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Fihrist 

ATATÜRK 

1. Atatürk için saygı duruşu 
Sayfa 

41 

BAKANLAR KURULU 

1. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunda Hükümetimizi temsil etmek üzere 
Paris'e giden Dışişleri Bakanı Necmettin 
Sadak'm dönüşüne kadar Çalışma Baka
nı Tahsin Bekir Balta'nm vekillik etmesi 

2. — Cİümrük ve Tekel eski Bakam Su-
ad Uayri (Trgühlü hakkındaki karar 

Sayfa 

16 

247 

Sayfa 
3. — Irmak İstasyonu yakınında vukua 

gelen tren kazası hakkında Ulaştırma Ba
kam Kasını Gülek'in Demeci 14:15,100:101 

4. — Ticaret eski Bakanı Atıl' tnan hak
kında Meclis soruşturması yapılmak üzere 
kurulan Karma Komisyona üç aylık bir 
müddet daha verilmesi 187 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
1. — Cumhurbaşkanının üçüncü Top

lantıyı açış söylevi 4:7 
2. —• Başkanlığın, Afyon Karahisar 

Milletvekili Kemal özeoban'ın bir soru do-
layisiyle Mecliste sarfettiği sözlerden do

layı hakkında disiplin cezası uygulanaca
ğına dair demeci. 241,252 

3, — Irmak istasyonu yakınında vu
kua gelen tren kazası hakkında İTİ aştırma 
Bakanı Kasım Gülek'in demeci 14:15 

GENSORULAR 
1. — İstanbul Milletvekili Fuad Köprü

lü ve 15 arkadaşının, şeker fiyatına yapı
lan zam dolayısiyle Başbakan hakkında 
Gensoru açılması (6/197) 42:44,111:161 

No. 
KANUNLAR 

Sayfa I No. 
5260 — Türkiye ile Kanada arasında 15 

Mart 1948 tarihinde Ottawa'da Ak
dedilen Modüs \ivendinin onanması 

hakkında Kanun 
Sayfa 

186,219,255,256,256, 
256:259 

KARARLAR 
1620 — Ticaret eski Bakanı Atıf İnan hak

kında soruşturma yapmak üzere ku
rulan Karma Komisyonun görev sü
resinin uzatılmasına dair 187 

file:///ivendinin
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ÖNERGELER 

Savfv 
Afyon Karahisar fAhmeri VezrroğluJ 
1. Dilekle Komisyonunun 1,XI. 1848 

tarihl i Hai'taiik Karar Cetvelindeki 132*) 
sayılı kakar ın Kamutayda görüşülmesine 
dai r (4/115) 

Bingöl IFeridim Fikri Düşünsel,! 
2. —ı- Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu

nunun 2 ne i maddesinin değişti rUnı esine 
da i r olan 'îOGtİ sayılı Kanunun l nei mad
desinin yorumlanması hakkında (4/118) 

Eskişehir [İsmail Hakkı Çevik] 
3. —• Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Kuruluş, Görev ve Memurları hakkındaki 
4475 sayılı Kanunun 20 nei maddesinde de
ğişiklik yapı lmasına dai r olan k a n u n tek
lifinin gündeme alınması hakkında (4/117) 

Hatay jGl- Eyüp iJvrvkanJ 
4. - - Dilekçe Komisyonunun l .XL1948 

tar ih l i Haftalık Kara r cetvelindeki 19 sa
yılı kararırı Kamutayda «örüşülmesine da
ir . '4/114) 

224 

254 

248 : 
249 

Sivas fReşat Şemsettin sin rj 
5. •-- Ormanlar ın korunması , va tandaş 

iarıiı yakacak- ih t iyac ı , d ı şardan gümrük 
süy. o larak kereste ve maden direği getiril
mesi hakkında Başbakanlıktart .sözlü soru 
önergesinin geri verilmesine dai r (4/113) 

Tok a d [Recai Güreli] 
(i. --- Cem' i İ a n a t Tüzüğünün 14 neü ve 

25 nei maddelerinin yorumlanmasına dair 
(4/116) 

Urfa lAtalay Akan] 
7. — Dilekçe Komisyonunun 30.Yi.194R 

tar ihl i Haftalık K a r a r Cetvelindeki 1211 
sayılı Ka ra r ın Kamutayda görüşülmesine 
da i r (4/112) 

Say fi 

167 

224 

110 

212 

11 a t a y / İîa.sim ) u r<l»ı o n j 
1. — Millî Koruluna Kanununun 5020 

sayılı kanunla değiştiri len '50 ncu madde
sinin 5 nei fıkrasının 2 numaral ı bendinin 
vorumlanmasma dair. (4 103) :>0 

RAPOELAE 
BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 

.1. -— Başbakanl ık Kuru luşu hakkındaki 
4443 sayılı Kanuna bağlı cetvele 4952 sayılı 
Kanunla eklenen kadrolar ın kaldırı lmasına 
d a i r kanun tasarısı hakkında ( t / 426 ) 244, 255 : 

256 
DİŞİLLERİ KOMİSYONU İ İAPORL 

1. — Türkiye ile Kanada aras ında Otta-
\va 'da akdedi len Modüs v ivendinm onan
ması hakk ındak i Kanun tasarısına da i r 
(17355 i 186,219,255,256,256 :259 

MECLİS H E S A P L A R I N I JNCUEHMK KOMİS
YONU R A P O R L 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1948 yılı Nisan : İ la / i ran ay lan hesabı 
hakkında. (5>'S9.. 212.211 

TİCARKT KOAİİSVON'I U A P n R l ' 
1. - Türkiye ile Kanada arasında <>1-

tavva'da, akdedilen Modüs vivendinin 
onanması hakkında Kanun iasarisina da
ir (1 355) 186,219,255,256,256:259 

SAYIN MtLLETVEKİLLEKlYLE ÎLGÎLÎ İŞLER 
Andiçmeler 

1. Ankara Milletvekilliğine seçilen 
)!•. Ahmet- Hâmil Selgil'iıı andiemesi 

2. Aydın Millet vekilliğine seçilen 
)r. Sabri Akın ' ın andiemesi. 

3. Bolu Milletvekilliğine seçilen 
I ıFzıralnnan Raşit Oymen' in andiemesi 

4. Erzincan Milletvekilliğine seçilen 
fî.'ı u ı* Bavmdır ' ın andiemesi 16 

5. -- Erzurum Milletvekilliğine seçilen 
Şakir ibrahimhakkıoğlı ı 'mm andiemesi 

6. - • Oiresun ".Milletvekilliğine seçilen 
Tevi'ik Ekmen' in andiemesi. 

7. - -İs tanbul Milletvekilliğine seçilen 
Sadi Bekler ' in andiemesi. 

>\ -- Kastamonu Milletvekilliğim seçi
len Adil Toközlü 'nün andiemesi. 

9. - - M a l a t y a Millet vekillisine seçilen 
İli 

http://30.Yi.194R
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Sayfa 

İG 

• K i 

1(. 

10 

lOsal. D o ğ a n ı n audiçıııesi. 
10. •-- Mardin Milletvekilliğine seçilen 

Mehmet Kâmil Boran' in andiçmesi. 
11. - Ordu Milletvekilliğine seçilen 

Ar i ı Hikmet Ona t 'm andiçıuesi. 
12. — Tokad Milletvekill iğine seçilen 

Kesit Onder ' i ı ı aııdiçmesi. 
lo. •- • Vozgad Milletvekilliğine seçilen 

Fa l ın AkyölTm andiçiııesi. Ki 

îzinler 

I. - Sayın üyelerden bâzılarına i/in 
verilmesi (M'L'K)). CV27.">) 28 :29.22ö :22(i 

Milletvekill iği Dokunulmazl ığı 

1. Oanakkale Milletvekili Hüseyin 
Binyü'l 'ün M illet vekilliği dokunulmazlığı 
( : . } / 2 : M ) :• 

2. (,'orulı Milletvekili Asını l ' s 'un 
Milletvekilliği dokunulmazl ığı C! 206) :; 

•\ - (/orulı Milletvekili Asım Us un 
Milletvekilliği' dokunulma/l ığı . i'4/27ü) •"» 

1. - - istanbul Milletvekili Oihad Ba
ban.'in Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(:S/2f>8) :: 

5 İstanbul Milletvekili Oilıad Ba
ban' in Milletvekilliği dokunulma/ l ığ ı . (•> -
259* :\A 

(i. • İstanbul Milletvekili Hüseyin Ca
hit Yalçın ' ıu Milletvekilliği dokunulmaz
lığı (:J/260) 4 

7. • Kayseri Milletvekili l layrıı l lah 
Ürkün. 'üıı Millet vekilliği dokunulmazlığı 
f : i2 ( i l ) ( 4 

S..- Kize Milletvekili Dr. Fahri Kur
tuluş 'un Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(:i/2fi2) 4 

H. Z .m-u ldak Milletvekili Ali Kıza 
încealenıdaroğli ' 'nun Milletvekilliği doku
nulma/l ığı ('o/2()o) 4 

Ölümler 
1. • Kastamonu Milletvekili Ziya Or-

bay' ın ölümü (3/269) 17 
2. • Manisa Milletvekili. Kıdvan Nafiz 

Fdüi ier ' in ölümü 13/268) ' 16:17 

Sayla 
Seçimler 

1. -•- Başkanlık Divanı (Ba.şkanvekille-
ri, Kâtipler ve İdareci Üyeler) . 8,8:9 

2. —-• Bir geçici dilekçe komisyonu ku
rulması 30 

0. — Geçiei komisyonlar kurulması 29:30, 
245 :247 

4. • Komisyonlar seçimi 18:19,20:2.") 
">. -—• Meclis Başkanı seçimi 7:8 
6. • Tu tanak la r ı İnceleme Komisyonu

na iki üye seçimi 18 
7. •-••• Zongu ldak ' l a (Jatalağzı Klektrik 

Sant ra l i ile Fi lyos ' ta Ateş Tuğlası Fabr i 
kasının açılışı ve Kozlu'da rzunnıelı ınet 11 
kuyusuna başlama törenine Türk iye Bü
yük Millet Meclisi adına kat ı lacak heyet 
seçimi (3/276) 22(i :227 

Seçim t u t a n a k l a r ı 

1. — A n k a r a Milletvekill iğine sekilen 
Dr. Ahmet Mânıit Selgil ' in seçim tu tanağ ı 17 

2. Aydın Milletvekill iğine seçilen 
Dv. Sabrı Akın ' ın secim tu tanağ ı 17 

• î. — Bolu Milletvekill iğine seçilen Tlrt'-
/.ırrahman liaşit Öymea ' in seçim tutanağı 17 

4. — Brzincau Milletvekill iğine seçilen 
Itaııti Bayındı r ' ın seçim t u t a n a ğ ı 17 

7). — Erzurum Milletvekilliğine seçilen 
Saki r Ib rah imhakkıoğ lu 'nun seçim tuta
nağı 17 

G. — (riresun Milletvekilliğine seçilen 
Tevt'ik Ekmen ' in seçim tu tanağ ı 17 

7. — is tanbul Milletvekilliğine seçilen 
Sadi Bek te r ' i n seçim tu tanağı "17 

8. - Kastamonu Milletvekill iğine seçi
len Adil Toközlü 'nüıı seçim tu tanağı İM 

9. — Malatya Milletvekill iğine seçilen 
10sat Doğan' in seçim tutanağı 17:1^ 

10. —• Mardin Milletvekilliğine Mehmet 
Kâmil B o r a n ' m seçim tu tanağı 18 

11. — Ordu Milletvekilliğine seçilen Arif 
Hikmet Ona t 'm seçim tu t anağ ı 18 

12. —- Tokad Milletvekilliğine seçilen 
Kesit Onder ' i ı ı seçim tu tanağı 1* 

13. — Yozgad Milletvekilliğine seçilen 
Fahri AkjröTün secim tu tanağı 18 



— 4 

SORULAR VE 
Sayfa 

Başbakanlıktan 
1. - Afyon Karahisar Milletvekili Ah-

ıııed Yeziroğlu'nun. Dinar İlçesinde Sıtma 
Savası Kanununa tevfikan 1946 yılından 
İm ana kadar yapılın iş olan işler hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı l)v. Kemali Bayizit -
in, sözlü cevabı (G/181) 13,62:68 

2. — Afyon Karalı işar Milletvekili Ha
san Dineer ' in. halkevleri durumu hakkın
daki sorusuna Başbakan Hasan Saka 'n in 
sözlü cevabı (6/200) 83,179,234:289 

3. — Diyarbakır Milletvekili ihsan i la. 
mid Tigrer i ı ı . Doğu illerimizin kalkınması 
için Hükümetçe alman tedbirler hakkında
ki sorusuna Başbakan Hasan Saka nm söz
lü cevabı (0/187) 13.72,86:89 

4. Edi rne Milletvekili Kelli i Erim-
çağ'ın, Edi rne 'de Tunca Nehri boyunda su 
baskınına mâruz yerlerdeki vatandaşların 
du rumu hakkında Başbakanlıktan olan so
rusuna, Bayındır l ık Bakanı Nı'hat Er im' in 
sözlü cevabı (6/178) 13,56:57 ı 

5. Edirne Milletvekili Fethi Erim-
çağ' ın. Edi rne 'n in Kalkansöğüt Köyünde 
şehit edilen Selimoğlu Mehmet 'e ve sınır ku
lelerine dair sorusuna Başbakan Hasan 
Saka 'nm yazılı eevabı ((i/180) 13,249:251 

G. ••- Elâzığ Milletvekili Fah r i Karaka-
ya/nın, Doğu illerinin kalkınması için Hü
kümetçe yapılan plân ve program hakkın
daki sorusuna Başbakan Hasan Saka 'nm, 
sözlü cevabı (G/198) 41,i 13 

7. Erzurum Milletvekili (d. Vehbi 
Kocagüney' in, Doğu illerinin kalkınması 
için Hükümetçe hazırlanan plân hakkındaı-
ki sorusuna Başbakan Hasan Saka 'nm, söz
lü cevabı (G/188) 13,72,89:93 

8. —- Eskişehir Milletvekili İsmail Hak
kı (Jevik'in, 1942 yılında 33 Türk vatanda
şına yapı lan muamele hakkındaki sözlü so-
snsu (6/215) 24 t 

9. izmir Milletvekili Ekrem Oran ' 
jiıı. seker fiyatına yapı lan zamma da i r söz
lü sorusu (6/175) 13.36:37,44,162:163.100 

10. Maras Millelvekili Dr. Kâmil \ 
İdil ' in, Birleşmiş Milleller Güvenlik Kon- i 

CEVAPLAR 
Sayfa 

şeyinde yapılan seçim hakkında Başbakan
lıktan ;olaıı sorusuna. Dışişleri Bakanı Ve
kili Tahsin Bekir Balla 'ntn sözlü eevabı 
(G/182) 13,08.83 :K(.J 

11. - - Sivas Milletvekili Kesat Şemset
tin Sirer ' in ormanların korunması, vatan
daşların yakacak ihtiyari , dışardan gümrük
süz olarak kereste ve maden direği getiril
mesi hakkında: sözlü sorusu ıG 180) 1)1.71: 

72,100:107 
12. Tokad Milletvekili .Vâzım Buroy'-

un. İstanbul Adliye Sarayı binası inşası 
için Ebüssuut Medresesi ile Başbakanlık 
Arşiv binasını,ı yıkılmasına karar verilip 
verilmediği hakkındaki sorusuna Devlel 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Faik Alı-
med Baru tçu 'nun sözlü cevabı c0 198 ı D». 101. 

188:193 
1)1. Tokad Milletvekili Keeai Güreli '-

ııiıı. Demokrat l 'arli Genel Başkahıııııı Kı-
ristal Gazinosunda \'eriniş olduğu be.yaluıi 
hakkındaki sorusuna Başbakan Hasan Sa
ka 'nm sözlü cevabı (0 183 ı 13.08:70 

I. Seyhan Milletvekili Ahmet Ivelıı-
zi V üredir 'in. Askeri ve Mülki Tekaüt 
Kanununun 25 nei maddesiyle Millî Ko
runma Kanunu ve haksız olarak mal ik
tisap edenler hakkındaki Kanunun tatbi
katına ve resmî otomobil ve kamyonetlere 
dair sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu 'nnı ı söz
lü eevahı (0/103) 30:36 

Adalet Bakanl ığ ından 
I. Edirne Milletvekili Fethi Erint-

çağ ' ın Edi rne 'de yeni cezaevi için işfî'ai 
edilen Numune ve Yahşifakıh çiftliklerin
den şimdiye kada r faydalanmakta bulu
nan topraksız çiftçilerin du rumuna dai r 
sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen' in 
sözlü cevabı (0/179) 13,57:62 

Bayındırlık Bakanlığından 
1. — Kayser i Milletvekili Kâmil Gün

deş ' in, Kayseri İli dahil inde 1947-1948 
yılhırruıda yapılan ve onarı lan yollar hak 
kındaki sorusuna Bayındırl ık Bakanı Ni 



•Sayfa 

hat Kriuı'iıı sözlü cevabı (ü/203) 110,193:199 
2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Tah-

takılıç.'nı. Erzincan'da yaptırılan mesken
ler hakkındaki sorusuna Bayındırlık Baka
nı Nihat Erim'in, sözlü cevabı (6/195) 13,101 :104 

3. — Maraş Milletvekili Emin Soysal.'-
m. Yol programı ile Maraş İstasyonunda 
yapılan binalar ve Maraş İlindeki geçit 
köprüleri hakkında Bayındırlık Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/211) 186,240:241 

Dışişleri Bakanlığından 
I. - - İstanbul Milletvekili Osman Nu

ri Köııi'niıı. Dışişleri Bakanlığı memurla
rından birisinin yapmış olduğu altın ka
çakçılığı ile LA hey'de yeni Kraliçe 'nin taç 
giyme törenine iştirak ettirilmememizin 
sebebi hakkındaki sorusuna Dışişleri Ba-
kaııvekili Tahsin Bekir Baha'nın sözlü ce
vabı (.6/189) 13,72:77 

Ekonomi Bakanlığından 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Beketa'nın, şeker fiyatına yapılan zam 
hakkındaki sözlü sorusuna Ekonomi Ba
kanı Cavit Ekimin, cevabı (6/173) 12, 

36,44,161:163 
2. — Denizli Milletvekili Keşad Aydın

lı 'nın, şeker fiyatına yapılan zam hakkın
da sözlü sorusu (6/174) 13,36,44,162 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1. — Bolu Milletvekili Lûtfi Göreırin, 

Düzce tütünleri hakkındaki sorusuna 
Gümrük ve Tekel hakanı Emin Erişir-
gil'in sözlü cevabı (6/201) 83,179:183 

2. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali 
r inar 'm, Tekel İdaresinin anason mah
sulü alımı hakkında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/185) 13.71 

3. —- Çanakkale Milletvekili Ali Kıza 
Kırsever'in. şarapçılığımızın durumuna 
dair olan yazılı sorusu. (6/212) 224 

İçişleri Bakanlığından 
l. — Afyon Kara hisar Milletvekili Ke

mal Özçoban'm, ara seçimleri sırasında 
tçişleri Bakanı tarafından verilen şifreli 
genelge hakkındaki sorusuna İçişleri Ba
kanı Münir Hüsrev Göle'nin sözlü cevabı 
(G/194)- 13.100,176:178.241 

Sayfa 
2. — Ankara Milletvekili Kinin Halim 

Erguu'un, motorlu nakil vasıtalarının se
bep oldukları kazalar hakkındaki sorusu
na, İçişleri Bakanı Münir Hüsrev Göle'
nin sözlü cevabı (6/209.) 166,219 

3. — içel Milletvekili Halil Atalay'm. 
İçel Özel İdaresine ait (Akkahve) adlı bi
nanın Belediyeye satışı, Çocuk Esirgeme 
Kurumu sinemasının sebze haline kalbi 
ve Anamur Belediyesine satınalınan dina
mo ile 1946 da Mersin'de yapılan Belediye 
secimi hakkındaki sorusuna içişleri Ba
kanı Münir Hüsrev Göle'nin yazılı cevabı 
(6/172) 12,78:79 

4. •— İstanbul Milletvekili Osman Nuri 
Koni'nin, on üç ilde yapılan kısmi millet
vekili seçiminden sonra İçişleri Bakanı ta
rafından verilen şifreli tel hakkındaki so
rusuna içişleri Bakanı Münir Hüsrev Gö
le'nin. sözlü cevabı (6/191) 13,95:100 

5. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in, Gatalca İlcesine bağlı Kestanelik 
ve Oklalı köylüleri arasında tarla ekimi 
anlaşmazlığı yüzün-den çıkan hâdisede dö
vülen köylülere dair sorusuna İçişleri Ba
kanı Münir Hüsrev Göle'nin sözlü cevabı 
(6/199) 41,178:179,227:234 

6. — Kayseri Milletvekili Kâmil Gün
deş'in, Kayseri İli dâhilinde 1947 - 1948 
yıllarında yapılan ve onarılan yollar hak
kındaki sorusuna içişleri Bakanı Münir 
Hüsrev Göle ve Bayındırlık Bakanı Nihat 
Erim'in sözlü cevapları (6/203) 110,193:199 

7. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'-
ın, Maraş'm Pazarcık İlçesinin Evri kö
yünde kaybolan bir vatandaş ile kaçakçı-. 
lığı önlemek iciu ne gibi tedbirler alındığı
nı, göçebeler ve köylerdeki nüi'us kayıt 
işlerine dair sorusuna İçişleri Bakanı Mü
nir Hüsrev Göle ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Emin ErişirgiTitı sözlü cevapları 
(6/204) 1.10,199:203 

8. —'Niğde Milletvekili Hüseyin Plu-
soy'ıın. Çiftçi Mallarını Kor ima Kamt.ıu-
rııın uygulanması hakkındaki sorusuna İç
işleri Bakanı Münir Hüsrev Göle'nin söz-
!" "evabı (6/206) 110,213:214 

9. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un. otomobil kazaları hakkındaki soru-



suna İçişleri Baka:ıı Münir Hüsrev Oö lc -
rıhı sözlü cevabı (ü/207) 110,214:217 

10. Tokad Milletvekili Iteeai Güre
li 'jıiıı, siyasi \<_ı gayrisiyasi teşekküller ta, 
rafından tert ip edilen eşya piyangoları hak 
kındaki sorusuna İçişleri Bakam Münir 
Hüsrev (.'üle'nin sözlü cevabı (6/1S41 18,70:71 

Maliye Bakanl ığ ından 

I. Kuirtıe Milletvekili Fethi Krim 
çağ ' in . Meriç;. İlçesindeki Hazineye ait ara 
zi hakkında sözlü sorusu ((î/176'ı l'î.Mİ.'î :5i 

Millî Eği t im Bakanl ığ ından 
I. İstanbul Milletvekili Dr. Adnan 

Adrvar ' ın . Profesör llirsch 'in Türk talebe 
terinin Alma.ii üniversi telerine kabulüne 
dair yaptığı demeç hakkındaki sorusuna 
Milli (•iyilini Hakanı Tahsin Haııguoğlıı '-
ııun sözlü cevabı (u"/2F>> 224.254-25;» 

Tar ım Bakanl ığ ından 
1. Corum Milletvekili \eeclel Yii-

cer ' in . Orman kanununun uygulanması 
ve Orman İşletmelerinin çalışmaları hak
kındaki sorusuna Tarım Hakanı Oyvid 
Ora l 'm sözlü cevabı (lî/"Ji.H.i' 1 :>,!)•'! :9û. I UT :17li 

2. Denizli Milletvekili Keşad Aydın 
Ifnııı. Zirai Kombinalardaki yolsuzluğa 
dair yapılan tahkikat hakkındaki sorusuna 
Tarım Hakanı Oyvid Ora l 'm sözlü eevabı 
' 6 .171 ı I2.:;Ü, İT» :.">:: 

T Denizli Milletvekili Deşad Aydın
l ı 'mu. Zirai Kombinaların yıllık bilanço
ları ve a t e h e demirbaş eşyaları hakkın
daki sorusuna Tarım Hakanı Oyvid Oral ' -
nı sözlü cevabı Hi/170) V2,'-U',. 14 ; Ki 

I. Edi rne Milletvekili Fethi Hriııı 
çağ\ın. ipsa la i lçesindeki çel t ik ekimi hak
kındaki sorusuna Tarım Hakanı Cavid 
Ora l 'm sözlü eevaln (6/177) K>,54:5(i 

5. Edirne Milletvekili Fethi Krim-
çağ 'm . Meriç İlçesindeki Hazineye ait ara 
zi hakkındaki sorusuna Tarım Hakanı 
Cavid Ora l 'm sö/,lü cevabı (Ö/17(D b!,5)!:5i 

• i. Edirne Milletvekili Fe th i Erini-
çağ uı. Yeni Cezaevi için işgal edilen Nü 
mime ve Yahşif akılı çiftli İçlerindeki cifi 
çilerin toprak ihtiyacı hakk ındak i soru-
suna Adalet Hakanı Fuad Sirmeıı vo Ta 

6 -
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ı riüi }'ak;.ını Oyvid Ora l 'm sözlü cevapları 
ı ('»/"171lı i:>,:>7:<>2 

7. Krzıırum Millet \ t-kili Ol. Vehbi 
I Koeagüney "in. Ormanlarımızın durumu ile 

Adana 'da Zirai Donatım Kurumunun ye-
I nideıı yapt ı rd ığ ı atelye hakkındaki soru 
i suna Tarım Hakanı Oyvid Oryl ' ın sözlü 
; cevabı ((i 205 ı 1 10,20:> :2M'ı 
; *. İsparta Millet vekili Kâzını Ay-

dar ' ı ı ı . İsparta Iliııe bağlı Sütçüler İlcesi-
| ııe yapılacak tel ura I' hattı ile Rğridir Or

man İşletmesinden bu hatta lüzumu olan 
direklerin verilmemesi sebebi hakkındaki 
sorusuna Tarım Hakanı Oyvid Ora l 'm . söz
lü cevabı ( ('» H*(i) i T l Ot : 105 

I». Kocaeli Miietvekili Sedad Fek ' in . 
J HükümeHe Ziugal Sirkeli aras ındaki ih-
I tilaî'a dair sorusu ı'(j/2 I h 224,20."» 

Ticaret Bakanlığından 
i. Trybzoıı .Milletvekili Mustafa Ke

sit Tarykcıoğlu ' ı ıun. Trabzon halkının 
mısır ihtiyacına dai r sorusuna Ticaret Ha
kanı 1'emil Syj.l Hyrlys'ın sözlü cevabi 
Oi/21.0' 1SIİ.2:>!):24I> 

2. Van Mil ldvckil i İbryhim Ar-
I vas ' ın. hyyvau ihracı hakkındaki sorusuna 
I Ticaret Hakanı Cemil Syid Barlas ' ın sözlü 
I eevaln ı «>/202ı 100:10* 

Ulaşt ı rma Bakanl ığ ından 
1. Hıırsy Milletvekili Muhitt in Baha 

i 'ars'ııı . İstanbul - Mudanya arasında isli-
] yen vapurlar hakkındaki sorusuna Maşt ı r -

ma Hakanı Kasım Oülek ' in sözlü cevabı 
Mİ/20N, KjO.217 :2is 

| 2. İsparta Milletvekili Kyzım Ay 
d a r ı n . İsparta iline bağlı Sütçüler İlcesi
ne yapılacak telgraf haltı ile Kğridir Or
man İşletmesinden bu ha t t a lüzumu olan 
direklerin verilmemesi sebebi hakkındaki 
sorusuna Mastırına Hakanı Kasım Oülek ' in 

I sözlü eevaln ı(i/l!)(jı I:>, 104:405 
'•'>. İstanbul Milletvekili Osman \ u r i 

Koni'ııin. Cumhuriyet Bayramı günü Ki 
I ı ıkkale • Ankara arasında vukua gelen 
| iren kazası hakk ındak i sorusuna Mast ı r 

ına Hakanı Kasını Oülek ' in . sözlü cevabı 
I <6/!92v* 13,14:15.100 101 
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SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 

9,220,220-222,252 

TASARILAR 
1. - Anknrıı. Gniversile.si 1940 yılı büt

çesi hakkında ( 1 /382) 
2. Avrupa memleketleri arasında 

Ödeme ve Takas Anlaşması ile eklenilin 
ve bn Anlaşmanın geçici olarak uygulan
masına dair olan Protokolün onanması 
hakkında (1/433) 

3. — İlasın ve Yayın Genel -Müdürlüğü1 

Kuruluş ve görev ve memurları hakkında
ki 447r> sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair. (1/435), 

3. - • Başbakanlık Kuruluşu hakkında
ki 4443 sayılı Kanuna bağlı cetvele 4952 
sayılı Kanımla eklenen kadroların kaldırıl
masına dair. (1/42(1) 186,244,255 

5. — Bedenterbiyesi Genel Müdürlüğü 
1049 yılı Bütçesi hakkında (M./:i8:î; 

(i. —• 1942 yılı Kesinhesahı hakkında 
ı.l 425) 

7. -••• 1048 yıh Bütçe Kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması ha Iş
kında (1/432) 

8. — 1940 yılı Bütçe tasarısı hakkında 
(1/381) 

9. — Denizcilerin ücretli izinleri hakkın
daki (72) sayılı Milletler arası Çalışma Söz
leşmesinin onanmasına dair (1/400) 

10. ----- Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1046 yılı Kisin 
hesabı hakkında (.1/397) 

11. — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı. (1/384) 

12. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmet
lilerinin ücretlerine dair olan 2S47 sayılı 
Kanunun 3173 sayılı Kanunla değiştirilen 
11 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/416) 

13. --• Devlet Denizyolları ve Limanlan 
İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı (1/385) 

14. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllarfi m 

cici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
(1427) 

15. Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

j hakkında (1/394) 
214 i 16. — Devlet Havayolları Genel Müdür-

! lüğü 1948 vılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
| işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak-
j kında (1 '39')) 

244 17. — Devlet Havayolları işletme Ge
nel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununu 
tasarısı (1/386) 

18. —• • Devlet Limanları İşletme Genel 
2f>6 I Müdürlüğü 1942 yılı Kcsinhesabı hakkın

da (1/398) 
19. — Gemi adamlarının sağlık nnıay-

j yeneleri hakkındaki (73) sayılı Milletler 
166 i arası Çalışma. Sözleşmesinin onanmasına 

j dair (1/401 ) 
! 20. -- Gemi aşçılarının meslekî ehliyet 

244 ! diplomaları hakkındaki (69) sayılı Millet-
I leıarası Çalışma Sözleşmesinin onanması

na dair tasarısı (1/402) 
21. Gemilerde iaşe ve sofra servisi 

hakkındaki (08) sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onanmasına dair. 
(1/403) 

22. Gemilerde tayfaya tahsis edilen 
yerler hakkındaki (75) sayılı Millelent-
rası Çalışma Sözleşmesinin onanmasına 
dair. (1/404) 

23. — Gümrük Tarifesi Kanununun 6 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
i 1 '436ı 

24. -- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu İnsa
nsı (1/387) 

25. — İskân Kanununun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına, değiştiril meşine 
ve. bu Kanuna yeniden bâzı madde ve fık
ralar ilâvesine dâir olan 5098 sayılı Ka
nunun geçici 2 nci maddesine bâzı fıkralar 
eklenmesi hakkında (1/430) 
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Sayi'a 

26. istanbul Teknik üniversitesi 
1948 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A) işa
ret li lelvelde değişiklik yapılması hak
kında ( 1 396 ı 2 

27. islanbııl Teknik Üniversilesi 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/389) 1 
reli i cetvelde derişiklik yapılması hakkın-
<la ( I '437) 254 

28. İstanbul Teknik Üniversitesi 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı H/389) 2 

29. -- İstanbul üniversitesi 1949 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı H/388) .2 

30. -• Katma Bütçeli İdarelere ilişkin 
uyuşmazlıkların çözülmesine, ve sonuçlan
dırılmasına dair (1/420) 14 

31. --- Kazam- Verdisi Kanununa ek 
Kanun tasarısı H '421) 14.245:247 

32. Köy Enstitüleri Kanununun 9 
ncıı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/417) 

33. - Lüks Verdisi hakkında il/434) 244, 
245 :247 

34. - • Orman Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/390) 2 

35. ••-• Özel idarelerden aylık alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarının Milli 
Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alınması hak
kındaki 5166 saydı Kanuna bağlı 1 sayılı 
eetveliıı değiştirilmesine dair H/428) 212 

3(i. - Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı 
hakkında H/399) 2 

37. • Posta. Telgraf ve Telefon İşletme 
Gene! Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı (1/391) 2 

38. - Subaylar Heyetine Mahsus Ter
fi Kanununun biriııei maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair (1/418) 3 

30. Şeker ve glikoz İstihkak Vergisi 
hakkındaki 3101 sayılı Kanuna ek 4385 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına 
dair H/431) 224,245:247 

4Ü. -•• Tarım Bakanlığına, bağlı bazı 
okul ve kurulların idaresi hakkındaki 867 
sayılı Kanuna ek 1/419) 

41. - • Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
But ee kaıı ıınıı t asansı (1 /392 ;. 2 

42. - - Türkiye ile Belçika-Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret An
laşması ile Türkiye-Beleika Ödeme Anlaş
masının yürürlük sürelerinin iki ay daim 
uzatılması hakkında H/407.) 

43. •• Türkiye ile Belçika - Lüksem 
brırg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşması ile Türkiye - Belçika Ödeme 
Anlaşmasının yürürlük sürelerinin iki ay 
dalın uzatılması hakkında teati olunan 
mektupların onanmasına dair (1/408) 

44. Türkiye ile Belçika. - Eüksem-
bıırg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşması ile Türkiye - Belçika Ödeme 
Anlaşmasının yürürlük süresinin bir ay 
daha uzatılması hakkında teati olunan 
mektupların onanmasına dair (1/409) 

45. - Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşması ile Türkiye - Belçika Ödeme 
Anlaşmasının yürürlük süresinin bir ay 
daha uzatılması hakkında (1/438) 

46. -••• Türiye ile Finlandiya arasında 
imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaleriy
le eklerinin onanması hakkında H/410) 

47. — Türkiye - Fransa Ödeme Anlaş
masına bağlı Fransız frangı sahasına dâhil 
memleketler listesine Sarre Bölgesinin der
ci hakkında teati olunan mektupların onan
masına dair (1/41J) 

48. —- Türkiye - Fransa ödeme Anlaş
masına ek olarak Ankara'da imzalanan Ek 
Protokolün onanması hakkında (1/424) 

49. Türkiye ile İsveç arasında imza
lanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle 
eklerinin onanması hakkında H/412) 

50. — Türkive ile italya arasındaki Ti
caret ve Ödeme Anlaşmalarının yürürlük 
sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkın
da (1/414) 

51. — Türkiye ile italya arasındaki Ti
caret ve Ödeme Anlaşmalarının yürürlük 
sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkın
da (1/422) 

52. --- Türkiye ile İtalya arasındaki Ti
caret ve Ödeme Anlaşmalarının yürürlük 
sürelerinin iki ay uzatılması hakkında 
(1/418) 
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Sayfa 

53. — Türkiye ile Polonya arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle 
eklerinin onanması hakkında (1/415) 3 

54. — Usta gemici ehliyet şahadetna
meleri hakkındaki (74) sayılı Milletlerara
sı Çalışma Sözleşmesinin onanmasına dair 
(1/405) 2 

55. — Ücreti yıllık izinler hakkındaki 
(52) sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onanmasına dair (1/406) 2 

56. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
(1/429) 212 

57. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe Kanunu hakkında (1/393) 2 

58. ._ Yol Vergisi hakkında (1/423) 14,29, 
30,245:247 

1. — Damga resmi hakkında (1/44) 30 
2. — Ekonomi Genel Meclisi hakkında 

(1/353) 247:248 
3. — Gelir Vergisi hakkında (1/171) 29 :30 

Sayfa 
4. — Gümrük Kanunu hakkında (1/67) 30 
5. — işletme ve Gezginci İşler Vergisi 

hakkında (1/172) 29 :30 
6. — Kamu alacaklarının tahsili hak

kında (1/48) 29:30 
7. — Kimsesiz terkedilmiş anormal ço

cukların korunması hakkında. (1/37) 30 
8. — Kurumlar Vergisi hakkında 

(1/173) 29:30 
9. — Vergi Usulü Kanunu (1/174) 29:3Q 
10. — Türkiye Emlâk Kredi, Bankası 

Kanununa ek Deniz Kredisi hakkında 
(1/298) ' ' 29 

11. — Türkiye ile Kanada arasında 
Ottawa'da akdedilen Modüs vivendinin 
onanması hakkında (1/355) > 186,219, 

255,256,256:259 
12. — Yabancı memleketlerden taksit

le satmalmacak gemilerin taksite bağlana
cak bedelleri için Maliye Bakanlığınca re
hin veya teminat karşılığında kefalet ve
rilmesine dair (1/299) 29 

TEKLİFLER 
Çoruh [Dr. Cemal Kazancıoglu] 
1. — Köy büctçelerinden yapılacak in

şaat mütaahhitlerinden Kazanç ve Buhran 
vergileri alınmaması hakkında (2/119) 3 

Çorum [Necdet Yücer] 
2. — Af Kanunu hakkında (2/120) " .3 
Denizli [Reşad Aydınlı ve 4 arkadaşı] 
3..— Af Kanunu teklifi (2/121) 14 
[İdareci ÜyeUr Kurulu] . 
4. — Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Büt

çesinde değişiklik .. yapılması hakkında 
(2/124) 244 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
5. — Af'hakkında, (2/122) 186 
Yozgad [Sırrı Içöz] 
6. — Orman Kanununun 25 nci madde

sine bir fıkra eklenmesine dair (2/123) 212 

Ankara [Hıfzı Oğuz Bekatu] 
1. — Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında (2/38) 30 
Eskişehir [İsmail Hakkı Çevik] 
2. — Basın ve Yayın Genel Müdürlü

ğü Kuruluş, Görev ve Memurları hakkın
daki 4475 sayılı Kanunun 20 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair (2/54) 248: 

249 
Rize JDr. Saim Ali Dilemre] 
3. — Millî Korunma Kanununun 4648 

sayılı Kanunla değiştirilen 30 nçu maddesi
nin C fıkrasının 8 nci bendinin değiştiril
mesi hakkında (2/97) 187 

TEZKERE LER 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası 

Kanununa ek Deniz Kredisi hakkındaki 

kanun tasarısı ile yabancı memleketler
den taksitle satınalınacak gemilerin tak
site bağlanacak bedelleri için Maliye Ba
kanlığınca rehin veya teminat* karşılığında 
kefalet, verilmesine dair olan kanun tasa-



H u 

risinin geri veOTİmesi^hakkîttda (3/27Î) 
Sayfa 

29 

1. — Kastamonu Milletvekili Ziya Of-
bay'm öldüğüne dâir (3/269) 17 

2. — Manisa Milletvekili Rıdvan N&fiz 
Edgüer'iır öldüğüne' daiir (3/28§> 16:17 

3. — Zongulidak'ta Çatalağzr Elektrik 
santrali ilfi Ftlyos'ta Ateş Tuğiasr Fabrika
sının açılışı ve Kozlu'da Uzunmehnıet 11 
kuyusuna başlama törenine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına katılacak heyete 
'dair (3/27.6) 226.:22S 

Milletvekilliği Dokunulmazlığı 
1. — Çanakkale Milletvekili Hüseyin 

"Bingül'ünv Milletvekilli, dokuaulmazlığmm 
kaldırılması hakkında/ (3/255) 3 

2: — Çoruh Milletvekili Asım Us'un 
Milletvekilliği dokunplmazbğjnın kaldırıl
ması hakkaada (3/256) 3 

3. — Çoruh Milletvekili Asım Us'un 
Milletvekilini dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/257) 3 

4. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/258) 3 

5. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban 'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/259) 3:4 

6. — İstanbul-, Milletvekili Hüseyin Ca
hit Yalçın'in MlIetveMîîği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/26Ö) 4 

7. — Kayseri Milletvekili Hayruîlâlt Ür-
kün'ün Milletvekilliği dokunülmazliğinın 
kaldırılması hakkında (3/26$) 4 

8. — Bize Milletvekili Br, Fahri 'Kur
tuluş'un Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/262) . 4 

9. — Zöngüldaaı Milletvekili Ali Rıza 
încealemdöroğlü'hun Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında 
(3/263) 4 

ölüm Cezaları 
1. — Adana'nm Sofübahçe mahallesin

den Memo'oğlurAAi Kaya'hin ölüm'cezasına 
çarptırılması hakkmda (3/265) 1 

2. — Bitlisin ÎAönü mahallesinde ka
yıtlı Mehmet oğlui AMülaziz Kafcayelf ile 
Bursa -um Yenişehir İbiati Kîâatuliit -ma-

Sayfa 
hallesittıdö köyntto Aft oğftl* Şevkfct Öâemiş'-
in ölüm cezasına çarptırdmaterı hakkında 
(3/266) 4 

3. — Muf?ün Ahino Köyünden Hiiseyin 
oğlu Nezir Tbpltt 'nün < ölüm cezalına çarp
tırılması hakkında (3/279> 244 

Yorum istekleri 
1. — Üniversiteler Kanununun 19 ncu 

maddesinin son, fıkcasının yorumlanmasına 
dair (3/264) 4 

Bv M M . BAŞKANLIĞI T E Z K E R E 
1. — 8İfm üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi hakkında (3/270) 28:29 
•(3/275) 225:226 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERESİ 
1. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru

lunda Hükümetimizi temsil etmek üzere Pa
ris 'e giden Dışişleri Bakanı Necmettin. Sa
dak'm dönüşüne kadar Çalışma Bakanı 
Tahsin Bekir Balta 'nm vekillik edeceğine 
dair (3/267) 16 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU TEZKERESİ 
1. — Rize Milletvekili Dr. Saim Ali 

Dilenire'nin, Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin (C) fıkrasının 8 nci bendinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
geçici komisyonda görüşülmesine dair 
(3/273) 187 

KARMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — Ticaret eski Bakam Atıf İnan, 
hakkında (3/272") 187 

SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TESKERESİ 

1. — Nisan : Eylül 1948 aylarına ait ra
porun sunulduğuna dair (3/274) 224 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — Ekonomi Genel Meclisi Kanunu 
tasarısının geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair (3/277) 247:248 

YÜCE DİVAN BAŞKANLİĞİ TEZKERESİ 
1. — Gümrük ve Tekel eski Balamı 

Suad Hayrn Ürgübm hakkında (3/2.78) 247 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

1 nci Birleşime ait 
2 nci » » 
3 ncü » » 
4 ncü » » 
5 nci » » 
6 neı » » 

Sayfa 
12 
28 
41 
82 

110 
166 

7 nci Birleşime ait 
8 nci » » 
9 ncü > » 

10 neu » » 
11 nei » » 

Sayfa 
186 
212 
224 
244 
254 

YOKLAMA 
4 I 

DÜZELTÎŞLEIt 
25 

252 
256 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Ş. Adalan (Maliye Bakanı) - Bâzı malî 
kanun tasarılarının görüşülmesi için ge
çici komisyon kurulmasına dair sözleri 245,246 

Dr. A. Adıvar (İstanbul) - Profesör 
Hirsch'in Türk talebelerinin Alman Üni
versitelerine kabulüne dair yaptığı demeç 
hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri 255 

N. Aksu (Antalya) - istanbul Millet
vekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının 
şeker fiyatına yapılan zam dolayısiyle 
Başbakan hakkında Gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle sözleri 140 

Ol. S. Aldoğan (Afyon Karahisar) - is
tanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 
arkadaşının şeker fiyatına yapılan zam 
dolayısiyle Başbakan hakkında Gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 
sözleri 144,145 

F. Apaydın (Kayseri) - istanbul Mil
letvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının 
şeker fiyatına zam dolayısiyle Başbakan 
hakkında Gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle sözleri 128,133,134 

Z. Arkant (Yozgad) - istanbul Millet
vekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının 
şeker fiyatına yapılan zam dolayısiyle 
Başbakan hakkında Gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle sözleri 125,145. 

159,160 

T. B. Balta (Dışişleri Bakanı Vekili) -
istanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin 
Dışişleri Bakanlığı memurlarından birisi
nin yapmış olduğu altın kaçakçılığı ile 
Lâhey'de yeni Kıraliçenin taç giyme töre
nine iştirak ettirilmememizin sebebi hak-

Sayfa 
Ol.- A. R. Artunkal (Manisa) - istan

bul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 ar
kadaşının şeker fiyatına yapılan zam 
dolayısiyle Başbakan hakkında Gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 
sözleri . 114 

t. Arvas (Van) - Hayvan ihracı hak
kındaki sorusu <münasebetiyle sözleri 35,107 

K. Aydar (tsparta) - İsparta iline bağ
lı Sütçüler ilcesine yapılacak telgraf hattı 
ile Eğridir Orman işletmesinden bu hatta 
lüzumu olan direklerin verilmemesi sebebi 
hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri 105 

R. Aydınlı (Denizli) - istanbul Adliye 
Sarayı binası inşası için Ebüsstıut Med
resesi ile Başbakanlık Arşiv binasının yı
kılmasına karar verilip verilmediği hak
kındaki soru münasebetiyle sözleri 193 

— istanbul Milletvekili Fuad Köprü
lü ve 15 arkadaşının şeker fiyatına yapı
lan zam dolayısiyle Başbakan hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle sözleri 31,115,122,130,131,134,146,147, 

151,153,156,160,161 
— Zirai Kombinaların yıllık bilanço

ları ve atelye demirbaş eşyalarına ve Zi
rai Kombinalardaki yolsuzluğa dair ya
pılan tahkikat hakkındaki soruları müna
sebetiyle sözleri 47,48,50,53 

kındaki sorusuna cevabı 73,74,76,77 
— Maraş Milletvekili Dr. Kâmil idil 'in 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 
yapılan seçim hakkındaki sorusuna cevabı 83,85 

t. H. Baltacıoğlu (Kırşehir) - Irmak is
tasyonu yakınında vukua gelen tren kaza-

B 
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Sayfa 

sı hakkında sözleri 15 
T. Banguoğlu (Millî Eğitim Bakanı) -

İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'ın, 
profesör Hirsch'in Türk talebelerinin Al
man Üniversitelerine kabulüne dair yaptı
ğı demeç hakkındaki sorusuna cevabı 255 

C. S. Barlas (Ticaret Bakanı) - Trab
zon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğ-
lu'nun, Trabzon halkının mısır ihtiyacına 
dair olan sorusuna cevabı 239,240 

— Van Milletvekili İbrahim Arvas'm, 
hayvan ihracı hakkındaki sorusuna cevabı 106, 

107,108 
F. A. Barutçu (Devlet Bakanı çe Baş

bakan Yardımcısı) .Eskişehir Milletveki
li İsmail Hakkı Çevik'in, Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü Kuruluş, görev ve me
murları hakkındaki 4475 sayılı Kanunu
nun 20 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair olan kanun teklifinin gündeme 
alınması hususundaki önergesi münasebe
tiyle sözleri 248 

— İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü 
ve 15 arkadaşının şeker fiyatına yapılan 
zam dolayısiyle Başbakan hakkında Gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle sözleri. 153,154,155,156 

— Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu-

F. H. Demirelli (İstanbul) - İstanbul 
Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşı
nın, şeker fiyatına yapılan zam dolayısiyle 
Başbakan hakkında gensoru açılmasına dair 

Sayfa 
nunun 25 nci maddesi ile Millî Korunma 
Kanunu ve haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki Kanunun tatbîkına ve res
mi otomobil kamyon ve kamyonetlere dair 
olan sorusuna cevabı. 31 

— Tokad Milletvekili Nâzım Poroy'un 
İstanbul Adliye Sarayı binası inşaası için 
Ebüssuud Medreresesi üe Başbakanlık Ar
şiv binasının yıkılmasına karar verilip ve
rilmediği hakkındaki sorusuna cevabı. 101,188, 

191,192 
C. Bayar (İstanbul) -Demokrat Parti 

Genel Başkanı sıfatiyle Kristal Gazinosun
da vermiş olduğu beyanat hakkındaki soru 
münasebetiyle sözleri. 70 

Dr. E. Bayizit (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı) - Afyon Karahisar Milletve
kili Ahmed Veziroğlu'nun Dinar ilçesinde 
Sıtma Savaşı Kanununa tevfikan 1946 yı
lından bu ana kadar yapılmış olan işler 
hakkındaki sorusuna cevabı. 63,67,68 

H. O. Bekata (Ankara) - Şeker fayatma 
yapılan zam hakkındaki sorusu münase
betiyle sözleri. 37,162 

H. Bozca (Afyon Karahisar) - İstanbul 
Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkada
şının şeker fayatma yapılan zam dolayı
siyle Başbakan hakkında Gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle sözleri. 141 

önergesi münasebetiyle sizleri. 111^113,124, 
148 

Dr. S. A. Dilemre (Rize) - İstanbul Mil
letvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşı-

î, H. Çevik (Eskişehir) - Basın ve Ya
yın Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve 
memurları hakkındaki 4475 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair olan kanun teklifinin gündeme 
alınması hususundaki önergesi münasebe
tiyle sözleri. 

ç 
A. A. Çınar (Burdur) - Tekel idaresinin 

anason mahsulü alımı hakkındaki sorusu 
münasebetiyle sözleri. 71 

A. Çubukçu (Ankara) - Yol Vergisi Ka
nunu tasarısının Ticaret Komisyonuna da 
havalesi hakkında sözleri. 29 

D 
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Sayfa 

nın, şeker fiyatına yapılan zam dolayısiy-
le Başbakan hakkında gensoru açılmasına 
dair Önergesi münasebetiyle sözleri. 149,150 

Sayfa 
K. Dinçer (Afyon Karahisar') - Halkev

lerinin durumu hakkındaki sorusu müna
sebetiyle sözleri. 235,237,238 

C. Ekin (Ekonomi Bakanı) - Ankara 
Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şeker 
fiyatına yapılan zam hakkındaki sorusuna 
cevabı.. 36,37,162,163 

— Istnbul Milletvekili Puad Köprülü 
ve 15 arkadaşının, şeker fiyatına yapılan 
zam dölayısiyle Başbakan hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi münasebetiyle 
sözleri 36,37,44,150,151,153,161 

K. Ener (Seyhan) - Ekonomi Genel 
Meclisi Kanunu tasarısının geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair Ticaret Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi münasebetiy
le sözleri. 248 

E. H. Ergun (Ankara) - Motorlu nakil 
vasıtalarının sebep oldukları kazalar hak
kındaki sorusu münasebetiyle sözleri. 219 

N. Erim (Bayındırlık Bakanı) - Edirne 
Milletvekili Fethi Erimçağ'm, Edirne'deki 
Tunca Nehri boyunda su baskınına mâruz 
yerlerdeki vatandaşların durumu hakkın
daki sorusuna cevabı. 56,57 

— Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş '-
in, Kayseri îli dâhilinde 1947 -1948 yılla
rında yapılan ve onarılan yollar hakkında
ki sorusuna cevabı. 194 

— Kütahya Milletvekili Ahmet Tahta-
kılıç'ın, Erzincan'da yaptırılan meskenler 
hakkındaki sorusuna cevabı. 101,103,104 

F. Erimçağ (.Edirne) - Edirnedeki Tun
ca Nehri boyunda su baskınına mâruz yer
lerdeki vatandaşların durumu hakkındaki 

sorusu münasebetiyle sözleri. 56,57 
— îpsala ilçesindeki çeltik ekimi hak

kındaki sorusu münasebetiyle sözleri. 56 
— Meriç İlçesindeki Hazineye ait ara

zi hakkındaki sorusu münasebetiyle söz
leri. 53,54 

— Yeni cezaevi için işgal edilen Nu
mune ve Yahşi Fakih Çif tliklerindeki çift
çilerin toprak ihtiyacı hakkındaki sorusu 
münasebetiyle sözleri. 59,62 

E. Erişirgil f Gümrük ve Tekel Bakanı)-
Bolu Milletvekili Lûtf i Gören 'in, Düzce tü
tünleri hakkındaki sorusuna cevabı. 179,182 

— Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, 
Maraş'm Pazarcık ilçesinin Evri Köyünde 
kaybolan bir vatandaş ile kaçakçılığı ön
lemek için ne gibi tetbirler alındığına, 
göçebelere ve köylerdeki nüfus kayıt işle
rine dair sorusuna cevabı. 203 

A. R. Esen (Siird) - Çatalca ilçesine 
bağlı Kestanelik ve Oklalı köylüleri ara
sında tarla ekimi anlaşmazlığı yüzünden 
çıkan hâdisede döğülen köylüler hakkın
daki soru münasebetiyle sözleri. 231 

A. Eyidoğan (Kars) - Eskişehir Millet
vekili ismail Hakkı Çevik'in, Basın ve Ya
yın Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve 
Memurları hakkındaki 4475 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair olan kanun teklifinin gündeme 
alınması hususundaki önerge münasebe
tiyle sözleri. 249 

H. Gedik (Kütahya) - istanbul Millet
vekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının, 
şeker fiyatına yapılan zam dölayısiyle 
Başbakan hakkında Gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle sözleri. 122,124, 

137 

M. H. Göle (İçişleri Bakanı) - Afyon 
Karahisar Milletvekili Kemal özçoban'm, 
ara seçimleri sırasında içişleri Bakanı ta
rafından verilen şifreli genelge hakkında
ki sorusuna cevabı. 

— Ankara Milletvekili Emin Halim Er-
176 
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gun'un, motorlu nakil vasıtalarının sebep 
oldukları kazalar hakkındaki sorusuna 
cevabı. 219 

— İstanbul Milletvekili Osman Nuri Ko
ni'nin. on üç ÜÖJS yapılan kısmi milletvekili 
seçiminden sonra İçişleri Bakanı tarafın
dan verilen şifreli tel hakkındaki sorusu
na cevabı. 95,99 

— istanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in, Çatalca İlcesine bağlı Kestanelik 
ve OHalı köylüleri arasında tarla ekimi an
laşmazlığı yüzünden çıkan hâdisede dö-
ğülen köylülere dair olan sorusuna cevabı. 179, 

. • 227,233 
— Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'-

in, Kayseri ili dâhilinde 1947 - 1948 yılla
rında yapılan ve onarılan yollar hakkında
ki sorusuna cevabı. 194,197,198 

— Maraş Milletvekili Emin Soysal 'm, 
Maraş'm Pazarcık İlçesinin Bvri Köyünde 
kaybolan bir vatandaş ile kaçakçılığı ön
lemek için ne gibi tetbirler alındığına, gö
çebelere ve köylerdeki nüfus kayıt işlerine 
dair sorusuna cevabı. 199 

—• Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy '-
un, Çiftçi Mallarını Koruma Kanununun 
uygulanması hakkındaki sorusuna cevabı 213 

— Niğde Milletvekili IMseyin Ulusoy'-
un, otomobil kazaları hakkındaki sorusu
na cevaJbı « 214 

— Tökad Milletvekili Recai Güreli'nm, 
siyasi ve gayrisiyasî teşekküller tarafın
dan tertip edilen eşya piyangoları hak
kındaki sorusuna cevabı 70 

L. Gören (Bolu) - Düzce tüıünleri hak
kındaki sorusu münasebetiyle sözleri 182 

Sayfa 
K. Gülek (Ulaştırma Bakanı) - Bursa 

Milletvekili Muhittin Baha Pars'in, İs
tanbul - Mudanya arasında i ş i t en vapur
lar hakkındaki sorusuna cevaba 17 

— Irmak İstasyonu yakınında vukua 
gelen tren kazası hakkında sö îe r i 14,15 

— İsparta Milletvekili Kâzım Ay-
dar 'm, İsparta İline bağlı Sütçüler İlcesi
ne yapılacak telgraf hattı ile Eğirdir Or
man İşletmesinden bu hatta lüzumu olan 
direklerin verilmemesi sebebi hakkındaki 
sorusuna cevabı 105 

— İstanbul Milletvekili Osman Nuri Ko
ni 'nin, Cumhuriyet Bayramı günü Kırık
kale - Ankara arasında vukua gelen tren 
kazası hakkındaki sorusuna, cevabı 10ö;101 

Ş. Ganaltay (Sivas)- İstanbul Milletve
kili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının, şe
ker fiyatına yapılan zam dolayısiyle Baş
bakan hakkında Gensoru açılaasına ıdair 
önergesi münasebetiyle sözleri, 115,127,128 

K. Gündeş (Kayseri) - İstanbul Millet
vekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının şe
ker fiyatına yapılan zam dolayısiyle Baş
bakan hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle sözleri 137 

— Kayseri İli dâhilinde 1947 - 1948 
yıllarında yapılan yollar hakkındaki soru
su münasebetiyle sözleri 194,195,196,197,198 

R. Güreli (Tokad) - Demokrat Farti 
Genel Başkanının Kristal Gazinosunda 
vermiş olduğu beyanat hakkındaki sorusu 
münasebetiyle sözleri 69 

— Siyasi ve gayrisiyasi teşekküller ta
rafından tertip edilen eşya piyangoları 
hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri 71 

H 
Ş. R. Hatipoğlu (Manisa) - Denizli Mil

letvekili Reşad Aydınlı 'nm, Zirai Kom
binaların yıllık bilançoları ve atelye de
mirbaş eşyalarına ve. 

Zirai Kombinalardaki yolsuzlu^, dair ya
pılan tahkikat hakkındaki somları müna
sebetiyle sözleri 52 
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Sayfa 
Dr. K. îdil (Maraş) - Birleşmiş Millet

ler Güvenlik Konseyinde yapılan seçim 
hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri 84,85 

C. K. Incedayı (Sinop) - Arkadaşları-

Sayfa 
nın ve kendisinin Başkanlık Divanına se
çilmeleri münasebetiyle sözleri 

İ. tnönü (Cumhurbaşkanı) - Üçüncü 
Toplantı yılını açış söylevi 

K 

248 

R. Kaplan (Antalya) - Ekonomi Genel 
Meclisi Kanunu tasarısının Geçici bir Ko
misyonda görüşülmesine dair Ticaret Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi münasebe
tiyle sözleri 

P. Karakaya (Elâzığ) - Doğu İlçeleri
nin kalkınması için Hükümetçe yapılan 
plân ve program hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle sözleri 93 

— İstanbul Milletvekili Fuad Köprü
lü ve 15 arkadaşının, şeker fiyatına yapı
lan zam dolayısiyle Başbakan hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle sözleri 132,133 

Ol. V. Kocagüney (Erzurum) - Doğu 
İllerinin kalkınması için Hükümetçe ha
zırlanan plân hakkındaki sorusu münase
betiyle sözleri 90,91 

— Ormanlarımızın durumu ile Ada
na'daki Zirai Donatım Kurumunun yeni
den yaptırdığı atelye hakkındaki sorusu 
münasebetiyle sözleri 206 

O. N. Koni (İstanbul) - Cumhuriyet 
Bayramı günü Kırıkkale Ankara arasında 
vukua gelen tren kazası hakkındaki soru 

münasebetiyle sözleri 100,10.1 
— Dışişleri Bakanlığı memurlarından 

birisinin yapmış olduğu altın kaçakçılığı 
ile Lâhey'de yeni Kraliçenin taç giyme 
törenine iştirak ettirilmememizin sebebi 
hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri 74,75,77 

— İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü 
ve .15 arkadaşının şeker fiyatına yapılan 
zam dolayısiyle Başbakan hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle sözleri 149,150,159,160 

— On üç ilde yapılan kısmi milletve
kili seçiminden sonra İçişleri Bakanı ta
rafından verilen şifreli tel hakkındaki so
rusu münasebetiyle sözleri 97,98,99 

F. Kurdoğlu (Manisa) - Denizli Mil
letvekili Reşad Aydınlı'nm, Zirai Kombi
naların yıllık bilânçolarına ve atelye ve 
demirbaş eşyalarına ve Zirai Kombinalar-
daki yolsuzluğa dair yapılan tahkikat hak
kındaki soruları münasebetiyle sözleri 51,53 

— Kayseri İli dâhilinde 1947 - 1948 
yıllarında yapılan ve onarılan yollar hak
kındaki soru münasebetiyle sözleri 195,197 

A. Menderes (Kütahya) - İstanbul Mil
letvekili Fuad Köprülü ve 35 arkadaşının, 
şeker fiyatına yapılan zam dolayısiyle 

M 
Başbakan hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle sözleri 115 

A. Oğuz (Eskişehir) - Bâzı malî kanun 
tasarılarının görüşülmesi için geçici bir 
komisyon kurulması hakkındaki teklif 

münasebetiyle sözleri 246 
— Ekonomi Genel Meclisi Kanunu ta

sarısının Geçici bir Komisyonda görüşül-
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mesiae dair Tiearet Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresi münasebetiyle sözleri 248 

— Hayvan ihracı hakkındaki som 
münasebetiyle sözleri 107 

— Irmak istasyonu yakınında, vukııa-
gelen tren kazası hakkında sözleri 15 

— İstanbul Milletvekili Fuad Köp
rülü ve 15 arkadaşının, şeker fiyatına ya
pılan zam dolayısiyle Başbakan hakkın
da Gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle sözleri 37,125,153,154,155 

t. Olgun (Yozgad) - Kayseri İli dâhi
linde 1947 - 1948 yıllarında yapılan ve 
onarılan yollar hakkındaki soru mü
nasebetiyle sözleri 196 

H. Oral (Denirii) . İstanbul Milletve
kili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının şe
ker fiyatına yapılan zam dolayısiyle Baş
bakan hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle sözleri 133,134, 

135,136,137 
0. oral (Tarım Bakanı) - Çorum Mil-

letvekiü Necdet Yüeer'in, Orman Kamı-
rranun ağıllanması ve Orman işletmeleri
nin çajspaaiarı hakkındaki sorusuna cevabı 95, 

168,171,175 
— Denizli Milletvekili Reşat Aydınlı'-

nın zirai kombinalarm yıllık bilânçolarına 
ve atelye demirbaş eşyalarına ye zirai kom-

Şayia 
binalardaki yolsuzluğa dair yapılan tahki
kat hakkındaki sorularına cevabı 44,51 

— Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'-
m, İpsala İlçesindeki çeltik ekimi hakkın
daki sorusuna cevabı 55 

— Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ-
m, Meriç İlçesindeki Hazineye ait arazi 
hakkındaki sorusuna cevabı 54 

— Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ-
m, Yeni cezaevi için işgal edilen, Numune 
ve Yahşifakıh çiftliklerindeki çiftçilerin 
toprak ihtiyacı hakkındaki sorusuna cevabı 59 

— Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Ko-
cagüney'in, ormanlarımızın durumu ile 
Adana'da Zirai Donatım Kurumunun ye
niden yaptırdığı atelye hakkındaki onsu
suna cevabı 204,200 

— İsparta Milletvekili Kâzım Aydar'-
ın, İsparta İline bağlı Sütçüler İlcesine 
yapılacak telgraf hattı ile Eğirdir Orman 
İşletmesinden bu hatta lüzumu olan direk
lerin verilmemesi sebebi hakkındaki sorusu-
.na cevabı 105 

£. Oran (İzmir) - İstanbul Milletveki
li Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının, şeker 
fiyatına yapılan zam dolayısiyle Başba
kan hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle sözleri 142,143,144 

ö 
K. C. öncel (Denizli) Dışişleri Bakan

lığı memurlarından birisinin yapmış oldu
ğu altın kaçakçılığı ile Lâheyde yeni Kra
liçenin taçgiyme törenine iştirak ettirilme
memizin sebebi halckındaki soru münase
betiyle sözleri. 73,74,77 

K, özçoban (Afyon Karahisar) • Ara 

seçimleri sırasında İçişleri Bakanı tara
fından verilen şifreli genelge hakkındaki 
sorusu münasebetiyle sözleri. 177,178 

H. öztarhan (Manisa) - Bâzı malî ka
nun tasarılarının görüşülmesi için geçiei 
komisyon kurulması hakkındaki teklif 
münasebetiyle sözleri. 247 

M. B. Pars (Bursa) - İstanbul - Mudan
ya arasında işliyen vapurlar hakkındaki 
sorusu münasebetiyle sözleri. 218 

S. Pek (Kocaeli) - Ara seçimleri sıra 
sjndn İçişleri Bakanı tarafından verilen. 

şifreli genelge hakkındaki soru münasebe-. 
tiyle sözleri. 178 

— İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü 
ve 15 arkadaşının şeker fiyatına yapılan 
zam dolayısiyle. Başbakan hakkında çen-



m 
soru -açılmasına dair Önergesi münasebe
ti ylü sözleri. , 

N. Poroy (Tokad) - İstanbul Adliye sa
rayı binası inşası için Ebüssuud medresesi 
ile Başbakanlık Arşiv binasının yıklmasına 
karar verilip verilmediği hakkındaki soru-

Sayfa 

155 

Sayfa 
sn münasebetiyle sözleri. 188,192,193. 

— On üç ilde yapılan kısmi milletve
kili seçiminden sonra İçişleri Bakanı tara
fından verilen şifreli tel hakkındaki soru 
münasebetiyle sözleri . 08 

03 

80 

H. Saka (Başbakan) — Afyon Karahi-
sar Milletvekili Hasan Dinçer'in, halk
evlerinin durumu hakkındaki sorusuna ce
vabı. 234,237 

— Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid 
Tigrel'in, Doğu İllerimizin kalkınması için 
Hükümetçe alman tetbirler hakkındaki 
sorusuna cevabı. 72,86,89 

— Elâzığ Milletvekili Fahri Karaka-
ya'nın, Doğu illerinin kalkınması için Hü
kümetçe yapılan plân ve program hakkın
daki sorusuna cevabı. 

-— Erzurum Milletvekili ö l . Vehbi K.o-
cagüney'in Doğu illerinin kalkınması için 
Hükümetçe hazırlanan plân hakkındaki so
luşuna cevabi • 

— tstanbul Milletvekili Fuad Köprülü 
ve 15 arkadaşının şeker fiyatına yapılan 
zam dolayısiyle Başbakan hakkında Genso
ru açılmasına dair önergesi münasebetiyle 
sözleri. 43,113,114,115,122,123 

— Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin 
Sirer'in, Ormanların korunması, vatandaş
ların yakacak ihtiyacı, dışardan gümrük
süz olarak kereste ve maden direği getiril
mesi hakkındaki sorusuna bir hafta sonra 
cevap vereceğine dair sözleri; ' 72 

— Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin 
Demokrat Parti-Gene! Başkanının Kris
tal gazinosunda, vermiş olduğu beyanat 
hakkındaki sorusuna cevabı. , 

Ş. Saraçoğlu (Başkan) — Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına seçilmesi münase
betiyle sözleri. 

— Fransız Parlâmentosu Başkanı 
M. Herriot'un Türk Milletine ve Büyük 

•10 

8 

Millet Meclisine sevgi ve selâmlarını bil
diren telgrafı münasebetiyle sözleri. 0 

E. Sazak (Eskişehir) — İstanbul Mil
letvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının 
şeker fiatına yapılan zam dolayısiyle 
Başbakan hakkında Gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle sözleri. 131,132 

A. K. SÜivrili (tstanbul) — İstanbul 
Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arka
daşının şeker .Hatme, yapılan zam dolayı
siyle Başbakan hakkında Gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle sözleri 139,1 4/' 

l l. Sirmen (Adalet Bakanı) — Bursa 
Milletvekili Muhittin Baha Pars 'm, İs
tanbul - Mudanya arasında işliyen -va
purlar hakkındaki sorusuna cevabı. '217 

- Kdirne Milletvekili Fethi Erimçağ-
m. Yeni ceza evi için işgal edilen Numune 
ve Vahşifakıh çiftliklerindeki çiftçilerin 
toprak ihtiyacı hakkındaki sorusuna ce
vabı :>S,60 

E. Soysal (Maraş) — Doğu illerinin 
kalkınması için Hükümetçe hazırlanan 
plân. hakkındaki soru münasebetiyle söz
leri. 90,91,92,93 

-— İstanbul Milletvekili Fuad Köprü 
lü ve 15 arkadaşının, şeker fiatma yapı
lan zam dolayısiyle Başbakan hakkında 
Gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle sözleri. 142 

— Maraşj'ın,- Pazarcık İlçesinin Kvri 
köyünde kayıp olan bir vatandaş ile kaçak
çılığı önlemek için ne gibi tetbirler alındı
ğına, göçebelere ve köylerdeki nüfus ka
yıt işlerine dair-sorusu münasebetiyle söz
leri. 200,202 
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Â. TantaİaUç (Ktttelıya)> .Erzincan 'da 

yaptırılan meskenler hakkındaki sorusu 
münesebetiyle sözleri 102,103,104 

— İstanbul Milletvekili Fnad Köprülü 
vo 15' arkadaşının şeker îi* atına yapılan 
zam dolayısiyle Başbakan hakkında Genso- . 
m açılmasına dair önergesi münasebetiyle 
sözleri. 113,114,115,122,123,128,129,1.30, 

131,135,143,144,154,157,159 
M. K Tarakçıoğlu (Trftbsoa) - Trabzon 

halkının mısir ihtiyacına dair olan sorusu 

•münasebetiyle sözleri/ .' .•< '' •>* 

t H. fîgreJ (IKyarbakır) - Dbga İlleri
mizin kalkınması için Hükümetçe alman 
tedbirler hakkındaki sorusu münasebetiyle 
sözleri. 

K. Turan (İsparta) - İstanbul Milletve
kili Fuad Köprülü ye 15 arkadaşının şe
ker fiyatına yapılan, zam dolayısiyle Baş
bakan hakkında G-ensoru açalmftiiıaa dair 
önergesi münasebetiyle sözleri. 

Sayfa 
240 

142 

u 
A. Ulus (Giresun) - Ara seçimleri sıra

sında İçişleri Bakanı tarafından verilen 
şifreli genelge hakkındaki soru münasebe
tiyle sözleri. 

H. Ulusoy (Niğde) - Çiftçi Mallarını 
Koruma Kanununun uygulanması hakkın
daki sorusu münasebetiyle sözleri. 

— Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'-
nın, Zirai Kombinaların yıllık bilançoları 
ve atelye demirbaş eşyalarına ve 

— Zirai kombinalardaki yolsuzluğa da-
i? yapılan tahkikat hakkındaki soruları mü-

178 

213 

nasebetiyle sözleri. 48,50 
— Otomobil kazaları hakkındaki soru.«!u 

münasebetiyle sözleri. 215,216 
Ör. A. Vras (Mardin) - tstanmıl Millet

vekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının şe
ker fiyatına yapılan zam dolayısiyle Baş
bakan hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle sözleri. 131,132,140 

-- Kayseri İli dahilinde 1947 - 1948 yıl
larında yapılan ve onarılan yollar hakkın
daki soru münasebetiyle sözleri. 196 

A. K. Varınca (CHimuşhane) - İstanbul 
Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkada
şının şeker fiyatına yapılan zam dolayı
siyle Başbakan hakkında Gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle sözleri. 137,139 

A. Veriroghı (Afyon Karahisar) - Dinar 
İlçesinde Sıtma Savaşı Kanununa tevfikan 
1946 yilmda.il bu ana kadar yapılmış olan 

işler hakkındaki soıaısu münasebetiyle 
sözleri. 65,67,68 

— İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü 
ve 15 arkadaşının4şeker fiyatına yapılan 
y.am dolayısiyle Başbakan hakkında Gen
soru açılmasına dair önergesi münasebetiy
le sözleri. 123,137,139,143 

H. Yalman (Ordu) - İstanbul Milletve
kili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının şeker 
fiyatjna yapılan zam dolayısiyle Başbakan 
hakkında Gensoru anılmasına dair önergesi 

münasebetiyle sözleri. 

N. Tttcor (Çorum) - Orman Kanununun 
uygulanması ve Orman işletmelerinin çahş-

132 
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maları hakkındaki sorusu münasebetiyle 
sazteri. 171,172,176 

A. E. Yüregir (Beyhan) - Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci maddesi 
ile Millî korunma Kanunu ve naksız ' Olad ı r ' -:• .•"••'•'.'. ' ,--' '•'''- • ' . . . . 
rak mal iktisap'çelenler hakkındaki kanti
nim t.atbıkijta ve resmî otomobil kamvon' 

Sayfa 
ve kamyonetlere dair olan sorusu münase
betiyle sözleri. 34,35 

S. Yiirüt«ı (İstanbul) - Çatale-ft ilenine 
ba£iı Kestanelik ve Okla İt köyleri arasuı-
da tarla ekimi anlaşmazlığı yüzünden çıkan 
hâdisede dövülen köylüler hakkındaki so-
rusu münasebetiyle sözleri. 230,231,232,233 

Ç. Zeytinotfhı (Baki#©hir) * Bâzı malî 
kanun tasarılarının göraşübsesî için geçi
ci komisyon kurulması hakkındaki teklyif 
münasebetiyle sözleri. 245 

— İstanbul Milletvekili Fıı ad Köprülü 

ve 15 arkadaşının, şeker fiyatına yapılan 
zam dolayısiyle Başbakan hakkında Gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle sözleri. .139 

ı>m« 


