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KANUNLAR 
No. Sayfa 
5449 — Paris'te toplanmış olan 12 nci 

Evrensel Posta Kongresi kararlarını 
kapsıyan senetlerin onanmasına dair 
Kanun 4,4,37,37,38:41 

5450 — Milletlerarası Telekomünikasyon 
Sözleşmesiyle buna bağlı protokol
lerin onanması hakkında Kanun 4,4,37, 

42:45 
5451 — İspirto ve İspirtolu îçkijer İnhisa

rı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 
bâzı maddeleriyle aynı kanunun 4658 
sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun .18:22,91:92 

5452 —.' İstiklâl Harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında Kanun 23,92, 

95,107,107,108:111 
5453 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununun besinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 23:36 

&2 #3,95,107,112:115 
5454 — Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin 

Cumhuriyeti arasında Vaşington'da 
imzalanan Dostluk Anlaşmasının 
onanması hakkında Kanun 93,169:170, 

177,195,196:199 
5455 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Sariye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına daair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
"Kanun 93,170,177,195,200:203 

5456 — Avrupa _ Konseyinin kurulması 
hakkında imzalanmış olan statünün 
onanmasına dair Kanun 74,178:192,193, 

195,196,204:207 
5457 — Hâkimler Kanununun bâzı mad-

del|||nin değiştirilmesi ve iki geçi
ci mj4de eklenmesi hakkında Kanun 62: 

• ' " r ' 7Ö,9â *107,120:144,214:2& 

No. Sayfa 
5458 ~ Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına ^ *-? 

dair olan 1221 sayılı Kanunun 2020 
! sâyıh Kanunla değişen üçüncü mad

desiyle 1221 sayılı Kanunun dördün
cü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun 50,173:178,283:284 

5459 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 .. 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılmasına dair Kanun 162,227, 

284*285 
5460 — Vakıflar, Genel Müdürlüğünün 

1943 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 234, 
279:280,285,310,311:314,368 

3461 — Türkiye, Avusturya, Belçika, Da
nimarka, Fransa, Yunanistan,, İrlan
da, İzlanda, ' İtalya, Lüksemburg, 
Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik 
Krallık, İsveç, İsviçre ve Aİmanya*-. . 
nın Fransa, Birleşik Krallık ve Ame
rika Birleşik Devletleri işgal altın
daki bölgeler \ Başkomutanları ve 
serbest Triyeste Ülkesi İngiliz ve 

j Amerikan bölgeleri Komutanı ara
sında Paris 'te 16 Ekim 1948 tarihin
de imzalanan «Avrupa memleketleri 
arasında Ödeme ve Takas Anlaşma
sı» m değiştiren 28 Mart 1949 tarih
li 2 sayılı ek Protokolün onanması- •'-
na dair Kanun 162,227:228;285,290,296, 

310,315:318 
5462 — Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve 

ödeme Anlaşma ?annm yürürlük sü
relerinin uzatılması hakkında Ka
nun 163,228,285:286,290,296,310,în9:322 

$463 — Türkiye - İsveç' Ticaret Anlaşma- v 

sının 7 hei maddesnafeki fesih ihba
rı süresinin bir aya indirilmesi hu-



— 2 — 
No. Sayfa 

susunda teati - olunan mektupların 
onanması hakkında Kanun 163,228,286, 

29O,296,31O,0t0;#6 
5464 — Hukuk Usulü Muhakemeleri İıak^ 

kındaki 1086 sayılı Kanunun 81 ve 
427 nci maddeleriyle ayni kanunun 
2606 sayılı Kanunla "değiştirilmiş 
olan 8 ve 438 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 49,144: 

160,170:173,280:283,333 
5465 — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 233:234,382,336,367, 

308,369:372 
5466 — Orman Genel Müdürlüğünün 1943 

Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 233,332: 
333,336,367,373:376 

5467 — Türkiye - isveç ödeme Anlaşma
sına ek olarak imzalanan Protokol 
ve eklerinin onanması hakkında 
Kanun 163,265,333,336,367,377:380 

5468 — Türkiye ile Yunanistan arasında 
imzalanan ödeme Anlaşmasiyle ekle
rinin onanması hakkında Kanun 163, 

265 «266,333:334,336,3&7,381:384 
S46f Türkiye ile Macaristan arasında 

imiıalanan Ticaret ve ödeme Anlaş-
malariyîe eklerinin onanması hakkın
da'Kanun 163,266,334,339,368,385:388 

5470 — Türkiye ile Yunanistan arasında 
imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle ekle
rinin onanması hakkında Kanun 163, 

266,334,339,368,389:392 
5471 - Türkiye ile Norveç, arasında im

zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma-
îiriyle eklerinin onanması hakkında 
Kanun 2İ1,2C6:267,334:335,339,368,393: 

396 
5472 — 'jfürkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ite Almanya Maki Amerika Birleşik 
Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fran
sız İşgal Bölgeleri Askerî Hükümet-
kiri arasında imzalanan Ticaret ve 
Ödemo Anlaşmalarının onanmasına 
dair Kanun 211,267,335,339,348^97:400 

5473 - Türkiye - Çekoslovakya Tiefcret 
\ZÜ ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
yürürlük sürelerinin bir ay uzatılma-" 

No. Sayf» 
HI hakkında Kanun 211,267,335,342,368, 

401:404 
5474 '•— Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 

ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
yürürlük sürelerinin bir ay daha uza
tılması hakkında Kanun 163,267:268,335: 

336,342,368,405:408 
5475 — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 

ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
yürürlük sürelerinin bir ay daha uza
tılması hakkında Kanun 163,268,336, 

344,368,409:412 
5476 — Almanlara ait ihtira beraatları

nın Kamunun faydalanmasına konması 
hakkındaki Anlaşmaya ek Protokolün 
onanmasma dair Kanun 211,268,336,344, 

368,413:416 
5477 — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı Kanuna ek Kanun 233,419:420,424: 

425 
5478 — Belediye Gelirleri Kanununun 37 

nci maddesinin değiştirilmesine ve 
Öl nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair Kanua 74,286:298,464:465 

5479 — Köy Enstitüsü mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık memurlarının geçim
lerini düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 
•İ459 sayılı Kanunlara ek 5129 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hak
kında Kanun 211,300:301,349:367,431, 

470:486 
5480 — Türkiye, Avusturya, Belçika, Da

nimarka, Fransa, Yunanistan, İrlan
da, [İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Nor
veç» Holânda, Portekiz, Birleşik Kı
rallık İsveç, İsviçre, ve Fransa, Bir
leşik Kırallık ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin Almanya'daki işgal böl
geleri Başkomutanları ve Triyeste 
serbest ülkesi İngiliz Amerikan Böl
ge Komutanı arasında imzalanan 
«1949-1950 için Avrupa memleketle
ri şrasmda ödeme ve Takas Anlaş-
raaşj» ve ekleriyle !bu Anlatmanın 
geçici olarak uygulanmasına ai^ pro
tokolün onanması hakkrnda Kanun 162: 

133,298:299,465:466,475,486,489:492 



>fo. Sayfa 
5481 — Türkiye ile İtalya arasındaki Ti-

cart ve ödeme Anlaşmalarının yürnr-
lük sürelerinin bir ay daha uzatıl
ması nakkmda Kanun 211,299,466,475, 

486,493496 

5482 — Türkiye ile italya arasmda imza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rının onanması hakkında Kanun 211,299, 

466,475,486,497:500 

5483 — Amerika Birleşik Devletleri ECA 
(Ekonomik tş Birliği) idaresinin 
Türkiye'ye tahsis eylediği şarta bağlı 
dolar yardımı mukabilinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdin-
de Türk lirası ile açılacak karşılık he
saba dair ECA idaresi Türkiye Temsil
cisi ile mektup teatisi suretiyle yapı
lan Anlaşmanın onanması hakkında 
Kanun 211,300,467,475,486,501:504 

5484 — Türkiye ile Danimarka arasında 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma-
lariyle eklerinin onanması hakkında 
Kanun 211,301,467,475,486,505508 

5485 — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasında imzalanan 
Ticaret Anlaşmasiyle Türkiye - Bel
çika ödeme Anlaşmasının onanması 
hakkında Kanun 211,306,467468,475, 

486,509:512 

5486 — Türkiye ile Balçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşmasiyle Türkiye - Belçika öde
me Anlaşmasının yürürlük süreleri
nin uzatılması hakkında Kanun 163, 

306:307,454,468,475,486,513:516 

5487 — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun 419,456,519,521,521:549, 

55^573,575:578 
5488 — Ankara Üniversitesi 1949 yılı Büt

çeKanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 455,549:550,552,573,579:582 

5489 —; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1949x yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

«(©. Sayfa 
hakkında Kanun 455,55#:551,552,573, 
^ ^ 583:586 

5490 — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
işletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkın-

j da Kanun 455,551:552,556,573,587:590 
5491 — Devlet Denizyolları ve Limanları 

işletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 455,553:554,556,573,591:594 

5492 — Devlet Havayolları Genel Müdür-
düğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 455,554:555,560,573, 

395:598 
5493 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu* 
na bağH (A) İşaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 455,519: 

520,555556,560,573,599^02 
5494 — istanbul Üniversitesi 1949 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 455,520,556:55/7,560,573,603:606 

5495 — istanbul Teknik Üniversitesi 1949 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 455,520,557:559,561,573,607: 

610 
5496 — Orman Genel Müdürlüğü 1949, yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 455,520,559:560,561,573,611: 

614 
Ş497 — Posta, Telgraf ve Telefon işletme 

Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 455,520, 

560^6İ^f?573,615^l8 
$498 - - Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (Aj işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

f Kanun • 455:456,520,561562,567,573, 
619:622 

|499 -'— Vakıflar Genel -Müdürlüğü 1949 
yıli Bütçe Kanununa bağlı (A) işa-



d&K.' Şayia 
K , fTetli; - cetvelde değişiklik yapılması 

.g.v:. hakkında Kanun 456,563,567^573,623 :626 
5500 - r Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi 

kakkmdaki Kanunun 11 ne i maddesi
ne bağlı cetvele bir l'Jtra eklenmesine 

dair Kanun 211,299 .-300,456,457,468:470J 
565:572,629:632 

5501 — Ordu Içhizmet Kanununun 66 neı 
maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun 233,i>07 310,349,427:430,633 

KARARLAR 
1659 

1660 

166 L 

1662 

1663 

1664 

1665 

1666 

1667 

1668 

1669 

1620. 

— Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu* 
nuii 16 ncı maddesinin yorumlanma
sına nıahal olmadığı hakkında 15 
— Sayıştay Üyeliğine Ahmet Bşkıın 
Sav.eı'nm seçildiği hakkında 4,4,37,51, 

' . 51,66 
— Afyon Karahisar Milletvekili öl . 
Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği do
kunulmazlığı hakkında 49,77 
-^- Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal*- özçofcan 'in Millet vekilliği doku-v 
nülmazlığı hakkında . 49,77 
.T-r Ankara "Milletvekili ibrahim Ra
uf Ayâşlı'nın Milletvekilliği doku
nulmazlığı hakkında 49,77 
-^ Ankara Milletvekili Dr. Ahmet ' ' . ' * 
îîâtriit Selgirin Milletvekilliği doku
nulmazlığı hakkmdk '" •" 49,77 

' —, TSrzmcan Milletvekili Rauf Rayın
dır *ın Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakîkinde - •< •"' : 49,78 
-^ Öiyai*bakir Milletvekili ihsan Hâ-
hiid J'İgrel'ih- Milletvekilliği doku
nulmazlığı hakkında 49,78 
-H-İsparta /Milletvekili Sait Kö^ksal'-
üt, Mill'etyekilliği dokunulmalığı hak-' 
k«ı<|^ : . - ,v 49,78 
^ . i s t a n b u l Milletvekili Cihad Ba
ban -in Milletvekilliği dokunulmazlı
ğı hakkında ; , ; ; 49,78 
—-istanbul Milletvekili Cihad Ba
ban 'm.mille, tvekilliği -. dokunulmazlı-
j ^ l ^ k k u ı d a • . / , .49,78 
r-y İstanbul.. Milletvekili Cihad Ba
ban *ın milletvekilliği dokunulmaâlı* 
ğ ıha£kmda ; ,,49,78:79 

16T1 

49,79 
1672 

1673 

•— İstanbul Milletvekili Sehihi Yürü
ten'in Milletvekilliği Dokunulmazlı
ğı hakkında 
— Kocaeli Milletvekili Cenap Ak
stı 'nün Milletvekilliği Dokunulmazlı
ğı hakkında 49,79 

Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı hak
kında 49,79 

1674 ^ - S i i r d Milletvekili Etem İzzet Be
nice'nin Milletvekilliği Dokunulmaz-

• > lığı hakkında 49,80 
1675 -^ Siird; Milletvekili Etem İzzet Be* 

nteeî'nin Milletvekilliği Dokunulmaz
lığı hakkında 49,80 

1676 — Zonguldak Milletvekili Ali Rıza 
tno^alemdaroğlu'nun Milletvekilliği 
Dokunulmazlığı hakkında 49,80 

1677 - - S i i r d Milletvekili Etem İzzet Be
nice'nm Milletvekilliği Dokunulmaz
lığı hakkında 49,80,89:91 

1678 ^ - Şerik İlçesinin Üçtepe Köyünden 
Mehmetoğlu Mahmut Küçükkurt 'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 330, 

427 
1679 Piyade Binbaşı Rarhmetli'Bilâl'

ın yetimlerine.bağlanacak aylık hak-
: kmda 49:50,80:89,419,464,565 

1680 ~ Hatay Milletvekilleri Abdullah 
Çilli ile Suphi Bedir Uluç'un Millet
vekilliği , dokunulmazlıkları, hakkın
da :t 74,456,633 

— (Şiresun Milletvekili Tevfik Ek-
men'in Milletvekilliği Dokunulmaz
lığı hakkında 456,633 

1681 

Yomm 
24&"~ 1757 sayılı Kanunun birinci nıad-

desiâiri tadili hakkında 2507 sayılı 
Konunun . biriüci 
fıkrasının yorumu 

maddesinin son 
210,629,643:64 i 
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ÖNERGELER 

Sayfa 
Afyon Karahisar [Hazim Bozca] 
1. —• Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 

1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2426 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/177) 3 

Ankara [Hıfzı Oğuz Bekata] 
2. — Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 

İ949 tarihli Haftabk Karar Cetvelindeki 
2424 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair (4/178) 3 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel] ve 
Tokad [Recai Güreli] 

3. — 1757 sayılı Kanunini birinci mad
desinin tadili hakkındaki 2507 sayılı Ka
nunun birinei maddesinin yorumlanmasına 
dair (4/180) 210,629,643:644 

Gümüşane [Hasan Fehmi Ataç] 
4. — Belediye Yapı ve Yollar Kanunu-

unu 17 nei maddesinin A,.B, C, Ç, D fık
ralarındaki sarahatler dışında kalan işlerin 
ruhsatiye ve kontrole tâbi olup olmıyaea-
ğınm yorumlanmasına dair (4/181) 456 

Sayfa 
Mardin [Dr. Aziz Uras] 
5. - - Tababet ve Şuabatı Sanatlarınm 

Tarzı icrasına dair olan Kanunun 33 nci 
»maddesinin, değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun teklifinin geri verilmesine dair (4/179) 50 

Seyhan [Sinan Tekelioglu] 
1. — Dilekçe Komisyonunun 9 . I I . 1949 

ftarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1753 
îsayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair (4/141) 119,168:169 

2. — Geçici Dilekçe Komisyonunun 21 . 
II . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1114 sayılı Kararın, Kamutayda görü
şülmesine dair (4/142) 49:50,80:89,419,464,565 

Urfa [Vasfi Gerger ve üç arkadaşı] 
3. — Millî Korunma Kanununun 4648 

sayılı Kanunla değiştirilen 21, 38 ve 65 nei 
jmaddeleriyle 4180 sayılı Kanunla değiştiri
len 25 nci maddesinin yorumlanmasına dair 
(4/167) 330,425:427 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik

rî Düşünsel ve Tokad Miletvelgli Recai Gü
reli'nin, 1757 sayılı Kanunun birinei mad
desinin tadili hakkındaki 2507 sayılı Ka
nunun birinei maddesinin yorumlanmasına 
dair önergesi hakkında (mütalâa şeklinde) 
(4/180) 629,643:644 

2. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı 
ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çmar;m, 
Tapu Kanununun 15 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun teklifine dair 
(2/6) 211,301 

3. — Hukuk Usulü Muhakemeleri hak
kındaki 1086 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 
hakkında (1/599) 49,144:160,170:173,280:283, 

333 
4. — Ordu kıyafet ve alâmetleri

nin iltibasa yer verecek şekilde benzerleri
nin giyilmesinin ve takılmasının yasaklığı 
hakkında Kanun tasarısına dair (mütalâa 
şeklinde)'"(1/510) 211,301:306 

5{. — Serik İlçesinin Üçtepe Köyünden 
Mehmedoğlu Mahmut Küçükkurt'un ölüm 
] cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakan
lık tezkeresine dair (3/377) 330,427 

6. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 
dair olan 1221 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta-
Uarısma dair (1/600) 50,173:177,177:178,283:284 

1. — Hâkimler Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki I^anmn 
tasarısına dair (1/487) 62:70,93:95,95:107,120: 

İ44,214:226 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
1. — Manisa Milletvekili Faik Kurdoğ-

lu ve 7 arkadaşının, Gördes Kasabasının 
nakledileceği Koeamutluk mevkiinde yap
tırılacak binalar hakkındaki Kanun teklifi
ne dair (2/151) - 520 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara MffletvekÖl Hıfeı Oğuz 

Bekata ve Denizli Milletvekili Kemal Ce-



Sayfa 
mal öncel'in, Köy Enstitüsü mezunu öğ
retmenlerle Köy Sağlık memurlarının ge
çimlerini düzenlemek üzere 8803, 4274 ve 
4459 sayılı kanunlara ek 5129 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifi hakkında (2/175) 211,300: 

301,349 =364,431,470:475,475:486 
2. — Ankara Üniversitesi 1949 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun ta
sarısına dair (1/656) 519,521,549:550,552,573, 

579 :582 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cevtelde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun tasarısına dair (1/648) 519, 

521,550:551/)52,573)574,583 :586 
4. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

eetvelerde değişiklik yapılması ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
Kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Kurulu
nun, Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaş
kanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1949 yılı 
Büteçlerinde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun tekliflerine dair (1/645, 2/185, 
189, 204, 205 ve 206) 519,521 :549,552,573,574, 

575 :578 
5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik

ri Düşünsel'in, Ordu Dahilî Hizmet Kanu
nunun 66 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne ve ibu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair Kanun teklifi hakkında 
(2/144) 233,307:310,349,427:430,633 

307:310,349,427 430-633 
6. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik

ri Düşünsel ve Tokad Milletvekili Reeai 
Güreli'nin, 1757 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkındaki 2507 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin yorumlan
masına dair önergesi hakkında (4/180) 629, 

643:644 
7. —• Devlet. Demiryolları ve Limanları 

işletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasa
rısına dair (1/652) 519,521,551: 

552,556,573,574,587:590 
8. — Devlet Denizyolları Ve Limanları 

işletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe 

Sayfa 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
tasarısına dair (1/647) 519,521,553:554, 

556,573,591:594 
9. — Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun tasarısına dair (1/651) 519,521, 

554:555,560,573,595:598 
10. - - Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılmasına 
dair Kanun tasarısı hakkında (1/506) 162,227, 

229,284:285, 
11. — 4598, 4620 ve 4621 sayılı kanun

lara ek Kanun tasarısı hakkında (1/644) 520, 
642:643 

12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun tasarısına dair 
(1/649) 519:520,555:556,560,573,574,599:602 

13. — idareci Üyeler Kurulunun, Bü
yük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı 
hakkındaki kanunlarda değişiklik yapıl
masına, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 ve 
3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerle 3552 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki 4448 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair Kanun tek
lifi hakkında (2/129, 199) 520 

14. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun tasarısına dair (1/646) 520, 

521,557 .-559,561,573,574,607 ;610 
15. — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun tasarısına dair (1/655) 520,521,556: 

557,560,573,603:606 
16. — Manisa Milletvekili Faik Kur-

doğlu ve 7 arkadaşının, Gördes Kasabası
nın nakledileceği Kocamutluk mevkiinde 
yaptırılacak binalar hakkındaki Kanun 
teklifine dair (2/151) 520 



— m— 
I D^ÎŞLERÎ KOMİSYONU BÂFÖB3LABI 

İ. -^Almanlara ait ihtira beratlarının 
I kamunun faydasına konması hakkındaki 
I Anlaşmaya . ek protokolün onanmasına 
I dair Kanun tasarısı hakkında (1/357) 211, 

268,336344,36^413:416 
2 . — Avrupa Konseyinin kurulması 

hakkında imzalanmış olan Statünün onan-
1 masına dair Kanun tasarısı hakkında 
1(1/601) 74,178:192^93,195,196,204-207 

3. — Türkiye ile Belçika - Lükşemburg 
| Ekonomik Birliği arasında 2 Aralık 1948 
f tarihinde imüateıan Ticaret ve ödeme An-
ijlaşmaları ile eklerinin onanması hakkın-
idaki Kanun tasarısına da» (1/484) 211,306, 

467 :468,475,4S6,4S8j609 M$ 
4 — Türkiye ile Danimarka arasında 

İ Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
j Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkın-
! daki Kanun tasarısına â&irilJ40). 211,391, 
İ 487,475,486,488,505:508 

5. — Türkiye ile italya arasmdaki Ti-
jcaret ve iöcfceme Anlaşmalarının -yürürlük. 
fsürelerinin 1 Kasım 1948 tarihinden itiba-
iren bir ay 4aha uzatılması hakkındaki 
İKanun tasarısına dair (1/481) 211^99,466, 

^5^86,487^493:496 
6. — Türkiye ile İtalya arasında 10 

Kasım 1948 tarihinde Berna'da imzalanan 
î Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının onan-
î ması lıaKfeındakl Kanun tasarısına dair 
i (1/482) 2İ£299,466,475^487,488,49T;500 

Sayfa 
17. — Orman Genel Müdürlüğü .1949 

yılı Bütçe .Kanununa bağlı (A) ^şaretM 
cetvelde değişiklik yapılması baklandaki 
Kanun tanrısına dair (1/610) 520,521,559: 

560,561,573,611:614 
18. — Posta, Telgraf ve: telefon İşlet

me Genel llfüdürlüğü 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun tasarısına 
dair (İ/657) 520,521,560:561,567,573,615:618 

19. — Tekel 13enel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun tasarısına dair (1/653) 520,521,561:562 

567,573,619:622 
20. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun tasarısına dair (lj/654) 520,521,563ı567; 

573,574,623:626 

1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 6 ve 16 ncı maddelerinin yorumlan
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/137) 15 

2. — rtâJdmler Kanununun bâzı mad^ 
delerinin değiştirilmesi hakknidski Kanun 
tasarısına dair (1/487) 62;70,93:95^5:107 

120:144,214:226 
3. — İstiklâl Harbi malûllerine veri

lecek para mükâfatı 1ıakkm#aki Kanun 
tasarftma dair (1/5») 23,92£5,1O7,1G7,108 ;111 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu 'nun, Birinci Dönem Türkiye Büyük 
Millet M^isinm^ekkalündeiı^vvel Millî 
Mücadeleye katılarak fedakârlıkları sep-
keden Müdafaai Hukuk Merkez Heyeti 
Ba§kan ve üyeleri ile Milis subaylara ve 
İm kuvvetlere komuta edip entekliye ayrıl
mış bultman muvazzaf subaylara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair Kanun teküfûhakkında (2/101) 15:17 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanun. tasarısına dair 
(1/518) 2&ı36,afc93,95,lö7,lİ2:115 

B ^ I Ş M A KOMİSYONU BAPOBU 
1.-^fHastaMk Sigortası KaiHinu tasa

ra! iıakfcmda (1/611) 233,431:450,634:640 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin 
iCumİuriyeti arasında imzalanan Dostluk 
, Andlaşmasınm onanması hakkındaki Ka
nun tasarısına dair (1/591) 93,169:170477, 

I 195,196İI09 

BİLEKÇE KOMİSYONU BAPOBLABI 
I 1. — Seyhan Milletvekili -Sinan Tekeli-
toğlu'nun, Şepei Düekçe Komisyonunun 
|21 ;II;v 1949 tarihli Haftaiık Karar cetve-
püldWki 1114 sayüı Kararın Kanwteyda,gü-
ıHişühneaine dair önergesi hakkında 

j(4/142) 49ı50î8O:S&r419|464>565 
| 2. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
Jlioğlu'nua, Dilekçe Komisyonunun # ^ H . 
JI949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
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1753 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi hakkında (4/141) 119, 

168:169 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —- Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı 

hakkında (Mütalâa şeklinde) (1/611) 233,233, 
431:450,634:640 

2. —- Ticaret ve Sanayi Odaları, Tiearet 
Borsaları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği hakkın
daki Kanun tasarısına dair (1/444) 50 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Hastalık Sigortası Kanunu tasa
rısına dair (Mütalâa şeklînde) (1/611) 233,431: 

450,634:640 

1. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle aynı Kanunun 4658 sayılı 
Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı hakkında 
(1/579) 18:22,91:92 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Bursa Milletvekili Abdürrahman 

Konuk'un, Belediye Gelirleri Kanununun 
37 nci maddesinin değiştirilmesine, 51 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve 5 Ni
san 1298 tarihli İcarı Akar Nizamnamesi ile 
bu nizamnameyi tadil eden 1 Şubat 1329 ta
rihli Kanunun kaldırılmasına dair Kanun 
teklifi hakkında (2/164) 74,286:290,290:296, 

296:298,298,464:465 
2. — Denizli Milletvekili Reşacl Aydın 'lı 

ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın,. 
Tapu Kanununun 15 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun teklifi hakkında 
(2/6) 211,301 

3. — Giresun Milletvekili İsmail Sabun
cu 'nıuı, Bina Yapmıını Teşvik Kanununun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanım tasarısına dair (2/178) 233,640:641 

4. — Manisa Milletvekili Faik Kurdöğ-
lu ve 7 arkadaşının, Gördes Kasabasının 
nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yap
tırılacak binalar hakkındaki Kanun teklifi
ne dair (2/151) 520 

Sayfa 
5. — Ordu kıyafet ve alâmetlerinin ilti-

.basa yer1 verecek şekilde benzerlerinin gi
yilmesinin ve takılmasının yasaklığı hak
kındaki Kanun tasarısına dair (Mütalâa 
şeklinde) (1/5,10) 211,301:306 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Milletvekili Hıfı Oğuz 

Bekata'nm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek Kanun teklifinin Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair (2/191) 50: 

51 
2. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı 

ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, 
Tapu Kanununun 15 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun teklifine dair 
(2/6) 211,301 

1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 6 ve 16 nci maddelerinin yorumlanma
sı hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/137) 15 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Birinci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teşekkülünden evvel Millî 
Mücadeleye katılarak fedakârlıkları sepke-
den Müdafaai Hukuk Merkez Heyeti Baş
kan ve üyeleriyle Milis subaylara ve bu 
kuvvetlere komuta edip emekliye ayrılmış 
bulunan Muvazzaf subaylara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 
teklifi hakkında (2/101) 15:17 

MECLÎS HESAPLARINI İNCELEME KOMİS
YONU RAPORU 

1. — Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Ha
ziran ; Ağustos ayları hesabı hakkında 
(5/111) 163,213:214 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU 
1. -- Ankara Milletvekili- Hıfzı Oğuz 

Bekata \o Denizli Milletvekili Kemal Cemal 
Öncel'in, Köy Enstitüsü mezunu öğretmen
lerle Köy'Sağlık memurlarının geçimlerini 
düzenlemek üzere 3803,4274 ve 4459- sayılı 
Kanunlara ek 5129 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
teklifi, hakkında (2/175) 211,300:301;349:367, 

-431,470:475,475r48G 



Sayfa 

1. -si !AJtÜ#kftİ i tWfli Jtvnt ftiİ 
BekthW ve ̂ ' â r M ^ n i n , BBftöıulh As-
kerî İ M l M M ^ H ^ K t ö t i t t Ö a k i 551 sa
yılı Kfeıttttİ ^âfİı fetarail^mîme W tttad-
de eÜfeflittiSf'I^SındSM Kâüuiı teklifine 
dair ' f&îf t ) ^ M : 3 Ö l t l W ^ 7 ^ I İ ^ I ^ İ 7 M 6 5 : 

2. ^3fekiH#a*rikâîar Tekaüt ve Mua-
v e n e t ^ ^ f ı ^ M & İ k i 35f5 îH^ih Ka
nun* ̂ ^ l« t tS^ t îM^Wl«k»W8» ( î ^ ^ : »«83, 

' 3. - BingöF'ffi^tMiIf ^BÖfth Fikri 
DüşiİWtt«ftV ÖrÜuTÖMİlî 4tifttt^föimınu-
nun <§M«t^İİÖ«*itJtn «iğift^iM^ine 've 
bu l^ İ^^g#^c i*AiB^dd^ek^r«8g4ne i 
dair ^^^ter^^klMi^^lŞınöa W*«4) 333^807: 

^İÖ>«M27Î430;«S3 
4. - '©^ü^^ t t f e t vfe^^niittefiıön il-

liabs^f%r v ^ f ^ k ^eSilde i beB^rle^ittitı 
giyilıiî*toittv# t a * « ^ î h ı t t 'yaöakfcgi kak-
kındr-U.l^Bfl)"" 211,301 j3İ>6 

5. ^ ^ ^ ^ î ' M t t l e # e M l ^ » a n T§k«i-
oğlu*^r^€Mlçi«röftek^e '«oMydnuttün 

%İr !4t ^ İ# t£ tarihli Haftalık Karar öfet-
velind*«:1114;ife^li.'E^arto Kötititayda 
gölüşühiieanııe dair Önergesi 'hakkında 
(4/148) 4»r5öy8Ö,89i41M84£65 

15 

1. ~- Askerî ve Mülki 'Tekaüt Kâftünü-
îjk&ö & 4fâ İ&rieı aÜNiâiîerinin yorumlan
ması hakkmdaki Ba$bakanlik töîkeresine 
dair (3/187) ;, 

2. ^ S*pia& MiB&*ekfii^Slft«ı Tleke-
HoğhS^n Bttiiİci M n TtitM^e Büyük 

'HUNİ' «Meclisinin teşefckültnÖ%n #rvel 
^îîlî? H t J « ^ ^ # ^ k^ılarak fedakârlıkları 
sepkeâeftî M«il&f aai Srtkuk1 »Merkez Heye
ti Ba$£ah re üy*l*H ile MiHfl subaylara ve 
bu k#rvtW^%wrrtt^:^fip iteıtUiy^^y-
nİmiş bnlûnanMtt^wzaf;s»bttyltfı»a vata
ni hisshıSt tftrtrbitıden aylık bağdanmaraıa 

SÜifîKanun teklifi hakkında (2/ÜJI) lf:17 

SAĞIiflTffe ^ S ^ t A l i t Â ^ H M feMt&tÖNU 

1. ^ A h ^ r ^ Mi#fcv^li AvÜİ Refik 
Ö^fettin^ve iki Âr^daşi to; Mftlntftn Âs-

^Üri^^İ^Öİfİft terfihi hakkındaki 551 

Sayf* 
İıağİr^öırâr ^tvellfte "tîr 

mM tgikiimâ^l^in'Hikii-
şai 
ma 
fine 

J^görtası v lîllİbnlJaltt 
îia şeklinde) (1/611) 233, 

T 3tp^,S$l:640 
3. -?? Tababet ve? !|ttabaji r§fqpş^»§iBin< . 

Tarzv İ syana xtoKÜaıı İ 2 % ^ ü i i C | ^ . 
na b!UEjutiU^deİex ekİenm«8İ rhftkkînâii: 
Kanun-tasarmiaAab # 5 8 4 ) 7 4 ^ : B £ , 

mmm0ı 
; 1 ^%rtr tan Gelıfel x M«^rr%|W»«IÖ 

§fe'çylİî *İKesinhesabına ait Uygunluk 
BildiAittftİif'; s u l i ^ ^ n ^ d a i ^ ^ ı ı t a y 
Başkaîll^i tezK r̂ÂSryle ^Hffcft r-1 MıM 

daki tTantin fiH&riSftif cfeürW&8% 4 ^ ) '-kl&&, 

-İ;:_:pQktg^ , telgrâİ ve f İ t t ^ M t 
ifte m ^ T M M r l u ğ ü 194$ Bütçe yı|r Ee-
^Bihesîbnl^ â $ tJ^gttt1uk^feHttÖWto &u-

îMdntun^^a i r ^yl i tay İ | Ü ^ 
^rylİ^Pb&tâ; Telgraf ve Telefon isletme 
Genef I f ü ^ I p ^ l ^ ^ ı İ D ^ e s â b i 
h a k k ^ i M ta^ th î taMr^nl'^air*İ% 
1/60&) 2 ^ p t p C l § § $ r ? , r 

3. — ^afcflar &eneliMüâuMğu İ\ 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunuJĉ içiğurLa dair Sayıştay 

i BaakaMığı ^tezkö^yîe/v^aîaflar Griaet^Mu-, 
; dürlüğü 1Ö43, yılı rlesinhesabı hakkında . 
kanun taaaöiıha & 0/^, lMM 1$S£tW: 

. 2^âÖS,bö,3İl^l4 

l.«* 
ve BWÖÜ?^İ^^^I f f î l^ t te l ^ p u f t 1 - ' 
m, Tap*«ftn«w«!n m* m immm}& 

lİ^â0^^MâMâ^mn. teklifi-feak- v 

finchP^^B):' - -2î4,301 
2. 'i—»"'̂ Wfttt BKftrartaTl jSj^luutlıJum 

Btowİw4aSi | l ) H b $ i ; İ T İ İ « ! İ * ' '"' 
Baka1ıl#'ksMindft <4etİ4iklik rapılmâsıMft 
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TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —s .Almanlara ait ihtira beratlarının-

kajnunun, faydasına konması hakkındaki. 
Anlaşmaca -ek protokolün onanmasına da
ir Kanun tasarısı hakkında (1/357) 211, 

268,336,344,368,413416 
2. -T-\£merika Birleşik Devletleri Eko

nomik İş Birliği İdaresinin Türkiye'ye 
tahsis eylediği şartlara bağlı dolar yardımı 
mukabiîiride Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasl^'iiezdinde Türk lirası ile açılacak 
karşılık hesabına dair ECA îclaresi Türkiye 
Temsilcisi Elçi Rusel Dorr ile teati olu
nan mektupların onanması hakkındaki, Ka
nun tasarısına dair- (1/574) 211,300,467,475, 

,486,488,501:504; 
3. — .Avrupa memleketleri arasında 

ödeme ye, Takas Anlaşması ile eki (1) sa
yılı Protokolün onanması hakkındaki 5358 
sayılı Kanuna -ek olarak, imzalanan (3) sa
yılı ek protokolün onanmasına dair Kanun 
tasarısı hakanda (1/576) 162,227 .-228,229,285, 

'. ,ı . 290^96,310,315:318 
4. T- Hastalık Sigortası hakkındaki ta

sarıya dair (Mütalâa şeklinde) (1/611) • 233, 
, 431450,634:640 

5. — Holânda üzerine tanınan, tiraj 
hakkının kullanılma şeklini tâyin için mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
onanması hakkındaki Kanun tasarısına dair 
(1/578) 520 

6. — Ticaret ve Sanayi odaları, Tica- , 
ret Borsaları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi 
odaları ve ticaret Borsaları Birliği hak-. 
kındaki Kanun tasarısına dair (1/444) 50 

" 7. — Türkiye, Cumhuriyeti Hüküme
tiyle Almanya Maki Amerika Birleşik Dev
letleri,- Birleşik, Kırattık ve Fransız işgal 
bölgeleri Askerî Hükümetleri arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 
onanmasına dair Kanun tasarısı hakkın
da (1/507) 211^7,269,335,339,368,397^00 

• 8, — Türkiye, Avusturya, Belçika, Da- ' 
nimarka, Jfransa, Yunanistan, İrlanda, İz
landa, lU^a , - früksenVburg, Norveç, Ho
lânda, Portekiz, Birleşik Kırattık, İsveç, 
İsviçre ve Fransa, Birleşik Kırattık ye 
4,ınerika İtfrleşik Devletlerinin Almanya'-

: 4al$i. işgal bölgeleri komutanları ve Tri-

Sayfa 
yeste Serbest Ülkesi İngiliz .Amerikan .- -
Bölge Komutanı arasında Paris'te,7 Ey- , 
lûl 1949 tarihinde imzalanan (1|949 - 1950 ._'.,,. 
için Avrupa memleketleri arasında öde
me ve Takas Anlaşması) ve ekleriyle bu. 
anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına 
ait Protokolün onanması hakkındaki Ka- ,,.... 
nun tasarısına dair (1/614) 162:163,298:299, 

465 :466,4T5)48JŞ,487,489 492 

9. ~- Türkiye ile Avusturya arasında 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları , ,, 
ile MJodttS: vivendinin onanması hakkında
ki Kanun tasarısına dair (1/586) 520 

10. —, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ; K 
ile Batı - Almanya'nın Amerika Birleşik 
Devletlerdi Birleşik Kıralljk ve Fransız / 
Askerî Hükümetleri arasında imzalanan 2.;, 
Ticaret Anlaşmasının ikinci maddesinde 
mezkûr A ve B Üsteleri yerine kaim ol
mak v# Temmuz 1949 ile 30 Haziran 1950;,; 
devresi içinde mutetoer kalmak üzere yeni- .*•,-.< 
den tanzim olunan ithalât ve ihracat lis- i r<ı 
telerine ait Anlaşma ile eki mektupların 
onanmasına dair Kanun taaansı hakkında 
(1/634) ,li:....: 419,574,641:642 

11. -W Jirkrye tte BelişikaMMksemfburr ' 
Ekonomik Birliği arasında 2 Aralık 1948 
tarihinâe imzalanan Ticaret ve ödeme An-r * 
laşmalan ile eklerinin onanması hakkındaki 
Kanunrıtasarısına dair (1/484) A 211,306, 

467:468,475,486,488,509:512. 
12. :*~. Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 

Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük süre
lerinin uzatılması' hakkındaki Kanun tasa
rısına Mr (1/587) ; 463,213$$: 

307,468475^6^513-^6 
13. —: T'ürkiye'ile'Beiçika - LüTcsembıırg' 

Ekonomik;Birliği arasında Ticaret ve öden
me Anlaşmaları ile eteerinin yürürlük ,;stM 
relerinin uzatılmass için" yapılan Anlaşma- f 

nın onanmasına dair f kanun tasarısı hak* 
kında (1/608) - 419,462 

14. -^ ^ rk iye ile Çekoslovakya Ticaret- • 
ve ödeme Anlaşmalariyle leklerinin yürür
lük sürelerinin bir ay uzatılması hakkında
ki Kanun tasarısına dair (1/545) r 211^67, 

, - ,; Ş35;34%368j40140i 



%5fiİ*ifcr*î^ 

' % ; — Türkiye - Ç^oalovafcya * Tte 
ve ödeme? Arilasştelariyle'' e^eriniri 
lük sürelerinin bir ardana uz^ıtması hak* 
kmdakirKanırh tasa^sma' dair^f1^86) f 163, 
••s? M 

16. — itmeye 
ve ödeı^'Ahlaşmaîfcriyle 

Ticaret 
jrürür- >" 

yMrİu%%&Meîînin bira^dana ûzritdmSsl 
İtÖfmdaki Kanun tasansöîâ dair (1^5S9)r 168, 

r ^ 8 ^ ^ ^ 3 4 4 , 3 6 8 ^ ^ 1 2 
17. —^Türkiye ile Çekoslovakya arasım

da imzalanan1 ticaret ve ödeme Anlaşmasiy-
îe «tleHnin onanmam hakkındaki Kanun ta* 
nsma d«ii-M(1^90) ' 274,574,641 

18. *— Türkiye ile Danimarka arasında 
Ankarâ^^zİÖ&nan Ticaret ye ödenti 
Anla§maîariyle eklerinin onanması hakkm-
'^Mfenun tasarısına dair (1/490) 211, 

" •-'•'• 301,467^,486,488,505:508 
19.^-Türkiye - I M i İ p Ö d e m e A I K J 

lasmasmm1 4 neü mâAdesiniri değiştirilmesi 
tçitr mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaş
manın onanırüısı tiâkkindöfcv Kanun tasarı
sına m?-Wfâ$) ; v; £ 

20. — Türkiye* ile Holânda arasında im-
-iİlMâm Ticaret ve Ödeme Anlamaları île 
eklerini briftmasî*ha1^ınâaki Kanun ta-
sarısınâM»âi-W5»2) ij J u 

21. —Türkiye* İsveç ödeme Anlaşma '̂•'" * 
8ife&:ek olarak imzalanan Protokol ve ekle
rinin «ötom«B hattöaâakl kanun, tasansı-
na date WS843 163,265^386^371:380 

22. ^-Türkiye - İsveç TüiâTet Anla#f&-
ğöSm7:5nci maddesindeki femM ihfearr süre
sinin Uw ay» itadirfİftifes* hususıisda teati 
olunan me^trplat*mf onfrnması hakkındaki 
Kanun-tesaristt^da^ (1/5^5 ; m0&, 

' ^ 229,286390j296,31$328-3t6' 
23. —Törisy* itoltâl^^^ataldaM Ti. 

caret v« ; ö4^n^^röi^â îaTİJİn?- j^r lu^ 
sttrelerinas İ Katan ^£& tahinden ^ba^ 
retPBir ay daha uzatılması: hakkındaki^Ka-
nun tastemoa ü ^ ^ / 4 f l ) i 21İ,29&i46&r 

^ - 7 • - • 4 475,486^4S&49fr 
24. —Türkiye ûe İtalya arasında 10 Eâ* 

sn»jö48 ^tarihînde Boma'da imzalanan Ti-; 

caret vötideme AnlaşnMÎâraiiff ^önaaması 
harındaki: KMwHtasar^B^İâîr^f/'482) 211, 

520 

520 

25. -^ T&Hdye* - İtalya Ticaret Anlaş-
masHun*!'nci maddesindeM fesih habeV u'_ 
v|rme ^ r e s î « » bfr aya hıcttrfflfttei-S€Î# - ^ 
IfmakHıere teîtî«dileri mektt^la¥«İ ötJari^11^ " 
ı|ası hajtkuıdaki Kanun tasarısına da^T ^ 
ş/59%^..{ M ^^^^j,mm 
j 26. r?rTürWyjNile l^eâr4^an*«««ıda .; 

imzalanan Tieaw*^ ö d » t ^ , ^ â s f i i r t w ^ v; H -
Ife «toS»**; ê ımaöMH hakkındato S^^R ^ -
tasarıma ğ$w f^/596) 163^6,26%334,339, 

. ) • • ; . 368,385:388 
27. - Türkiye ile Norveç atasında An

kara 'da imzalanan \T5earet * ve ödeme -Ati* • * • • 
lasmalariyle eklerinin onanması hakkında-- i" 
ki Kanun tasarısma t*air (l/528> •" >,2£1>266< 

267,269,334:335£39#6S,#93:30ft 
• 28. Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve 

ödeme Anlaşmalarının yürürlük süreleri
nin u l u m a s ı hâ^kin^Rto -fenitt tasarısı
na dair (1^615) 1 6 ^ 2 ^ 2 2 9 ^ : 2 8 ^ ^ ^ 

29.— Türkiye ile Yunanistan arasında * ""' 
imzalanan Üdeme Anla§masi^le eklerinin 
onanması hakkındaki *Kanuh i&a>ışsna; '**; 
dair (İ/tâ) 16^65:266 |^3â î f :334^ ;^ f , 

30. •-.--. ̂ k ^ e İle Y u | ^ k ^ . a j a s ı n ^ | : , :V; 
imzalanan T Ticaret , . ^ n f i | J B ^ i | ^ ; ' ( ^ ^ 
ibin (m^n^m^kHında îçL^un taaarişmA,,;r^,,. 

ffTUTA>lAKI^% İNGEl^^KDjlfJSYONU 

^MWe4v4kiffi|te^ s«çil# ^ - . 1. 
Ali Mente0P**n«ns secini tûtattağ^ fta^^*1^ 
kuıda f5^16İ) : v* •• ^ - ' '•-U^-: ?&-&#.=,-

S tSiAŞTTOlA KO^ÜSYONÜ 3AEQHLAR1 

1. — HtiîefifrİF^i 'J%l«omünîkasypn :'.'."„ 
liSozksmesıyle Imnâ; , bağh PtotokoUefin ._.,;.. 
onanması hakkındaki Kânun tasarısına 

îdair (1/mt l l ^ ^ r ' " : 5 ? " 4 , 3 7 , 4 2 1 4 5 , . 
2. - - Türkiye Cumhuriyeti ^I^küm^tVç^.( t. 

i l i Suriye Üurohüriyçiİ I ^ ü m e t x a r ^ m j â a 7 ^ ^ 
f Hava Ulajştırmalarma dair ojtan Anlaşma- ' 
nîn ona^as i iîakkındİ^C Katiun tasarısı-

file:///T5earet


— m — 
Sarfa 

3. -T- .7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te 
toplanmış olan XII nei Evrensel Posta 
Kongresi kararlarım kapsıyan senetlerin 
onanmasına dair Kanun tasarısı hakkında 
(1/508) 4,37,38:41 

OEÇtCÎ KOMİSYON RAPORLARI 
1. — Askerî -Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Bandığı hakkındaki 3575 sayılı Ka
nuna ek Kanun tasarısı hakkın'da (1/&©) 233, 

419:420,424:405 
2. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger ve 

üç arkadaşının, Millî Korunma Kanunu
nun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen. 21^ 38 
ve 65 nei maddeleri ile 4180 sayılı Kanun
la değiştirilen 25 nci maddesinin yorum
lanmasına dafr önergesi hakkında (4/167) 330, 

425:427 

1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı* Kanununa ek Kanun teklifi hak
kında (2/191) 165:167 

2. — Subaylarla askerî ve mülki me
murlardan, yalbanei ta'biiyetindeki kız ve 
kadınlarla evlenenlerin haklarında müs
tafi sayılma işlemi yapılmadan evvel 
^boşanma dâvası açmaları veya hoşan-
ma ilâmı almaları halinde dahi ilgiliyi. 
müstafi'salmakgerekip gerekm iveceğinin 
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezke
resi hakkında (3/438) 167:168 

KARMA KOMİSYON RAPORLARI 
[Adalet T Anayasa] 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili öl. 
Sadık Ald*)ğan'ın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldınlması hakkında Başha-
kanhk tezkeresine dair (3/334) 49,77 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal özçdban 'm Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresine dair (3/296) 49,77 

3. — Ankara Milletvekili Dr. Ah&ıet 
Hâmit • Selgil 'in Milletvekilliği dokumıl-
mazlığınm kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresine dair (3/401) 49,77 

4. — Ankara Milletvekili Jbr ahim Ra
uf Ayaşlı'nın Milletvekilliği dokunulmaz-

lığimn kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresine dair (3/353) 49,77 

5. -T-. Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâ-
mid Tigrel'in Milletvekilliği dokunulmaz-
lığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresine dair (3/297) 49,78 

6. — Erzincan Milletvekili Rauf Ba
yındır'ın Milletvekilliği' dokunulmazlığı- -
ııın kaldırılması hakkında Ba^akanlık 
teskeresine dair (3/402) - 4$78 

7. — Giresun Milletvekili Tevfik Ek
men 'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Baş/bakanlık tez
keresine dair (3/403) 45G>633 

8. — Hatay Milletvekilleri Abdullah 
Cilili ve Suphi Bedir Uluç'un, Milletvekil
liği dokunulmazlıklarının kaldırılması 
hakkındaki Başbakanlık teskeresine dair 
(3/441) 456,633 

9. — İsparta Milletvekili Sait Köksal'-
ııı, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ne dair (3/354) 49,78 

10. —r İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığıma 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/404) 49,78 

11. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/405) 49,78 

12. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/406) 49,78:79 

13. — istanbul Milletvekili Senini Yü
rüten 'in Milletvekilliği dokunulmazlığının; 
kaldınlması hakkında Başbakanlık tez
keresine dair (3/328) 49,79 

14. — Kocaeli Milletvekili Cenap Ak
su 'mm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkç-: 
resine dair (3/362) 49,7» 

15. ^ Kocaeli Milletvekili Bodad B*k^ 
in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ne dair (3/348) 49,79/• 

16. — Siird Milletvekili Etem îzşıet 
Benice'nin Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
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tezkeresine dair (4|&S0F* 4 9 , I M * ^ 
17. — S i i^ Mill«tveİ^i-İît«« lazet 

mn kaldırılması hakkmda Başbakanlık?' ' 
tezkeresine dair (3/300) ' 49,80 

18. — Siird Milletvekili Btem îzzet «A 7 "* 
B*»i»işUı Milletvı«i»l^, dokumılm«aığıv, 
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/335) ,._ 4££&, 

İ9. 
Sarfa 

^OngTildak î̂feBW*Bkili Alî Rıza 
İneealtimalHıjîrt »hıln Mmetve^B^r ̂ <An-~ 
nujmagfe^ıflM^^âldtrıİMtta^lıaiılliiiirtnil» . 
bâfesaitk tezkeresine dair (3/408) 4tf& 

[Bütçe - Maliye - Sayıştay] 
H*l |SÖ 

'• 1. —:: Şag^ay4arjafiik^uliîşaş. !*& ftye> , 
lik için seçim yapılmasına dair Sayıştay 

i hakkında (3/423) 4,51,56 

-'- l«Wer 
1. —Sâym ti/rtM^n Mjılarm^ ifet 

verilm«M3/*«*r 163 :l«t 
(3/446fcı ' ' • - S34 

Milletvekili dolfunulmasl^ı 
1. — Afyon Karahisas Milletvekili Gl. 

Sadık Aldoğan'ın Milİetvekjlliğ.i dokmmV-
mazlığı (3/334), 49,77 
(21/440) . 74 
(3/442) 74 
(3/448), 233 
(3/449): . 283 
(3/461) 456 

2. -y Aiy^n Karahisâr Milletvekili 
Kemal özçoban'n Milletvekitü© dokunul̂  
mazlığı , (3/206) . 49,77 

3. ~ Ankara Milletvekili Dr. Ak»et '' 
Hâmit Selgil/in Milletvekilliği, dokunul- îf 
mazlığı ,(3/401) {49,77 

4. — Ankara Milletvekili İbrahim Rauf 
Ayaşlı'nın MiUftvtolsttİV!' ^okılmihnazlığı 
(3/353) 49,77 

5. — D^t^sî«r'1MinM^kTİVÎlmn Hâ-
mid TifM'in-Mak4Tekmi|f doSÜTmhtear-
lığı (8/MV * »'• '49,78-

6. — ÎH*zfcK«n liffltetvekitt ^auf ' Ba
yındır'rtr JIÖİetveltfBlii*'doklînnlm^zhğ^ 

wjm*r ?,r * : 49rrs 
7. -~X:4iiM»« MîÜ4*v^HîTevfîfc Ek

men'in/ MİUefcv»kiBŞ#i- defetnmlmafchfr* 
(3/403)^ •"• " 486,689° 

8. . U#te)'Milte»retefi Abdirftah- GfT-fl 
li'tiM MöfetveJBÜiği* de1tu*«tH»z&tr- ' 
(3/441K . •-< - f 456,663 

9. — Ksfta^.MŞltt^^Ç âgph* fle^r ! 

UlUg'mı^ Mm^^ÜÜHi»^ do»»ıülı>iaiil|» '•• 

10. — İsparta MiîfetveltfB gfcft Kök-
safın, Milîet^eifHlîgi^ * âsfe*a&«aats|t " • 
(3/354 JM*"« '»'< - 4M*3 

'l l l^— İstanbul Milletvekili CM*Sa- • 
ban'in ' $f İIİe$T$ktifcifr' * dekwrofc*a*hğı 
(3/404}ii 'i-'- - ! ' 41P»1 

(3/405/*- - / :' - . • « «M** 
.(V406V ' 4I#*:V9-

12. — îstsnfot MUletv©Wft-9«ööıi^6, 
riiten'in Mfll̂ tyekiIH î doktnrnlmaeiıfcı 
(ÜptttfF « Ç W 

« -.İS. —IttafraCfRetvofcai Haydar Bftstü 
öktem^ Mmetv«Wll^i> *efemufcft**hiı 
(3/450) 233' 

14. — Köea*fi*MHletvekm ©eöap Ak-
•svfokot Milletvekilliği- döknmritBaahfl 
;(3/362> 49,79 

15. — KSeaeli M!lletv«*fti Seâtö Pekl
in Millet^ekiiliği a6ktttmhBa*h#'( 3/848) 49,79 

16. — Siird Bf iBMvticitt- fele^îzSeVBei 
iniçe 'nin L MİltotvefcBİffi'; dekwmtfnMzhfî » 

'(a/assy;? 4%*#m-M" 
Î(3>t36^e &$&r 
i (3/335) 49,80 

17. - Zî<*ftfakfckMîHe¥**ffM AH Hıza 
Ittcealem f̂erofltFftHfi MüîeVekiftfğ* *cfe*fe= 
nrçlmazlıfı - (3flQ8?»- 4fr,8^ 

Ödeaekter .* 
1. — B\* V>P^8jnt|iç«Mİe^i^ayda«4asf -

Ja^kife>laı>TfegHrıınj iMiU)&tveki& Mfçıte > 
Ç*Qkay^nı» örneği İ3/44Î) - , ^4:285 

1. —' Yözjyad Mfil#T^cîlf BK Kemal' 
Cihenp 'Berksoy'un ölümü (3/4^t) 73 • 
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1. TT-İ Milletvekilleri Seçimi Kanununun •. ( 
görüşülmesi için 'geçici bir komisyon .JÇBK 
mlması . •. \ • 33Q:$U 

r Sayf» 
» r Seçim tatana,ğiv iv ;: 

1., —-, İçel Millet valiliğine seçjlen Dr. 
Ali M-enteşeoğlu 'nun seçim, tutanağı 
(5/108-/...:, ;... s.;.;. ,;;•.;,/• •> ' , 17 

SEÇİMLER 
^-•Sayıştaydaaçıkbuluhau bir'üye- | lik içirissçMryapiİmasr (3/423) 4,37,5İ;56 

SORÜtâ» VE ÛEVAPLAB 
Başbakanlıkta^ _ . t, 

1. — Afyon #lra&ııar Mkfetv^kiliŞa^ 
san Dinger 'in», K$bıe öriüşft • hakkında söfr < 
l^sorusu "(6/415) 274424 

2. ^7 ;Erzurunı Milletvekili ®1>,, Yehbi • 
Kocag^ney'in.Yolluk Kanununda bjs.deği- ;••,.. > 
şişlik yapılıp yapılmıyacağma dair sözlü;; 
sorusu (6/405,) ,210,278:279 

3. -T- -istanbul Milletvekili Senihİ'Yü-^ 
rütpn'in, yeni bir Taşıt Kanununun geti* ^, 
rijmemesi sebebiyle 3827 sayılı Kanuna ay- > ' 
kjrı< taşıt alınıp alınmadığına ve resmî ta
şıtları şahsi menfaatleri için kullananlar 
hakkmda kovuşturma yapılıp yapılmadığı-
nşda i r sözlü sorusu (6/412) 233,349 

4. T— I£arsrMilletvekili Hüsamettin Tu- . 
î/aç'ın, Karsım Iğdv İlçesinde ; ve Araş -
Nehri üzerinde 1927 Anlaşması gereğince < 
yapılmış] an Serdarabat - ;Barajı hakkın
daki sözlji sorusu (6/418) v , 330,4Ş4 
•••'••5, — Maraş Milletvekili Emin Soysal'-, . '•'. 

in, Elbistan, AfŞ*n> G,öksnn ve , Gürün il
çelerinden. kuraklık dplayısiyle göç. eden 
ailelerin-durumu ile bu. ilçeler oyalarının 
sulanması ve, zirai kalkınması jıakkmda' 
ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu •>;••.• 
(-8/410) 233,348 

1. —7 -Afyon Karak^sar- Milletvekili Gl. 
Sadık A|d0ğ^n,!lnv Denjdi Milletvekili,Ber -• \ 
şad Aydınlı tarafından vukubulan ihbar :r 
üzerine evinde yapılan arama hakkındaki 
sorusuna Adalet Baklanı Fuâd Sirmen ve 
Devlet Bakanı 've Başbakan* Yardımcısı 
Nihat Briöf'in sözlü cevaplan (6/397) 7^51:56' 

2. —- Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi "'" ' 
Kocagüney 'in, Yolluk Kanununda bir de
ğişiklik ... yapılıp yapılmıyacağma dair 
sözlü sorusu (6/390) i _ -- •/V.vW,30: 

,.: J- n-.Şeyhan Milletvekili. Sinan Tekeli-
bpcNıun, Adalet "cihazı ile Milletvekilliği 
dokunulmazlığı ve ara selimleri hakkında 
Başbakanlıktan plan sorusuna- Devlet Ba
kanı, ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim 
ve Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü : 
cevapları (6/398) 7:11,1,1$: 

4. -r— Seyhan MilletvekUi Sinan Teke-
lioğlun'un, 1331 sayılı 'Kanunun* yf"ncu 
maddesinin 'yorum talebi1 ile/jhetruk emlak 
hakkında Başbakanlıktan"' olan sorusuna " 
Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksâl'm söz
lü cevabı (6/338) 75,235' 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-, 
oğlu'nun, Emekli Kanununun 39 ncu mad
desinin (B) fıkrasının uygulanma şekli ile-
hayat pahalılığı.için alınan önleyici ted
birler ve hamur ekmek çıkaran fırınlar 
hakkmda Başbakanlıktan olan ~M\ sorusuna 
Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal, Eko
nomi ve Tieareİ Bakanı Yedat Dicleli ve 
Başbakan' Şemsettin Günaltay'm sözlü ce- . 
vapları (6/388) "75,253: 

•' x: • ./-'• .ı . '• -•. ••• \:\'f iyızj:c;> •• • ,-v 
Adalet* Bak83İ$wda%r r 

120 

239 

1. .-—: Afyon K^rahisar Milletvekili Gl. . 
Sadık Aldoğan'ın, Denizli Mille^ekHi Re^' • 
şad Aydınlı tarafından vukubulan ihba^ . ; 
üzerine evinde japılan,arama, hakkımdaki , 
sorusuna Adalet Babanı Fuad ,Şirı»en va,. 
Ni&at firim'in sözlü cevaplan (6/397) 7^1:56 

2. -T- Çoruh, Milletvekili'Dr. Ceme! Ka, 
zancıoğlu'nun,, İstanbul Milletvejcüj'^elâl,- :„•, 
Bayar'nı 28 Ekim 1949 tarihli gazetelerde;;.; .. 
yayınlanan seçim hakkındaki 
dair sözlii. şorusuj; (Ş/382) j •: • 

: 3 ; Î — Muğla Milletvekili Nuri özsan'^ 
in, Poîajtlı^Betediye < Başkanı • Hakler̂  Mum

cu 4i51 



.?-** Sayfa 
cuoğlu hffkkmdakrk»sİBkşön hükmün iafa» 
edilmemesi sebefeise dair «orusıma Adalet"~; 
Bakaatel fFuad . Sinneıi%ı sözlü cevabı 
(6/39») —o 58:62 

Bayındırlik Bakanlığından 
1. .-sr T M*?a& i Milletvekili Emi» Soysal-'- , 

in' Maras, Paifa^jk-ye Besni bölgelerin-
deki bataklığın ne zaman kurutulmasına 
bulanacağına dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Şevket Adalan'ın ,sözlüv scevabı 
(6/411); ' 233,345:349 

Çanıma Bakanlığından 
1. — Mardin Milletvekili Yusuf l&ar-

din 'in, 'iş Raîzalariyle Meslek: Hastalıkları 
ve ihtiyarlık "te Hastalık Sigortaları kâ-c 

nunlarmin uyğtılannıasında yabancı mü
esseselerde- çalışan yabancı uyruklu şahıs
ların durumları hakkında ne düşünüldü
ğüne dal^âiiM soMimı f 6/423^ ^ 629 

Dışişleri Bakanlığından 

1. ~- Manisa Mületyekili Faik Knr-
doğlu'nun, Amerika'nın bâzı memleketler 
tütünlerin*. %r -ŞO, tarife tenzilâtı tatbik ede
ceği ve. Türkiye'nin buldan faydalana
mayacağı şayiası hakkındaki sorusuna Dış
işleri Bakanı Necmettin Sadak'm sözlü ce
vabı (6/400) ' 11:15 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet ftem-
zi YüregirMn, İsviçre'de ölen Âbbas IJil-
mi Pâjâ'nm dış hıemleketlerdeki hukuki .."...', 
daramı*ile intikal Men emvalinden. alına
cak Veraset Vergisi hakkındaki sorusuna 
Dışişleri Bakanı NÖcm^ttin Sadak, Maliye 
BakaM İsmail 'Rüştü Aksal ve içişleri Ba
kanı ^ m t e ^rlprtJîPİn sözlü öerapları 
(6/360? k * 1$^ffim&t§^$4Z3** 

Ekonomi ye Ticaret Bakanlığından 
.1. — Bolu ^ffî^veM^hsâ^Yalçm'm, 

Bolu İlinde -kâğıt hamuru tesisleri yapıl
ması hakkındaki inceleme sonucuna dair 
yazılı sorusu (6/106) 232k233 

2. -^ Kastamonu Milletvekili Muzaf
fer Akalın*m,, kendir fiyatları hakkında
ki sorusuna Ekonomi, ve Ticaret Bakam 

?-;x*;: Sayfa 
Vedat^meteU4»İn^ıh Cevabı 1$/U3$ ? ^ 
t:::>- - ^ - U v '•::.-:-r- -844;6»6 

1. -UîTefâttağ Mtiktveköi Ziya Brsift t 
<>zaroğlu'Bâfi^ ksırakhfe yüzünden îıay* !ı 
vanlarmLyok pahasına satmakta olan çiftti 
çilerin duntmuna -dair sorusuna ̂  Tarım Ba
kanı €avid Ora! ven Ekonomi ^e - Tieavet; 

Bakam t Yedat (Diclelinin sözlü cevapla» * 
( 6 / 3 8 4 ) : ; - \ - ; • J r i 

' ' Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1. — Mag^a MiUetvekilL YUBIIS Mu

ammer Alakant/nı^, tütünlere r̂ onıÇİafi fi-, 
yatlar U«r % 6 lerdjE^Jbirlke^^ m ^ ş n 
liranın 4ürunıu. ye hangi, bölge^ tfttüBAfşri-
n|n kalite itibariyle düşük <olâu^u.BveiJm 
yilki rekoltenin Rahmini miktarı ^kkm-
daki sorusuna Ğûmruk ve Tekel Bakanı 
Dr. Fazıl Şerefettin Bûrge. ve t)evİet ba
kanı Cemil Sai<İ Barlâs'in sözlü cevapları 

4JT 

466 

îçişlari Bakanlığında]!'! 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ah-

med Veziro$ü'naH^ Dnfar HseİKtde, Lüt
fü Emekli'ye ait kahvenin kapatılmasın
da kanunsuz bir işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair olan yazılı sorusu (6/421) 

2. -^ Bitlia Milletvekili Ziya Geboloğ-
lu'nun, yasak,bölge haline sokulmuş olan -
Mutki ilcesine bağlı dört köy hakkındaki 
sorusuna içişleri Bakam E»îıi^Brişirgil'-
in sözlüiee^ab* (%^L6) . a ; ; 38Gf4$ft:464 

3. -^¥am Milletvekili Muzaffei KÖ* .>A 
çak'ıh^î-İran»ıiıiiMrtnda yâprîaalöte ; 'olan 
soyguasuluk ve talanın önlenmesi için ne ? H 
gibi tedbirler alındığına dair/sorusuna iç.' 
i|leri Bakanı Ipmjn Erişirgfl'in «ödü <eeva«-
UiBjm^u ^ v ; ^18,2^i21S 

Ah-1. --fi A^oıir^rahisaBîliölletj^ 
med "ylefgreğlu'pMbc Dinas Ile«şinİBf.•••Mç&Ht •.-.£. 
raakçı Bucağında inşa ettirilen çam^frlık 
binası hakkındaki sorusuna .-.: içişleri43*» 
kanı s Emin Eriştrgil/in yazılı cevabı 
(6/389) 451:452 

2. — çmammm^^Ğ&föi ica-
zencıoğluhıun, Istanbud MSletvekiM Celâl • 
Sayarca 28 Ekim 1$I9 iarftttfazeteteitT &i 



* Sayfa 

*W#4#gi6İü sorusu (6/382) 4^1 
3. -— Seyhan Milletvekili Ahmet Renizi 

Yüre#i?ih, ^ I r ^ d e - ^ ı M ^ ^ t i m i 
PaşamA.k-lış rn^îeKetlefeÖtki hİıkttki'dSHı-
mu Ufc.'bıük^l eden entv*ttBdea a4wıaoak 
Veraset Vergiâi i hakkındaki' s<»jrtı»aı»a • î)ış-
işlerfc S*kiÖ» Neüttsddin Sftdâkj ^ İftriiîpe [^ 
Baka»ıı ıh«ftil Rü$tti taksal vö îî$$k#r Ba

kimi Emin Erişirgirin sözlü cevapları 
(3/360), 75^74,331:339,33?:34&342 #44 

maaı falta&ıki inöeMöe stmıMtfla''dair 
yazıir sofusu '<Ö/İÖ9) " ' ^ 2 :Ö33 

2. -A'ISâzjg Milletvekili''freHri fcara-
kaya'imi,'Keban îlcesi merkezinde gümüş-
lü kurşun madenini işletmek üzere" kuru
lan M)Ükanın durumuna dair sorusuna 
İşletmeler Sakanı Münir Birsel'in, sözlü 
cevabı (6/40f^ ^ 233,344:347 

.-.İlliye TİnltMitığmAm 

1. ^^BiywrbafetT ^MilletTİeftiH: îhstB Hâ^ 
md Tiğ^L'tty Bâ*kal»rHi ^ffie^tetî «*r-
t ı r m ^ i ^ feafwtfdiiktorı p^anğö HimM 
hakkH^filkjrBc^astma MAiiyö BSfeanı femail 
Rü§t«MMH&is$i£ «etabı (6/376) 

2, ^^Bi^UMM^ekili Dr. PAhri Kıtı* 
Mî^^^ :*e t ruk emlâkteji •MactbsyM^Mat. 
baasattS köliwtiK& f e sataıiâitta irinleri 
hakkındaki söptwrite Mal^Bıkaniî l tmail 

- Rüşt* AJl*ti'i»«b^« eiev«bı#/3W) :7^§9^&3 

Y ü r e ^ M y l İ I » l ^ 8 # ^ # İ 6 İ ^ r ^ g f i m i 
;FSş*ö^4iş memleketlerdetki hukuki #tfru-
mu ile intikal eden «»valinden alınacak 

işteri~mkm-ımkımiTt mam.N&ft^e; 

B a k a ^ E ö ^ ^ § » ^ f i ö ^ î İ f S ' ^ e t # I a r ı 
(« /3«^ ^ 

ha P t ta^ , ; dömdsrer yâbiötctı ftien uydur-

S»yfm 

ma k«lküel^e 6M1 kHaî^^iıttla ^r" v ^ ^ 
meşine fWm*aOrSOîH'a da dfevain edâiip 
edilmi^teği hakkındaki »orüsuh* ^Miüî 

3&|Mim Bakam Tahsin Banguoğlu'ıAöi 
sözlü cevabı (6/401) f ( 3,75:77 

2. — Mu^irtiîv^^ 
nun, î ^ ^ 9 l l « ^ ^ 3 l İ t ^ M ^ ^ f e i m r î 
şubesi ^ ^ t t e Ü e r m ^ f Mzıit*Ütıri *vâW' şi-
kâyefMrlöe ^Mfâ ¥e^aie«fe8İ Mmke 
dair f İ^sSrl iBU ,HW&) î ; ^ Ş 

3. ^^zf ' İ İ f l le tMİfi fÖ*. İ%hrtKur- '' 
tötüf*ttÖr İstanbul (frenci Yurdu Binatiı-
nın durumu ile,, yöniryapilacak."-yurt hak
kında sMil soruau (6/409) 233,347:348 

4. .—r. • Bize İiilietveMİi Br. ı^ahn Xur-
tuluş 'un, *Yadim* adlı^ kitap hakkında ne-
gibi işlem yapıldığına dair sözlü, sorusu 
(6/40Ş) 233,347$48 

Millî Savuama, BakanftfrfuUn 

1. — Afyon Ka*a&sar Milletvekili 
Şahin Lâçin'in, İzmir'deki Tayyare Ta
mir Atelyesiyle Eskişehir Hava Tümen 
K a r a r l ı n ı n ^ ^ M i t ^ Ö ^ t t f ö m ^ se-
bepleMfteV vÎBrvâ Ör^snîıdtil m 
uçuctEKöh$&#fo4fÖül ve 
yaptiMfflfirt^rt^ dair* SSzlü âörufiü (6/4^) #1İ, 

.;.; t2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri, Kur
tuluş 'un^askerî. uçak kazaları ile askerî pi
lotlarınyetiştirilmedi ve askeri üçaîc mer. 
kezlerinin 4uruinu hakkındaki sorusuna 
Millî Satruıima Şakanı Üütoİ 0|feır*in 
sözlü <iev&ıWM) İMMtm 

d.^İtm M ^ e t v ^ i İ i u ^ ^ ^ c ^ ' -
m, Ba^ıİe'deki İnrÖöerin -«^mfc^jşya. , 
nakliyatı. ihakkı»daki' ssmaşja-'İlUH-Öa-
v^naı» <tf»k«m. Büawi» )ŞattH''ın sözlü cft-
vs^ (4/m) 118,02 

• Tayım Dtfeialiffiflto M 

lu ' ıuröfte^Örİnln * İ^mM^Û^^ta 
^ ^ t t a k î sorusuna T a t u W ^ İ f e n f ^ v y 
O r a l ' i ^ ^ ü mm"t$j%i4) 

2. ^mm4mmiM^^ 
«İ74;42#:424 
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Kars' taki çalışmaları hakkında sözlü so
rusu (6/419) ,33,0,464,564:565 

1. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 

Şayia 

.Cezaroğlu'nun, kuraklık yüzünden hayvan
larını yok pahasına satmakta olan çiftçile
rin durıununaı dair sorusuna Tarım Bakanı 
Cavid Oral ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli'nin sözlü cevapları (6/3İ4) 4Y7 

TASARTTıAR 
1. — Ankara Üniversitesi 1949 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hâkkmda (1/656)' 455,519,J 

521,549:550,552,573,579:582 " 
2. — Ankara Üniversitesi 1950 yılı Büt

çe Kanun tasarısı (1/619) ' "' 3 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü * 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa- ' ' 
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/648) 435,519,521,^50:551,552,573,574, 

- • ' • . 583:586 
4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/620) 3 
5. — Belediye Kanumiriun bâzı madde

leriyle 4573 ve 4617 sayılı kanunların" kal
dırılması hakkında Kanun tasarısı (1/638) 210 " 

6. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 
(1/645) 419,519,521:549,552,573, 

574,575:578 
7. — 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

( l / 6 1 8 r " - " ; 3 ' 
8. — Denizyolları İşletme Kanununun 1 

ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 3 
ncü maddesinin birinci fıkrasının kaldırıl
ması hakkında Kanun tasarısı (1/636) 162 

9. —^Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi 
Kanunu tasarısı (1/639) '•• ' •—-- • •••• • * 233 

' 10. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A)' işaretli «ötvel-
de değişiklik yapılması hakkında (1/652) 455, 

. 519,521,551:552,556,573,574,587 £90 
11. ••- Devlet Demiryolları ve Limanla

rı işletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı (1/621) •"•••*••• •'-•-••• " 3 

12. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel

de değişiklik yapılması hakkında (1/647) 455, 
5I9,521;553:554,556,573,591:594 

13. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme' Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanuna tasarısı (1/622) * '" 3 

14. — Devlet Havayolları Genel Müdür-
ilüğü 1949'yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) • ' • 
•işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak- ; 

kında (İ/651) 455,51$,521,554:555,560,573,595-: 
598 

15. * Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1550;'yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/623) ' " • • ' ' 3 

16. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarım 
(1/624) ••> ' •*-•- 3 

17. — 4598, 4620 ve 4621 sayılı Kanun- ' 
lara ek Kanun tasarısı (1/644) 419,520,642:643 

; 1 8 . — Erzincan'da yapt ır tacak mesken
ler hakkındaki 5243 sayılı Kanuna ek Ka- • 
nun tasarısı (1/641) • 674 

19. —s Federal Almanya.: Cumhuriyeti.. 
bandıralı gemilerin Türk. limanlarında ve > 
Türkiye Cumhuriyeti bandıralı gemilerin 
Federal Almanya Cumhuriyeti limanların
da en ziyade müsaadeye mazhar millet mu
amelesi görecekleri hususunda teati .olunan .... 
mektupların onanması hakkında (1/658) 455 

20. —.Hava sınıfı mensuplarına verile- . 
cek zamlar ye tazminler hakkındaki. 3485 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı (1/643.) 330 

21. - , Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa. 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında (1/649) 455,519:520,521,555: 

556,560,573,574,599:602 
22. — Hudut ye Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı-
(1/625) . . . " ' p 

23 .— İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet* 
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yeldi dödia&lik .>:*pıiaı««ı iı&kkmdö 

a/646) mfö^m^^M^3&*m ^ 
24. ~n»4lt&ftbtf ^Eekaik .JÜKİvemtCBİ ' 

1İ60 yılı #İfcç€r.KwmttU>tasftwsı -<1*/€Ş6) 3 
25. —• îatanbııl Üniversitesi 1949 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel- $ 
de değişiklik yapılması hakkında (1/655) "455, 

m. ^hk^^t^mmimsı 1950 yüı 
Bütçe Kamum tasunsı *$$î27) ; 3 

27. — l^etmelerfiBakajihğriKhirttkı? ve 
Girevleri hakkında Kanui£ttfe*Tisi4QMi40) 

28.-^a 
tansı (#«4â) 

29. — 0«Bsn Oçnel :MöâÖ¥İö#ÜT»49 . 
yıh'-BüHe-ıkanununa fe^h (A) iş*petli 
«<?£#eîde değişiklik yapılması hakkında 
(1/650) M^6^8^21|ö5Si^e9^6l/Sge f61î||14 

30. — a m a n f O ı a e l Möâüt-lü#& MSO 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/628) - 3 

31. ^Nfceh^*BptiİJ<ö^^^^ 
bancı meî«^etle¥den- yapılacak löİHm^ıâ-
deli borçlanmalara kefalet edilmesi ve ge
rekli d c m & ^ h i n i n ^ r e Ü l ^ ğ î *İ&W|uİ8İısHa-
a'^IWe^S^AieBİ^^^^*âuı*aaöî«8#5f^^la-
kanlığınar-^tfüki *v*r>Hnt«iKie dair ?(Ct$S87) 

32. -= Bssta,' T eîgfraf T # Tifefoıf^İet-
me Genel Müdürlüğü 1949 yıİi 'Bit^r^a-
nununo iHŜ n (A) işaretli «etv^Me' deği
şiklik yapı taşı Bıkkında (1/6S7) « 

M ; 5 6 0 ^ 6 1 ^ ^ ? 5 ^ 1 S ^ 1 8 
33. — Ihma, Telgraf ve/ Teiefloıî İflet- j 

letme Gener m d ü r ğ î ğ ü >950 yılr BStçe 
Kanunu fayansı (Î/Ö29) 3 

34. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bajfean-
îığı Kıufuluş ve!Memurlar KanununaIsâsı 
hükümler ilenmesine ve 4258 sayılı Ka? 
nuna hafit .kadro eetvHlerinin <je,g l̂|Hl« 
meşine dair olan 4862 isayıli Kanuna %â |-
h cetvepere^bâzı .kadrolar eklenmesiMük-
kmda ( t /u# ) •' -:W. 

.35. — T^pqv4i|«ju«unun 31 nei madde
sinin de#if^rita«si:haldcMida (1/660) 465 

36. -^-^iuİMiyj#««d«n,4hute^ıt^ 'r 
metlerini kaybetmiş olanların tasfiyesine 
dair o la^^l&«^:^nım»>eksK«ju*î tû-
aamı (İ/661) • " < ' ' -$• **t§f, 

37. --: Şekel öenei.Hüdüriüğü 1949 yi-
t l ı ^ ^ ^ l ^ t t ö i u n â bağlı (ÂJ isafetlt cet
velde değişiklik yapılmam hakkında 
(1/653) 455:456,520,52*^61:562,567,573,619:622 

38. ~ T#kei öenel Jfüdürlüğü 1950 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı (1/Ö30) 3 

39. —• t eke l Genel Müdürlüğü Kuruluş 
"W%|*fcvleri hakkındaki 4036 sayılı Kn-

vnuna eki#saü«t»t»«ar4sı .(.1/033) *74 
40. —. 3cifNNik. ,MahiH*lîeri Oüsi Kaim-

nua^un' bİE» mafddeiewnin (^sğiştiriLmeHİno 
vH»nte*Iwn*(g«çici bir madde eki erime
sine daiç ^ 1 ^ 3 2 ) 3 

* 41. — Türkiye Gunriat^«stiiö«fcüme-
ti ile B«t* î Aito«ıy»ban Amerika Bi leş ik 
Devletleri Birleşik Kwaüık ve Prensiz 
Askerî r l iakauıetierr -'»»fflgiâa İMaalanan 
Tifta*e#2teks»as?nm ikinci maddesinde 
•rateSt^ı^A^ve B listeleri yerine kaim olmak 
ve Tf p»ö»*SWI9>^e^J30 Ha^paıt>1950^ev-
rtfii içiadei»rfut«ber kalmak- dizere" yeniden 

. tanzim oittftaa i thalât ve ihracat liı t elerine 
i ait A n l a m a i le *«ki mektupların onaama-
8«iff.-dair 4l>634) 74;415r&î4)641 i642 

42. U-« Tückiye - ıPinlandiya ödeme 
Anlaşnuuömn 4 ncü maddesinin değiştiril-

.mesi için rmnktep teatisi «uretiyle yapılan 
A||l^iEWMa onaBnıasi"hakkmda (1/635) MS, 

520 
43. —«'^îââK&iye-il*îltaly*;»Bûsmd* Jıava 

ytûu ile yapılacak muntazam ulaştırmanın 
tesis ve işle&lıaeame d a i r »lan Anlaşma
nın onan»»8ii>hakkö>da. (1 /664) - 929 

44 -^-*ü?k xTütÜH>eri Ortaklığı hok-
fcp»İa (1/663) * 519 

45. ^» ı fc«öf t t iö« ıe l?Mnd8r lü^ü««49 
ytâBfttitçe Kanununa bağlı ^AV* işa-f fetfecet-

^velde dajfriteik - ^»ptkaası faektenda 
(1/654) «4^ ,52fcÖ2W9063 ^ 7 3 ) 5 3 4 ^ * 6 2 6 

46, - - '1^ki«ter<aeiıel>MüıMni^ü^^60 
•yımBütf^«iJıUBU3tWMa8i '(rt/^1) 3 

^ F - H * ^ ^ l r t ^ ^ ^ e ^ « ^ f e k ? Askerî 
v Memurlar hafekıûdaki'l^^iiMyaİKMaiuına 
«bâzı mcritfeter efrl*ııifle«hıei bu - kanunun 
>v& bu kanunla ilgili İMİr ve â#03 ^sayılı 
'kanunlûia-T^ı ^bükümi«»iniıı kaldunlma-
isına dah^îjfcag) ^456 



*3 

1^— A*hîani«r«>ai*4htin 
kamgamafa|Bftı*ı«r^WBWiiwh«a»h ul H U 
AniapM»»^kB&J^BltMül ühı ı. tıuııif«»M[ 

2̂ *-*- AifcetikûiBfoleşik Devletleri Eko-
nonıiksjaı^irligfv IıŞlf eaieşa** TiM»KA'y^ 

n^kabU«(lerTiM^ye^€TiınU\>wy<t H # j f ^ 
Bankacı nebinde Tiirk LkasLJl**«*Uc»W 
karşılık; hesa.hiOft dair ECA t4a*esi^ Tür-
ki#t%JTemsüftiş̂ Eki Kuş#^ i)orr ü« t^ati 
rrhınan JTIı»lnfîijilnran onanması hakkında 
(1/574) 2U,3O0,4«7,4754*IJ86»5fti:5O4 

3. '.i- Askerî F a W # ^ 1 # ^ e ^ 
aveaet Sândıgi hakkındâckr 3W^ayllr,Ka-. 
nuna eK "Kputtr tawı*is» (l/3#£ 23$?İJ1F: 

4. — Av'rt^â Ktfıifcyinto ' 'kttruîatffeı 
hakM^#fttâ^^ttff^la#€^MIlM^^oıma^ 
mzsım^&i^ilffâıPF 74Jff8^#İ£l8£ff% 

öftetate ve Takas Anlaşması ile eki (1) &a-
yılı Pacrtdka44&Diı»ı«w»ıkjaİck»*dGr &S5ft?r 
Sayıbjgağgg-elıiBİBfrtlMiiMatianu llftUi IİII 

6. — Ddariet-Jiiamri*hf Aylıklarımı»; 
TcvMt,veT.ett4^^hai>kıt<lnltt-^MNft»ılr; 
KanujıarJbegifc, (1) myaiugatvglia^Tattan 
Bakan^jı^k^mmda dcyi^Mfei y*j*ylmaırir 
na dait.4l/5Ûd> 16^t,??fj^4#86 

7. —• Hâkimler Kanuwwa» »bââ  »a*fc . 
delerinin değiştirikneöiiıakkınd*, (i^487) 02:70 

93 ;ss^5 amjMAum 32$ 
8. — Uaataık Sigortası hakkında-

,(1/W^- 233,431:45Ö,634İ640 
9. — Hblânda üaerme tanjnan tiraj . 

hakkıtam. kttllajıilnia/ şeklirirtf^hı içinf 

mektttp teatisi suretiyle ya;p^in Anlama*-
nm onaTunain haitkıîid»'<l/§f^' 52& 

10: — Hûîmk^üMhTMnlialasmelerrhak' 
kındalri 1086 sayılı Kanunun bası madde* 
terimn:d<#şlAt'ihHtm»^dwr (l/h99Y 4%İ44 

1 İv --• l ^ r t o ve İ8fwrtgİB ^kik» İffM-r 
&a«-hflâtkı»dâki 42§0^ayıVı KAfemmt 4îWt 
maddeleriyle aynı kanonun 4658 sayıh 
Kanuıılö*d£#if6îjim#lrı*ef ra«dd*WBT*~<&» 

lfljwuı ıılim^îıiıı uhgtir' 

im)- m 

!#># ] l̂ltftlg>atwır Ttftetaô Ufflltâ '.on • 
SÖd^püipif^ buafr. b#l* pm^Umâmt^ 

I İS.— Qrdu kıyafet ve alâmetleriı^î 
i l t ihyı (j-̂ fc A-eraoek-tfkitdt b<*p)»t1fecinin 
giyilıımftiin r ve<* tafrtlmamm ya*aktatv-
hakkı«4â  ı̂ ıo^^ TL mm<m 

a«^«3MPN376 

me ( ^ M J ^ d i f i i ^ ^94* y,li K^î^fi-
sabi h&ğgmk$a-•<* Kfrmıiı Ummmm* dpür .... 
,(;t?iam; 23a^#jS32,^c8e7)3^?ü«l^7£ 
İ ÎİK-— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı- | musiri ~daig>M»h 1 2 ^ sa^lh ̂ Cfc 
nuna*bâa»f mnitfrieT - ekfewwei - hakkattfc v. 
(l/5S*t- 74,W2!İÖ^9e:l^&»:;töf 

19»-^ T^n f̂iz MaiAss»e8İ > Teçfettiına > 
^hriyrplana^ ttoyıfai J{<ta»nu^ bâ» ̂ mad̂  
deleraıitetdeiUtiıiııımi ı)ıakkmda-.( 1/600) 50, 

j Öfct^y1Şiaret*veü$fî^^ 
jeawe>B«N*lan ve Türkiye Ticaret ve Sa
nayi od*lart^v^ ?Tigarat B^raatei» BWiği= 

21^— flPftd^^Wfc^rty«fc*l^fc^ft&i 
^j^WAlİtWjgl ınmi^^N^k^Bbl^^^ 
letleraj Dw»i|ftı ıKıw*ıfr*e Smmm işfalft 
bölgektft- Aafretr ̂  Hi>kttmollori aramada : 
imtabjina ^Tiifitnfe^ öde»e. Aafaifi»a4**> -

$m-~ TpMf*r AvttNtarya, Bel«i^ 
DanimuM ĥtenwH Yunaniigean, îı?«W#a> 

tıfrfiiflfaf îta^^; La)w«<mbuıg, N^ye^ Hr-
lânda#Biıı Htotiı, Bftfeşik - Kırattık, Î«VBÇ; 
îsviçı^Nvt^IMiiMj, Bk^fik : K#aödi''ve 
Amerto' B*4eşik- De^Hetlemift Alma»-
yiVlıÜriHggnl bölgeleri komutanları ve Tfi-
yesto CubUt 4 f̂cHö 4tt îlix Am r̂ikafi 
gc KdHWt*âı i aF»«iftda- Paris^e 7 
^949 ^gmmt im&feami (19W 



Sayfa 
villan için Avrupa memleketleri arasında .... 
Ödeme ve Takas Anlaşması) ve ekleriyle 
bu Anlaşmanın geçici. olarak uygulanma- . 
sına ait Protokolün onanması hakkında 
(t/614)-, v.' ,1.62-163,298:299,465-.466,475, 

486,487,489492 
23. —• Türkiye i le Avusturya arasında 

imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları,... 
ile Modüs vivendinin onanması hakkinda-
(1/586) . ,. 520 

24. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasındaki Tica- .... .... 
ret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin • •„ . •• 
yürürlük sürelerinin .uzatılması hakkında 
(1/587) 163,213,306-307,468,475,486,5*3:516 

25. ^ T ü r k i y e ile Belçika - Lüksem-
'burg Ekonomik Birliği arasında .2 Aralık . 
1948 tarihinde imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmaları, ile eklerinin onanması 
hakkında (1/484) ...211,306,467:468,475,48£,488, ; 

, • • . . , . • 509:512 
26. — Türkiye ile .Belçika - Jt/üksem- .....; 

ıburg Ekonomik Birliği arasında Ticaret•,-..... : 
•ye ödeme Ani aşinaları ile eklerinin yü-- ; 
rürlük sürelerinin uzatılması için yapılan.» 
Anlaşmanın onanmasına dair ,.(.1/603) 419,642 

27. _•— Türkiye Cumhuriyeti,, Ziraat 
Bankası. Kanununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/518) .23:36,92:9.8,95, 

,107,112^115 
28.,.TT.-Türkiye ile Çekoslovakya Tica- ,.-

ret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin yü- : -,\ 
rürlük sürelerinin bir ay uzatılması hak
kında (1/545), 2/11,267,335,342,368,401:404 

29. , ,^ Tijrkiye- ÇekoslovakyavTicaret 
ve ödeme Anlaşinalariyle eklerinin yürür-t ; ; 

lük sürelerinin bir ay daha uzatılması hak- . , 
kında (1/588) 163,267:2€8,3:35J342,368,405.:408 
v. . 30..— Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin yürür
lük sürelerinin bir ay da'ha uzatılması . 
hakkında (1/589) 1İ53,268,2 ! 69,336,344>68,409J4;2 

31. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaş-
masiylç eklerinin . onanması , hakkınca , 
(1/590) ' ;274İ574,641 

32. -r- Türkiye ile Danimarka araşın- ... 
da Ankara'da imzalanan Ticaret ve Öde-> 
me Anlaşmalariyle . eklerinin onanması .. . 

, . ••;.- Sayf* 
(hakkında ,.(1/490) 211,301,467,475,486,505:508 

33.-T— Türkiye Cumhuriyeti. ile Filipin 
Cumhuriyeti ..arasında imzalanan Dostluk 
Andlaşmasının onanması hakkında (1/591) 93, 

........... 169:170,177,195,196:199 
34.. - ^ Türkiye ile Hol ânda, arasında 

imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları 
ile ekterinin onanması hakkında (1/592) 520 

35; •—•<Türkiye - İsveç Ödeme Anlaşma
sına ek olafak imzalanan Protokol ve ek
lerinin onanması hakkında (1/594) 163,265, 

•••--' 333,336,367,377:380 
36. —̂ Türkçe - İsveç Ticaret Anlaşma

sının T nci maddesindeki fesih ihbarı sü
resinin bir aya indirilmesi hususunda teati 
olunan mektupların onanması hakkında' 
(t/593) 163,228,229,286,290,296,310,323:326 

3 7 . — Türkiye ile İtalya arasında 10 
Kasım' 19.48 tarihinde Roma 'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının onanması 
hakkında (1/482). .211,299,466,475,486,487,488, 

, w. .."' , . 497500 
38. T— Tjörkiye ile İtalya arasında Tica

ret ve ödeme Anlaşmalarının..... yürürlük 
sürelerinin 1 Kasım ,1948 tarihinden, iti- ; . 
ba ren .b j r^y daha . uzatılması hakkında 
(İ/481.) ".,-;-•:•. 211,299,466,475,486,487,493:496 

39. •.•*— Türkiye - İ t a l y a Ticaret Anlaş-
masının-8 nci maddesindeki fesih haber 
verme süresinin bîr. aya indirilmesini sağla
mak üzere teati edilen mektuplaTin onan
ması hakkında (1/595,) • 419,642 

'40. — Türkiye ile 'Macaristan arasında 
İmzalanan Ticaret Ve ödeme Anlaşmalariy
le eklerinin'onanması hakkında (1/596) 163, 

266,269,334,339,368,385:388 
41. *'-- Türkiye ile Norveç arasında 

Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkın
da (1/528) 211,266:267,269,334:335,339,368, 

".'•"'' : •" ' ""•' 393:396 
42..— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair. olan., Anlaşma
nın onanması hakkında (1/604) 93,170^177,195, 

"'•V • ; - " ' , .;".'.// -. . . 200^03 
43,..—-.Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve 



• • • S a y f a 

ödews* Anlaşmalarının jürürlük süretej*» 
nin ıızatliiftMi hakkında (1/6UX 163,22^,229,285: 

286,290,296,310,319:332 
44. — Tftrkiye ile Yunanistan arasında 

imzalanan ödeme Anlaşnıasiyle eklerinin 
onanması hakkında (1/597) 163,265260^69,333: 

. f 334,336,367,381:384 
45.—Türkiye üe Yunanfetan a*asında 

imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle eklerinin * 

.^ S«yf. 
o^ania««^kakkmda (1/598) 163,266,334,339,368, 

; ;v ; 33*^92 
i 46. T*^ Bıkiilar Genel MüdürlmP Wâ 

jpıh J§e«ııhesabı hakkında (1/610) 234,279 ;280, 

r , . . ^ •. v m,m&mau 
47. — 7 Mayıs 1947 tar ih inde^r ia ' ta^ 

toplanmış olan XII nci Evreıwel Posta Kon
gresi karanlarını kapsıyan senetlejİK onan
masına 4air (1/508) iMMıtt 

Ankara [Arif Çtâmkcv] 
1. — Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştilûlnesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek Kanuna dair J 
(2/190)> 118:11i) 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel ve 
iki arkadaşı] 

2.-^Avukatlık Kanununun bâzı mad
delerinin degiştirilmesîA halekindakt 4359 
sayılı Kanunla de#iştiröımş olan 3499 sa^ 
yılı Kanunun 3 ncü geçici maddesinin. 4e-
ğiştirSmseîne 4air (2/203) 330 

GaManteV [BMr Kaleli] ve Sivas [Gl.' 
Fikri Tirfçeş] ' 

3. — Emirber ve Seyis erleri hakkın
daki 203 sayılı Kanunun 1600 sayıh Ka
nunla değiştirilmiş olan 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun tekMfi (2/197) • 519 

Gümüşane [Ahmet Kemal-Yarınca] 
4. — Doğu illerinde metruk emval sa

tışlarından dolayı Hükümete borçlu olan 
vatandaşların geriye kalan borçlarmmXÎ ? ; 
affı hakkında Kanun, teklifi (g/194) .•*. 74, 

Gümüşane [Tahsin Tüzün] 
5. — Toprak İşleri, İskân ve Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüklerinin birleşti
rilmesi hakkında Kanun teklifi (2/193) 3 

[İdareci Üyeler Kurulu] 
6. — Büyük Millet Meclisi : 1949 yılı / 

Bütçesine Ocak ve Şubat ayları için ek 
ödenek verilmesi hakkında (2/204) ,456, 

519,521:549,552,573,574,575:578 
7. — Cumhurbaşkanlığı. 1949, yılı Büt

çesine Ocak^e Şubat aylar* ifin ek ödenek 
yjerümesjp^^mdai (2/205) 456j519,521:549, 

552,573,574,575:578:* 
Ş, — Devlet Memurları Aylıklarının -.-

TEKLİFLER ^ * -
İevMt ve Teadülü hakkuıdaki 3656 ve 

*|888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerle 3552 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasa hajh 
kındaki 444& sayıto Kamına bağlı cetvel
de degîşiklil^apılmas* hakkında(2/I9£) .210, 

9. k~. Sayıştay Başkanlığı 1949 yılı . c 
Bütçesine Öeak ye ıŞuba^* ayla^iiçpn ek Î 
pdenş^,fv*rilnwsi ha ikâda (%42fi6h 456£19, 

';-=•• w. .-:•.. SŞJ^Ö^^^7M74,575^5TS 
* Kayseri [S.nü-Azmi F^ymoğlu:] 
l 10. ̂ i l Jwuasfcl33£ taj£Wr .Ma&kss-;. ;•? 
yılı Kanuâsn jftriyelükteri-kaldrıimasıaa. 
p i r (2/2SÎ) --r^. — - ̂ U- ,j^:r: M " 27:4 
^f^^^t.fMa^m^N^Mm-^abct] 

lk^TŞfearet Kanununun 502 nci mad
desine bâzı fıkralar eklen«^sitte ;dair..v. 

I Maraş [Emm SogsM] sli -
12. — Maraş'in I&^k^âdkfcKİengeçe-

«ek yol hakkında (2/26©^ 210 
rtw 3^4— Şehir ve kasabalar okul binala
rının Yapımı ve Donatımı hakkında 
^ 2 / 1 9 8 ^ - ^ ;••.:''-•• • ' • - . - v ^ ^ : ^ . . : î U 9 

Mardin [Mehmet Kâmil Boran] 
14. —- Avujteatlîk' Kanununun 5 nci 

maddesinin kaldırılması hakkında (2/202).. 274 
Samsun [Yakup Kalkay ve;5 Ğ?kftdap] 
15. — Mühendisler Qdası Kanunu tek

lifi (2/195)."; " 74 

Ankaça[Avni Refik B£kman.fve iki ar-
JcadaşiJ ,'\-
; 1. — Bilumum Askerî Malullerin Ter-
(fihi hakkındaki 551 sayıhfe Kanuna bağlı 
emraz,.cet^line bir maİÖe eklenmesi 
hakkında (2/170) 211,299:300,456v457,464,468: 

470;565:567f567i572,629:682 



Askâm /##** Oğm&m#tef 
2:«~ Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı E*raıwoift ̂ k^Kunur teküfî*(2^mK 50: 

Arû&ç* JHıfzi Oğuz Bekataj ve Deniz
li [Jm^ü^hiMlĞ4ml}u 

3. — Köy-'Eittrtküsö an e zunuö#wt «leb
lerle Köy» Si|[hkmemurl«î'-BHnjJ' g*şkaû*-
HmucR&fcnlemek üzere %8ti&£48^v&â£S&& 
sayılı kanunlara ek, 5129 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dai**--
(2/175) 211̂30© mmm ^m^m^^m^^ 

m 
Bingöl fKifiufom Fikri &üşüm*ij * 
4. —- Ordu l>ahilî Hizmet Ka«u»unmv; 

66 nci ııtaddesmin de&iştiriimı»m©fr»*«pv 
Ififarana geçici bir madde eklenmeline dair 
(2/144^ 23âyâ0f :3Wm&&?*Wffî3 

Buma ^[Abdürrahvtan Kûnukf i 
5* — Belediye Gelkrlefi K*nua«mm 

37nci maddesinin dçgififeilmesine, 51 nci 
maddesine bir fıkra^klenmesine 5 tftiâöa^ 
1298 tariiıli İcarı Akar NisanuMW»«i 41e b« 
nizamnameyi tadil eden 1 Şubat I8ür ta^ 
rihli Kanunun kaldırılmasına dair (2j£§64) 74, 

2861290,290 ̂ 296,SÖ6 s2$fi^6*;465 
Denizli [Reşad Aydınla] ve Burdur 

[AhmeiAMÇmmj 
6. — Tapu Kanununun 15 nci maddesi

nin değiştirilmesi hakteı»d»r (2|^^ 211,301 
G«*esu» [temmt $kıfom&u} 

7. -—BHaisföjjMifnı ^Teşı^^Kteıtnu* 
mtv lft««mn>ddteafafaı de#i*tti*üiiHîSîviak-

kmâ&HZföJm?, 233,640:641 
[te&^Üçik* Kuruluf 
8> — CMIyüfeîMİB«t*vM©feli«̂ 194« .- yık 

I*i^iNW2^> değişik 1 ik. yapılıaasa. hakkı»* 
daMSpe»^ 519,521:549,552,573,574,575:578 

9.- — Büyüte iMitlet Ma&i»riM*htuekr* 
Te^kilâft*;h«kk3îidakikamınl»nia:degdfjk-
lik yapılmasına dair (2/129) 520 

10. — Sayıştay 1949 yılı Bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında' < 2/185) 519*521: 

549>552,573,S74,575:578 
Müaim*[W«&t Kmdeğlu ve ? arkada§%] 
lltl-r— G«#dea- Kasabasının nakledileceği 

K|jea8|Utluk mevkiinde yaptırılacak binala* 
hakkmdaîM3/l§i 520 

Mardin fDr. Aziz UrasJ 
12i — Tababet ve Şuabatı Saaatlarmın 

TarzKiIeirnsma »dair olan Kanunun 32 nci 
madde«mmdeğigariİBNsâ ba^iödaf (2/172) 50 

SGşbmif&itMnTektâiağluj] 
13. — Birinci Dönem Türkiye Büyük, 

MilletfsJM^üsiiîiıM 
Mücadeleye katılarak fedakârlıkları septee» 
den Müdafaai Hukuk Merkez Heyeti-Baş
kan ve «yeleri ile Milis subaylara ve bu 
kuvvetİere.köEauta edip^ emekliye ayrılmış 
buiunas ı̂Mu^asMfaf. subaylar» vatani-;hi^ 
met tertibinden- aylık bağlanmasına dair 
(2/101) 15:17 

BAŞBAKANLIK TEZKERELER^ 
Geri verme istekleri 

1. — Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin 
aşılattırriımtsı hakkındaki 35f8^ «ayılı 'Kf: 

nunun 8 îtci maddesinde yasrtı (toporak sa* 
hibi ölîriıyaniâ^r) ibâl^sinin yonmdannıası-
ı*a dair olan tezkerenin geri verilmesi hali
kında (3/443) 164:165 

2. — Kamu alacaklarının tahsili hak
kındaki Kanun tasarısının geri verilmesine* 
dair (3/437) 50 

Ka*ı§dp ,., 
1. — YoKgad MiHetv«kili Dr. Ke»M4 

r«n«p Berksoy un öldüğüne dair (3/439) 75 

Mffletvekilli|i dokunulmazlığı 
1. — Afyon Karaftisar MrlletvekHt;Gİ. 

Sadık' Aldtiğan '«ı MıHetYekilliği'vdökunul-
maz!lı^»ms kaldmîması hakkında (3/440) 74 

2. — Afyon Karrahisar MilîetvekiH Öl. 
Sadık Aldoğan'm Mîöe%vekill||t doktmui-; 
mazileri»» ^kaldiwMfta«* hakfemda (3/442) 74 

3. ̂ —A%x>ii Kafahkar MittetvekiK »Gî. 
Ssdık Al«te#an.'m M*Met*vekilliği. dokunul» 
mazhğnnn kaldırılması ^hakkında (3/448) 233 

4. — Afyon Karaihiaar Milletvekili .Gl. 
SadıfctAlcfeğa»'m AIiUetvekiHiği dçkuatti* 
maztiğtam kaldırılması hakkında ($/44fty 233 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 
BödıkrAldoğaö ?nı Milletvekilliği dokunul-



J* 
Sayfa 

mazhğı^ıv. liaMirilaaaı.ha.klaaia-^/^l) ^ 6 

OiNre Suphi Bedir Ulus'un Milletvettttîİi 
dokunuâfcıszhlcfoBiEin - kadduaknaaı ,hak* 
kında Wm) 7 * ^ 6 3 * 

7. — l^irıMilk^ekilirai^dau.I^a^ii 
öktem'in ,&*l*fr«dt#iği dökiMWİawM ı̂-
nm kald»Wteıa*ı-iı*kkfflda (3^450) 233 

1. — Afyon Karahisar Mütet^k^^&i. 
Sadık Ahfeğan W aftHetKflflHtgi Maelamıri-
mazlığınm kaİchr^nas* halMîda W3Ö4) * #§^T 

% — Afyon^Kattfeisar^MiMfet^üar^e. 
mal üzçobaBf̂ n 'Mietf^HHgi -^ökaıral-
ınaiBİığmın' kııldırılmâsı ^İktohUa W296)* 4*^? 

3. — t » » a »tef^af'tbrsMnPSa-
uf Ayaslı'nın MilletvöfcîtHği dokunulmaz
lığının 4t^dıniırta»F h«Jıkında !$/&&) -49̂ 77 

4. — A«kawı Mlletv«k41^Dr. ^ı»€t 
Htmtt Selgil'in MüİGtv»kil4i|ri döta»Wİmjw-
lığmınk^mlması-halkında (3/401) 49,77 

5. ^ »Minoan- Millet tekli'rlUuita^n-
dır'ın, AftHttvefcifliği dokun uky»ı>ı|Hmı 
kaldınhn*sı hrtckîft*»-(3/402) 4»m 

6.—i" İHyatteâkır Milletvekili*lk«an Hâ-
nii#:ıl*ig£e4%ı1 Milletvekilliği dokunulmaz
lığının -kaldHamasî-hakkâda i&fi&l) -4Ŝ 7R 

7. ~ Ö4wsun l^ltrt^kili ^ ^ v l i k ^ ^ 
nıeferHn, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmam höckmda <3/403) 456,633 

8. ^ 4«parta:^Mme^eMIi^^H RiiMal '. 
m^^38BB^vek l̂tttî dutluiiulft>ııılıİıi'ıııt Htal-
diHİması öAbkîrtda W354) 49,78 

9. — istanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'in, Milletvekilliği dokuı*tdttMfeİMIt& 
kaldırılması hakkında (3/404) 49,78 

Vİ&. — İstanbul MilletvWföK««ti*#B»-
busîöi, -"Milletvekilliği dakunulmazlığıam 
kü&aieası hakkında (3/405) *4f£?8 

t âl. — İstanbul Milletvekili Cihad Sa-
banUm, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/4Ö6) 4$78î79 

"H2. — İstanbul Milletvekili Sahihi Ttt-
rüten 'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/328) Mİff# 

?43. — Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'
na»-Milletvekilliği dokunulmazlığının kal* 
dmıiması hakkında <3/362) 49,79 

âayfft 
i44v^-ie6ea«li Miie%«kili Sedad^Eek'in -

Milletvekilliği dt*wrata*<hğiftin kaldınl-
mjuıi WfeâdM3/348) 49,79 

I 15. -^S^THiÖetvekiÇE^em IzzeİBe-
nica'aux."MilletvekiHiği dokunulmazımın 
k l̂dırüması hakkmda (3/2S8) 4%B0,89 .-91 

16, — BHrd^netvefân^SB-^J^Be-
nice'nin. Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kıöLdırılmasf h^tomda 1 3 ^ ) 49,80 

.• 17. -—.Siird MiüetveîN^EteınlzzefiBe' 
nice'nin " Î̂Uletveknîiği dokunulma^ığının 
fcİdırıBnası hakkında 1(3/535) " 4930 

m ^ î 2 » ^ â a a k a a t « t e ^ E ^ Ali?fiwa 
tneeaİBiinn^ıı'ımn .fMÜİ<*»«k#üii «**o-
kunulmnıjıjmın kft^mhwwn tetklrimdn 

d/m) mm 
1. ^'ffilia/üf Şeyh AbdalMJ^haUe. 

sinoLen Osmaııoğlu Mehmet Gazi Türkmen V 
in'*dlüaı cezasına çarptırılması hakkında 
(3/451) 233 

1. —* SeriK İlçesinin.U$epe Köyünden 
Mehmetoğlu Mahmut Kiiçükkut'un oüim 

i cezasına çarptırılması hakkında ^ 3/377) 330, 

Yonımı imftitıi 
1. - ^tHitoyÜlla tAİl^ıî-ve- ır»»lki -ftıe-

« murla:*dto, ^ubmıot'tafciîyetfedekf kız ve 
kadmla»lre\ tencâl^tiJt'haklgyında müstafi 

Mj^ma islöarırapılniödan «vvel boşanma 
davası *çma^art ̂ wya'boşanma ilâmı akma
ları halinde dahi ilgiliyi müstafi saymak 
fflTtJnStf^hm^ınİr*'"*" yorumlanmasına 
diir Wt38) ""•'""• 48:49,51,167:168 

*J% •— Şose ve Köprüler KEnununa ek * 
-$Şfl sayılı Kanunun 1 nci maddesinin yö-
rşralaiimasma dair (3/445) 2̂10 

15 

*• 1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu 
'UŞ$:6-:Y£ 16 ncı maddelerinin yorumlanma 
sı«l»tfafedft (3/137) 

uJL —^Zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri-
İli»1' aftMfttırılmaaı hakkındaki 3573 sayılı 

lunurı 8 nci maddesinde yazılı (toprak 
&i olmıyanlar, ibaresinin yorumlanma-

(3/185) 164465 



Sayfa 
BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 

TEZKERELfiRÎ ' ' / 
1. — Şu toplantı içinde iki aydan fazla 

izin alan Erzurum Milletvekili Mesut Çan
kaya'nın; Ödeneği hakkında (3/447) 234:235 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/444) .163:164 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi; hakkında (3/446) 234 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesıliakkmda, (3/462)"' . 564 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait "Uygun
luk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış- '''" " 
tay Başkanlığı tezkeresi (3/453) 456 

2. -.- 1944 Bütçe yılı Kesdnhesabına. ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/463) * 519 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı 
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/455) 456 

4. — pevlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı 
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/457) 456 

5. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/459) 456 

6. — Hudut ve. Sahiller Sağlık>G<mel 

Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/454) 

7. ~ Orman Genel Müdürlüğü 1944 
Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair (3/458) 

8. — Posta, Telgraf ve Telef on İşletme 
Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair (3/456) 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1944 Büt
çe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair (3/460) 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 
Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair (3/452) 

Sayfa 

456 

456 

456 

456 

456 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1943 
Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair (3/338) 233, 

• 332:333,336,367,373:376 
2. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme-

Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/389) 233:234,332,336, 

367,368,369:372 
'-3.'-̂ — Sayıştayda açık bulunan bir üye

lik için seçim yapılmasına dair (3/423) 4,37, 
51,56 

•4..-— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943 
Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair (3/391) 234,279: 

280,285,310,311 ?314 

GEÇEk TÖİANAK ÖZETLERİ 
11 nci Birleşime ait 
12 nci » » 
13 ncü » » 
14 ncü » ». 
15 nci » » 
16 nci » » 
17 nci » » 

2:3 
48 

... 73 
118 
162 

,210 
232:233 

74 
212 
234 

18 nci Birleşime ait 
19 ncu » » 
20 nci » » 
21 nci » » 
„22 nci » » 
23 ncü » % 

MALAR 

273:274 
329:330 
418:419 
454:455 
518:519 
628:629 

274 
330 

m 
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DÜZELTÎŞLER 

Sayfa 

18 
47 

51 

75 

75 
125 

181 
196 
19G 
279 
301 
429 

429 
631 

Sütün 

1 
2 

2 

2 

2 
1 

2 

1 
î 
1 

1 
2 

Satır 

7 
21 

26 

6.7 

17 
7 

8 
3 
5 

46 
11 
43 

47 
29 

Y a n l ı ş . 

Tasarının geçen oturosı'da 
hat Erim 

eğbı-.'( Taifem) 

BAŞKAN.— Merhumun hâtrra-
sraa hürmeten iki dakika ayakta 
susaMıt). 

dört soruya ait ceva.pj.ar 

Dr. Sadi Konuk 
25 . . .^ 
34, 
58 sayılı 
Başkası 

Sayfa 
37 

107 
196 
229 
269 
368 

487:488 
574 

D o ğ r u 

Tasarının onuücu Birle^ipıde 
Devlet Ralffcaı ve Başbakan Yar-
d«*cısı Nihat Erim 
oğlu (Ttabzon) ve Nâzım Posoy 
(Tokad) 
BALKAN — Merhumun hâtıra
sına hftrmeten iki dakika ayakta 
sttkûta davet ederim. 
(îki dakika ayakta susuldu). 
dört soruya, 
« Birinci sütunun başındaki öner
genin' altma imza makamında 
(Komisyon) kelimesi konacaktır. 
Dr. Sadi Irmak 
52 
34 ve 
85 sayılı 
Söecüsü 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komis Bütçe Kidmisy«mı 
ymm 
tâbirinin 
önerge teklif 

tadilinin 
£»ergede teklif 

http://ceva.pj.ar


Söz alanlar 
'—m 

Sayfa 
Ş. Adalan (Bayındırhk Bakanı) - Ma-

raş Milletvekili Emin Soysal'ın, Maraş, 
Pazarcık ve Besni bölgelerindeki batak- • 
lığın ne zaman kurutulmaya başlanacağı
na dair sorusuna cevabı 348 

S. Attato (İstanbul) - Hâkimler Kanu
nunun bâzı maddeelrinin değiştirilmesi 
ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 96,120J 28,132 

— Hukuk Usulü Muhakemeleri hak
kındaki 1086 sayılı Kanunun 81 ve 427 nci 
maddeleriyle aynı kanunun 2606 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 8 ve 433 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
Kanun münasebetiyle sözleri 145,146 

Dr. A. Adıvar (îstanbnl) - Hastalık ve 
Analık Sigortası Kanunu münasebetiyle 
sözleri 434 

— Ordu îç Hizmet Kanununun 66 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun münasebetiyle sözleri 428,429,430 

— Tababet ve Şuabatı sanatlarının tar
zı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki Ka
nun münaseebtiyle sözleri 192 

M. Akalın (Kastamonu) - Belediye Ge
lirleri Kanununun (37) nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 51 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair olan Kanun münase
betiyle sözleri 266,292,297 

— 4598, 4620 ve 4621 sayılı kanunlara 
ek Kanım münaseebtiyle sözleri 643 

— Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 101 

—- Köy Enstitüsü Mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık Memurlarının geçimle
rini düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 
sayılı kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda 

Sayfa 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 356 

— Ordu İe Hizmet Kanununun 66 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun münasebetiyle sözleri 309 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Birinci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teşekkülünden evvel 
Millî Mücadeleye katılarak fedakârlıkları 
sepkeden Müdafai Hukuk Merkez Heyeti 
Başkan ve üyeleri ile Milis subaylara ve 
bu kuvvetlere komuta edip emekliye ay
rılmış bulunan muvazzaf subaylara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına da
ir kanun teklifi münasebetiyle sözlerî 16,17 

A. Akan (Urfa) - Hâkimler Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve iki 
geçici madde eklenmesi hakkındaki Kanım 
münasebetiyle sözleri 96 

— Millî Korunma Kanununun 4648 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21, 38 ve 65 nci 
maddeleriyle 4180 sayılı Kanunla değiştiri
len 25 nci maddesinin yorumlanmasına 
dair olan önerge ile Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle sözleri 426 

F. Akgöl (Yozgad) - Hâkimler Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 141,142,222 

t. R. Aksal (Maliye Bakanı) - 1949 
Bütçe Kanununa bağlı bâzı cetvellerde de
ğişiklik yapılması ve bu Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri 533,534,548 

— Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâ-
mid Tigrel'in, bankaların mevduatı artır
mak için başvurdukları piyango usulü. 
hakkındaki sorusuna cevabı 56 

— Erzurum Milletvekili öl. Vehbi Ko-
cagüney'm, Yolluk Kanununda bir deği-



Sayfa 
siklik yapılıp yapıİmıyacağına dair olan 
sorusuna cevabı 278 

— Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtu
luş 'un, metruk emlâkten Matosyan Mat
baasının kiralanma ve satılma işlemleri 
hakkındaki sorusuna cevabı 240 

— Seyhan Milletvekili Ahmet Renizi 
Yüregir'in, İsviçre'de ölen Abbas Hilmi 
Paşanın dış memleketlerdeki hukuki duru
mu ile intikal eden emvalinden alınacak 
Veraset Vergisine dair olan sorusuna ce
vabı 338,343 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, 1331 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sinin yorum, talebi ile metruk emlâk hak
kındaki sorusuna cevabı 235,238 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Emekli Kanununun 39 ncu madde
sinin (B) fıkrasının uygulanma şekli hak
kındaki sorusuna cevabı 253,259 

Y. M. Alakant (Manisa) - Avrupa Kon
seyinin kurulması hakkında imzalanmış 
olan Statünün onanmasına dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 181,180 

— Binbaşı Hilal eşi Hikmet Ateşyavuz 
hakkındaki Geçici Dilekçe ve Millî Savun
ma Komisyonları raporları münasebetiyle 
sözleri 87 

— Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki seçici madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 101 

— Siird Milletvekili Etem İzzet Beni
ce'nin, milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmasının Dönem sonuna bırakılma
sına dair Karma Komisyon raporu müna
sebetiyle sözleri 90,91 

— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesi hakkında Ka
nun münasebetiyle sözleri 226 

— Tütünlere konulan fiyatlarla % 5 
lerden biriken 30 milyon liranın durumu 
ve hangi bölge tütünlerinin kalite itibariy
le düşük olduğu ve bu yıl ki rekoltenin tah
mini miktarı hakkındaki sorusu münase
betiyle sözleri 420,459,461,462 

Dr. H. Âlataş (Konya) - Binbaşı Bilal 

&**» 
eşi Hikmet Ateşyavuz hakkındaki Geçici 
Dilekçe ve Millî Savunma Komisyonları 
raporları münasebetiyle sözleri 85,86 

Gl. S. Aldoğan (Afyon Karahisar) - De
nizli Milletvekili Reşad Aydınlı tarafından 
vnkııbulan ihbar üzerine evinde yapılan 
arama hakkındaki sorusu münasebetiyle 
sözleri 52,53,55,56 

O. Alevli (Gasianteb) - Ticaret ve Sa< 
nayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye 
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Bor-
saları Birliği hakkındaki Kanun tasarısı
nın Ticaret Komisyonuna geri verilmesine 
dair sözleri 50 

— Türkiye ile Belçika - Lüksenıburg 
Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük 
sürelerinin uzatılması hakkındaki Kanun 
tasarısının Ticaret Komisyonuna geri ve
rilmesi için sözleri âlB 

F. Apaydın (Kayseri) - Milletvekilleri 
Seçimi Kanunu tasarısının geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair olan teklif 
münasebetiyle sözleri 331 

A. R. Arı (İstanbul) - Hastalık ve Ana
lık Sigortası Kanunu münasebetiyle söz
leri 432,448,449 

Dr. A. Arkan (Çankırı) - Binbaşı Bilâl 
eşi Hikmet Ateşyavuz hakkındaki Geçici 
Dilekçe ve Millî Savunma Komisyonları 
raporları münasebetiyle sözleri 84 

Gl. A. R. Artunkal (Manisa) - Bilû
mum Askerî Malûllerin Terfihi hakkında
ki Kanunun 11 nci maddesine bağlı cetvele 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun münase
betiyle sözleri 630,631 

•— Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 124 

— Ordu İç Hizmet Kanunun 66 neı 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun münasebetiyle sözleri 430 

H. F. Ataç (Gümüşane) - Belediye Ge
lirleri Kanununun 37 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 51 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair olan Kanun münasebe
tiyle sözleri 29 ,̂2Dfi 
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— Binbaşı Bilâl eşi Hikmet Ate§yavuz 
hakkındaki Geçici Dilekçe ve Mülî Savun
ma Komisyonları caporlam münasebetiyle 
sözleri 87,88 

— Türkiye Gttmimriyeti Zim&t-Bmifeam 
Kanununun 5 nei maddesinin d*#igt«fMme-

C. Baban (İstanbul) - Kendi Milletve
killiği Dokunulmazlığının kaldırılmasının 
Dönem sonuna bırakılmasına dair karma 
komisyon raporu münasebetiyle sözleri 78,75 

t H. Baltacıoğlu (Kırşehir) - Avrupa 
Konseyinin kurulması hakkında imzalan
mış olan Statünün onanmasına dair Kanun 
müımsebetiyle sözleri 185,190 

— 1949 Bütçe Kanununa bağlı bâzı 
cetvellerde değişiklik yapılması ve bu 
kanuna bası maddeler eklenmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 53o 

T. Bangııoğlu (Millî Eğitim Bakanı) -
Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'-
m, dilimize yabancı gelen uydurma ke
limelere okul kitaplarında yer verilmesi
ne bundan sonra da devam edilip edilmi-
yeeeği hakkındaki sorusuna cevabı 76,77 

— Köy enstitüsü mezunu--öğretmenler
le köy sağlık memurlarının geçimlerini 
düzenlemek üzere 3803; 4274 ve 4459 sa
yılı kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri 365,t66,367,47O,473,480, 

481,482,485 
C. S. Barlas (Devlet Bakanı) - Bilû

mum Askerî Malûllerin Terfihi hakkın
daki Kanunun 11 nei maddesine bağlı 
cetvele bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
Münasebetiyle sözleri 631 

— Manisa Milletvekili Yunus Muam
mer Alateant'ın, tütünlere teeoiiian rfiĵ at-
larla % 5 lerden biriken 30 makymı lira
nın durumu ve hangi bölge tütüalermin 
kalite itibariyle düşük olduğu ve bu yıl-
ki rekoltenin tahmini miktarı hakkında
ki sorusuna cevabı 4(51 

S. Batnr (Sinob) - 1949 Bütçe Kanu-

si hakkındaki Kanan münasebetiyle söz
leri 23,31,35 

K. Aydar (İsparta) - Tapu Kanununun 
15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun teklifinin Bayındırlık Komisyo
nuna verilmesine dair sözleri 301 

nuna bağlı bâzı cetvellerde değişiklik ya
pılması ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri. 533,547 

Dr. K. Bayizit (Sağdık ve Sosyal Yar
dım Bakanı) - Bilûmum Askerî Malûlle
rin Terfihi hakkındaki. Kanunun 11 nei 
maddesine bağlı cetvele bir fıkra eklen
mesine dair Kanun münasebetiyle sözle
ri. 566,567,568,509,572 

— Koy enstitüsü mezunu öğretmenler
le koy sağlık memurlarının geçimlerini 
düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sa
yılı kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri. 471 

H. O. Bekata (Ankara) - Köy enstitü
sü mezunu öğretmenlerle köy »ağlık me
murlarının geçimlerini düzenlemek üzere 
3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 
5129 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 362, 

363,472 
A. Jt, B«kman (Ankara) - Bilumum 

Askerî Malûllerin Terfihi Mktaudaki Ka
nunun 11 nei maddesine bağlı cetvele bir 
fıkra eklenmesiaıe dair Kanun »LÜnasefce-
tiyle gözleri. 568£74},573 

M. K. Bora» (Mardin) - Mâkimi-er Ka
nununun bâzı madde^rinin de^tirümesi 
ve iki geçici madde eklenmesi hafekındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri. İM, 128435 

Dr. F. g. BüBge («Mâmrök -«* TtM 
Bakam) - I*parto ve İspirtolu telsiler 
inhisarı iakkifidaki 4250 sayri* Kasnöun 
bâzı maddeleri ile ayni kanunun 46^-sa
yılı Kaaunla didiştirilen 21 nei maddesi-

B 
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nin değiştirilmesine dair Kamın münase
betiyle şöaleri İSM^I 

-*-• Manisa Milletvekili Yunus Muam
mer Alefeant-Hi, tüttoilere konulan fiyat-
larla -$/o 5 tesden biriken 30 mtryoıı liranın 

durumu ve haagi Mlge tiktüaleri^în kali-
ite itttferlyle düşük olduğu ve bu yıtfri 
rekoltenin tahmini miktarı hakkındaki 

.sorusuna cevabı 457^461 

Z. J5. 0««aroğlu (Tekirdağ) - Kuraklık 
yüzümden hâj^iftlarıtH yok bahasına sat
maklarla», çtftçiletitt durumuna dair olan 
sorusu mtiı^sebettyifr-s^leri 5 

K. Coşkunogiu (Manisa) - Hâkimler 
Kanununun Mzı maddelerini» değiştiril
mesi ve î iki gşfiei madde eklenmesi hak
kındaki Kanun raüııasebetiyfe sözleri 6&1Ö1, 

Iö€,ma231124,125,r^l27f128f130,ia2, 
13fi,13844^42^18,2f3 

— Hukuk Usulü Muhak£aBifil*n hakkııı-
tfdâki 1086 sayılı Kanunun 81 ve .427 aei 
macldeleriyk» nyni kanunim 2>QÛ6 jsayıh 
Kanunla ckği^tirilraiş alını-8 ve 433 JI«Ü 
maddeleti'inm degistiriinifisine dair olan 
kanun münastbt^iyle sizleri 282 

H. Şakır (MillıAvujıma Bakanı) - Bize 
Milletvekili ©r. Fahri Kurtuluş hin, askerî 
fuçakîkaaâia»! üe asken pilşilarm yetişti-
rümmâ Y& askerî uçak ra.erk«glermin du
rumu hakkındaki sorusuna eevabı 

— ¥ a a Milietvefcüi Mmâ££er Koçak '-
in, Bftfkalfe'deki birliklerin erzak ve eşya 

275 

nakliyatına dair sorusuna cevabı M2 
A A . Çmar (-Bur*») - Köy enetiîüsü 

mozutm öği-etmenLe^le köy sağlık mgmu? -
] anmn geçkeierini düzenlemek üz^re 3803, 
4274 ve 4459 sayıiı kAaunlapa ek &129 

HsayıhKanunda dtğişiklik yapılması hak
kındaki Ktamıii nifliâöaefeetiyle sözleri 346.367 

S, Day (Trabaosı) - Belediye Gelirleri 
&anwmnun (37) nei m«dd*sdmn değişti
rilmesine ve 5 1 nci maddasi&e (bir fıkra 
eklenmesine dair olan Kanun •münase'be* 
tiyle sözleri , ' • " - . 2̂04 

V. Dicleli (Ekonomi ve Ticaret Baka
nı) - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, hayat pahalılığı için alman önle
yici tedfbirler ve hamur ekmek çıkaran fı
rınlar hakkındaki sorusuna eevalbı 254,260,264 

— •^ki^a« . Milletvekili ̂ a K m n Ce-
saroğlu 'ıran,ıkarakUk y«şftaılett %ayv«n-

nn dı^umunfi dair <ilaıı »»uauna oevafbı 5 

— Türkiye Cu»^ı^ye4i^iı*a^ Haiika-
HI Kanmmaun 5 .aei maddesinin dağiçiiril-
n-uîsi hakkındaki K-ftiuın ıaikıaaefeetiyie 

isözleri 29,38 
Dr. B. A. Bü^Kt ^ i * ^ r ttfckiaier 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 99,100,105 

— İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bazı 
ınaddeltridleiîyiUıkaBununAŞft&iayrîaJCa-
nunla djjğ£|tiıtte» 31 n«i maddecinin de-
giştirilmesâae dair Kaaun f ısiiaftsefee^iyk 
sözleri 
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H. Dinçer (Afyon Karahisar) - 1949 

BtÜçeftKauıınuna bağlı bâzı cetvellerde de
ğişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 535 

— Hâkimler Kanununun bâzı maddele- * 
ritıiıı değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle 
sözleri 65 
E. Dizdar (Giresun) - 1949 Bütçe. Kanu

nuna bağlı bâzı cetvellerde değişiklik ya
pılması ve bu Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi 'hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri 584 

H. Dolunay (Çankırı) - Bilûmum As
kerî Malûllerin Terfihi hakkındaki Kanu
nun 11 nci maddesine bağlı cetvele bir fık
ra eklenmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 571 

C. Dursunoğlu (Erzurum) - 1949 Bütçe 
Kanununa bağlı bâzı cetvellerde değişik
lik yapılması ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 534 

CH. E. Durukan (Hatay) - Askerî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hak
kındaki 3575 sayılı Kanuna ek Kanun ta
sarısının öncelik ve yeğlikle görüşülmesi
ne dair .sözleri 419 

— Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi 
hakkındaki 551 sayılı Kanuna bağlı emraz 
cetveline bir madde eklenmesine dair olan 
Kanun teklifinin Millî Savunma Komisyo
nuna yerilmesine mütedair sözleri. 299 

— Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi 
hakkındaki Kanunun 11 nci maddesine 
bağlı cetvele bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 468,469,567, 

569,570,571,572 
— Binbaşı Bilâl eşi Hikmet Ateşyavnz 

Sayfa 
hakkındaki Geçici Dilekçe ve Millî Savun
ma Komisyonları raporları münasebetiyle 
sözleri ' 82,85,86 

— Ordu İç Hizmet Kanununun 66 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun münasebetiyle sözleri 310,4:50 

— Ordu kıyafet ve alâmetlerinin ilti
basa yer verecek şekilde benzerlerinin gi
yilmesinin ve takılmasının yasaklığı hak
kındaki Kanun tasarısı münasebetiyle söz
leri 303,304,305,306 

F. F. Düşünsel (Bingöl) - Avrupa Kon
seyinin kurulması hakkımla imzalanmış 
olan Statünün onanmasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 182 

— 1757 sayılı Kanunun birinci madde
sini a tadili hakkındaki 2507 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin son fıkrasının yo
rumlanmasına dair olan raporun güdeme 
alınıp müzakere edilmesine mütedair söz
leri 644 

— Hukuk Usulü Muhakemeleri hak
kındaki 1086 sayılı Kanunun 81 ve 427 nci 
maddeleriyle aynı kanunun 2606 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 8 ve 433 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair olan Kanun 
münasebetiyle sözleri 150,155,158, 

159,282,283 
— Köy enstitüsü mezunu öğretmenler

le köy sağlık memurlarının geçimlerini dü
zenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı 
Kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması hakkındaki Kanun müna-
s-ebetiylc sözleri 431 

— Ordu îç Hizmet Kanununun GQ nci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan ka
nun münasebetiyle sözlei 308,428,429 

—• Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 23 

1. Eker (Çorum) - Köy Enstitüsü Me
zunu Öğretmenlerle Köy Sağlık Memur
larının geçimlerini düzenlemek üzere 3803, 
4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sa

yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
daki Kanım münasebetiyle sözleri 478 

N. Erdem (Muğla) - Binbaşı Bilâl eşi 
Hikmet Ateşyavnz hakkındaki Geçici Di-
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lekçe ve Millî Savunma Komisyonları- ra
porları münasebetiyle sözleri 86 

— Hâkimler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri. "62,123,126,128,134 

— Hukuk Usulü Muhakemeleri hak-
* kındaki 1086 sayılı .Kanunun 81 ve 427 
nci maddeleriyle ayni kanunun 2606 sa
yılı Kânunla değiştirilmiş olan 8 ve 433 
neü maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan kanun münaseebtiyle sözleri 149,150,152, 

* ; • • - - 154 
E. H. Ergun (Ankara) - Hâkimler Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve iki geçici madde eklenmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri 99 

— Hukuk Usulü Muhakemeleri hak
kındaki 1086 sayılı Kanunun 81 ve 427 nei 
maddeleriyle ayni kanunun 2606 sayılı 
Kanunla ^değiştirilmiş olan 8 ve 433 neü 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
Kanun münasebetiyle sözleri 146,149,151,152, 

153,154,170,172,173,282,283 
— Ordu kıyafet ve alâmetlerinin ilti

basa yer verecek şekilde benzerlerinin gi
yilmesinin ve takılmasının yasaklığı hak
kındaki Kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 303,306 

N. Erim (Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı) - Afyon Karahisar Milletve
kili Gl. Sadık Aldoğan'm Denizli Millet
vekili Reşad Aydınlı tarafından vukubu-
lan ihbar üzerine, evinde yapılan arama 
hakkındaki sorusuna cevabı 54 

:— Milletvekilleri Seçimi Kanun tasa-

Dr. N. P*kaçiHi (İstanbul) - Hastalık 
ve An slık Sigorta»! Kanunu münasebetiyle 
sözleri 433 

S. A. Feyzioğlu (Kayseri) - BUûmum 
Askerî Malûllerin Terfihi hakkındaki Ka
nunun 11 rpei maddasine bağlı cetvele bir 
fıkra eklenmesine dair Kenan münasebe
tiyle sözleri 565,566,567,571,572 

Sayfa 
rtsmın -görüşülmesi işin gefiei."bir komis
yon kurulmasına dair sözleri 330 
3 — Seyhan: MiUetyekiK Sinan Tekelioğ* 

llı'nun, Adalet eihazı ile Mütetvekilliği 
dokunulmazlığı ve ara seçimleri* hakkın
daki sorusuna cevabı 7,9 
i F. Erimçağ (Edirne) - Hastalık ve 

Analık Sigortası Kanunu münasebetiyle 
gözleri- 441,^43. 

M. Eriş (Ankara) - 1949 Bütçe Kanu
nuna bağlı bâzı cetvellerde değişiklik ya
pılması ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri * 533,539,543,544 
i E. Erişirgil (içişleri Bakanı) - Bitlis 
Milletvekili Ziya Geboloğlu'nun, yasak 
bölge haline sokulmuş olan Mutki İlcesine 
bağlı dört köy hakkındaki sorusuna ce
vabı ' 4 6 3 

— Elâzığ Milletvekili Fahri Karaka-
ya'nm Keban lleesi merkezinde gümüşlü 
kurşun madenini işletmek üzere kurulan 
fabrikanın durumuna dair olan sorusuna 
cevabı 344,346 

— Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
JTüregir'in, İsviçre 'de ölen Abbas Hilmi 
paşanın dış memleketlerdeki hukuki duru-

, jjnu ile intikal eden emvalinden ahnaeak 
feraset Vergisine dair olan sorusu mü
nasebetiyle cevabı 339,343 

— Van Milletvekili Muzaffer Koçak'-
in, İran sınırında yapılmakta olan soygun
culuk ve talanın önlenmesi için ne gibi 
İedbirler alındığına dair olan sorusuna 
Cevabı 212 

Fi 
— Hâkimler Kanununun bâzı maddele-

Hnin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
^sözleri :lr 225 

— Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkın
daki 1086 sayılı Kanunun, §1 ve 427 nci 
^maddeleriyle ayni kanunun 2606 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 8 ve 433 neü mad.-
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delerlakt değiş^rilitte^İBe d*ir ol«m Ktittan 
mttöasebetiyle sözleri 1^,150,153,157 

— M l î Korunma Kanununun 4648 sa
yılı KaHtatfo değ i r i l en 21, 38 ve 69 nci 
maddeleı*^^41^flayTİı;Kftn:nııia defiftsrk 
len 25 nci maddesinin yonımlanmmsin^ da
ir olan öneife îlegeçiet koalisyon raptru 
münaso^etlykf 8dBİ*ri 425/426 

A. ttrait (Erzincan) - Binbaşı Bilâl eşi 
Hikmet Ateşyavuîf hakkındaki Geçici Bi
lekçe ve Mİlîî Stfvunma Komisyonları ra
porları münasebetiyle sözlefi 85 

— Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler-

Sayfa 
le Köy Sağlık memurlarının geçimlerini 
düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sa
yılı Kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda d«r 
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanan mü
nasebetiyle sözleri 366 

Dr. H. Fırat (Malatya) - Bilûmum As
kerî Malûllerin Terfihi hakkındaki Kanu
nun 11 nei maddesine bağlı cetvele bir iık-
ra eklenmelime dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 569,57^630 

— Tababet ve Şuabatı sanatlarınla tar
zı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 193 

Z. Geboloğlu (Bitlis) - Bitlis Orman 
İşletmesinin durumu hakkındaki sorusu 
münasebetiyle sözleri 422,423 

— Yasak bölge haline konulmuş olan 
Mutki ilcesine bağlı dört köy hakkındaki 
sorusu münasebetiyle sözleri 464 

Ş. tfihisHay (Barbatam) - 1949 Bütçe 
Kanununa* bağhb&aı eetbelîerdfe değişik
lik y&pAtteteı ve btt kanttna bâzı m«Jde-
ler ekletmesi haklffittlaltî kânun münase

betiyle sözleri 539,547 
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nun, Emekli Kanununun 39 neu 
maddesinin (B) fıkrasının uygulanma 
şekli hakkında sorusuna cevabı 264 

K. Gündeş (Kayseri) Siirt Milletvekili 
Btem İzzet Beniee'nin, Milletvekilliği do-
kunulmajslığınm kaldırılmasınm Dönem so
nuna bırakılmasına dair Karma Komis
yon raporu münasebetiyle sözleri 

H. I3J*MÇortWR) - Hustftkk ve Ana
lık Sigortası Kanunu münasebetiyle söz
leri 433,443 

— Köy Enstitüsü mezunu öğretmen
lerle köy sağlık memurlarının geçimlerini 
düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı 
kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan l*«n*&n min«ae-
betiyle~s8ztt¥i 

— Ö^öu tayafet v«-«Ift&e**€f*inüi ilti-
yer verece}? şekilde benzerlerindi 

giyilmesinin ve takılmasının y&saklği hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle:: site
leri 304 

Dr. S. Irmak (Konya) - Avrupa Kon
seyinin kurulması hakkında imzalanmış 
olan Statünün onanmasına dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 180 

— Tababet ve Şuabatı sanatiftnntn tar
zı icrasına dair ol«n 1219 sayılı Kainuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun müîisseliertiyle söglsri 326 
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Ş. îbrahimhakkıoğlu (Erzurum) - Hâ
kimler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 217 

— Ordu kıyafet ve alâmetlerinin ilti
basa yer verecek şekilde benzerlerinin 

P. Ealfagil (Biyarbalar) - Hakimler 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 136,138 

R. Karadeniz (Trabzon) - C. H. P. 
Meclis .Chmpunuri açık toplantılarının bi
rinde, Karadeniz halkının geçim durumu 
hakkındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığına 
dâir açıklaması 238 

H. Karagülle (Konya) - Avrupa Kon
seyinin kurulması hakkında imzalanmış . 
olan statünün onanmasına dair Karnın 
münasebetiyle sözleri 188 

— Belediye gelirleri Kanununun 37 
nci maddesinin değiştidilmesine ve 51 nci 
maddesine bir fıkra ekllenmesine dair olan 
Kanun münasebetiyle sözleri 294 

— Binbaşı Bilâl eşi Hikmet Ateşyavuz 
hakkındaki Geçici Döekçe ve Millî Sa
vunma Komisyonları raporları münasebe
tiyle sözleri 84,85,86,88,89 

— Hâkimler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri *•. - 66,97,98 

— Siird MilletTekili Etem İızet Be
nice'nin, MüL*tvekilIi|ri dokunulmazlığı
nın kaldırılmasının Dönem- somma bırakıl
masına dair Karma Komisyâfc raporu mü
nasebetiyle sözleri 89,90 

P. Karakaya (Elazığ) - Hâkimler Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
Kamın münasebetiyle sözleri 123,130,137 

—"• Keban îicesi merkezinde gümüşlü 
kurşun m a t e m i işletmek üzere fenfüİam 

giyilmesinin ve takümasınnı^yasakdığı hak
kındaki Kanun tasarısı münasebetiyle' 
sözleri 905 

Dr. K. idil (Maras) - Hastalık ve Ana
lık Sigortası Kanunu münasebetiyle söz
leri 435 

fabrikanın durumuna dair olan sorusn 
münasebetiyle sözleri 345,347 

— Köy enstitüsü mezunu göğretmenler-
le Köy Sağlık memurlarının geçimlerini dü
zenlemek üzere 3803, 4247 ve 4459 sayılı Ka
nunlara ek 5129 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri 475 

OL V. Kocagüney (Erzurum) - Ordu 
kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa yer vere
cek şekilde benzerlerinin giyilmesinin ve 
ve takılmasının yasakhğı hakkındaki Ka
nun tasarısı münasebetiyle sözleri 302 

— Yolluk Kanununda bir değişiklik 
yapılıp yapılmıyacağma dair olan s»rusu 
nünaseebtiyle sözleri 279 

M. Koçak (Van) - Başkaledeki Birlik
lerin erzak ve eşya nakliyatına dair olan 
sorusu münasebetiyle sözleri 212 

--- İran sınırında yapılmakta olan soy
gunculuk ve talanın önlenmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair olan sorusu mü-
•Bİasebetiyle sözleri 213 

S. Koçak (Zonguldak) - Hastalık ve 
Analık Sigortası Kanunu -müıaaetetiyfe 
sözleri 639ç§4& 

A. Keniık (Bursa) - Belediye (Mirleri 
1 KarraniBRin ^ 7 ) nci maddişBıiii ̂ değiştml-
meşine ve 51 nciapşaddesine bir fıkra ek
lenmesine dair olan Kanun münasebetiyle 
sözleri 287,288,297 

i .• O. N. Koni (İstanbul) - Hâkimler Ka
nununun bâzı maddelerinin, değiştirilmesi 
ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözksri 93,9^,^,505^106 

— Teötyfe Teşkilâtına dak olan 1231 

K 
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sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanunla deği
şen 3 ncü maddesi ile 1221 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri 173,177 

Dr. Â. Koksal (îçel) - Binbaşı Bilâl eşi 
Hikmet Ateşyavuz hakkındaki Geçici Di
lekçe ve Millî Savunma Komisyonları ra
porları münasebetiyle sözleri 82 

S. Koksal (İsparta) - Bilûmum Askerî 
malûllerin Terfihi hakkındaki Kanunun 
11 nci maddesine bağlı cetvele 'bir fıkra ek
lenmesine dair Kanun münasebetiyle söz
leri 572,632 

— Köy Enstitü mezunu öğretmenlerle 
Köy Sağlık memurlarının geçimlerini dü
zeltmek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı 
kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri 350 

P. Kurdoğlu (Manisa) - Amerika'nın 
bâzı memleketler tütünlerine % 50 tarife 
tenzilâtı tatbik edeceği ve Türkiye'nin 
bundan faydalanamıyaeağı şayiası hak
kındaki sorusu münasebetiyle sözleri 13,14,15 

— Avrupa Konseyinin kurulması hak-

8ayfa 

380 

276 

kında imzalanmış olan Statünün Onanma
sına dair Kanun münasebetiyle sözleri 

Dr. F. Kurtuluş (Rize) - Askerî Uçak 
kazaları ile askerî pilotların yetiştiril
mesi ve askerî uçak merkezlerinin durumu 
hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri 

— Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi 
hakkındaki Kanunun 11 nci maddesine 
bağlı cetvele bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 630,631,632 

— Metruk emlâkten Matosyan Matba
asının kiralanma ve satılma işlemleri hak
kındaki sorusu münasebetiyle sözleri 243,252 

— Ordu îç Hizmet Kanununun 66 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun münasebetiyle sözleri 

S. Kurutluoğlu (Kırşehir) - İspirto ve 
İspirtolu içkiler İnhisarı hakkındaki 4250 
sayılı Kanunun bâzı maddeleri ile aynı 
kanunun 4658 sayılı Kanunla değiştirilen 
21 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, bir sorusu dolayısiyle kullandığı 
bâzı kelimelerin tavzihine dair sözleri 

309 

20 

259 

Ş. Lâcin (Afyon Karahisar) - Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 

5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri 25 

M 
Dr. A. Melek (Gazianteb) - Avrupa 

Konseyinin kurulması hakkında imzalan
mış olan statünün onanmasına dair Ka
nun münasebetiyle sözleri 187,188 

— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 226 

Â. Oğuz (Eskişehir) - Avrupa Konseyi
nin kurulması hakkında imzalanmış olan 
Statünün onanmasına dair Kanun münase

betiyle sözleri 
— Hâkimler Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek« 

188 
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lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 99 

î. Olgun (Yozgad) - Belediye Gelirleri 
Kanununun (37) nci maddesinin değişti
rilmesine ve 51 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan Kanun münasebetiy
le sözleri 289 

— Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nu münasebetiyle sözleri 435,440,444,446,634, 

635,637 
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka

sı Kanununun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle söz
leri 27 

H. Oral (Denizli)' - Hastalık ve Analık 
Sigorta Kanunu münasebetiyle sözleri 437, 

439,440,442,443,444,446,448,449,450 
— Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkın

daki 1086 sayılı Kanunun 81 ve 427 nci 
maddeleriyle ayni kanunun 2606 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 8 ve 433 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun münasebetiyle sözleri 171 

— Ordu İç Hizmet Kanununun 66 nci 

Sayfa 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun münasebetiyle sözleri 307,427 

— Ordu kıyafet ve alâmetlerinin ilti
basa yer verecek şekilde benzerlerinin gi
yilmesinin ve takılmasının yasaklığı hak
kındaki Kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 301 

0. Oral (Tanın Bakanı) - Bitlis Millet
vekili Ziya Geboloğlu'nun, Bitlis Orman 
İşletmelerinin durumu hakkındaki sorusu
na cevabı 421,423 

— Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 
Cezaroğlu'nun, kuraklık yüzünden hayvan
larını yok pahasına satmakta olan çiftçi
lerin durumuna dair olan sorusuna ceva
bı 5 

Z. Orbon (Kars) - Bilûmum Askerî Ma
lûllerin Terfihi hakkındaki Kanunun 11 
nci maddesine bağlı cetvele bir fıkra ek
lenmesine dair Kanun münasebetiyle söz
leri 568 

O. S. Orhon (Zonguldak) - Hastalık ve 
Analık Sigortası Kanunu münasebetiyle 
sözleri 436 

ö 
M. Ökmen (Ankara) - 1949 Bütçe Ka

nununa bağlı bâzı cetvellerde değişiklik 
yapılması ve (bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri 535 

— Ordu kıyafet ve alâmetlerinin ilti
basa yer verecek şekilde benzerlerinin gi
yilmesinin ve takılmasının yasaklığı hak
kındaki Kanun tasarısı münasebetiyle söz
leri 304 

K. C. öncel (Denizli) - İspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 
sayılı Kanunun bâzı maddeleri ile aynı 
Kanunun 4658 sayılı Kanunla değiştirilen 
21 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 18,19,21 

î. T. öngören (Elâzığ) - Avrupa Kon
seyinin kurulması hakkında imzalanmış 
olan Statünün onanmasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 186 

S. örgeevren (Balıkesir) - Hukuk Usu
lü Muhakemeleri hakkındaki 1086 sayılı 
Kanunun 81 ve 427 nci maddeleriyle aynı 
Kanunun 2606 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan 8 ve 433 ncü maddelerinin değiştiril
mesine dair olan Kanun münasebetiyle 
sözleri 151,157 

K. özçoban (Afyon Karahisar) - 1949 
Bütçe Kanununa bağlı bâzı cetvellerde de
ğişiklik yapılması ve bu Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 533,534,538,539,547 

— Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 126,127,129 

— Köy Enstitüsü mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık Memurlarının geçimlerini 
düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı 
kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda değişik-



— Köy Enstitüsü mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık Memurlarının geçimleri
ni düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 
sayılı kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 351,353,354,364,365,478, 

479,485 
— Polatlı Belediye Başkanı Hakkı 

Mumcuoğlu hakkındaki kesinleşen hük
mün infaz edilmemesi sebebine dair olan 
soruşa münasebetiyle sözleri 60,62 

R. özsoy (Kayseri) - Hâkimler Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
iki geçici madde eklenmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 96 

Sayfa 
lik yapılması hakkındaki Karnın münase
betiyle sözleri 357,474,479 

F. Öymen (Ankara) - Köy Enstitüsü 
mezunu öğretmenlerle Köy Sağlık Memur
larının geçimlerini düzenlemek üzere 3803, 
4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 476,484, 

485,486 
N. Özsan (Muğla) - Hâkimler Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve iki 
geçici madde eklenmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 66 

— Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nu münasebetiyle sözleri 431,439,440,442,446, 

449,450 

M. B. Para (Bursa) - Dilimize yabancı 
gelen uydurma kelimelere okul kitapla
rında yer verilmesine bundan sonra da de
vam edilip edilmiyeceği hakkındaki soru
su münasebetiyle sözleri 76 

H. Polatkan (Eskişehir) - Türkiye 
CumJhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
5 nci maddesinin değiştirilmesi (hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri 28,36 

N. Poröy (Tokad) - Belediye Gelirleri 
Kanununun (37) nci maddesinin değişti
rilmesine ve 51«nci maddesine flbir fıkra ek-

1 Sabuncu (Giresun) - Hastalık ve 
Analık Sigortası Kanunu münasebetiyle 
sözleri 635 

N. Sadak (Dışişleri Bakanı) - Avrupa 
Konseyinin kurulması hakkında imzalan
mış olan statünün onanmasına dair Ka
nun münasebetiyle sözleri 178,190 

— Manisa Milletvekili Faik Kurdioğlu'-
nun, Amerika'nın bâzı memleketler tütün
lerine % 60 'tarife tenzilâtı tatbik edeceği 

leiım esine dair olan Kanun 'münasebetiyle 
•sözleri 288 

A. Potuoğlu (Eskişehir) - 1949 Bütçe 
Kanununa Ibağlı bâzı cetvellerde değişik
lik yapılması ve Ibu kanuna Ibâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri '534,543,544,548 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı Kanununun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 26 

ve Türkiye'nin bundan faydalanamıyaca-
ğı şayiası (hakkındaki sorusuna cevabı 12,15 

— Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in, İsviçre'de ölen Ablbas Hilmi 
Paşanın dış memleketlerdeki hukuki duru
mu ile intikal eden emvalinden alınacak 
Veraset Vergisine dair olan sorusuna ce
vabı 337,342,343 

Dr. M. Sakaroğlu (Muğla) - Bilûmum 
Askerî Malûllerin Terfihi hakkındaki Ka-

P 

S 
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nunun • İİ nci maddesine =foağâı eetvele bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 566,571,630 

— Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nunu münasebetiyle sözleri 438,439 

— İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisa
rı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile aynı kanunun 4658 sayılı 
Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun münasebetiy
le sözleri 20 

—• Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı terasına dair ,olan 1219 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 194 

V. Sandal (Niğde) - Belediye Gelirleri 
Kanununun (37) nci maddesinin-değiştiril 
meşine ve 51 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair olan kanun münasebetiyle 
sözleri ' 291,296 

E. Saaak (Eskişehir) -Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 24 

Dr. A. H. Selgil (Ankara) - Bilûmum 
Askerî Malûllerin Terfihi hakkındaki Ka-

* »nunun 11 nci maddesine bağlı cetvele bir 
fıkra eklenmesine dair konun münasebe
tiyle sö&Leri 631 

—Ordu İç Hizmet;Kanununum 66 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair. olan ka
nun münasebetiyle sözleri 429,430 

F. Sirmea (Adalet Bakanı) . Afyon Ka-
rahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'm, 
"Denizli Milletvekili Seşad Aydınlı tara
fından vukubulan ihbar üzerine evinde 
yapılan arama hakkındaki sorusuna ee-
vebı 52,54 

— Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 103,121,126,131,133,138, 

141,143,225 
— Hukuk Usulü Muhakemeleri bakkal

daki 1086 sayılı Kanunun 81 ve 427 nei 
maddeleriyle aynı kanunun 2606 sayılı 
Kamınla değiştirilmiş, olan 8 ve 433 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair- olan 
Jşanun münasebetiyle sözleri 145,147^159 

4»W* 
— Muğla-ıMiüfilv«ki3irî>îuri ĞetâBt'ın, 

Polatlı Belediye Başkanı Haldaı^£ra»eu-
oğlu hakkındaki kesinleşen- hükmün1 infaz 
edilmemesi sebebine dair olan seraaana 
cevabı 58,61 

— 12 nci Birleşimde geçen bâzı tartış
maların tahrif edildiği hakkında Seyhan 
Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun itiraz
larına dair sözleri 119 

— Seyhan Milletvekili Sinan ii^k^ioğ
lu 'nuıı, Adalet cihara ile MilktvskiSiği do
kunulmazlığa ve ara s«çimleri hakkındaki 
sofusuna cevabı «9,110^11 

— Temyîü Tesîülâtma dair olan 1221 
sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanunla deği
şen 3 ncü maddesi ile 1221 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 175 

E. Ş. Sirer (Çalışma Bakanı) - Hastalık 
ve Analık Sigortası Kânunu münasebetiyle 
sözleri 440,445,446,634r635,636, 

/63T,638,639 
— Köy enstitüsü mezunu öğretmenler

le köy sağlık memurlarının gezimlerini 
düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459.sayılı 
kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda değişik 
lik yapılması hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 353,354 

1 R. Soyer (Niğde) - Hukuk Usulü 
Muhakemeleri hakkındaki 1086.sayılır Ka
nunun 81 ve. 427 nci maddjeleryile .ayni 
kanunun 2606 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan 8 ve 433 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair- olan IÇanun münasebfrfciyle 
sözleri. 148 

— Köy enstitüsü m?e^önu»öğr«âmeliler
le köy sağlık memu l̂a ı̂njLn .ff^imlerkri dü-
zenlemfk m^ree-3803, ^4214 re 445$; sayılı 
kanunlara ek 5129 saydı.-Kaamnda deği
şiklik yapılması hakkındaki "Kanun mü-
nasebertâyle sözleri. #. »476 

Ej«oyu^<ıMwaş) - K©y ensttitÜMİ me
zunu »öğretttteffliearie koy sağlık memurları* 
nın gBçimlermi «Hfceıılenıek üzere '38&3, 
4274: ve 4450 tsaytir*kanunlara ek-§129 sa
yılı Kaaunda değişâtliK yapılması hak
kındaki Eaaaun münasebetiyle 'Börferi. 359 

361,362,363,470,472,47?j4Sf?4«lj483 



- â â -
Sayfa 

— Maraş, Pazarcık ve Besni bölgelerin
deki bataklığın ne zaman kurutulmaya 
başlanacağına dair olan sorusu münasebe
tiyle sözleri. 343 

H. Şarlan (Ordu) * Binbaşı Bilâl eşi 
Hikmet Ateşyavuz hakkındaki Geçici Di
lekçe ve Millî Savunma komisyonları ra
porları münasebetiyle sözleri. 83,87 

— Hukuk Usulü Muhakemeleri hak-

A. Tahtakılıç (Kütahya) - Avrupa 
Konseyinin kurulması hakkında imzalan
mış olan Statünün onanmasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 184,188,189 

— Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri 68,69 

— Kamutay toplantısı devam ederken 
komisyonların çalışmalarına dair sözleri 330, 

331:332 
— Milletvekilleri Seçimi Kanun tasa

rısının geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair olan teklif münasebetiyle sözle
ri 331 

— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 226 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 5 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri . 31,33,34,35 

M. E. Tarakçıoğlu (Trabzon) - Köy 
Enstitüsü Mezunu öğretmenlerle Köy 
Sağlık Memurlarının geçimlerini düzen
lemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı ka
nunlara ek 5129 saynı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri. 354,484 

Sayfa 
— Türkiye Cumhuriyet Ziraat Ban

kası Kanununun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri. 2# 

kındaki 1086 sayılı Kanunun 81 ve 427 
nci maddeleriyle ayni kanunun 2606 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş olan 8 ve 433 
ncü maddelerin değiştirilmesine dair olan 
Kanun münasebetiyle sözleri. 356 

T. Taşkıran (Kara) - Hastalık ve Ana
lık Sigortası Kanunu münasebetiyle söz
leri 446 

— Ordu Kıyafet ve Alâmetlerinin il
tibasa yer verecek şekilde benzerlerinin 
giyilmesinin ve takılmasının yasaklığı 
hakkındaki Kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 305 

E. Tekeli (Urfa) - Millî Korunma Ka
nununun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 
21, 38 ve 65 nci maddeleriyle 4180 sayılı 
Kanunla değiştirilen 25 nci maddesinin 
yorumlanmasına dair olan önerge ile ge
çici komisyon raporu münasebetiyle söz
leri 425 

S. Tekelioğlu (Seyhan) - Adalet cihazı 
ile Milletvekilliği dokunulmazlığı ve ara 
seçimleri hakkındaki sorusu münasebetiy
le sözleri 7,8,10,11 

— Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi 
hakkındaki Kanunun 11 nci maddesine 
bağlı cetvele bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle seferi 469,470,566,568 

— Binbaşı Bilâl eşi Hikmet Ateşyavuz 
hakkındaki Geçici Dilekçe ve Millî Savun
ma Komisyonları raporları münasebetiyle 
sözleri 80 

— 1331 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
nin yorum talebi ile metruk emval hak
kındaki sorusu münasebetiyle sözleri 237,239 
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— Birinci Dönem Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin teşekkülünden evvel Millî 
Mücadeleye katılarak fedakârlıkları seb-
keden Müdaf aai Hukuk Merkez Heyeti 
Başkan ve üyeleri ile Milis Subaylara ve 
bu kuvvetlere komuta edip emekliye ay
rılmış bulunan Muvazzaf subaylara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
Kanun teklifi münasebetiyle sözleri 15,17 

— Emekli Kanununun 39 ncu maddesi
nin (B) fıkrasının uygulanma şekli ile; 

Hayat bahalılığı için alınan önle
yici tedbirler ve hamur ekmek çıkaran fı
rınlar hakkındaki sorusu münasebetiyle 
sözleri 256,258,259.262,264 

—- Hâkimler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri 68 

— Köy Enstitüsü mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık Memurlarının geçimleri
ni düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sa
yılı kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü-

H. Ulusoy (Niğde) - Hastalık ve Ana
lık Sigortası Kanunu münasebetiyle söz
leri 443 

— Köy Enstitüsü mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık Memurlarının geçimleri
ni düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sa
yılı kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü-
münasebetiyle sözleri 356,475,479,484,485 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 27 

Dr. P. Umay (Kırklareli) - Hastalık ve 
Analık Sigortası Kanunu münasebetiyle 

nasebetiyl© sözleri 482 
•—- 12 nci Birleşimde Adalet Bakanı 

Fuşd Sirmen'le kendisi arasında geçen tar
tışmaların ta'hrif edildiğine dair sözleri 119:120 

Iİ. H. Tigrel (Diyarbakır) - Bankaların, 
mevduatı artırmak için, başvurdukları pi
yango usulü hakkındaki sorusu münasebe-
tiyel sözleri . 5 7 

— Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi 
hakkındaki Kanunun 11 nci maddesine 
bağlı cetvele bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 630,632 

— Ordu îç Hizmet Kanununun 66 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun münasebetiyle sözleri 430 

P. Tiritoğlu (Balıkesir) - Belediye Ge
lirleri Kanununun (37) nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 51 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair olan Kanun münasebe
tiyle sözleri 293,296,298 

Gl. F. Tirkeş (Sivas) - Binbaşı Bilâl eşi 
Hikmet Ateşyavuz hakkındaki Geçici Di
lekçe ve Millî Savunma Komisyonları ra
porları münasebetiyle sözleri 87 

sözleri 437,438,444 
F. Uslu (Manisa) • Avrupa Konseyinin 

kurulması hakkında imzalanmış olan Sta
tünün onanmasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 189 

— Hâkimler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sizleri 137,138,139 

— Hukuk Usulü Muhakemeleri hak
kındaki 1086 sayılı Kanunun 81 ve 427 nci 
maddeleriyle aynı kanunun 2606 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 8 ve 433 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair olan Kanun 
münasebetiyle sözleri }5Ş 
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A. R^Şüsegfc <Seyhaa). -4598, 4620 ve 
46BIt ssyüı?kanunlarA ek Kanunimünasebe-
tiyle sözleri - 643 

— Bastalik ve Analık Sigprtagı Kann^ 
hu münasebetiyle iörz-leri 445y446 

— İsviçre'de ölen Abbas Hilmi Paşanın 
dış tnewİ£tketlerdeki hukuki ,• dumana» ile 

3«yf* 
intikal eden emvalinden alınacak Veraset 
Vergisine dair olan sorusu münasebetiyle 
sözleri 339,342,343,344 

S. Yürüten (îsiantral) - Metruk em
lâkten Matosyan Matbaasının kiralanma 
ve satılma işlemleri hakkındaki soru mü
nasebetiyle sözleri 252 

eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri 533^34,547 

z 
K. Zeytino'ğlu (Eskişehir) - 1949 Bütçe I 

Kanununa bağlı bâzı cetvellerde değişiklik I 
yapılma» ve bu kanuna bâzı maddeler 


