erbaş Kanunu tasarısı 

(. 1 /732) , 129,642 =643,723 :729,760:763,763,763, 
772:775,781,787,807f887 -.890 

23. —Jaemi sahiplerinin sorumlulukla
rının tahdidi ve konişmentoya mütaallik 
bâzı kaidelerin tevhidi, hakkındaki 25 
Ağustos 1924 tarihli ve deniz ticaret vası
talarının rehni ve imtiyazı ve Devlet, ge
milerinin muaf iyi ler iyle ilgili bâzı kaide-

Sayfa 
hiiân tevhidi hakkındaki 1926 tajcihli,Mil
letlerarası dört sözleşmeye katılmamız 
hakkında (1/763) 470:471 

24. —• G.enoeide'in Önlenmesi ve Ceza
landırılması hakkındaki. Sözleşmenin onan
masına dair (1/738) 199,585,824:825,838,852. 

.885,899:902 
25. - - Halk Bankası ve Halk Sandık

ları hakkındaki. Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bil
in adde eklenmesine dnir (1/739) 199,643, 

949:951^56,981,1071:1074 
26. — İktisadi Buhran Vergisi Kanu

nunun 1 ııci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair (1/740) 199,222 :223,471,947 :948,956, 

981,1059 :1062 
27. — Köy okulları ve köy enstitüleri 

tşekiilâtma dair olan 4274 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında (1/759) 410, 

643,858:860,1010:1011 
28. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 

Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
(1/751) 263,685,989:996,1050 

29. — Matbaalar Kanunu tasarısı 
(1/752) 263 

30. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
Kadrolariyle-M'erkez Kuruluşu ve «Görev
leri .hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (V) ııci 
bölümünde değişiklik yapılması hakkın
da ' (1/729) 4,685*988^989$93*1037, 

,1095 4098 
31. — Millî Eğitim Bakanlığı Kujuluş 

Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelin rasathane 
başlıklı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/760) 410,685,988:989,993, 

1037,1005:1098 
32. —• Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 

Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan. 4926 sayılı Ka
nuna îlıağlı (2) sayılı cetvelde ileğişiklik 
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y a p f c M hakkında (1/730) 5,685;98S:989, 
9931037,1095:1098 

33. — Mûh-âî&bei Umûmîye 'Kanununun 
109 neu-mailesinin' (D) fıkrasının kaldı
rılması hakkında (1/753) 263,521:522,530, 

545,566:569;643,8M :855 
34:l—• Pasaport Kanununa iki madde' 

eklenmeline'dâir (1/748) 220,685,985:986 
35. -— Sürekli goretle yahfencı memle

ketlerde bulünâtr memürlarîn aylıkları 
hakkındaki 4991 sayılı Kânuna bir fıkra 
eklenmesi hâkkmdâ (1/756) 307,643,833 

36. — Sürekli görevle yabaîtei memîe-
ketlerde'İmltmân' Me'murlaı*flt Aylikl&rV 
hakliSidltki 499i: sayılı KarıitfıülT 1 nci 
maS3€Sİn% bir fıkra eklenmesine dair 
(1/726) 4,643,833 

37. — Tapu Harçları hakkındaki 1451 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı (1/741) 199, 

643,834:835 
38. —• Turizm Müesseselerini Teşvik 

Kanunu tasarısı (1/742) 199,222:223,471 
944:946,-956,981,1051:1054 

39. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad-
delerininidepştirilmesi hakkında (1/754) 263 

40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
:'le Aînerika Birleşik Devletleri Hüküme
ti arasında imza" edilmiş olan Anlaşma ge
reğince temin edilen paraların ktillanilinâ-
sma dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında imzalanan Anlaşmanın onanması 
hakkında (1/73İ) 5 263,322ı324,336,349,357 :360 

41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri arasında imzalanan 
Ekolîömik İş Birliği Anlaşmasını değişti
ren Protokolün onanmasına diair( 1/727) 4 

42. — Türkiye ile İran arasında imza-
lanalfr'Yolcu ve mal Transit; nakKyâlmi 
kolaylâşISrnifiyi ve çoğaltmayı güden An
laşma ve eklerinin onaftmas'i hakkında 
(l/7&7f 684 

43. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhü- . 
riy£ti0Hüküme£i arasında imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
onanmamı hakkında (1/721) 4,411,612,623,626, 

| 627,636:639 
44. — Türkiye Smai Kalkınma Barıka-

Sayfa 
sınırı dâğîtac'dğî kârın ' Hazinece ikmali 
hakkmda (1/764) 471,643,984:985,993,1037, 

10^7:1090 
45. — Vakfa ait tarihî ve mimarî kıy. 

meti haiz olaneserlerin ' koruhhia, bakım 
ve restorasyon işlerinde uyulacak prensip
leri kararlaştırmak üzerebir danışma ku
rulu" kürlllötasi- hakkında (1/728) 4 

46. — Yol İşleri' için benzinden alına
cak vergi' hakkındaki 5336 sayılı Kanunja 
ek Kanun tasarısı (1/749) 220 

47. — Yükseli Öğrenim Öğrenci Yurt
ları ve Aş Evleri hakkındaki 5375 sayılı 
Kanuna ek kânun tasarısı (1/761) 410,685, 

986l:988,993,1037,10911094 

1. — Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil meni-. 
leketlerle'akdolunan borçlanma, bağış, 
ödeme ve takas Anlaşmaları gereğince ha
riçten ithal olunacak mallardan menşe 
şahadetnamesi aranmaması ve bunlara ah
dî Gümrük Resmî tenzilâtı uygulanması 
hakkında (1/703}' 221,277,418,424,437,456:459 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad-
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısı (1/549) 263,319:321,324,336, 

353:356 
3. — Askerî Hastabakıcı Hemşireler 

hakkındaki Kanunun 2 nci ve 6 nci madder 

lerinin değiştirilmesine dair (1/690) 263, 
321:322 

4. — Atatürk' Anıt - Kabir inşasına dâi 
ir olan^4677 sayılı Kanuna ek Kanun tasat 
rısı (1/689) 17,28:29,34,40,1İ4:117 

' 5 . — Belediye Gelirleri" Kanununun 22 
nci mad&eliMh- değigtMlihesi hakkmda 
(1/525)' 10,15,39^6:69 

6. — Belediye Gelirleri Kanununun 27 
nci maddesinin değiştirilmesine daiif 
(1/719) 471,598 

7. — Belediye Kanununun bâzı madde
leriyle 4573 W4617 «ayılı kanunların kal-
dınlmasi'-halikîiidâ ;(İ/638) ! 538,831:832' 

8. —194© yılı rekoltesi tütünümüzden 
İsviçre 'ye "yapllaıcak' ihracata mukabil ay-i 
nı tutardât bâzf emUîaii!^ İsviçre 'den metan 
leketimiz^ ıffiali-için İsH^re ite yapılan !An^ 
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İaşmanm onanması hakkında (1/559) 367,530: 
1531,555,557,561,578:581 

9. — 5181 sayılı Kanunla onanan New -
York Protokolü ile hükümleri değişen Ce
nevre Anlaşmasında zikredilmiyen bâzı 
ilâçların Milletlerarası kontrole tâbi tutul
ması hakkındaki Paris Protokolünün onan-
masîna dair (1/685) 16,29,39,90:93 

10. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunca 13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen 
ve üye devletlerin tasdikma sunulan «Bir
leşmiş Milletler Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhura 
yeti Hükümetinin katılması hakkında 
(1/268) 221,276:277,417:418,424,437,452:455 

11. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın
daki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler'eklenmesine dair (1/315) 199,209,256,281: 

303,303,324:336,336:348,368:392,392: 
407,419:424,424:437,437:440,496:497,497: 
499,499:500,555,555:557,557:561,707:713, 

714:723,760,763,768:771 
12. — Denizyolları işletme Kanununun 

1 ve 2 nei maddelerinin değiştirilmesi ve 3 
ncü maddesinin birinci fıkrasının kaldırıl
ması hakkında (1/636) 411,501:502 

13. — Devlet Çelik ve Kimya Endüstri
si Kanunu tasarısı (1/639) 162:166,174:193, 

249:256,256:259 
14. — Devlet Demiryolları ve Limanla

rı İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 
3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair (1/713) 471, 

679:681,695:705,707,713:714,764:767 
15. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile değişik
lik ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında (1/101) 12: 

14,28,39,78:81 
16. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü kısımlarında değişiklik yapılma
sına ve kadastro mahkemeleriyle gezici 

Sayİa 
mahkemelerin kaldırılmasına dair (1/668) 12: 

14,28,39,78:81 
17. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/700) 16:17,18:19 

18. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 ve 
4644 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cet
vellerin İstatistik Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılması ve İstatistik 
Genel Müdürlüğünün salâhiyet ve vazife
leri hakkındaki 1554 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında (1/701) 585,823: 

824,838,852,886,895:898 
19. — Devlet M.emurları Aylıklarının 

tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 ve 4644 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelle
rin İstatistik Genel Müdürlüğü kısmında 
değişiklik yapılması ve İstatistik Genel 
Müdürlüğünün Salâhiyet ve Vazifeleri 
hakkındaki 1554 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında (1 /701) 585,823 :824,838, 

852,886,895:89S 
20. — Ekonomi Genel Meclisi Kanunu 

tasarısı (1/353) 6:8 
21. — Erzincan'da yaptırılacak mes-

kezıler hakkındaki 5243 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısı (1/641) 135:141,317:319,324, 

336,349 :352 
22. — Erzincan ve Erzurum belediye

lerine 3 300 000 lira ikrazına dair olan 
4126 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/222) 173,202,205,209, 

210:213 
23. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağ- . 

li Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde bâzı deği
şiklikler yapılmasına dair (1/714) 643,860:866, 

867,881,935:938 
24. — Hava Müdafaa Genel Komutanlı

ğının kaldırılmasına dair (1/691) 263,323:324 
25. — Hava sınıfı mensuplarına verile

cek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/643) 643, 

837 
26. — İller Bankası Kanununun 22 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesne dair 
(1/702) 16:17,17,29,39,94:;)'/ 
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27. — İskân ve Toprak işleri Genel Mü
dürlüklerinin birleştirilmesi hakkında 
(1/534) 263,503 :506,506:508,519:521,595:596, 

600,626,628:631 
28. -— İşçi Sigortaları Kurumu Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında (1/712) 29:32 

29. — tş Kazalariyle Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 
sayılı Kanunla 5019 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 4772 sa
yılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair (1/665) 21:28 

30. — îş ve İşçi Bulma Kurumu Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 4837 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair (1/612) 11:12 

31. — Kadın Ticareti namiyle anılan 
cinai ticarete karşı müessir bir himayenin 
sağlanması maksadiyle imzalanmış bulu
nan Milletlerarası Anlaşma ile kadın ti
caretinin zecren men'ine dair imzalanmış 
olan Milletlerarası Sözleşmeyi değiştiren 
Protokol ve ekinin onanması hakkında 
(1/679) 10,15,39,70:73 

32. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesi • 
hakkında (1/460) 201:202 

33. — Marshall Plânı (Avrupa Kalkın
ma Programı) çevresi dâhilinde elde edile
cek yardımların bütçe ve Hazine hesapları
na intikal şekline . ilişik Kanun tasarısı 
(1/680) . 32:33,37,40,118:121 

34. — Meslekî ve Teknik Okullar açıl
ması ve mevcutların büyütülmesi hakkın
daki 4304 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 
'(1/698) 643,858,867,881,931:934 

35. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
Kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklen
mesi hakkında (1/699) 5,19:20,29,39,106:109 

36. — Millî Kütüphane Kuruluşu hak
kında (1/720) 643,835:836,837,852,907:910 

37. — Mtıhasebei Umumiye Kanununa 

Sayfa 
ek Kanun tasarısı (1/715) 263,521:52^,530, 

545,566:5,69 
38. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohum- i 

luk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka-; 
nunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine! 
dair (1/695) 20:21,29,39:40,110:113 

39. — Müstehcen neşriyat tedavülünün 
zecren men'ine dair imzalanlııış olan An-i 
laşmayı değiştiren Protokol ve ekinin onan- i 
ması hakkında (1/681) 11,28,39,|74:77 

40. — Ordu mensuplariyle Emniyet Ge- \ 
nel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve t 
Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara bi
rer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sa-; 
yılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanjunun 1 nci \ 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/692) j 411,. 

41. — Orman Kanununa bâzı hükümler j 
eklenmesine ve bu kanunun birinci mad- \ 
deşinde değişiklik yapılmasına dair olan j 
4785 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı \ 
(1/320) 780:781,978:980,980:981,982,993^1037, 

1079^1082 
42. — Orman Kanununun bâzı madde- i 

lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı; 
hükümler eklenmesine dair Kanun tasarısı \ 
(1/553) 685,956:978,980,1037,1075^1078 

43. — Özel teşebbüsler tarafından ya-; 
bancı memleketlerden yapılacak uzun vâ-: 
deli borçlanmalara kefalet edilmesi ve ge-; 
rekli döviz izninin verileceği hakkında ta
ahhüde girişilmesi hususunda Maliye Ba- j 
kanlığına yetki verilmesine dair (1/637) 34,37, 

40,12^:125 
44. — özel teşebbüs müstahdemleri; 

hakkında (1/666) 13$:135 
45. — Posta Kanunu tasarısı (1/165) 4J0:57, 

129:130,135,154,167:170 
46. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı \ 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvelde' 
değişiklik yapılması hakkında (1/697) 1)1:15, 

28,39,$2:85 
47. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bâ - | 

kanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin, değişti-



Sayfa 
riİnfesih«'idaİYf- olan 486&^*nV KffMrîa-1 

bağtt cetve'Mcrc bâzı kadrolar eklenmesi 
hakkındaki/6590 um0$fymm 

48. — Sayrf^r*KKnuıirtâîlM^^(l'/S2t> ı '585,' 
829?«31 

4 9 . - 4 Siyjtsai- Bilgiler Okulunun «Si
yasi ve î t a s l ^ Î M m î e l 1 ' F a k ü l t e aâf ile 
Ankara 'Üniveî'sîteMn^* k a t i f i n » 1 ı « i S 3 â 
(1/558)' ' " • 585;7Ö3«844^4%845:852 

50.— Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanııııun^h'bâM'TOaddferBi'înln değiştiril
mesine ve' bü Kanunla geçici maddeler* ek
lenmelini d â i r (1/693) 411,532:544;545,596: 

599 . 
5J. — Subay ve Askerî Memurların Ay

l ı k l a hakkındaki 366 r sayilV Kanunda 
değlpkliîf yapılmasına dair olan 4989 sa
yılı Kan# t Jn 'T nei ve 4600* sâytlr Kâmı- | 
nun 3 nefî' mâddö&rinih'1 değ^ştârilmesı* ve 
bu kanu1^ : geçM iki mâ/dde eklenmesi' 
h a k k m « < 1/694 f 411,546:55^557'561,574 :577: 

52,' — Tapulama : Kaiiürra' tasamı , 
(1/3587 199,209,256,440:450,472:495,497,499, ! 

509:512 ; 
53. — Tarınv'BakMıitnöbağlV okul ve | 

kurumlrfrln* idare^^ak^Mdâkİ 867 sayılı 
K a r n M « Kânun- tasârısr (1/617) 643,832^833 

54. — Tep l -Oe iM MÜ^Ürlügu' 1943 
yılı K e s i ^ e t t - h İ l M m f a ' U / 7 2 ) 8:9,15,39;58 :6Î 

55.—^Tekke-ve zâMyölerle türbelöritî 
şeddine ye türbfediHıkîarM birtâMftf ün-
vanların'IİerFî ve^ili^ftfö-dâir ' olan1 677 
sayılı ^anünüîT brrM#?ırtâdSeliW W fikrâ | 
eklelimM'hakkında (1/682) 34:37,37:39 I 

56. - - Ticaret ve Sartayi Odaları, Tica
ret Bör&'aları ve Türkiye Ticaret Ve Sanayi 
OdâJavî ve Ticâref'BorSâlatfı'irırTiğ-i' halr-
km$h°i\/te4Y 142^54,^55:162,173:174,224:249 | 

57. — Toprak Mansüm-rr OfisV-Kahn- î 
nunun bâiî maddelerinin deği§t£rîlm<?8rh'fr' 
ve bu k«^UM gfcçi'Ği bir madfte ekteHme^ * I 
sine daft*'(l/6§2) 585;8^1829 • | 

Sayfa 
58. — Toprak Mahsulleri Ofisi'tara

fından 1950 yılı sonuna kadar ithal oluna
cak her nevi hububat ve unun Gümrük 
Resmiyle, Muamele Vergisi ve sair vergi 
'resimlerinden muaf tutulması hakkında 
(1/670) 173,202:203,205,209,2 i 4:217 

59. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve ödenil Anlaşmalarına bağlı mektup
taki listenin değiştirilmesi için ıhektup 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onan
ması hakkında (1/686) 18,29,39,102:105 

60. — Türkiye ile Suriye arasında buğ
day satışı hakkında teati olunan mektup
ların onanmasına dair (1/707) 17:18,29,39, 

98:101 
61. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

tiyle Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasında Ankara'da ' im
zalanan'Yugoslavya *daki Türk Emlak ve 
Mmfaat'lerinin.' tazminine mütaâllikproto
kol ve eklerinin onanması hakkında 
(1/706) 263,322:323,324,336,361:304 

62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yunanistan?' Hükümeti arasında akde
dilen Veteriner Sözleşmesinin birinci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
için: teati olunan mektupların onanması 
hakkında (1/671) ' 15 :16;28;39,86:89f 

63. — Türk Tütünleri Ortakfeğf hak
kında • (1/663) 471,787 :807,808 f822.838;852: 

891:894 
64. — Yabafte^methteketle^fö geçid ma

hiyette tiearet^ahlâ%nialafı>e mödüs ! vi-
vendiler akdine ve bunfarıiı şümulüne 
gireiı maddelerin Gümrük Resimlerinde 
değişiklikler yâplluıaslita ve anlaşmaya 
yanaşmry^ft"Devletle't* müveı*edatına karşı 
tedbirler1 alnim%§rrf#yetkl v eHl&e'sfffc 'dair 
olan 458§ sayl i Kântınun yürürlük süre
sinin uzâMMifl haklında (1/708) 141:142, 

2237234 



TEKLİFLER 

• J^a$şhir [KqifictJ,-;%&y%fi($lu ve iki 

1. —* -̂g îşehİE.'de yapt^aeak n^eşken-
ler ^ ^ ı j a d a ' (2/233) -:Ş6&367 ;368#£0,996: 

1008,10124037,4059^102 
îj&anbul ff,Mokki Jlikmet Cl&leftbeğ ve 

Jki^rkddaşıl 
2. — Devlet. Deım^dları ve Lipg§nları 

îşlgtme Ujşûjımi ^y^es i ı^mur iar i ' tekaüt 
Sandığı j.bakkm^aki.ı^Si^^ayılı BJşyûuna 
ek $j§Q44ayılı ^a^^na geçici, bir^^^de ek-
l e n ^ s ^ d a i r -^234) : <$%B67 

*b;İÇars••> [Tezer Taşkpran] 
3. -~ Jkfillî Bğitim..Bakanlığı IÇuruluş 

kaşlr^a«y]e^ jnerkez. |;u;r^lu§u..ve, görevleri 
halşjk^aki. #Ş87 sayılı J^arujn^a^değişiklik 
yan^n^ınay^M^ &}&&r ̂ ^s#^İM]&aj(auna 

,;i^ağlı (1) sayılı yC^plde 4^^1 ik .y jp ı l -
^îası Jva^ıpda ̂  <2/231) 173,685,988:989,993, 

10370095:1098 
J^anisa ,£j£âmü Co^mnfiğlu ve 3 arka

daşı] 
4. —Temsil .ödeneği hakkındaki 5027 

vşaydı; fanıma ek ; ^ n u n telifi ;(2^36) 585, 
^6^Şa7^Şp ,911 :914 

5...-—*^^nımk,J^unı^un; 11 3 jıcLjogtad-
detsine bir fıkra eklenmesi Jl&kkırtda 
(2JP5) 4Zl^^Şi9î948İ4^6,981, 

^Wİ74P70 
Niğde [Rifat Gürsoy ve Hüseyin Ulıı-

söy] 
6. — Köy enstitüsü mezunu öğretmen-

tierle köy sağlık.^ftâjr^rl^nı%,|^^erini 
düzenlemejî üze%e 3803, 4274 sayılı ka
n u n c a , ek- fy#9.^gay4ı ^an^n^a değişik
lik j p j i m j a s ı ^ a ^ M 

. ^^^ke^,,£^r^tii^0^^z] 
1. — Orman Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi hakkında (2/114) 685, 
9S&^e8Oji0-37,1075:1078 

Bingöl •fFerMuw/MkH'Dü§ümel ve iki 
arkyğaşı] 

2. — Avukatlık- Kajmımnun^iâzı-mad-
, vjdeletrinin değiştirilmesi hakkındaki 4359 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan ;*3#99 

Sayfa 

780 
sayılı Kanunun %^,çü^^gici ^p§< 

3. --^rj^fc|Cö5şir 
jların -^P-^etçe işlettirilmesi hakkınc 
3867 sayıJıjK^u^ıun İJ^neu^ıç^^pı^ll ir 
f ı l q ^ ^ e ^ ş j n ^ | a i r J ^ 3 3 V ,4I1^|98:$00 

4. — ^ga^fjan ^ ^ ı * ^ ı n ı n .J^e^'i 
ha^g||AkivŞ^sajı,^29,^|a*ihli dK^nu^u 

iin^y^kkate'^âzı kj$)süsnj£i: e|de^e$jn£,||a|ir 
M$J6)'' *. " *"""""•'• .•~%-'- .'47^1729:760 

5. — Maaş J^^nu^^fikj4379 <r§ayfU 
Kajg|inpn ^§icir^iiad^|ş|ne fikU$ıkra efc-
lenj^me <^4ğ@$ ^1:202 

6. — jÇlgdunun »^ijumujn ,,su^f|ajçjjka 
. .^pup^^ljjyijerin ^aaş y^terfii hajk-
kın£,gy225) , | 4 ^ 4 ^ 2 ^ 2 9 , 3 m # 3 , 7 6 3 , 

763,)7'%775 
^lxı:[JJL^ıan Şjjjczü .JL$al] ve Jîhsfyn 

Yalgının j • 
7.r —•-.^aant-^ölü ve çevasininrlJiojlu 

»̂ Çkel İdaresine temlikine dair (2/227) { 411. 

Jiolıı J^ûtfAJ^ö^sn] 

Kajıgnıı ıuJ^neL^ 
^siıic .ve geçici maddesinin kaldırılmafUla 

M£ h\\ ̂ }jpnj% ^âzv Jgjjj^içder joj^nn^eşine 
dair. (2/137) •/ "••" "'f' ^01:202 

9. — j ^ § a ^ . ^ n | ^ p ı a ^ek ^glZft $ayılı 
Kaj^^ıuitgfcici p ^ d ^ ı ı m . k a ' ^ ^ ^ ş ı n a 
yo bundan doğacak hakların tanınmasına 
daiı- (2/131) £01:202 

Bursa [Muhittin Baha Pars] 

yerlerinde inşaata müsa.ade edilmesi ha}t-
kmdp, (2/171) 785:786 

x: 1 1 . - — ^ ^ ^ § t & ^ ^ e ^ y a ^ l § a a l ^ ^ m-
^^fe^İ tM^tJ |^ ıd jp , ı ^a jön t ye^öuly'Hn 

..vergileri alınmaması hakkında ($/119) C-28İ, 
, 278^279,418:^19,424,437,460^3 

Çomm^JH^asene İlgaz ve ikiarkadaşı1 
* 12, — 3803, 4274" ve 4459 sayılı Kanun

ların köy okulu, öğretmen evi, köy sağljk 
memurlar', ve ebeleri evleri inşa- ettirilme-
siyle ilgili maddelerinin değiştirilmesi ye 
501&^«s^^i|!fiigsîj tos^feaa W&câm4-
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sı hakkındaki 5210 sayıla Kanuna bir mad
de eklenmesine dair (2/210) 367,500:501 

Denizli [Dr. Behçet Vız] 
13. — Turizm Endüstrisini Teşvik Ka

nunu teklifi (2/192) 222 :223,471,944:946,956, 
981,1051:1054 

Erzurum [Gl. Vehbi Kocagüney] 
14. — Memur ve müstahdemlere verile

cek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesinin üçüncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında (2/177) 5:6,367, 

414:417 
Gümüşane [Tahsin T üzün] 
15. — Toprak işleri, -iskân ve Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüklerinin birleş
tirilmesi hakkında (2/193) 263,503:506,506: 

508,519 :521,595:596,600,626,628:631 
İsparta [Kemal Turan ve dört arkada

şı] 
16. — İsparta Gül yağı Fabrikasının 

Tekel İdaresince İsparta Belediyesine dev
ri hakkında (2/222) ,221,279:281,419,424,437, 

464:467 
İstanbul [Fuad Hulusi DemireM] 
17. — Altıncı dereceye kadar olan me

murların yargılanacakları vazifeli mahke
menin Adalet Bakanlığınca tâyinine dair 
(2/56) -943 

Kars [Akif'Eyidoğan ve 3 arkadaşı] 
18. — Kars İli ile Ağrı, Erzurum ve 

Çoruh illerinin bâzı parçalarında muhacir 
ve sığıntıların yerleştirilmesi ve yerli çift-

Sayffi 
çilerin topraklandırılması hakkındaki 2502 
sayılı Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair (2/60) 263,502:503,506, 

508,513 :519,530,544:545,562:565 
Seyhan [Kasım Ener ve 4 arkadaşı] 
19. — Belediye Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bâzı madde 
lerinin kaldırılmasına dair (1/638, 2/168) 585, 

831:832 
Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
20. — Hafta Tatili Kanununun 5 nci 

maddesini tadil eden 936 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
3062 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair (2/188) 519,822:823 

Tekirdağ [Ziya Ersin Cezaroğlu] 
21. — Tarım makinaları ve pulluklarla 

tarımda kullanılan her nevi âletler, araç
lar ve bunların yedek parçalarından Güm
rük Resmi alınmaması hakkında (2/211) 307, 

522:530,538,545,570:573 
Trabzon [Mustafa Reşit Tarakçıoğlu] 
22. — Yayla ve meraların, köylerin tü

zel kişiliklerine tahsis kılınması veya ka
mulaştırılmaları hakkında (2/82) 199,256,281 : 

303,303,324:326,336:348,368:392,392:407,419: 
424,424 437,437:440,499 =500,555,555:557,557: 

561,707:713,714:723,760,763,768:771 
Zonguldak [Naim Kromer] ve [OrMn 

5 ey fi .Orhon J 
23. — Eti .Bank Kanununun 12 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine dair (2/116) 173 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ | "itil'ün öldüğüne dair (3/498) 

Karışık 

1. — 1946 yılı Millî Korunma Bilanço-
su ile'buna ait Umumi Murakabe Heyeti ra<-
poru ve ilgili bakanların mütalâaları hak
kında (3/507) •'•-/' - ' 68& 

2. — Danıştay'da açık bulunan üç üye
lik için seçim yapılması hakkında (3/494) 199, 

780 
3. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi 

Peyzioğlu'nün öldüğüne dair (3/490) 5 

4. ™ Rize Milletvekili Hasan Cavit Be-

368 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit 
ve Çakmak Geçici İşletme İdaresi ve Türk 
Tütün Limitet Ortaklığının 1943 yılı Bilan
çosunun gönderildiğine dair (3/315) 8:9,15,39, 

58:61 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
' 1. ™ Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 

Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul
mak iğinin kaldırılması hakkında (S/496) 220: 

< • • • • • : ; • • • • • • - 2 2 1 

' '(3/497) ' - 263 



» -

(a/500) 
(3/501) 
(a/soĞ) 
(a/503) 
^ 5 0 4 ) 
(a/505) 
(a/506) 

*_ -- - fjmN 
585 
684 
684 

; 684 
684 

684:685 
685,7814015 ;1032,l-032: 

1034,1050 
2? T- Kütahya Milletvekili Adnan Men-

dçe^'İn Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında .(3/491) 5 

ÖL— Afyon Karahisar Milletvekili Ol. 
SaâdfcAldoian'ın Milletvekilliği dokunul-
maslığınuı kaldjnlması hakkında (3/398) 781, 

1035:1037,1050 

Yofiun isteği 
1. — 2285 ve 2401 sayjh kanunlarla 

işletilmesi Genup Demiryolları Türk Ano
nim Ortaklığına verilmiş olan Demir^ol 
İşletmesinin; Devlet Demiryolları ve Li-
«knlfcrı İşletme Genel Müdürlüğüne Devri 
hskkmdakî 5391 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesindeki (Almakta oldukları 
aylıklar) tâbirinin yorumlanmasına da
ir (3/478) ' W%m 

-BtfîYÜK MÎLLET BECLÎSt BAŞKANLIĞI 
T E Z K E R E L İ . 

1%— Bu Toplantı yılında İM aydan çok 
izm #Ian bâzı üyelerin ödenekleri hakkın
da (S/493). 201 

2.""— "B^ toplantı yılı içinde iki aydan 
çok izin alan Çorum Milletvekili Münir 
Çağıl -ile İstanbul MilletvekftrUeefep Fek-
cr'in ödenekleri hakkında (3/500) 586 

3; -~ Çorum Milletvekili Wtâv Çağıl 
ile İstanbul Mt!et^3İf4u^epF î>eker'e 
iziıCverilmesi hâteaâ^ -i$4R#) *#86 

4,-4- Sayın ü^Ööltâ&i ~~b#&!ttrma izin 
verümgieî haikkmdâ 

CUMHURBAŞKANLIĞI TESKERELERİ 
1. "— Avrupa Dışişleri B^tft^ftrı îk-

Biritği Konseyine- Türkiye'yi 
temaien JH&&- öj^ıriJ3^%i^;^efmettiu 

ine y t e ^ a ^ M - ı 3 » k a m 

Cemil Said Barlas'ın vekillik edeceğinle 
dâir (3/508.) 

2. — Devlet Bakanı ve Baş&akan Ya£ 
öhmcsa Nihat Erim'e I^evlet Batanı derini 
Said Barlas*m vekillik edeceğine dair 
(S/405) T 1 223 

BÜTÇE KOMÎ&Y0NU BASK 
TEZKERESİ 

1. — Belediye Kanununa bâzı 
fer eklenmesine dair _ 780,1 

DIŞİŞLEBÎ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

Sayf* 

981 

1. — Amerika Birleşik Devletleri Ei 
ııomik I§ ^Migi İda ren in tekaik yardı: 
f o n u m i a n ^ d ^ a n j ^ k ^ r ^ y j e ggtiı 
personele ödenecek doiâr talışdeine ait 
Biak-, üzere teati .olunan m^gtuplam oı 
ması hakkındaki Kanun tasarısına 
d/743) 

%. — Devlet Memurları Aykklarmin 
îlevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayflı 
Çanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ve 1944 
Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Dışişleri Bakan* 
lığı kısımlarının değiştirilmesi hakkındaii 
İİİSNifcyıh Kanuna ek Kanun, tasansı hak-

•J^ada (1/702) . 642,835,838,852,886|03:906 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 

584 

1. -?-/Dev]et Denizyolları J$le%e Q@m. 
MM^rlaİSnün 1943 Bütçe yılı Kesinhesfe-
bınft ait Uygunluk-Jij^rimin^ı sunulduğfı-
na dair (3/38$) , 

2 t f r ^^Jei.QnnanJşle^mekriyle keres
te fabrikalarının 19£5 i 1946.̂ Tİı hesap dp-
Stma&JL tf^dİjBİen. J&sfrlık Ggnel Bilançoiu 
ve, i j i ş ^ ^ ^ cetvellerdi 'sunduğuna dair 
W W ' 9:1015,|9,^i65 

* $s w ,&£&N&ı *§evl*4p. imanın 
MmtGmim&rmı 1943 Bütçe yih 
Kesinhesabma ait I ^ ı n l u k -. Bildiriminin 
sukuldutujıa daiıu^^87) 

$e yılı Kesiöİ^atB^^t Ûy|^İuk-#i ldik 
minin s u n u l 4 ^ w # ^ r (3/^0) 8^,15^0,68^1 

3g$5 



üj6 ndı Birleşime ait 
57 n $ 
58 n(ei 
59 nJto. 
60 n<p. 
61 n<H 
62 nçi 
63 n<jü 
64 n<# 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

- 84 -
TOTANAK ÖZEfLERÎ 

Sayfa 
4 

128:129 
172 
198 
220 
262 
306 
366 
410 

65 nei BMeşime ait 
66 neı 
67 nci 
68 nei 
69 ncu 
70 nei 
71 neî 
72 nei 

Sayfa 
470 
518 

584:585 
642 

779:780 
941:942 

1048:1048 

#<>• [ Sayfa 
249 — &4 . V . 1949 tarih ve 5391 sayılı 

Kajnunım geçici ikinci maddesinin son 
fıkrasındaki (almakta oldukları ay
lıklar) hükmünün yorumu 807,951 

YORUMLAR 
m. 
250 -

•ay** 
— 4936,|5017 ve 5027 sayılı kanunlar
la verile|ı paralardan ne suretle vergi 
kesileceğine dair yorum 686,951 

: i ; 

YOKLAMALAR 
129 
3G7 
471 

685 

DÜZELTÎŞLER 
303 
349 

627 
885):886 

Sahife $ütun Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

8 
19 
49 

130 
226 
230 
231 
269 

325 
344 
425 
432 
520 
521 
521 

2 

f'2' 
.1. 2 
1 2 
: ' 2 
^ 2 

2 
1 

i 2 

18 
12 

44-45 
34 
36 
23 
47 

30-31 

48 
24 

17-18 
12 
21 
47 

36-37 

görüşüp 
tasarıların 
nci satırlar kaldırılacaktır. 
sayı 
Ekonomi: ve Ticaret Komisyonu 
Ticaret ve Ekonomi Komisyonu 
Ekonomi ve Ticaret Komisyonu 
ele alınmıştır, o bir taraftan da ele 
alınmıştır, o bir 

iptada 
nci satırlar silinecektir. 
Şimdi adaİet 
verilecektir 
okutuyorum 
nei satırlar silinecektir. 

sa|üı 
Ticaret Komisyonu 
Ti|aret Komisyonu 
Ti|aret Komisyonu 
elet alınmışbr, o bir 

ortada \ " ' " 
} • • • • ; • • 

BAŞKAN h- Şimdi Adalet 
ve^İmiyee^ktir, 
okutmuyorum. 



- 3 6 -
Sahife Sütun Satır 

598 
600 
679 

700 

534 2 45 
539 1 35 
544 İ 41 

557 1 27 
597 2 44 
598 1 24-29 

1 44 
2. 43 
2 son 

46-48 

758 
759 
781 
792 

805» 
809 
811 . 
880 
947 

1 
1 
2 
1 

2 
2 
1 
1 
2 

18 
26 
15 
10 

10 
41 
23 
9 
17 

Yanlış Doğru 

(Giresun) ' "• " (Samsun) 
KâmÜ Kemal 
nci satirdan sonra şu söz ilâve edilecek : 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonu ile mutabık mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, 
BAŞKAN — Maddeyi 
4. — Bingöl Milletvekili Fericjbn Fik
ri Düşünsel'in, Ereğli Kömür 
smdakî ocakların Devletçe ülettirîl-
mesi hakkındaki 3867 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine bir fıkra ek] erimesi
ne dair Kanun teklifi ve AcÛ Jet Ko
misyonu mütalâasiyle Ekonojni ,Ko-
misyonu raporu (2/133) 
(2) 232 sayılı 
tümünü oyunuza 

Efendim 
Maddeyi 
4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri Düşünsel'in, Hayvan Hırsızlığının 
Men'i hakkındaki 6 Nisan 1329 ta 
rihli Kanunu muvakkate bâzı hüküm^ 
ler eklenmesine dair Kânun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu mtftalâasryle Ada
let Komisyonu raporu (2/176) 

(2) 237 sayılı 
tümünü açık oyunuza 
244 sayılı basmayazıya ekli olması lâzım gelen cetvellerin, komisyohlar ta
rafından kabul edilip Kamutayca da tasvîp olunan şekli, 5616 sayış Kanu
na bağlı olarak 7468 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştı*. 
nci satırları teşkil eden şu ibareler silinecektir : Yedinci maddeyi oyparmıztte-
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyefıler.,. Madde kabul edildi. 
taalukan talikan 
iki tasarı iki madde 
Ziya Aksu Niyazi Aksu 
ncu satırdan sonra §u cümle ilâve olunacaktır : * 
BAŞKAN — Söz sıranız geçti. • • 
söylemek 
Kabul edilmiştir. 
madde 
istanbul 
ncî satırdan sonra şu söz ilâve edilecektir : 
BAŞKAN —Maddeyi oyunuza sunuyorum 
Kabul edilmiştir. 

söylenmek 
Kabul edilmemiştir. 
maddede 
tsparta 

Kabul edenler... Etmr/enler..-. 



Söz alanlar 

Â. f. Abasıyanık (Kocaeli) - Güiıırük 
'Tarifesi Kanununu değiştiren 2255 sayili 
Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 529 

— Hayvan hırsızlığının meni hakkın
daki &atmn münasebetiyle sözleri 754 

Ş. A<fc&lan (Bayvıdırlık Bakanı) -An
talya MiUetvekjLli Myazi Aksu'nun Ma
navgat Ijtcesinin Ulan ovasının sulamji işi 
ile Serik ilçesinin Çiftçi alanının sulama 
etüdü ve- Karagöl'ün kurutulması için ne 
düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı 787 

— Erzincan'da yaptırılacak meskenler 
hakkındaki 5243 sayılı Kanunda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve bu Kanuna bâzı 
hükümle* eklenmesine dair olan kanun 
münasebetiyle sözleri 319 

— Eskişehir'de sel baskınından zarar 
görenler. için yaptırılacak meskenler hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri \ 1001, 

10(^1608 
— Eskişehir Milletvekili Kemal jgey-

tinoğlu ile Denizli Milletvekili Hulusi 
Oral'm, Eskişehir'de vukuagelen sel felâ
keti hakkındaki sorularına cevabı 687,690 

— Eskişehir sel baskını hakkında de
meci §21 

S. Adato (istanbul) - Af Kanunu ta
sarısı münasebetiyle sözleri 876 

— Belediye Kanununun bâzı maddeleri 
ile 4373 ve 4617 sayılı kanunların kaldırt
ması hakkında kanun tasarısı ile Seyhan 
Milletvekili Kasım Ener ve dört arkada
şının, Belediye Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair olan kanun teklifi
nin Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna 

Sayfa 
havalesine müjtedair Önerge münasebetiy
le sözleri > 831,832 

—' Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin 3 neü fıkrasının 
değiştirilmesine dair olan kânun teklifi ve 
Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle 
sözleri 417 

Bî\ A. AŞrvar istanbul) - Belediye 
Kanununun bâzı matldeleri ile 4373 ve 
4617 sayıh kanunların kaldırılması hak
kındaki kanutı tasarısı ile. Seyhan Millet
vekili Kasım JBner ve dört arkadaşının, 
Belediye Kantonunun bâzı maddeelrinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dâar olan kanun teklifinin Sağ
lık ve Sosyal 'Yardım Komisyonuna hava
lesine mütedair önerge münasebetiyle söz
leri 831 

— SiyasaV Bilgiler Okulunun Siyasal 
Bilgiler Fakültesi adı ile Ankara Üniver
sitesine .katılmasına dair olan Kanun mü
nasebetiyle solleri 845 

M. Akalım (Kastamonu) - Alı ant gölü 
çevresinin Bolu özel idaresine temlikine 
dair olan Kaıiun münasebetiyle sözleri 604 

— Çiftçiyi İ Topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu; kanuna bâzı madde
ler ve geçici inaddelef eklenmesine dair 
olan Kanım münasebetiyle sözleri 379,387,401, 

432,717 
— Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit. ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun 12. nci-ive bu kanuna ek 4644 sayılı 
Kanunun 2 nci maddelerinin yorumlanma
sı hakkındaki; önergenin gündeme alınma
sına mütedair; teklif münasebetiyle söz
leri 413 



s r -
Sayfa 

— Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât 
ve Vazifeleri hakkındaki 2860 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılınasına dair 
olan 8065* sayılı Kanuna ek Kanun müna
sebe t le sözleri 843,844 

— 4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlarla 
verilenpatalardan ne suretle vergi kesile
ceğime d#lr öten yorum münasebetiyle söz
leri ..,-. ' 686 

— Erzincan'da yaptml&eak meskenler 
hakkTiftdaÎEİ 5243 sayılı Kanunda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair olan Kanun 
münasebetiyle sözleri 139,140 

.-— €redikH Erbaş Kanunu münasebe
tiyle sözleri 727,728 

— Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
giriş genel tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri 865 

— öünırük Tarifesi Kanuîiunu değiş
tiren 2255 sayılı Kanuna bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri 526,528,529 

— İsparta gülyağ fabrikasının Te
kel İdaresince İsparta Belediyesine devri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 279 

— Kars İli ile Bayezit, Erjrarum ve (V 
ruh illerinin bâzı parkalarında muhacir 
ve sığıntıların yerleştirilmesine ve yerli 
çiftçilerin. töpraklaııdırılmaaına dair olan 
Kanunda-değişiklik yapılması hakkında
ki Kanun- münasebetiyle sözleri 503 

— Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde* zam hakkındaki 4178 »ayılı Ka
nunim 9 neti maddesinin 3-neü fıkrasının 
değiştirilmesine dair olan Katran teklifi 
ve Bütçe Komisyonu raporu münasebetiy
le söztefi 415 

— MHyat lleesmden lsae#tu 131-9 do
ğumlu' -Oebrail özean^ın hâküörîü olduğu 
cezanm affı hakkındaki Kamın tasarısı 
münasebetiyle s&zleri 955 

— Muhasebei Umumiye Kanununa ek 
Kanun münasebetiyle sözleri 522 

— Siyasal Bilgiler Oktthttttm Siyasal 
Bftgiler Faküîtesi adiyle A^löara Üniver
sitesine katılmasına dair olan Kamın mü
nasebetiyim stteieri 84«,$50,851 

âajrf* 
— Bukatfl^r Heyetine Mabem; Te^ri 

Kanuawwetn -bâzı madieleriniıt değiştMr-
raesine ve bu kanuna bâzı maddeler e ^ 
lenmegiıie dair olan Kötün mw^asebeti^|e 
sözleri 5 3 4 ^ 5 3 7 , 5 3 8 ^ 5 4 4 

— Subay ;ve Aske^iıâiemıırlaEBi Aylıi :*. 
larma d»ir «lan < 4989 sayslı. Kaıınnun b -
rinci ma^des^?le 4600 i sayılı Kanuna ı 
üfüncü maddesinin değiştirilmesi ve b.ı 
kanununa^geçici «taideler eklenmesi hak
kındaki K&ıran münasebetiyle s©zka*i 5HŜ 560, 

Ş51.552 
— Tapmlama Kanunu, münasebetiyle 

sözleri 483,4804^495 
— Temsil *Ö^ae#i lakknıdaki Kanıın a 

ek Kanun münasebeti^ev söztoi f 838 
— Toprak Mflhstıîlâri Ofmvtaiafmdat 

ithal «lunaeak hububat ve ünunföümrük 
Vergiselle RihtenjBeşmiriden muafiyeŞi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri | 208 

~ Toprak ve lskfei^e*iö«sl^nüdü^-
lüklerinte- birleştirilmek hakkımdaki Ka
rnın münasebetiyle sözleri 504,506420,596 

DPS-S. A k » (Âşâm) - Çiftçiyi Toı 
raklaıfthrma- lıakkıncUiki 4753 sayılı Kanı 
nun bası maddelerinin değiştirilmes 
ve bu kftnuna bâzı maddeler ve geçici mac 
deler eklenmesine dair olan Kanun müna
sebetiyle sözleîîi 432^99,558 

— Cteman /K^uasöiın -bâzı maddeleri
nin «feği^tirüaıed^e ve bu kanuna batı 
maddeler ek4eamesEaer4air olan . Kanup 
ıraiiıâsebetiyle sealeri [ 959 

— Türk Tüttoleri Ortaklığı hakkmdaj-
ki Ka^^ö^asebe%ie:s©zleri 790,791 

Z. Akın (Kırklareli) - Eskişehir'de 
yaptırılacak meskenler hakkındaki Kanup 
teklifinin bir kaı*ma komisyonda görüşül
mesine dair sözleri 368 

t. R. Aksal (Maliye Bakam) - Afeadt 
Gölü çerresinin Bolu özel İdaresine temli
kine dair olan Kanun münasebetyle şasi
leri «09,610 

— l$58,yîlı Bit$e KjaaiLUiıuıaa, bağlı (A) 
ve fŜ ) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması • hakkındaki, Kaşun m&aasebetiyl e 
sözleri .: . -..; i • . : .1011 

—- @a»aiâ&le - M İ e ^ v e ^ İ jS&şettiıv 
Üne&'îa, B^v^îjfta^toevlerinin birleştiril-



* * -
Sayfa 

195 

1007 

744 

mesi hakkındaki Kanun tasarısının Meclise 
getİriltiıe&tesi sebebine dair olan sorusuna 
cevabı \ - • 

— Eskişehir'de Sel Baskınından Zarar 
görenler ifîin yaptırılacak meskenler Hak
kındaki ş&nun münasebetiyle sözleri 

Ö. A. Aksoy (Oaziattteb) - Hayvan Hır
sızlığının!: men'i hakkındaki Kanun müna
sebetiyle [sözleri 

N. Aksu (Antalya) - Af Kanunu tasarısı 
münasebetiyle sözleri 670,6^1,674,675 

—* Mşnavgat İlçesinin Ulan ovasının 
sulama işi ile Serik İlçesinin Çiftçi alanı
nın sulaıfta etüdü ve Karagol'ün kurutul
ması içinf.ne düşünüldüğüne dair olan so
rusu münasebetiyle sözleri 787 

O. Alfu (KocaeH) - Af Kanunu tasarı
sı münasebetiyle sözleri 677,678 

•— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki Ka^un münasebetiyle sözleri i 734 

Y, Ifc Alakant (Manisa) - Af Kanunu 
tasarısı ıjjiünasebetiyle sözleri 655,665,666,667 

— 19^6 yılı rekoltesi tütünümüzden 
İsviçre'yfe yapılacak ihracata mukabil ay
nı tutarcfa bâzı emtianın İsviçre'den mem-
leketimizje ithali için yapılan" anlaşmanın 
onanniasi hakkındaki Kanun münasebetiy
le söz$erj 531 

— Çi|*Çiyi Topraklandırma hakkındaki 
4753 ştylh Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştJHJjmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler ve Şgeçici maddeler eklenmesine dair 
olan ttaiun münasebetiyle sözleri 287,37$, 

İ 389,391,3$7,399,403 
— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın

daki Kaâun münasebetiyle sözleri 730,745, 
[ 750 

— ts^arta Gülyağ Fabrikasının Tekel 
İdaresince İsparta Belediyesine devri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 279 

— Subaylar heyetine mahsus Terfi Ka
nununun?, bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bû  kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair (jlan Kanun münasebetiyle sözleri 534, 

'; 536,537 
— T$rk tütünleri ortaklığı hakkındaki 

Kanun Münasebetiyle sözleri 793,795,797,799, 
[800,801,803,804,805,806,807,808,810,811, 
f- 812,814,817,819,820,822 

Sayf* 
Ol. S. Aldoğan (Afyon Karahisar) -

Kendi milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Karma ^Komisyon 
raporu münasebetiyle sözleri 1016,1018,1019, 

: 1021,1030,1031 
— Muhalifi partilere mensup vatandaş

ların siyasi toplantılarda izhar ettikleri 
siyasi fikir vejkanaatler ile muhalif ğezete 
Başyazarları Hakkında yapılan kovuştur
maya dair sorjusu münasebetiyle sözleri 270, 

271,272,275 
01. R. Alpsan (Aydın) - Subaylar he

yetine raahsus.j Terfi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler^ eklenmesine dair olan Ka
nun münasebejtiyle sözleri 532 

— Subay ve Askerî memurların aylık
larına dair ol£n 4989 sayıl i Kanunun bi
rinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun 
ü<;üncü maddisinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici-maddeler eklenmesi hakkm-
dnki Kanun Münasebetiyle sözleri 546 

Orgl. P. Aİtay (Burdur) - Af Kanunu 
tasarısı münasebetiyle sözleri 647,867,1013 

P. Apaydın (Kayseri) - Afyon Karahi
sar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'in, Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkındaki Karma Komisyon raporları 
münasebetiyle; sözleri 1021 

A. B. An (istanbul) - Çiftçiyi Toprak
landırma hakkındaki 4753 sayıiı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bâzı maddeler ve geçici maddeler 
eklenmesine ĉ air olan Kanun münasebetiy
le sözleri 833,338,375,376,377,388,3^,392^93, 

399)405,406,407,421,428,433429,557,558 
— Devlet i Demiryolları ve Limanları 

işletme Geneî Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine d4ir olan 2847, 
3173, 4620 ve>5000 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması ve 2847 sayılı Kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiylei sözleri 695,701 

— EskişeÜjir sel baskınından zafar gö
renler için yaktırılacak meskenler hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 1003 

— Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
giriş, genel taifesi cetvelinde değişildik ya-
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i Sayfa 

nte&teler jşkle&B&etkıe da& «*«*Xaıuuaı*tti-
naseMfc^sftıfiNA - - 964 

VT. B ^ f a ^ l u (Milli Eğiti» Baka-
wV*Xöyokulları ve köy enstitüleri te§fki-
lâtıns ^it*ö*aırSaıaıaa-bir madde «k&n-
mesi M J ^ i a k i Kanma münasebeti^ 
'«öfejeri i 860 

— İBtybiftLItfigtter Oküktnnn Sayasal 
Bilg'ikr. IpktîltseBİ adı ile Ankara Ütviv.«r-
sitesiıte>-kp^a*ına dair olan Kanun mü-
nasebe%^a**teri 84f.849-.851 

—Tekke ve &avi>s&l«pie iurfeeteTİn msâ-
4me ve irb^&rhkiarla biı-tsfeiiM. mrs&n-
kivuı ıitetj.ve ilgasına dair olan 677 saiyıh 
Kanuıuıuîİbirmel-ıaa^ck^İBe . bir ftkraıek-
lenm^si llltkkKiflftki Kansın müa&aseketfyle 
sözleri {-. • 35,37,38 

C, i< £**4a* {Beviat Bakanı) • Be&i§a-
fenaİMMi vferilen vaizlik müsaadesi h a k l ı 
daki * !̂jfca»ıiftta»efeetiyle s i l e r i 644,645 

— J&JMş&teir̂ de yaktırılacak me»k«^Aer 
lıakku^d^d Kaann fceklifimn bir Karma 
KööiBsyofljda görüşülmesine dair «ÖriaB̂ i 368 

— &$iftfepi -Milletvekili Hakkı Ç e k ' 
in, Devte|*ktdkıııma filânıaa, hnfeü î t^eb-
büse v#r|»eek iş «ahşana, D^rletçilik: re-
akline vİLSeadet ffcfeiaadi Tefft3g4t«dieıİBe 
dair ok**«casteuna eevabı 8^,312,3.14 

— föş&ane ttmt-aaiHk tasalıların #e$«i, 
bir Tüaa*ife!Fflnda «!Ö#«şülme*i hakfeıntk «öd
leri i. 

F. A.W«na*ç(U (^l»b«ffi) - Konya Mil
letvekili flevfik Fikret Sılay v.»-Tıuifaoa 
MiUetââpi Fark Ateaed Bapatçy'nun 
Türk*ps|ggş#k Mâiiet MeeUsi 
3^iiennfe*i hakkındaki e»@&£&s 
betiyle«pleri '- > :1044 

R. jBjyrttrlıı ( M i ş m ) .Jfarâtisi-Vte' . 
yaptırıia|!akj maskesi*? 3M&k^«İ8kHîS4§ 
sayılı l^ı ında" bâzı değişiklikler yapılma
sına ve İÜ kanuna bâzı hükümler ekleşme
sine daii! 61an Kanun münasebetiyle söz
leri '[.' , 13İK* 

Dr, K. Bayizit (Saflık ve Sosyal 

Sayfa 
Yardmv Bakan*) - Çanakkale Müietv«küi 
AM Rıza Kırse^er'in Çatalca İlcesine bağlı 
Çöplüee K#yöjwiLeki vatandaşta tahsis 
edilen ;g^yj?ime^k¥Öieı* ait tapu 'senetl i
nin ş j M i ^ ^ | a r < . ¥ ^ ^ e » » e s i aekebi. bak
amdaki sorusuha cevabı 204 

M.iA,;Binal*!(Kûny«) - Çilliyi To^r-ak-
landwiiıa.-hakk»dflki^7<&3 myib. Kmmm 
bâzı <m*dcÜBİ£r£irin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler*, w gefiei maddeler 
eklenmesine d^ir oka taaunı mânaBebetiy-
le söatori İ 433,424 

M; birsel (tşlvtm«i^»Ö®ıa) - M&M&e 
ve Kimya E nd&strisi--Kurumu Ka*rai¥tt mü
nasebetime -sökeri 13S, 1-92,193 

M. K. Bora* tMatılin) - Af Kanunu ta
sarısı münasee|)tiyte sökeri 677 

— Mittyatflcesiridfenîsaoğlu Î319 bo
ğumlu Cebrailfsözcan*m hirktinrr& oiâftğu 
cezanın affı h|kkmtta!d Kanun tasarısı 
münasebetiyle [sözleri 955,956 

A. Boabay} (Kütahya) - Çiftçiyi Top
raklandırma hakkındaki 4753 sayılı Ka
nunun bâzı nıtaddelerinin değiştirilmesine 
ve, bu kanuna j)âzı maddeler ve geçici mad
deler eklenmeline dair olan Kanun müna
sebetiyle. sözlejri 386 

— Hayv&rç hırsızkfc&aın men'i hakkın
daki Kânun n£jiaaseb.e;tiyle sözleri 750,751 

F. Bük (Bİraa) - Hayvan hjrs«iığwjn 
mea'i hjftkkm^aki kanun münasebetiyle 
sözleri 745,747 

Dr. F. Ş. Şw?g« «J^mrük ve Tekel Ba
kanı) - öümvfck Taîllssi Kanununa -bağlı 
giriş genel taifesi #tyeü«3de değjşikUk 
ya pılı&aısı-hakkındaki I Kamın münasebetiy
le sözleri^ - 8S2 '* 

— HG^BWÜ> Tariiejsi KaşiMiuöu clegırçti-
ren 2255 sayılı Kanuna bağlı cetvelde de
ğişiklik yapıîinası hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle s<|zleri ^ 527 

— Türk tf tünleri ortaklığı hakkındaki 
kanun münasebetiyle «Özleri 794,795,806,820,822 

http://84f.849-.851
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-t M Sayfa 
% E, Oezaroğlu (Tekirdağ) . çiftçiyi 

Topra&aüdjnna hakkındaki 4753 sayılı 
Eanuıran Mzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bâzı maileler ve geçici 
maddeler eklenmesine dair olan ' Kanun 
münaaebetiyle sözleri ' 375,394 
^ — Gümrük Tarifesi Kanununu değişti
rdi 3*^sayılı Kanuna bağlı cetvelde de-
ği#|klit sapılması hakkındaki Kanun mu-
na^fcitirİe sözleri 525 

JF-'EaJvan Hırsızlığîliıü Meh*i hakkm-
da*i Ks&nıin münâsebetidir sözleri 736,737,738, 

". 742,745,747,750,756 
-!- Orman Katıunuha nâzı maddeler eİ-

leâıaesine ve bu kanunun birinci''madde
sinde değilikûk yapılmasına, dair olan Ka-
rtE^a,ekHanun münasebetiyle sözleri 

•—^yssfcl Bilgiler Okulunun Siyasal 
BSfüe* Fakültesi adı ile *fckara Üniver-

sitesine katılmasına .dair olan Kanun Jmü-
naslbe^yle .sözleri, 

,:-— toprak Mansı|İleri Ofisi tarafdâan 
it%ai- olunacak huHbat ve mâk- G&rçrük 
VergicTJleRıhtım- feesmin^en muaf 
hakkiitdaki Kanun münasebetle «öî 

T, Coşkaû (Kastamonu) - Abant 
çey^esinV Bolu özel İdaresine, U 
dair olan Kanun münasebetiyle ̂ özleı 

303 

ine 
603,606 

607 
~TTürfc Tütünleri Oı$ajy$. hakkımda- % 

ki Kanan münasebetiyle sözleri. j 813,814 
; '^'fm^m^^^S^lr Hmjiftn .. . 

Kaiun 

ıkteid r Türk Tütünleri 0r*a$hfr-ha 
ki Kanun münasebetiyle* sfzleri '801,8Öİ 

H. Çakır (mm Savunma Bakanı) -Er-
z w m jMiHetvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
üıf ÖeÜikli Erbaşlar hakkındaki Kanun 
ta^HSuıin 1950 malî'yıhndaiı önce Mecli
se getirilmesi mümkün olup olmadığına 
dair dan lorueuna cevabı ' 195 

1 — Gedikli Erbaş Kanuna münasebetiy
le »özleri 726,728 

—JM.ak$ne ve Kimya Stodüstrisi Kuru
ma *fe$&unn münasebetiyle sizleri 183 en , 

••U" Subaylar Heyetime mahsus Terfi 
Kanununun bâzı maddelerisin değiştiril- ? 
meşine ye hu, Kanun» bâfcı \«ı*âdeler ek-
le*me&i&e dair olan Kanun münasebetiyle 
a&leri 532,534^535,536,538,541.544 

^.Ssabay ve Askeri Memurların Aylık
larda* dairPelan 4989. sayılf'Kânunun bi
rine! 'jsftj&İâesiyle 4600 sâ^ûı-' Kanunun ; 

üşü«e«;;m^ei8ininr değiştirilmesi ve bu 
Kan^B^'lr^ici maddeler eklenmesi hak-
kın^a#^Kanun münasebetiyle sözleri 546; 

"T : i - ' 552,5^4 

a-
,866;811, 
810,818 

Orgl 1 Çalışlar (Bahkeıir) - Makjine 
ve Khhyu ^d^strM <aKû^uöiuf Kantoû 
müıiasebtetiyle söz^ott j 

İ Çeliköz (Baî&«#ir) - Af Kanunu 
tasarısı mtinaseb>j^|^ sözleri ] 

^r Körfez nîıirik&SHida 3eytmc4ik 
Enstit#Üd«sif Mr^aait'tekt tapulu jve 
tapusuz zeytinliklerin köylüye, dağıtılanı 
ve, Zeytln^iik Kanunu ̂ taaarıaımn ne 

176 

920 

İzleri ; : t 315 
~ $waan 'BJi&rffeVtafe bfcsı 

nia #$^röro*sine m 'bu Hajffana 
maddeler eklenmesine ıdair olan Kânun 
nasefeetrykrs&deri '} • \ 

«Tapulara*} Kaıluııu 
Sökeri 440,478,492 

;!.,*. 90»» 4Mril4fr> * C*tt$yi T|p 
raklandırma hakkındaki 4753 sayhlı Kalu-
nûn %k& öıa^de^rpiç, -değiştirilmesine İve 
bu:

5İarftnıa bâzı masMteîeır Ye~ gemici mjd-
dekr; eklenınesine dâir- olan Kanun müâa-

1382,383 



Sayfa,, 

A. A. Çıaar (Burdur) - Af Kanunu ta-
ka&m münasebetiyle sözleri 

.— Bâzı Şahıslara verilen . vaizlik tn\i|-
saadesi haliındaki„ soruşu müjttasebetiyj.e 
sözleri r -644,S*£ 

t • ' ' • 

Sayfa 
— Eskişehir'de sel baskınından za-

jjar görenler iğin yaptırılacak meskenler 
hakkı^daJ^i^anuİL M ^ Ş â M j J e J*özJ!$ri,% £97 

A. .ÇubuH^^AaJcçrft), .- Ekonomi Gtç. 
nel Meclis .Kanı|rıu tasara münasebetiyle 
sözleri 7 

ü> 

521 

958 

S. Day Çfcrabzon) - Çiftçiyi Topraklan
dırma hakkındaki 4753 sayılı Kanunun bâ
zı mad«îeförpRİn 4feğiftiriîmesine ve bu Ka
nuna bâzı ıŞaddeler- ve geçici maddeler «k-
l e n m e ş l p ^ r o i ^ . J g ^ a n Mnj^fes&yle 
sözleri* \ 39%! 

— Eskiiehir'dd sel bas^sa^aş,; mm? 
görenlejE.^ t^anür^^lş .m^sjb^ler,,!»^-. 

1001,10©4,1005 
— Muh|sebei Umumiye Kanununa ek 

Kanun münasebetiyle sözleri 
— Ormajşı Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair olan Kanun müna-
sebeti>^-jj$||er.i 

tanrısı münasebetiyle sö^lçıi , 

Jfögn yargı^nacaklf^.^zila^rû^e^eniıı 

nun t ^ ^ ^ ^ ü ç ^ ^ : ^ w ^ s ı hakjj|jgf̂  
d a k i ö İ I ^ ^ > f i P p | ö l ^ y k ; ^ f ^ . 

sözleri,. I _ • • -
V. bicfcti (Ekonomi ^^iB0f^M^, 

n ı ) " J f ö ^ i ^ f ^ f ^ ı ^ ^ 
s a r ı s ı ; ^ ü n ^ ^ ş | ^ e . s ^ e r i . • • • • ;: 

c^güney'inl Erzurum ilçelerine* *ba|p.ıjb^şı. 
köy l e^ !;^a3|^n f f^me^tsş t tOİ&uklaj^iy^k. 
s-il^ıı^ı^^İkkındaki sorusuna eevabı 

ret oda^a^, ^n^jd^dal^ij», 4 ; ^ a r e t ^ r . . 
salân^vej^ r 

«Tj$gjç^ .^£ ..sanayi., ofote&»r :$Şm.ıç$\, 
o d a l a r ^ ^ a n ^ fdşjm*. xş « ^ s f ^ ş t ^ -
ş&la^fişl iği Kanunu münasebfsfefesğfr? 

943 

m 

m 

— To^r^^ t lVİ^ul^ .pf i sÂ.^ar j^^^ 
it&al ^olu^ak., jj^ıtH\t -.ve .u.nun.İ>üro& 
^«rgisi ^ e i^t ıg* Resminden muafiyeti 
hakkın4a&srkan^ ..mü^aseb&tiftHı mim 203 

S. İ H f e ^ a ^ l t o r ) - - AeyJjet Pemiryo^-, 
lan ve ̂ maniam tfMm .Qe»6k ^*d&$$#, . 
$$emur ve : ^izm^^i^r^ ,w^le4n^v4aÂr 
olan %$^$m,&mm mQ>wûıjmw' 
larda j t e ğ ^ l & ± ̂ a p ı l ^ şv ve*, j$4£: J^nks t 
Kanunua bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 699,701,702 

Dr. 8. A. Dilemre (Rize) - Âbant Gölü 
çevresinin Bolu-özel İdaresine temlikine 
dair olan kanun münasebetiyle sözleri 611 

— . I İOTsan . , ^^ *!&$&** •». 
daki kanu^.mp^asjeib^ljrle fö&ş&İ • 78&£&$ 

—. gp$ya F]$ftety$yji $w$k< Wmt-' 
Sılay ve îîirabzog J^i le^ls^i .^a^. Ahnı&&. 
Barutçn,'^un,.^TÎrkiy^ BörjftjJ!pif&.;ft(fafr 
Msi seçiminin yenilenmesi h&kfcmdf&iv 
önergesi ^miinasfbetiyje, ,ş$zle£İ 1040 

H. Dinçer (£iyon Karahisar) - Afygn 
Karahisar Mületyek&i Gl.. .Sadık M$9-
ğan'm, Millet vekilliği. dokunulmazlığının,. 
kaldırılması hakkındaki Karma Komisyon 
raporla^Wnünıı#eb«tiylel*sö«lepi 1$L7;1024 

R. Dotaay (Çaslgz*) - Köy -oMl«w» 
ve Köy* E«stit#ed 3te$kil&feı»a- <la4* olan-
Kanuna.-bâr fâi$d*te «kte»meei iıaklımd*M « 
kanun «münasebetiyle «©aleri £6© 

murla#£A#b&l^ij&ra T$v>h&?yş T^ad^üt̂ ne^ 
dair <AU#̂  jJ6j$ • sşy.̂ ^Kiıaf¥ftnu# 12. jm -ye 
bu kanuna e&-$$4& *8»rt K^n^^#;^ -.nep,,. 
madde-^inia- ^onıçılajijiîiaaı hafeku^a^i-
öp*$f gesinûp. ,^3|de^e 1aJ^maıpta r^^e4«k. . • 

si müuaiebetiyle sözleri 412,413 
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—'(Svlarük -Tarifli îUnununVo^i&İ- ?'- qS^e^^,mİvLut^î^f^^^ temi fe&e 

y ; ^ f r j ^ a î ı t ' 

Sayfa 
^ î , 5 4 8 -m 

610 
g g | & T a ^ ^ a a i - & t M İ ^ £ ' a E u r M . " -.' ^ W t W t f 

. - ^ P n e yeTÖ^ya^ştüs^si'Kuru-. 4'v - ^ ^ S ^ f ö ^ ' S İ v ^ l ^ K i ^ ^ 
mu iCaı^^müaıasebeti^te "sereri 

IS&ttggıngfr bâzı ntalâelelfeı d^şfirÜ- ) ^ j t m ^ " j r " " _ffffl 
m*aine v*wfe Saıı^a'tkl^ıîtalîleler e&n- j~ s—^a|£lama ^ i i t e ı^a^fâSa^e 3|le" 
•DSUpfep̂ İk ekin kaÂW ı»îna$e^eĞyle 'Jf jW«i*' " ^ İ ^ t , ^ 

- - i '„ ̂ prak» 
'4ş|â*f^iakkmdaki'4^^sa5ah Kfanunun 
1$pf haddelerinin değiştkilraesine ve bu 
kanuna. Hâzı maddeler ve -geçici maddeler 
elenmesine dair olan Kanun münasebetiy-
lejsö.zleri 
. ; & Enletti (Mu£la) - Çiftçiyi Toprak 
landıma hakkındaki 4753L-Sfiyılı Kanunun 
fe^uBRa^delerinin değışt^ıİmesine ve bu 
kgtç&şa 'bâzı maddeler ve. geçici maddeler 
eklenmesine dair olan Karaın münasebetiy
le sökeri " a9$,Ş$0,342,385,434,437,439 

~ —: Tapulama Kanuna münasebetiyle 

300^30:1,302,339- madıde|firinin - fea^hlmasttta-, üşâr ola» 
mrivı Tcmvalr. t .^a^UBj teklifinin § f e l k V© ŞÖ^al "Eft; îdim 

söyleri 

d e $ ö s ı ; ^a^îajd#:^amm'''4a«arıgi 
% g^Ikiıt^jP&'SveMrKİgım fĞfer' ve 

arkadaşının, Be^e^ye Kanununun 
maddelerinin değ^tirilınesine ve 

î̂ onriayonuna ka; 
münaafebet^e-; 

E. H, Srgtın (Ankara) - Af Kanunu ** 
tatarı^ aıûnaa«betiyle -sözleri 655,661,677,678 

"^%P:'^I"6Mİ şüuşU^ v^râlaH^zlik'ti usa 
- «eteği bakkındaki »pusuna cevabı 

<. .— Çanakkale •3fttleft«|&i Nn&ttin 
445,446,480^1. ^nen'in, Teftiş Sabunu tasa^smrn Hec 

üse get|rümeme*i sebebi , h&kkındak. so 

âl-

cfört 
bizi 
bâzı 

r ori&Ege 

:&-
832 

595 

* ^ -im Hayvan; Hıraızh^uı men'i liakkın-
~daiT%asun münasebetiyle sözleri 731,733,734, 

4 TpS36"7^7İÎ^,74â;f44;f^;746,747, < 
. : I ^4â,f lOT^,mT^/5İ ,755 r756, 

' «VSMkfee ve Kimya Ş&âtistrisi KUÎ-U-
-ffltt Kanımum"ünasebetîyWJ.sözler i 179 

. ̂  —;'Bft#ul»ma «KammUi - ^*fta#s^be%le 
M^fÇ484;485;486!489 
$faaı) - Belediye 

b^maddejer^löesmesîae da-
îrd&^ı^|ıa^müW^e^*.wkUı*i İO@A0O9, 

t-, 1 J * loıo 
1 Btfedıye Kanununun bâzı madde-
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~ Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Ceyhan İlçesi su işinin ne durum
da olduğuna dair olan sorusuna cevabı 209 

A. R. Eğen (Siird) - Çiftçiyi Toprak
landırma hakkındaki 4753 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bâati maddeler ve geçici maddeler 
eklenmesine, dair olan Kanun münasebe
tiyle sözleri! 385,389,404 

— Ereğli kömür havzasındaki ocakla
rın Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 3867 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine iki fık
ra eklenmesine dair olan Kanun münase
betiyle sözleri 598 

— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 738 

— Makine ve kimya Endüstirisi Ku
rumu Kanupnu münasebetiyle sözleri 182" 

A. Eyid^an (Kara) - Çiftçiyi Toprak
landırma hakkındaki 4753 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 

Sayfa 
bu Kanunua bâzı maddeler ve geçici mad
deler eklenmesine dair olan Kanun müna
sebetiyle sözleri 401,402,403 

— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 729,744 

— Kars îli ile Bayezit, Erzurum ve 
Çoruh illerinin bâzı parçalarında muha
cir ve sığıntıların yerleştirilmesine ve yerli 
çiftçilerin topraklandırılmasma dair olan 
Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle söyleri 503 

— Siyasal BiJgiİer Okulunun Siyasal 
Bilgiler Fakültesi adı ile Ankara Üniver
sitesine katılmasına dair olan Kanun mü
nasebetiyle sözleri 846,848 

N. Erim (Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı) - Diyanet işleri Başkanlığı 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2800 sa
yılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılması
na dair olan Kanuna ek Kanun münase
betiyle sözleri 839,840,842,843 

A. Fırat (Erzincan) - Erzincan'da yap
tırılacak meskenler hakkındaki 5243 sayılı 
Kanunda b$zı değişiklikler yapılmasına 

ve bu Kanuna b|zi hükümler eklenmesine 
dair o^an Kanun münasebetiyle sözleri 135,138, 

' 139,140 

H. Gedik (Kütahya) - Devlet Kalkın
ma Plânına, hususi teşebbüse verilecek iş 
sahasına, Devletçilik rejimine ve Devlet 
İktisadi Teşekküllerine dair olan sorusu 
münasebetiyle sözleri 209,309,311,313,314 

V. GeTg|!9r (Urfa) - Af Kanunu tasarısı 
münasebetimle sözleri 615 

— Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 
Sadık Aldojğan'm, milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Ifar
ma Komisyon raporları münasebetiyle 
sözleri ~ 1019 

— Çiftçiyi Topraklandırma hakkın
daki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

maddeler ve ge<gici maddeler eklenmesine 
dair olan Kanun' münasebetiyle sözleri 

429,432 
— 4936, 5017! ve 502? sayılı kanunlarla 

verilen paralardan ne suretle vergi kesile
ceğine dair olan yorum münasebetiyle 
sözleri '686 

— Hayvan ^Hırsızlığının men'i hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 743 

— Posta Kaıfunu münasebetiyle sözleri 44, 
48,50 

— Su Şehri 'Belediye Başkam Müştak 
Mutlu ve Belediye Encümeni Üyelerinden 
İsmail Kutlu ve Galip Doğrüyol'un ceza
larının affı hakkındaki Kan^n mtinasebs-



Sayfa 
tiyle sözleri 

— Yüzbaşı Tevfik Gülçür'ikı hükümlü 
bulunduğu cezanın affı hakkındaki Ka
non münasebetiyle sözleri 856 

Dr. M. Germen (Aydın) - özel teşeb
büs ve müstahdemleri hakkındaki Kanun 
tasarısının Adalet Komisyonuna havalesi
ne dair adı geçen komisyon raporu mü
nasebetiyle sözleri 135 

— Tapulama Kanunu münasebetiyle 
sözleri 445 

N. Göktepe (Aydıa) - Çiftçiyi Toprak-
landırma ijakkmdaki 4753 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna tbâ#ı maddeler ve geçici madde
ler eklenmesini dair olan Kanun münase
betiyle sözleri 404 

O. Gölet (Ankara) - Türk Tütünleri 
Ortaklığı hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri' 800,801,802,809,819,820,821 

L. Gören (Bolu),- Köy okulları ve köy 
enstitüleri teşkilâtına dair olan Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 859,860 

— Abant Gölü çevresinin Bolu özel 
idaresine temlikine dair olan, Kanun mü
nasebetiyle sizleri . 607 

— Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme #enel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 
3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması ve 2847 sayılı Kanuna bft-

Sayis 

1019 

zı maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun j 
münasebetiyle sözleri ! 608 

§. Günaltay (Başbakan) - Afyon Kara-
hisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'ın, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Karma Komisyon rapor
ları münasebetiyle sözleri 

— Trabzon Milletvekili Faik Ahmed 
Barutçu ve Konya Milletvekili Tevfik Fik
ret Sılay'ın, Büyük Millet Meclisinin.8 nci 
Dönem çalışmalarına son verilerek yeni 
Meclisin 22 Mayıs 1950 de olağanüstü top
lanmasına dair önergenin kabulü münase-
Ibetiy sözleri İ047 

M. N. Gündüsalp (Edirne) . Çiftçiyi 
Topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçi
ci maddeler eklenmesine dair olan Kanun 
münasebetiyle sözleri 400J403 

— .Gümrük Tarifesi1 Kanununa, bağlı 
giri$ genel tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri 861,863,864̂ 866 

— Gümrük Tarifesi Kanununu değişti
ren 2255 sayılı Kanuna batlı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri ' 524,526,527,528,529,530 

— Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasal 
(Bilgiler Fakültesi adı ile Ankara Üniver
sitesine katılmasına dair olan Kanun mü
nasebetiyle sözleri 649 

Ş. B, Hatipogiu (Manisa)'- Çiftçiyi 
Topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme-
, sine ye hu kanuna bâzı maddeler Ve geçici 

H 
maddeler eklenmesine dair olan kanun.: mü- I 
nasebetiyle sözleri 2Ş8,290,301^Ö2,325İ27 

— Türk tütünleri ortakflığı hakkındaki | 
Kanun münasebetiyle sözleri Ş17 

Dr. 8, Irmak (Konya) - Siyasal Bilgi
ler Okulunun Siyasal Bilgiler Fakültesi 
adı ile Ankara Üniversitesine katılmasına 

dair olan kanun münasebetiyle sözleri 
— Tekke ve zaviyelerle türbelerin şed

dine ve türbedarlıklarla birtakım unvanla-

$46 



tm. m$& ve ilgasına ctaîr olan' ̂ 7 sayılı 
Ifanutjun birinci maddesine bir fıHra ek
lenmeli hak&nîcfaki ITahun' münâsebetiyle 
sözlerf-

A.p£"t$tf ( f ö t a u ? - «ticaret* ve Sa
nayi ̂ (Şcfitiâro, t i c a r e t Cefâları», «Sânayi 
Ödaîaiı», «Ticaret Borsaları» ve «1*icaret ve 

Sayfa 

34 

Sayfa 

Sanayi O&fiftrı*; t*el«r^t-^dstfert*,• -Sa
nayi &dfelâ#ö* ve*#l$ea#et; Boraalftrı* Mr-
M£i Kanunu münaselfctilyte »M<*Î • 1 4 © 

R. iptali (âanutöSi)' -Âbaht golü çev
resinin fibln ÖW fâaresine temlikine dair 
olan itariûri münâsebetiyle sözleri TÖ3 

I 

602 

B 

/ Ş. fGjjos IffcöİBgactJ1 - 'Âb&ıt golü' çevresi
nin'B|blu. özel İdarecine temlikine dair 
olan ft^nuntomünVset>et,îyle fcozTeri 

^î î^önomiGenef İftteclîsi rtânünn ta -
sarısı|îmünas%^eByIe sözleri 

—fîîâVvan hırsızlığının mehT nalckın-
daki $?ânun mûnaaeebtîyle sözleri' ' ttfSTfS^îtâ 

—^ Pasaport Kanununa 'bir macfde iek-
lenmldme dâir olan Kanun münasebetiyle 

v}:'t.*ttât (Mmi - 'AbanT GSltt çev-
rödnjfr$Mü Özel İdaresine temlikine dair 
olan K&îitui münasebetiyle sözleri 

-4*&£^#nûriu' tasardı müriasfet>etiyle 
605 

A. îiuöı (ftŞlr) - Türk Tütünleri 
Ortaklığı lWftfendaîa'B!â3üh münasehlâtöyle 
sözleri 'TÜTfaĞM^fâ^00,800^10781^17 

C;t:i|îoeaiıyTv"(ffâ&bİj) - Çiftçiyi top
raklandırma hakkındaki 4753 sayılı Kanu* 
nun bizi maddelerinin değişüftlmesine ve 
bu Kanuna bâzı ma&cfeler ve geçici mad
deler eklenmesine dairJ olan Kanun müna
sebetiyle sözleri *3$4,5£7,559 

— Hâyjvân Hırsızlığının Meri'l hakkın
daki fiMülji münasebetiyle sözîeri 748,^3 

— Subaylar Heyetine miahsüs Terfi Ka-
nunuriuti bâzı" maddelerinin 'değiştirilmesi
ne ve bU ktetöa" bâ'zî maileler" elenmesine 
d&ir dan Kanun münasebetiyle sSzîeri İj$tiı44 

K 
B* Kaleli (Gtazianteb) - Subaylar He

yetime mahsus Terfi Kanununun bâzı mad
deleri*1 değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı [maddeler eklenmesine dair olan Ka» 
nun pnünasebetiyle sözleri 533,534,535,536 

n^öfch ' Js^l'tiîad^elerinin : tfeffltirftme-
sine ^'1lfft^lltta^+1lter*mt^ftttl^ ciften. 
m^sijıe dair olan [ t a u n ' ttimfâİfeİfyİe 
sözlejri , 957,959,961,962,964 

K, Karagülle (Konya) • Af Kanunu ta
sarısı münasebetiyle sözleri 665,878,879, 

E 880,1013 
4- Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 

475^ şayıTf'Kanuntın bâzı maddelerîniri de-
ğiştil'Ümesine ve bu Kanuna 'Bâzı maddeler 
ve g^îci maddeler eklenmesine dair olan 

Kantin münasebetiyle sözleri 378,380,383,432, 
434,557,558 

•— Ekonomi Genel Meclisi Kanunu ta
sarısı münasebetiyle sözleri 7 

— Erejğli Kömür Havzasındaki ocakla
rın Dfcvle$i& işleföMnîesi la^Kintfaki $67' 
sayüı Kamunun İÖ'nİBU maddesine'iki fıkra 
eklenıüfesîie Nlaff ola*n'£atfûn münâaebefiy-
îe lUtoH USasyKb 

—' öze). Teşebbüs ve Müstahdemleri hak
kındaki Kanun tasarısının Adalet Komis
yonuna havalesine dair adı geçen Komis
yon raporu münasebetiyle sözleri 132,135 

— Sw şehri belediye Başkanı Müştak? 
Mutlu" ve>; belediye Elaeümeni üyelerinden 
İsmail'K^tlu ve 'OSlip- Döğrıiyol'ûB. oeza-
larının am hakkındaki' Kanun münasebs-



- 4 -
Sayfa 

tiyfe «Meç i , . . • ' • * ' 953 
• X%rM* Kazaacıoğlu (Çoruh) - Köy inşa

atı do.JfljRftlyl.e : M y ^ M f t . r ^ ^ l ) j i a j i f t x t o , 
aranılan,, ,L,Kazan,ç vergjl.^nig,. ^yjnmjesi 
a ş k ı n d a k i Kanun münasebetiyle .jpgteri 278 

A. & ; j t a g y ç r . ,JCQEOIÛB)ABV.^ M?W 

ftftB'H)* uFfti^^vi^Uİğ.i dokunulmazlığının 
kaldırılması hakıkndaki "Karma Komisyon 
raporları münasebetiyle sözleri 1027 

— Çatalca İlcesine bağlı Çöplüce Kö
yündeki vatandaşlara tahsis, edilen gayri-
menkullere ait tapu senetlerinin şimdiye 
kadar,y,ejâlm,e#ıesi sebejbi i^km^M m-. 
ımm müna^ebetiy^^jiö^Ua^., 20J5 

— Yurdun dağlık ve ormanlık bölge
lerinde gezen domuzlardan çiftçiyi koru
mak için ne düşünüldüğüne dair olan so
rusu münasebetiyle sözleri 587 

O1. V. Kocagüney (Eratınım) - Af Ka
nunu tasarısı münasebetimle sözleri 648 

* — I ^ ^ e & s j e j ^ I ^ a m ^ HkğaMÜM*» 
Vf^ifeleri hakkındaki 2800 Pfl#$ı>. g-assaa* 
da bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
olan 3665 sayılı Kanuna ek Kanun münase
betiyle sözleri - 838,843 

— Erzurum ilçelerine bağlı bâzı köy
ler halkının çekmekte oldukları yiyecek 
sıkıntısı hakkındaki sorusu münasebetiy
le sözlgfip, * . , • ;"; - 193 
;, r ^ ^ d i k l i erbaşlar hröÎP&W^lkH3ö*a : 
t a s a r ı s ^ i f t ^ ^ l ^ l ^ ı i î ^ ^ , <5mm%M^-
Jjse getirilmesi mümJsÖB.j^p ^hmâmım . 
dair p j ^ ^ c ^ s u ^ a p ^ a ^ l ^ i ; ^ 195 

ımtçn Ka^^^mw3^#^^6 , î &^te r j e 174 
• >w>^Iemur ve müstahdemlere verilecek 

fevkalisle mm^feıtâMdlZŞ f%v ı̂ ;JCa-, 
«pıun 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının 

\re-&9Age Kon^jQ<^ujr^p^«rrlwftıw«efeft* 
^«•^dppfi tr - • * •• 6,414,417 

lanna ,4afc i alan;v4&8$«At jofc 'K&miam p i 
rinci vurifamşlfi \46Û0î«ayrıU f/Kanunun . 
ügüncü maddesinin ;â^%t&&;$$|JU ••<ve bu 
kanunar£t(je^«j.,<m*â4ele^ ,eJ^OTesjk- h#k-
kında&a&a#3jn ̂ ü ^ t ^ t i ^ s ^ r i ; • 547, 

Şayf« 
ve^ z a ^ e l e r j e , tüj&&e4nr ; 

seddin& ye^tür^edarİjHJ^r,^-..biriafejm J W - , j 
vanl^#tv.;meni ve ilgasına.,.çto< o t o $H i 
sayılı' Kanunun Jbjrjnfli,maddene, Mf f&- ] 
r a ^ k ^ ^ e s i hakkiîida^i-^K»nujn..scniS3aa»e- j 
betiylej;fo^e^i , . . 35 

A. Kojtyj*;,XB»m») r MfcmnikL.im'- \ 
rısı müj^eJ^Jbfcje^erjL 6ÖO,87Z^&88Q 

— Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki \ 
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı mad- , 
deler ve geçici maddeler eklenmesine dair : 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 346,380,Ş83, 

—Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka- . 
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi- \ 
ne ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenme-

fSİne dair olan Kanun münasebetiyle söz
leri $40 

l a r m a . J a i ? ^ r f a a M ^ s a y ^ • 

üçüneü maddesinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici maddeler eklenmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri Ş51 

— Tapulama Kanunu münasebetiyle j 
sözleri 482 

dürlük^ini» k i r^ i r&rc^ i r l a J M â İ ? 
Kanu^njijjftftö^tiy^^öaleri fiW,5Q&M$J( 

tftSW«*fî»İM»Webetiyle sözleri- .|7& 
— Havyan hırsızlığının men'i hakkın

daki Kajnun münasebetiyle sözleri- f.59 
M.iC6rlKrt (Atıtstlya) - Çiftçiyi Toprak- | 

landırma,hakkındaki 4753 sayılı Kanunun t 
bâzı mft^leifeHft ^çğlştöÖBîifesî^'^e^Ri j 
Kanun^HsâöHMA&âeier ve*ışe$iefrınad<&eİ€* | 
elenmesine* 4sât €$a»-K&#a*ı- mön&sebe-- I 
tiy2e«e8ı!ieri 336,426,429,̂ 97 

Dr,rjfcs7#üktnMiç&l)- Ehfegpsföç s*kjfeaa-
kını hakfcmü&iBÖzkzk • 307 

Si^öJciaöiftöpajrta^-r Af Kanunurtefe ; 
rısı m&B£^et9^$9flteri<-. 880 

— G&li&i 3J&J^Kaîrawft w&kaml&$İ¥' 
le sözlfH» , 7S& 
;• •— Orman Kanununun bâ^gş*&dcteMk .-
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ı r Sayfa 
tirllmesine ve bu Kanuna bâzı 

»r eklenmesine dair olan Kanun 
tetiyle sözleri ; 967,070,971 
f. KÖni (İstanbul) - Af Kanunu ta

sarısı jjiaünasebetiyle sözleri 613,669,670 
—(Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 

ŞadıkİAldoğan'ıh, Milletvekilini dokunul- * 
mazlıikın kaldırılması hakkındaki kar* 

Sayfa 
ma Komisyon raporları münasebtiyle söz
leri ; 1025,1035 

F. K u r t l u ($4anisa) - Hayvan .hırsız
lığının men î hakkındaki Kanun münase
betiyle sözlİjeri 757 

— Tür ki Tütünleri Ortaklığı hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri 787,795,800, 

815,816,817,818,821,822 

Karı 
m, Mi 

(Afyon Karahisar) -Afyon 
ar Milletvekili Gl. Badik Aldoğan'-
tvekiliiği dokunulmazlığının kal-

t, 
t. 

İ 

t 

F.I 
nunuüa 
bu 

f 

Wa|^ra (Kastamonu) - Orman Ka
bamı maddeler eklenmesine ve 
un birinci maddesinde değişiklik 

dırılması hfakkındaki Karma Komisyon 
raporları njünasebe/tiyle sözleri 1036 

M 
yapılmasına dair olan Kanuna ek Kanun ' 
münasbetijlle sözleri 979 

A | 0 | u £ (Eskişehir) - Afyon Karahi
sar ftlpetvekili Gl. Sadık Aldöğan'in, mîl-
letvel|Ûiği dokunulmazlığının kaldırılma
sı halamdaki Karma Komsyon raporları 
münasebetiyle sözleri 1024,1082,1035 

-~t$3elediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenfesmine dair olan Kanun münasebe
tiyle fileri 1009 

—i Eskişehir'de sel baskınından zarar 
göreıf er için yaptırılacak meskenler hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözlfri 998, 

• L 1002,1003 
t | Olgun (Yofgud) - Hayvan hırsızlı-

fınınlmen'i hakkındaki Kanun münasebe
tiyle JsPeri 732,736,748,744,745,746,754 

Hi Siyasal Bilgiler Okulunun îSîyasal 
Biİ#|&r Fakültesi adı ile Ankara *Üniver-
aitesihe katılmasına dair olan Kamın raü-
nasedetiylet sözleri 847 

H. 0ra| (Deniaİi) - Af Kanunu tasarı-
sı münaseljtetiyle izleri 649,667 

— Ekonomi'Genel Meclisi Kanunu ta
sarısı münasebetiyle sözleri 6 

— Eskişehir'de vuku bulan su baskı
nının verd|ği zaraiflisr ve alınaeak tedbirle
re dair olap sorusu münâsebetiyle sözleri 693, 

694,695 
— Eskişehir sel baskını Hakkında söz

leri i ' 807 
— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın

daki Kanıitt münasebetiyle sözleri 731,733, 
734,735,736,739,752,763 

— îşçi jSigortaJjarı Kurumu Kanununun 
bâzı madenlerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı» maddeler eklenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetimle sözleri ' 30 

— Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair olan Kanun müna-



- -4» - -

-sebeiîyie afâteti • • ' ' ; . 956 
' . ' — özej teşebbüs ve ırâisiîhdemieri hak-

kıaciaM'K&nun tasansm^ü^dalet Komis-
yoınma nevalesine dair âdı gege» korniş-
yofe .rakora münasebetiyle :0zlfijri 131,133,134 

.—- Teiike ve zaviyele^^itürbelerin, şed
dime ve türbedarlıklarla birtakım unvan
lasın meni ve ilgasına daia| plan 677 sayılı 
K&foittun ; birinci maddeaiıs? bîr fıkra "ek-
lesmeşi hakkındaki -Kanım münasebetiyle 
sj&leii ; * 36,37,38 
^ ö. OraJ (Tarım Bakanı) -Antalya Mil-
letvfküi Kiyazi Aksu'nun,;Jjjlanavgat İlçe
sinin .Ulan ovasının sulanta: işi ile Serik 
ÎBesişah ,p|ftçi alanının, sj^aıaa etüdü ve 
Karagülün kurutulması i| |n ne düşünül
düğüne dair olan/sorusun^ ceYabı 787 

— Ba^keair Milletv^kiHI-^minittin' Çe- \ 
iiklfe'un, Körfez mıntafc4sış$a zeytincilik 

• enstitüsü tesisi, Bdremitfi$ki tapulu ve 
ta$pasuz zeytinliklerin k&3$üye dağıtılma-

x sı ve zeytincilik kanunu^tasarısının ne 
vakit Meclise getirileceği Hakkındaki so
rusuna cevabı ' ' - 315,317 

;— ,Çanakkale Milleivı&jali Alit Rıza 
Kırjs#Vderrfeı, yurdun dağîrffr ve ormanlık 
boigeteHn^e gezen doiûusîjirdan çiftçiyi 
korumak için ne düşünüldüğüne dair olan 
sorusuna cevabı 587 
. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın

daki 4753- sayılı Kamunun k&zı maddeleri
nin değiftirilme'sme? ve bm̂  feanuna bâzı 
maddeler -ve geçici maddeler eklenmesine 
da&^an Kanun münasefcâtlyîe sözleri 368, 

^7';İ82tİ91,398,424l426;4^56,557,558}559,709, 
.'; 715,716,722 

"—\ Eskişehir JklilletVekiJi Abidin Potu- , 
ogİg 'nün,ayazlık ekim için $$tçiye tohum-
lûkvV^ hayvan. yemi verili^Cverilmiyeceği-
ne dair b3an sorusuna cevabı 267,268 

A. j)dül (istanbul) -Orman Kanununa 
jfe&Bİ^/e^lenmesi&ejfe bu kanunun 

birinci maiddfismde değigikîîk yapılmasına 
dair olan kanuna ek Kanun: münasebetiyle 

• :*&*«?«* ; i] Sayfa 
. ^-.€NS#iTük Tarifesi Kanaaanu diğis-

1 i&efc 3255 sayılı E^nun*'r bs|l ı eetş »ide 
deği#:lüt'yapılması; hakkındaki Kaıun 

' — Şatây. Mtsfsrekiü Suphi BUdir 
Ulu^'u^t idati^ rfelİgesiBde. «îğuklaa dan 
â$na# lûMşeneiys, -lAalta *4B$frve zejrtia. 
ağaçlarının yeniden ; yetiştirilmesi içiı, ne 
dü i fo^üpne / . da$r jolan se*te8pıa cm ıbı 264 

— Kara. M&fe^îbU. Teser < âsk*ra* 'ıtt, 
* iran'da çûufrjafy* tabası salgınının « em-
Leketimiz bayvanl^^na eirayet etmemesi 
i^in ne gibi tedbîdet' alındığına dair i »lan 
sorttsajaa ce^a&t- ' 265 

^"toftöîi.Ea3®4«BÛn bâşı^na4&Ş£*i-
nmdeğişterîIm^mVfve bu fea^ma ^ z ı 
maddeler şklenme«iie dair olan Kanun 
münasebetimle" sözleri 965,91 ?4,965,969 
-'' - ^ toprak ve hfş&o. İşleri &enel Mü-

dürlüklerinin birleştirilmesi nakkımjaki 
Kanuıi ,münasebetiyk sözleri ^ 505,506 

E. Oran (tamir),- Af Kanunu tası fn» 
müâasefeetiyleısöafeıii *_ 8! 3,874,879 

V~0ümrük Tarifesi Kanununu.dejjifii-
ren I^ŞITagyılı Kanuna bağlı eetvelde de-
ğişiklifc yapılması hakkındaki Kanun; mü-
ntftefeetîyte sözleri 52§,525,5i ;6+527,530 

•*- Konya MiÖetyekili Tevsik Ficret 
Şıl&y ve Trabzon Milletvekili Faik:Ak-
med^ Barutçu'nün' I r k i y e Bü^ük MiHet 
Mec-lisi seçiminin yenilenmeği'îakkmraki 
ösetgesi münasebetimle s ö ^ r î ,1042,1043 
.. Z. Orfli&n (Kars)r - Subaylar Heye:ine 

Mahsûs Terfi .K^ımâunun bSa -madde eri
nin, def istirilmesineE ve bukaâuna ;)âaı 
maddeler eklenmesine dair olan Kaıun 
münasebetiyle sözîerj . - , 538 

; Q. ^ J C k r W , | Z ^ g « ^ ^ f : ^ T ü r k : Tü
tenleri Ortaklığa -talkındaki îtanun ş »U-
na>tbetiyle soaleri - -, . 8 0 6 

asaleti ', 1 
-' ^ , Orman 4£»nui^ınun- bâzı^madd^ 

980,981 

• nin deıpitirilnıesine y ve bu kanuna \ >âzı 
- iade le r eklenmesin^ dair olan Kanun i nü: 



Sayfa 
hakkındaki önergesi münas0İ)«4#^«*öt» 1443, 

944 

I ile 
p*#ptar4ıa! 

lıaır 

T ı ııılı ıfflıliftırı ı*llfc-ıflB* 

«Biri a«a& 

11 M&ts r^"*^*«- • t ı%, -.. t k w w . , J-» 'llffîf fit Atom. ' 

f^ıtoem b«yel©sîie mütedair önerge vdBaaâ»-

> Wıfiîa,îTfİîn '̂ dŞ^S l̂âABf yftfıÎBöfema ^ i r 
- o\m 8$fe • sayfeı^ıılîpîa âk»Kfcnîm i&TİftÇE-

C.Mb«ti&rtti#i ";! ^ 8 4 0 
ısın İMüaı'-i lıâkfcuı-

;4€tfki-^#Btın 4&na^tfyle. sözleri 7âY?r3S,J753 
Somutaııı Xüs-

fbaşı̂ Bamai MftaratşŞ&aıııt Mkümlü Int. 
eezaâan attpjt* daii- oka J5wm*ı 

iökuitHiatı S*ya*al 
BiIfö^'Fûkö|te«i^tfftı|tü« Antara tâçkvtoh 
sitöSİM^feat- " • --
iia««b^jy!* sSlkti €45 

i' ne w * £ 
n««fr«taaâanttiı ifMHkd&riaM "838, 

4M041 

i^iiaıi&IEtLtkı lire Galjft Doğruyorun ceza-

nntm^54 

mfiûaıtT»tÎTl4s82İeıiî'i 856 
T. (J|*y (»aakaV {. Çifteyi Topraklan-

' dır^ff J^fekınfeki 4trtl~fcayıfc Kanunun bâ
zı m ı ^ ^ M n f ı d«|İ!fİIHlm«tin^ ^elm Ka
nıma İta* maşdeîer V» freçidt maddeler ek-



P. '• \ , ' 

JNp (Buna) - AbaftMe&ifc <jw-

sözleri JSJfclOtf 
^ Afyon Kaĵ teÂtr M^YiftkiH .01. 

Sadıi A ^ e l ^ ' m ^ ^ ^ t y ^ l i ^ doku> -
Tffîltilıiffl̂ iif̂  kfl.İ4J»*tltymBi &aj£kıad&kj 
k e t » te^ai^^^ra^pt^t ^nasefe^tiyle 

' ^>Mjj&ta* Fa& F^aaik'îa^^ujmu. hak. 
kınaâki^r|nu ı a ^ a | ^ t ^ s & î e r i 207,208 

leriftde in^ta mtitafrde edılıpesi l&kkın-
dak^kfifm gündeme' aİEhiftâsina dair 
önergesi ,mitfiasebetiyle..8Özîeti; 7S5,78B 

fc-^4*&^9 - Abatt^blü çevre* ' 
Bİum-Bob;Özel fda êsine teşrikine dşjr 
olâaikai|\|^|i»ît8aj^eti^le s$&eTİ '606 

-^Af:Kaauım tasarısı g$«a*eb6tiyle 

— >&&&&>&• vvtkuftş&m M Mâ- ' 
keti îıafe^ınp^ $orn mötta^«b%b sizle
ri ' 

^Jb^VMflbtt <MdMM(* Deflet Be-
mîfylîta ve limanları î§i«tıae (Şenel 
HiHgfHtffV'M*mm' ve*1 
reSS^Mdat ©lafc' 
sayılı ki»a*te?da d##şW*m#^maij ye 
2847 sap^t^aa»a bteı Baadftflfô  ekka* 
mest 

med, Jaı«rtğaf%a«i*Nâ^^Mtt| 
ıvleeMai »esiminim yeîiüeMft«» 

T A| Kanmıtı tast 
,1044 

öadîk A ,̂ 
nutiKH 

^ I ^ t v ^ i i ^ ; doji 

^ İt 

eler yapılmasına dnir 

i * i 

d^rei bâ kıîiftıdan zarar görenler i&& 

840 

dair iK>*Bfn*^n*4f^#yte •frfofti 

t 
ve^4fe^işiklik yapılmam 
Kanun ̂ lwa«J^l*^3teı£' 8g0$a&#64, 

raa^ıairmy>a^ıods^4ffear5a>niı Ms* 
nunun bâ^B»^eknn^ !d^ti«İK*«iae 

kanuna bâzı maddeler, ve geçici 
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ı[ Sayfa 
değiştirilmişine ve İm kanuna bâzı madde- f 
ler ve geçiji maddeler eklenmesine dafr 
olan ı^amın| münasebetiyle sözleri . 400,497j5*158 

- r Devjjıt Demiryolları ve Limanları 
îşletms £ta§el Müdürlüğü Memur, ve Hit-
metliltrijndıİ ücretlerine dair olan 284f, 
3173, 4600 jjve 5000 sayılı kanunlarda de
ğişiklik ^aİttlması ve 2847 sayılı Kanuna 
bâzı maddiler eklenmesi hakkındaki Kâ
nun münıasffcetiy-le sözleri 6ı98 

— Ekonjorni G-enel Meclisi kanunu t i-
sarısı m^lşehetiyle söyleri .6 

— Post'İ,-Kanunu münasebetiyle sözleri 41, 
44,46,48,49,50,52,130 

Öfcef teşebbüs ve müstahdemleri 
hakkındaki Kanun tasarısının Adalet Ko« 
misyonunalhavalesine dair adı geçen kOr 
misyon rarJOru münasebetiyle sözleri 134 

t— Tapİîama Kanunu münasebetiyle 
şözWi - l 447,484,485 

— «Ticaret ve Sanayi odaları», «Ti
caret odaldjpt», «Sanayi odaları», «Ticâ
ret borsaları» ve 

«Tic^re|" ve Sanayi odaları», «Tica
ret odalarjf., «Sanayi odaları» ve «TİGfe-
ret borsaİşa» Birliği Kanunu münasebe
tiyle sözleri £ 146 

— Türl&Tütünleri Ortaklığı hakkında
ki Kânun münasebetiyle sözleri 801 

Dr. $ . İ*&ır (Ulaştırma Bakanı) . Dev
let £>emkyMları ve Limanları işletme Gş-
nel Müdürfeğü Memur ve Hizmetlilerinin 
ücretlerjnehair olan 2847, 3173, 4620 ve 
5000 sayıl̂ J kanunlarda değişiklik yapıl
ması ve -28§7_ sayılı Kanuna bâzı maddeljfer 
eklenmesi i hakkındaki kanun- münasebe-

;696,703 
Kaunu münasebetiyle sözlefi 49,50 
(Egkiçehir) - Af Kanunu tft-

sebetiyle sözleri . 646 
i Topraklandırma hakkındaki 

4753 sayılı jKanunun bâzı maddelerinin dte-
ğiştirilm 
ve geçici 
Kahttn m-

— DSB 
îşletooe 
metlileri 

ve bu kanuna bâzı maddeter 
er eklenmesine dair olan 

ıbetiyle sözleri 2&S,3ÖOj338,431 
Demiryolları ve Limanları 

1 Müdürlüğü Memur ye Biz-
ücretlerine diair öliaı 28$7, 

3173, 4620|ıre 5000 sayılı kanunlarda fa-

743 

965 

'[ ' Sayfa 
ğigiklik yapılmadı ve 2fc47 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler ekşenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle solleri 696 

— Eskişehir İle sel baskınından zarar 
görenler için yatırılacak meskenler hak
kındaki s Kanun Münasebetiyle sözleri 996,997 

— Hayvan IJırsızlığıtaın men'i hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 

— Orman KJtaununuö. bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, ve,bu Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair olan Kanun mü
nasebetiyle sözleri 

— Toprak Mahsulleri. Ofisi Kanununun 
bâzı maddelerini^ değiştirilmesine, 28 n,ci 
maddesinin kaldırılmasına ve bu Kanuna 
iki geçici madde Eklenmesine dair olan Ka- -
nun münasebetiyle sözleri 825 

— « Ticaret 'Vfe Sanayi Odaları », « Tica^ 
ret Borsaları », [« Ticaret ve Sanayi Oda
ları », « Ticaret pdaları p, « Sanayi Odala
rı », ve « Tiçareiç Borsaları » Birliği Kanu
nu münasebetiyl| sözleri 147 

N. S. Sılan (^trooeli)j - Afyon Karahisar 
Milletveikli 61. İBadı Aldoğan'ın Milletve
killiği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Karjna Komisyon raporları 
münasebetiyle sîzleri, ' 1018 

A. £. Bilivri^ (İstepibul) - Af Kanunu 
tasarısı münasebetiyle s i le r i 647,876 

— Çiftçiyi TŞopraklatıdırma hakkındaki 
4753 sayılı Kamunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine |re bu kanuna bâzı madde
ler ve geçici madÜeler eklenmesine dair olan 
Kanun münasebftyile sözleri 336,394,405, 

\ 406,407 
— Konya Şilletve&li Tevfik Fikret 

gılay ye Trabzofc Mllletyekili Faik Ahmed 
Barutçu'nun, Tifrkiye Büyük Millet Meclisi 
seçiminin yenilenmesi hakkındaki önergesi 
münasebetiyle söyleri 1042,1043 

— Orman Kanununa! bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu|kanunu|n birinci madde
sinde değişiklik Sapılmasına dair olan Ka
nuna ek Kanun ̂ münasebetiyle sözleri 979 

— Tapulam^ Kaatçnu münasebetiyle 
sözleri J 443 

R. Ş. Sdrer ^Çalışma Bakanı)1'- îşçi>Sfe .-, •• 
Şortları Kurumf KanuaunuiU bâzı madde» 
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Sayfa, 
l«rîûin i v&^J^&ut&b&tf; 

.*, 

— | | ^ î ş â Bulma. &£|gşpf £&&<&& 

cilmseBİaç .i^air olan. 
öözleri ~ ; 

3& 

18, 

M^;^rahJaar Millet^eto CJİ. Sa-

^fl^^^y 

FMk F^nife'iîi; autumu 
1 ^ 

Nf^ | Ç|tateft Illeeeiöfe:^i Çöplük 

ldşa$aki soru-

»İt 

^ g ^ g g a ^ madâii^min • 

teli 

layfa 

* iûaft^^^ f kleame^t€ dair 

r$ 

tj$İ^JİMH!; 
= ! ; * 

' ^ - : ü ; * i î , • 

m 

** -

>(<Mv> • Tapıa^a.Kanunu 



Ut. 
Sayfa 

sözleri 0g«(
7e&4,6&T;65^^0,@61,60M«f;6T©, 

— Afyon Karahisar Milletvekili €H. 
Sadık Af doğan'in, milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Kar
ma Komisyon raporları münasebetiyle 
sö2İeri ' 10T5,lt)İ6,101T;l021îl022>ö2^1024; 

1028,1034,1035,1036 
— Belediye Kanıyııınun; b^a,maddeleri 

ile 4373 ye 4617 sayılı kanunların kaldırıl» 
ması halj&kında Kanun tasaınsr illi S,e^§n 
Milletvejity IÇasım.. Ener ve, dört. arkada
şının, Belediye Kanununun Bâzı madde
lerinin deştirilmesin©,, ve bâzı maddeleri-, 
nin kaldjjrılmasana, dair olan.Kanun, tekü-
finin Saj(|ık ve Sosyal Yardım Komisyonu
na havaisine mütedair önerge, münase
betiyle s i ler i 831 

— B$ft&y&'Kajuınwıa bâjsı maddglsr 
ek len^^ne dair olan- Kanun münasebe
tiyle söveri 1008,1009 

— :i94&yıl> Bütçe,Kaxwnuna„b3«J!i, (A) 
ve (R) işaretli,cetveUe-rdedeğ^klik^y^pıl-
m.w&< aşkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 101İ 

— öîİl&yi Tüprak»Ubft4ii:öi»I hakfc*e^a-
ki 4753a^yıU Kanunu», bâja.mN^delfpjjfiiıir, 
değiştirâifenaşane- ve hıa kanıma, bâzı m&dr 
deler ve- gemici; mad4s&er. &3Üeöaı̂ in« 
dair oJım^Kanun münagebetiyle, söülsri 2£4,324y 

; 338,343$HŞ4fcm&?S 
— "E^0X> Konak payzjı«ndaM: otafe 

laja» Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 3867 
sayılı Ka&unun 10 neu maddesine iki fık
ra eklenmesine dair olan Kanun münase
betiyle sizleri 600 

— Erzincan'da Yaptırılacak Mesken
ler hakkımdaki 5243 sayılı Kanunda bâzı 
değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
Kanun münasebetiyle sözleri 318,319 

— Eskişehir'de sel baskınından zarar 
'görenler için yaptırılacak meskenler hak
kındaki Şanun münasebetiyle sözleri 1005 

ir Eserleri Kanunu tasarısının 

308 
ge^oıırJttmi^0&Q&}3e*t48UB«s£ 
d4kM~.$Qİil3f münasebetiyle sözleri 

Sayfa 
— G^Bfsri^'Sâötınttnıeı 17 iKİraadö»-

sine bir fıkra ekl^MBeai hakkandafei Ka
nun münasebetiyle sözleri Mm-

— Cltimri& Tdiifosi Kamımın* ba#lr 
giriş ges«l'taJif«»j.e«tvelüıd^d*ği#iklik^y^ 
pılması hakkıgadaki-Iftûiım rcüc«*eba*iyter 
sözkri mtğm 

— Halk Banka» ve Halk saedifclarî 
hakkındaki- Kmmmt.btoe maddeterinaı 
değtştmhae&ijae ve b» kanuna bir madde 
eklenmesine dair o4a*ı Kanun raünaaeber 
tiyle soaleri 048* 

— Boaya 3Ûttftt*&li Te*t& 2t£kv«fe< 
Sılay ve Tf ab«)n ^IkfcrcMM Faik iâttmd 
Baratçu-^n Türk i^ Büyük Mölet MeeM 
seçiminh» yenCenM«si • hakkındaki önergesi 
münasebetiyle sözleri 1038,1040,104fc 

— Siyasal-Mgiîer- Okuheran Siy<t«d' 
Bilgiler Fak&Jtesi ad* ife-Aslara Üâivfr-
siteatee katılmasına dair olan- Kanun mü
nasebetiyle- sözleri 844,ı8§l 

— Bu şehri' Belediye »Başkam Müffcak-
Mutlu v« Rdş<&y«-eneüsaeai ünlerinden 
İsmail Kutlu ye Galip* Bûğfruyalfy» «eda
larının affı iıakkmdftki kanun- münasebe
tiyle -sözleri 9S£,9SS 

— Tenkil Öâeneği . hakkındaki Kamma> 
ek kanun-münasebötiykr: sö»Hyi W 

— Türk Tütünleri Ortaklığı hakkında* 
ki Kanun münesebeıfeıyle söritoi: 782,795 

—, Uludağ it* w^ut v&\mafflm uyar* 
lerinde inşaata, müaaade, edilmesi hakkın
daki teklifin gündeme alınmasına dair 
olan önoge rotouebetiylesöziiri 785 

M. R. Tarakçıoğlu (Trate8ött)»--rfi«a> 
ret ve Sanayi odaları», «Ticaret odaları», 
«Sanayi odalaım», «Ticaret borsalar», «Ti
caret ve Sanayi ve odalar», «Ticaret oda
ları», «Sanayi sodaları» ve «Ticaret borsa-

'ları» Birliği Kanunu münasebetiyle söz
leri %J& 

ö. Taşçıoğlfı (Kayseri) - Çiftçiyi Top
raklandırma hakkındaki 4753 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici mad-

' ideler eklenmesine dair olan Kanun müna
sebetiyle sözleri 557 

T. Tfotaraar (Kartf • Af Kaimim ta
sarısı 'Ut* 
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.nMıİyılıiî.imi" İMmhıtîHadımı WMM JiD 
r e a ^ ^ 4 ^ ^^fidâeakritttıfaBûkflr baklan* 

alaki Kanun münasebetiyle sözleri 1D07 
— iran'da çıkan sığır vebası salgınının 

meleketimiz hayvanlarına sirayet etmemesi 
için ne gibi tedbirler alındığına dair 
sorusu münasebetiyle sözleri 267,269 

B. Tekeli (Urfa) - Av Vergisinin kal-
dırıiMteaa~--4tafcr««fcHL- Kaaum ?ntfeMttebe-
%le sözleri - -858 

S^*$keli^u (S^ylıaa) -Af Jianımu 
tasası» ıminasefafetîyle, söakri 621^65537^80 

^!J3â$fea& Jlacati muwânin?tte .durumda 
olduğuna/.dais-JDİitn-socusu münasebetiyle 

,209 
ırma 

*i ı£fi&m&tk ^Sanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı 
mad&iler ve' gemici ma&delfer eklenmesin© 
dair oîan "Kânun münâsebetiyle sözleri 303, 

42£560 
^ Kyaset İşleri «e^auö^fr^lnîât^ve 

~^Gedikü,^lm^ Kaâı&ğ® 
•Siyle sözleri 7^j^S,727,-728 

— -̂JMamıı/r ve -müstabde^iB'e verilecek 
fevkalââe z^rh&kkındaki<4178 «ayali Ka
nunu» ı&jam -madâmniıı 3 neü fıkrasının 
de^ftkümt^tte dair otea -Kanun teklifi 
<we Bütçe Komisyon*?, ca^ocu münasebetiy* 
le sözleri , 414 

—TT^İÎlıhan 'Jandarma Komutanı Yüz-
başı^emziİfâbmTrttfğlu-^Trfiıflkümlü ira-
'hınduğu cezanın affına dair olan Kanun 
müinteta&ştİB&ss&ri 857 

^ B ® ^ .^cnuH^ :ıııüıiö»ebt<tîyk *sM-
-%evi 4g,49 

—•- Subaylar heyetine mahsus Terfi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu' kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair olan Kanun münasebetiyle 
sözleri 540,541 

—:4ttfety v* -fffik̂ rî ımomAsrin aklık
la riea <4ü&tiüjı ^i^isayılt^aieımuîi *fcî-

üçüncü maddesinin değiştiribiKBî -v« im 

'•*'^,;' | S a y f a 
karama g ^ j M ' a ^ d d e t o ^ k ^ i i m r ^ ^ k t o -

jdakî Kaıma JttüöafteW*y^-«^^^ 5*8^551 
-~ tio-pmk;-ve ^ k â n :4şteri;&ettel JVlü-

dürlüMerinin birleştirilmesi hakkındasi 
Kanun" münasebetiyle sözleri 104,506 

Y.İC. ^sagirşenk <Öiaob) - Bâzı şahıs
lara verilen vaizlik müsaadesi hakkındaki 
soru münasebetiyle sözleri (44,645 

~-flCeHke *we .zav^âkBftie »ti&bafeeriı' 
sedfiMpte « AüsbadaykteEİa s Mat akım u* -
wa | te ın meni ve ilgasına dair alan-67/ 
sayıiit^tttiıııuii ^bremci fa»«£Wesitte vbir ;fıl i-
ra eJtkameai .hakkındaki *K*atm-müûasji-
betiylö-̂ öftLftri 38 

J,.£i3^luj£aükmto) -£**apor.tJ&-
nuıittöiı-bir «K^de akkanı esme 4air rolafi 
«Kauun münasebetiyle Sözleri" I 986 

U t *F, îTiri»f>4Siva*) - .Saşçkı-i iBele 
ye Ba#teaö'U'34üştak^Mütlu:v^BftİQdiy«. 
eüûî^i.%öimr^ıv^ötaii-.Kuiiîi^je-ö. 
DoğiîttgBûlvnn cezataııuı >a££iJh 
*Kanun münasebetiyle sözleri | 954 
. Jp,.(E«nr^ r4*^elıi^ -^M^i»a^€îKi*-
ya *amts»Ödsi .Kaçara».KCSHUTU »«ıünaafr 
betf$eawö*l*fi .187 

nun -Î7 .«ei. ım&efâesihe *bir &feBa^afcienöi-̂ i 
'fcs&kaıdaki Kanun münasebetiyİ6-<«âri»r, '949 

H&ta*sefe#fciy4e aöstegi >' '47/M8L 

İsparta Gülyağ. FabrikMftasa BA el 
İsparta *BeMg*v£n« de3:ri 

hakfcBga^iKa^un.^üaaaebefe^le-atokar, 

^kaasp KsmrEınrnm M a 
*nin değiştirilmesine ve bu kamus» 
ma<&N^?e£iRl&«fte'iteir tilmm A 

-281 

<967 
48 — Pastk Kanunu münasebetiyle sözlf ri 

— Turizm Müesseselerini Teşvik ka
nunu münasebetiyle sözleri [944,946 

A. İL Ttttel (Konya) - Afyon Karam
sar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'm, Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılma
sı haiclbtfŞSkf föaı^ıe^C^e^fttt mtp&lm 
münasebetiyle sfiîfcvi î l02t$&^Ö$l$ *3®£#33 

T. İT*üfi ^ ü m ö ^ M ^ -^HfeBiök- İSa-
nııw8a«Srirl-7 *t*i 3fflâ<M&« ^birl&faöa H fc-



lenmejsi hakkındaki Kanun teklifinin geçi
ci komisyona havalesine dair sözleri 

—[Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 

m 
Sayfa 

472 
giriş genel tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri 

Sayfa 

862 

u 
î. M. Uğur (Sivas) - Hayvan Hırsızlı

ğının JMen'i hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sizleri 735,740 

S. jB. Uluç (Hatay) - Çiftçiyi Toprak
landırma hakkındaki 4753 sayılı Kanu
nun bizi maddelerinin değiştirilmesine ye 
bu Kajırana bâzı maddeler ve geçicf mad
deler eklenmesine dair oian Kanun müna
sebetimle sözleri 294 

— LHatay Bölgesinde soğuklardan do
nan narenciye, Malta eriği ve zeytin ağaç
larının; yeniden yetiştirilmesi için ne dü
şünüldüğüne dair olan sorusu münasebe
tiyle sizleri 264 

H. ŞHusoy (tfiğde) - Çiftçiyi Toprak- . 
,landırqıa hakkındaki 4753 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler ve geçici madde
ler eklenmesine dair olan Kanun münasebe
tiyle sizleri 404,406,498 

— gümrük Kanununun 17 nci madde
sine bfc fıkra eklenmesi hakkındaki Ka
nun teklifinin geçici komisyona havale
sine daŞr sözleri 472 

— |Falk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair olan Kanun münasebe
tiyle scjzleri 950 

— Sayvan Hırsızlığının Men'i hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 739,740,741, 

1 . 750,751 

— Posta Kanunu münasebetiyle sözle
ri 50,52 

— «Ticaret ve Sanayi odaları», «Tica
ret odaları», «Sanayi odaları», «Ticaret 
borsaları» ye «Ticâîret ve Sanayi odaları», 
«Ticaret odaları», ; «Sanayi odaları» ve 
«Ticaret borsaları» Birliği Kanunu müna
sebetiyle sizleri 142,147,148,155,226,229,230, 

231,232,233,234,235,241 
Ş. Uma (Sivas) - Hayran hırsızlığının 

men'i hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 741 

Dr. A. Uras (Mairdin) * Af Kanunu ta
sarısı münasebetiyle sözleri 615,616,671,869,1013 

— Çiftçiyi Topraklandırma hakkında-
ki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler ve geçici maddeler eklenmesine dair 
olan kanun -münasebetiyle sözleri 498 

— Konya Milletvekili Tevfik Fikret 
Sılay ve Trabzon Milletvekili Faik Ahmed 
Barutçu 'nun Türkiye Büyük Millet Mec
lisi seçiminin yenilenmesi hakkındaki 
önergesi münasebetiyle sözleri 1041 

Dr. B. Us (Dfîripli) - Turizm* müesse
selerini Teşvik Kanunu münasebetiyle söz
leri , 94$ 

— Turizme mütaallik tasarıların geçici 
bir komisyonda görüşülmesi hakkında söz
leri 222 

ü 
H". tken (Çanakkale) - Af Kanunu ta

sarısı münasebetiyle sözleri 
— «[Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ti

caret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret 

617 
Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odallrı» ve " 
«Ticaret Borsaları» Bitiği Kanunu müna
sebetiyle sözleri 148 



— 57 — 
V 

' Sayfa 
A. K. Varınca (Gumüşane) - Makine ve 

Kimya Endüstrisi Kurumu Kanunu müna
sebetiyle sözleri 180 

— Nallıhan Jandarma Komutanı Yüz
başı Remzi Mahmutoğlu'nun hükümlü bu
lunduğu cezanın affına dair olan Kanun 
münasebetiyle sözleri 857 

— Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasal 

t. Yalçın (Bolu) - Abant gölü çevresi
nin Bolu özel İdaresine temlikine dair 
olan kanun münasebetiyle sözleri 601,603 

— Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı "madde
ler ve geçici maddeler eklenmesine dair 
olan kanun münasebetiyle sözleri 430,559 

— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 734,738 

— Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair olan kanun mü
nasebetiyle söyleri' - •-.-' 970 

••— «Ticaret ve Sanayi Odalari», «Tica
ret -Odalara, «Sanayi Odaları», «Ticaret 
Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» ve 

'> «Tiearet Borsaları» Birliği J&anunu müna
sebetiyle sözleri • 148,149 

Ş, Yalvaç (Jsparta) - İsparta:Gül Yağı 
^abrikasjnın, Tekel İdaresince İsparta Be-, 
lediyesine devri hakkındaki, Kanun, müna-

<r sebetiyle sözleri - 280,, 
F. Yılmazipek (Bursa). - Afyon Kara-

•hisar Milletvekili Ol. Sadık Aldoğan'm, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkmdaiki Karma Komisyon rapor
ları münasebetiyle sözleri 1036 
— Av Vergisinin kaldırılmasına dair 

*olan Kanun münasebetiyle sözleri 853 
— Devlet Demiryolları ve Limanları 

fişletme Genel Müdürlüğü Memur ve Hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 

Sayfa 
Bilgiler Fakültesi adı ile Ankara Üniver
sitesine katılmasına dair olan Kanun müj-
nasebetiyle sözleri 846 

A. Veziroğlu (Afyon Karahisar) - Ajf 
Kanunu tasarısı münasebetiyle sözleri 654 

—- Hayvan hırsızlığının men'i hakkım
daki Kanun münasebetiyle sözleri 745 

3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması ye 2847 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki Kâ
nun münasebetiyle sözleri 702 

— Gümrük Tarifesi Kanununa bağflı 
giriş genel tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılması hakındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri . • , 864 

— özel Teşebbüs ve Müstahdemleri 
hakkındaki Kanun tasarısının Adalet Ko
misyonuna havalesine dair adı geçen ko
misyonraporu münasebetiyle sözleri 132 

— «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Tica-
ret Odaları», «Sanayi, Odaları», «Ticarbt ; 
Borsaları» ve «Ticaret ye »Sanayi Odalar^», 
«Ticaret • Odaları», «Sanayi Odaları» ye 
«Ticaret Borsalarj» Birliği Kanunu müna
sebetiyle sözleri 229;230,231,232J233,234 

A, K. Yiğitoglu (Amasya) - Çiftçimi 
Topraklandırma hakkındaki- 4753. sayUı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmeli
ne ye pu kanuna bâzı maddeler, ve geçici 
maddeler, eklenmesine dair plân .Kanim 

.münasebetiyle sözleri [ \.. " 284,338,383J,384,387 
— Orman Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine ve (bu kanuna bizi 
maddeler eklenmesine dair olan Kantin 
münasebetiyle sözleri 960,9*66,967 

A. R. Yüregir (Seyhan) - Abant G31ü 
çevresinin Bolu öze1! İdaresine temlikine 
dair olan Kanun münasebetiyle sözleri j601,602, 

604,608.610 
— Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 

4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerimin 

Y 
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Z 

Sayfa 
cezanın affı hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle söleri 956 

— Pasaport Kanununa bir madde ek
lenmesine dair olan kanun münasebetiyle 
söyleri 985 

— Tapulama Kanunu münasebetiyle 
sözleri 441,494,495 

— Turizm Müesseselerini Teşvik Ka
nunu münasebetiyle sözleri 945,946 

— Uludağ'ın mahdut ve muayyen yer
lerinde inşaata müsaade edilmesi hakkın
daki teklifin gündeme alınmasına dair 
olan önerge münasebetiyle sözleri 785,780 

S. Yürüten (îstanbul) - Çine İlçesi
nin Abak Köiytinds-13 vatandaşa yapılan 
işkence hakkında içtüzük 'ün 177 nei mad
desi gereğince Meclis- sorüş*urm«sı yapıl
masına dair önergesi münasebetiyle söz
leri Tpsvroe'/fiöy 

— Çitte İlçesinin ABak Köyünde 13 va
tandaşa yapılan işkence hakkındaki soru
su münasebetfyle sözleri 590$94 

Sayfa, 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler ve geçici maddeler eklenmesine dair 
olan kanun münasebetiyle sözleri 281,376,390, 

397^403,423)433,435,436,489,557. 
— Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Genel Müdürlüğü Memur ve Hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 
3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması ve 2847 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 696 

— Gedikli Erbaş Kanunu münasebetiy
le sözleri 728 

— Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
giriş genel tarifesi cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkındaki İtanün münasebe
tiyle âÖzîeri 863 

— Gümrük Tarifesi Kanununu değiş
tiren 2255 sayılı Kanuna bagtı cetvelde 
değişikli^ yapılması hakkittdakİ kantin 
münasebetiyle sözlıörî 528 

— Mîctyat îleesinitı fsaöfra 13l£ do
ğumlu Cebrail özcan'm hükümlü olduğu 

it. 2eytiiiofl1i {BikişalU*} - Devlet De
miryolları ve Limanlar! istetme Genel Mü- -
dürlÜğü Mcmuf ve fflzttietliieriniîi ücret
lerine dâir öîâtt 2$4?, %m, 4m ve 5000 
sayılı kamtrilarda değişiklik yapîîtöasî ve 
2847 sayılı Kaötffifi bizi maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun mütiaseebtîyle 
sözleri 679 

— Eskişehir'de sel baskınından gara? 
görenler için yaptırılacak meskenler" hak
kındaki kânun münasebetiyle sözleri 1ÖÖ3 

— Eskişehir'de vukuagelenöelffelâke
ti hakkıMaKİ sorusu Mtöasebettyle söz
leri S98,eÖ8,781,78§^3,îgft 

— Eskişehir'de y^PıriîaSak meskenler 
hakkındaki febhûn teklifinin Marnla ko
misyonda g§rtiştthnesifee ûkif s#Meri 3B7 

— Suşehri Belediye Başkanı Müştak 
Mutlu ve Beîödîye ^neMöftî %e!erlnden 
İsmail Kütlü ve Ğân*f> Döğrttytîl 'un ceza
larının affı hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri $54 

. . . .>. . , >m<t ..<.... 


