TOPLAim : 4

Domu : rw

» — «

T. B. M. M.
•

•

TUTANAK DERGİSİ

Cilt
23

"•'--Us/ '^
/...

.,••

"•

4 Ocak 1950 tarihli Yirmi beşinci Birleşimden
3C Ocak 1950 tarihli Otuz altıncı Birleşime kadar

B. M. M.
K i t a p i ı ğ}

E«- No. : .-^lI.Ö..r....4„?J:j

19 5 0

t

AaJsaı»
T. 1. M. M. BIMMITI

/ If- Cf

w • w »mm ı •

Fihrist
mmm

KANUNLAR
No.
Sayfa
5502 — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nunu
4:12
5503 — Bina yapımını Teşvik Kanununun
10 ncu maddesinin değiştirilmesine
dair Kanun
12
5504 — 4598, 4620 ve 4621 sayılı kanun
lara ek Kanun
14
5505 — Türkiye ile Çekoslovakya arasın
da imzalanan Ticaret ve ödeme an
laşmaları ile eklerinin onanması hak
kında Kanun
12,18,25,26:29
5506 — Türkiye Cumhuriyeti ile Batı Al
manya'nın Amerika Birleşik Devletletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız
Askerî hükümetleri arasında imzala
nan Ticaret Anlaşmasının ikinci mad
desinde mezkûr (A) ve (B) listeleri
yerine kaim olmak üzere yeniden tan
zim olunan ithalât ve ihracat listele
rine ait Anlaşma ile eki mektupların
onanmasına dair Kanun
12:13,18,25,
30:33
5507 — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg
Ekonomik Birliği arasında imzalanan
Ticaret Anlaşması ile Türkiye - Bel
çika ödeme Anlaşmasının yürürlük
sürelerinin uzatılması hakkında Ka
nun
13,18,25,3457
5508 — Türkiye - İtalya Ticaret Anlaş
masının 8 nci maddesindeki fesih ha
ber verme süresinin bir aya indiril
mesi hakkında Kanun
13:14,18,25, 38 Al
5509 — Türkiye Büyük Millet Meclisi
memurları teşkilâtı hakkında Kanun 14:
24,66:67
5510 — Holânda üzerine tanınan tiraj hak
kının kullanılma şeklini tâyin için
iûektup teatisi suretiyle yapılan An-

No.

Sayfa
laşmanm onanması hakkında Kanun
24:
25,25,67:68,70,96,101:104
5511 — Gördes kasabasının nakledileceği
Kocamutluk mevkiinde yapılacak mes
kenler hakkında Kanun
24,57,68:83,90,
96,105:108
5512 — Denizde Can Emniyetinin Korun
ması hakkında akdedilen Milletler
arası Sözleşmeye katılmamıza ve bu
sözleşmenin onanmasına dair Ka
nun
3,57,126,130,148,149:152
5513 — Türkiye ile Avusturya arasında
imzalanan Ticaret ve ödeme anlaş
maları ile Modüs Vivendinin onan
ması hakkında Kanun
57:58,126,130,148,
153:156
5514 — Türkiye ile Holânda arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme anlaşma
ları ile eklerinin onanması hakkında
Kanun
58,127,130,148,157:160
5515 — Türkiye - Finlandiya ödeme An
laşmasının 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi için yapılan Anlaşmanın
onanması hakkında Kanun
58,127,130,
148,161:164
5516 — Bataklıkların kurutulması ve
bundan elde edilecek topraklar hak
kında Kanun
110:111,180:189,209:212
5517 — İstanbul Üniversitesi Kuruluş
kadroları hakkındaki 5247 sayılı
Kanuna ek Kanun
111,190,212
5518 — îş Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında Kanun
167,212:
238,250:267,323:334
5519 — Tapu kayıtlarından hukuki kıy
metlerini kaybetmiş olanların tasfiye
si hakkındaki 1515 sayılı Kanuna ek
Kanun
208,267:270,334

aNo.
Sayfa
5520 — Tapu Kanununun 31 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun
208,270,
334:335
5521 — îş Mahkemeleri Kanunu
208,270,
290:306,397:401
5522 — Maarif Teşkilâtına dair olan 789
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ve

No.

Sayfa
5166 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı
cetvelin değiştirilmesi hakkında Ka
nun
240,335:339,401
5523 — Yargıçlar Kanununa ek 5017 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin kal
dırılmasına dair Kanun 208,240,339:340,
401

KARARLAR
1682 — Hatay tli Süveydiye Bucağının
Mağaracık Köyünden Reşitoğlu Ali
Diri'nin ölüm cezasına çarptırılması
hakkında
3,56
1683 — 87 nci Piyade Alayı Üçüncü Tabur
Karargâh erlerinden îsaoğlu Meh
met özdemir'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında
3,57
1684 — Fevkalâde hallerde haksız olarak

mal iktisap edenler hakkındaki 4237
sayılı Kanunun avukatlara şümulü
olup olmadığı, hakkında
64,130:148
1685 —- Ocak : Haziran
1949 aylarına
ait Sayıştay raporuna dair
167,290
1686 — Ankara Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi lisans öğretim ve imtihan yö
netmeliğinin geçici beşinci maddesi
hakkında
'
208,272,314

ÖNERGELER
Ağrı [Müştak Aktan]
1. — Dilekçe Komisyonunun 13 . I .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2836 sayılı Ka*rarın Kamutay'da görü
şülmesine dair (4/183)
208
Kayseri [Sait Azmi Feyzioğlu]
2. — Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2697 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/184)
208,272,310:314
3. — Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 . 1950
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2698
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine

dair (4/182)
167,272*314
Samsun [Naşit Fırat]
4. — Dilekçe Komisyonunun 13 . 1 .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2835 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/185)
354
Kocaeli [Sedad Pek]
1. — Fevkalâde Hallerde haksız olarak
mal iktisap edenler hakkındaki 4237 sayılı
Kanunun avukatlara da şümulü olup ol
madığının yorumlanmasına dair (4/136)
64,
130:148

RAPORLAR
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Denizli Milletvekili Reşad Aydın
lı ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı• nar'm, Tapu Kanununun 15 nci madde
sinin değiştirimesi
hakkındaki Kanun
teklifine dair (2/6)
110:111,180:189,209:212
2. — îş Mahkemeleri Kanunu tasarısı
hakkında (1/542)
208,270,290:306,397 :401
3. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Fevkalâde Hallerde haksız olarak mal
iktisap edenler hakkındaki 4237 sayılı
Kanunun avukatlara da şümulü olup ol

madığının yorumlanmasına dair önergesi
hakkında (4/136)
64,130:148
4. — 87 nci Piyade Alayı 3 ncü Tabur
Karargah erlerinden îsaoğlu Mahmut özdemir'in
ölüm cezasına
çarptırılması
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair
(3/329)
3,57
5. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim
încedayı'nm, tescil edilmiyen birleşmeler
le bunlardan doğan çocukların tesciline
ve gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız
olarak kaydına dair olan 4727 sayılı Ka-

8»yfa
mın hükmünün iki yıl daha uzatılması
hakkındaki Kanun teklifine dair (2/181) 362:
373
6. — Süveydiye'nin Mağaraeık Köyün
den Reşitoğlu Ali Dip'in ölüm cezasına
çarptırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/426)
3,56
7. — Tapu Kanununun 31 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta
sarısına dair (1/660)
208,270,334:335
8. — Tapu kayıtlarından hukuki kıy
metlerini kaybetmiş olanların* tasfiyesine
dair olan 1515 sayılı Kanuna ek Kanun ta
sarısı hakkında (1/661)
208,267:270,334
9. — Yargıçlar Kanununa ek 5017 sa
yılı Kanunun dördüncü maddesinin kaldı
rılmasına dair Kanun tasarısı hakkında
(1/674)
240,306,339:340,401
BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Denizli Milletvekili Reşad Aydın
lı ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'
ın, Tapu Kanununun 15 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifine
dair (2/6)
110:111,180:189,209:212
2. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri hakkındaki Kanun tasarısına
dair (1/565)
309
1. — Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu ve 7 arkadaşının, Gördes Kasabasının
nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yap
tırılacak binalar hakkındaki Kanun tek
lifine dair (2/151)
24,57,68:83,90,96,101,
105:108
BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI
1. —- Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1950 yılı Bü'fcçe Kanunu tasarısı hak
kında (1/620)
2. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı hak
kında (1/623)
3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı hakfcmda (1/625)
4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1950
yılı Bütçe Kanunu tasarısı hakkında
(1/626)
5. —. istanbul Üniversitesi Kuruluş

240

854

167

309

İajria
kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna
ek Kanun tasansı hakkınca (1/551) 111,190,212
6. — işletmeler Bakanlığı Kuruluş ve
Görevleri hakkındaki Kanun, tasarısına
dair (1/640)
396
7. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunun 2 nei maddesinin değiştirilmesi
ve bu Kanuna geçici maddeler eklenmesi
hakkında Kanun tasarısı ile Bingöl- Millet
vekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Maaş
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici
maddesine iki fıkra eklenmesine ve Bolu
Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunun geçici mad
desinin kaldırılmasına ve bundan doğacak
hakların tanınmasına ve Maaş Kanununa
ek 4379 sayılı Kanunun birinci maddesi»
nin değiştirilmesine ve geçici maddesi
nin kaldırılmasına ve bu Kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair Kanun teklifle- i
ri hakkında (1/460, 2/98, 131 ve 137) 272:273,
374:393
8. — Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'nun, Maarif Teşkilâtına
dair Kanunun 13 ncü maddesinin değiştitirilmesi hakkındaki Kanun teklifine dair
(2/31)
240,306,335:339,401
9. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri hakkındaki Kanun tasarısı- ,
na dair (1/565)
309
10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950
yılı Bütçe Kanunu tasarısı hakkında
(1/631)
208
1. — 4598, 4620 ve 4621 sayılı kanunlara ek Kanun tasarısı hakkında (1/644)
14
2 .— 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
hakkındaki 4448 sayılı Kanuna bağlı cet
velde değişiklik yapılmasına' dair Kanun
teklifi hakkında (2/129, 199) 14:18,18:24,66:67
3. —. Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu ve 7 arkadaşının, Gördes Kasabasının

Sayfa
üakledileeeği Kocamütlük mevkiinde yap
tırılacak 'binalar hakkındaki Kanun tekli
fine dair (2/151) 24,57,68:83,90,96,101,105:108
ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORLARI
1. — İş Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarı
sına dair (1/570)
167,212:238,250:267,328:334
2. — iş Mahkemeleri Kanunu tasarısı
hakkında (Mütalâa şeklinde) (1/542) 208,270,
290:306,397:401
1. — Hastalık Sigortası Kanunu tasa
rısı hakkında (1/611)
4:12
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU
1. — Federal Almanya Cumhuriyeti
bandıralı gemilerin Türk limanlarında ve
Türkiye Cumhuriyeti bandıralı gemilerin
Federal Almanya Cumhuriyeti limanla
rında «En ziyade müsaadeye mazhar mil
let» muamelesi görecekleri ' hususunda
teati olunan mektupların onanması hak
kındaki Kanun tasarısına dair (1/658)

396

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI
1. •— Kayseri Milletvekili Sait Azmi
Feyzioğlu'nun, Dilekçe
Komisyonunun
6 . I . 1950 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 2697 sayılı Kararın Kamutayda
görüşülmesine dair önergesi hakkında
(4/184)
272,310:314
2. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi
Feyzioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun
6 . 1 . 1950 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 2698 sayılı Kararın Kamutayda
görüşülmesine dair önergesi hakkında
(4/182)
272,314

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. — İş Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarı
sına dair (Mütalâa «eklinde) (1/570) 167,212:
238,250:267,323:334
2. — işletmeler Bakanlığı Kuruluş ve
görevleri hakkındaki Kanun tasarısına
dair (1/640)
396
1. — Hastalık Sigortası Kanunu tasa
rısı hakkında (Mütalâa şeklinde) (1/611) 4 ;12

Sayla
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU RAPOR
LARI
1. — İş Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısı
na dair (Mütalâa şeklinde) (1/570)
167,212,:
238,250:267,323:334
1. — Hastalık Sigortası Kanun tasarısı
hakkında (Mütalâa şeklinde) (1/611)
4:12
İÇİŞLERİ KOMİSYONU

RAPORLARI

1. — Belediye^ Gelirleri Kanununun 22
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
Kanun tasarısına dair (1/525)
272,340:349
2. — Bursa Milletvekili Muhittin Baha
Pars'm, Uludağ'da inşaata müsaade edil
mesi hakkındaki Kanun teklifine dair
(2/171)
• 167,204:205
3. —• Denizli Milletvekili Reşad Ay
dınlı ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali
Çınar'ın, Tapu Kanununun 15 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkıdaki Kanun tek
lifine dair' (2/6)
110:111,180:189,209 :212
4. — Giresun Milletvekili ismail Sa
buncu'nun, Belediye Gelirleri Kanununun
30 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki Kanun teklifine dair (2/213) 272,340:349
5. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in,
fevkalâde hallerde haksız olarak mal ik
tisap edenler hakkındaki 4237 sayılı Ka
nunun avukatlara da şümulü olup olmadir
ğınm yorumlanmasına dair önergesi hak
kında (4/136)
64,130:148
6. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim
Incedayı'nm, tescil edilntiyen birleşmeler
le bunlardan doğan çocukların tesciline
ve gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız
olarak kaydına dair olan 4727 sayılı Ka
nun hükmünün iki yıl daha uzatılması
hakkındaki Kanun teklifine dair (2/181)
45,
83:90,90:96,175:180,362:373
1. — Giresun Milletvekili ismail Sa
buncu'nun, Bina Yapımını Teşvik Kanu
nunun 10 cu maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki Kanun teklifine dair (2/178)
2. — Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu ve 7 arkadaşının, Gördes Kasabasının
nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yap

12

_ B Sayfa
Say**
Tapu Kanununun 15 nci maddesinin de
tırıîacak binalar hakkındaki Kanun tekli
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine
fine dair (2/151)
24,57,68:83,90,
dair (2/6)
110:111,180:189,209512
96,101,105:108
MALÎYE KOMİSYONU RAPORU
1. —> Denizli Milletvekili Reşad Ay
dınlı ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı
nar'm, Tapu Kanununun. 15 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tekli
fine dair (2/6)
110:111,180:189,209:212
MECLÎS HESAPLARINI İNCELEME KOMİS
YONU RAPORLARI
1. — Millî Saraylardaki eşya hakkında
(5/113)
240,290
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
1949 yılı Eylül: Kasım ayları hesabı hak
kında (5/112)
240,290
MİLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU RAPORLARI
1. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkındaki 5247 sayılı * Kanuna ek
kanun tasarısı hakkında (1/551)
111,190,212
2. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran
ve Urfa Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in,
Köy Enstitüleri Kanununun 3ı neü madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/214)
354
3. — Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'nun, Maarif Teşkilâtına
dair kanunun 13 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/31)
240,306,335:339,401
SAĞLK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU
RAPORU
1. — Hastalık Sigortası kanun tasansoı
hakkında (Mütalâa şeklinde) (1/611)
4:12
SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORU
1. — Ocak : Haziran 1949 aylarına ait
roporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresine dair (3/422)
167,290
TARIM KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Bursa Milletvekili Muhittin Baht
Pars'in, Uludağ'da inşaata müsaade edil
mesi hakkındaki kanun teklifine dair (Mü
talâa şeklinde) (2/171)
167,204505
2. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı
ye Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın,

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — 1949 - 1910 devresinde Türkiye
lehine tanınan 55 milyon 300 bin dolarlık
keşide hakkı mukabilinde bir miktar do
lar karşdığı Türk Liralarının Türkiye
Cumhariyet Merkez Bankası nezdinde açı
lacak % 5 ve % 95 tesmiye olunacak iki
özel hesaba yatırılması hakkında mektup
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onan
masına dair Kanun tasarısı hakkında
(1/667)
272,402,424
2. — îş Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısına
dair (1/570)
167,212:238,250:267,323:334
1. — Hastalık Sigortası Kanunu tasarı
sı hakkında (Mütalâa şeklinde) (1/611) 4:12
2. — Holânda üzerine tanınan tiraj
hakkının kullanılma şeklini tâyin için mek
tup tealisi suretiyle yapılan Anlaşmanın
onanması hakkındaki Kanun tasarısına da
ir (1/578)
24:25,25,67:68,70,96,101:104
3. — Türkiye ile Avusturya arasında
imzalanan Ticaret *fe ödeme Anlaşmaları
ile Modüs vivendinin onanması hakkındaki
Kanun tasarısına dair (1/586)
57:58,61,126,
130,148,153:156
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Batı - Almanya'nın Amerilom Birleşik .
Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız
Askerî Hükümetleri arasında imzalanan
Ticaret Anlaşmasının ikinci maddesinde
mezkûr A ve B listeleri yerine kaim olmak
ve İ Temmuz 1949 ile 30 Haziran 1950 dev
resi içinde muteber kalmak üzere yeniden
tanzim olunan ithalât ve ihracat listeleri
ne ait Anlaşma ile eki mektupların onan
masına dair Kanun tasarısı hakkında
(1/634)
12:13,18,25,30:33
5. - - Türkiye ile Belçika - Lüksemburg
Ekonomik Birliği arasında Ticaret ve
ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük
sürelerinin uzatılması için yapılan Anlaş
manın onanmasına dair Kanun tasarısı
hakkında (1/603)
13,18,25,34:37

Sayf»
6. — Türkiye ile Çekoslovakya arasın
da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmasiyle eklerinin onanması hakkındaki Ka
nun tasarısına dair (1/590)
12,18,25,26:29
7. — Türkiye ile Holânda arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile
eklerinin onanması hakkındaki Kanun ta
sarısına dair (1/592)
58,127,130,148,157:160
8. — Türkiye - Finlandiya ödeme An
laşmasının 4 ncü maddesinin değiştirilme
si içi nraektup teatisi suretiyle yapılan
Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanun
tasarısına dair (1/635)
58,127,130,148,161:164
9. — Türkiye - italya Ticaret Anlaş
masının 8 nci maddesindeki fesih haber
verme türesinin bir aya indirilmesini sağ
lamak üzere teati edilen mektupların
onanması hakkındaki Kanun tasarısına
dair (1/595)
13:14,18,25,38:41
ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Denizde can emniyetinin korun
ması hakkında Londra'da 1929 yılında ak
dedilen Milletlerarası Andlaşmaya katıl
mamıza dair Kanun tasarsı hakkında
(1/572)
3,57,59:61,126,130,148,149:152
149:152
2. — Türkiye ile İtalya arasında Hava

yolu ile yapılacak muntazam ulaştırmanın
tesis ve işletilmesine dair olan Anlaşma
nın onanması hakkındaki Kanun tasarı
sına dair (1/664)
273,401,402,424
GEÇİCİ KOMİSYON RAPORLARI
1. — Ankara Milletvekili Arif Çubuk
çu 'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkındaki
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifine
dair (2/196)
309,402:424,425 428
2. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesi
hakkında Kanun tasarısı ile Bingöl Mil
letvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Maaş
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici
maddesine iki fıkra eklenmesine ve Bolu
Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunun geçici mad
desinin kaldırılmasına ve bundan doğacak
hakların tanınmasına ve Maaş Kanununa
ek 4379 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesine ve geçici maddesinin
kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair kanun teklifleri hak
kında (1/460, 2/98, 131 ve 137),
272:273
m«:<^
374:393

SAYIN MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER
İzinler
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi (3/467)
168:169
(3/375)
273
Milletvekilliği dokunulmazlığı
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl
Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/473)
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl
Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/477)
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl
Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/479)
4. — Afyon Karahisar Milletvekili
Kemal özçoban ? ın Milletvekilliği doku
nulmazlığı (3/464)

194

309

396

5. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in Milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/466)

3

ödenekler
1. — Bu toplantı yılında iki aydan
fazla izin alan Antalya Milletvekili Nurullah Esat Sümer'in ödeneği (3/468)
169
2. — Bu toplantı yılında iki aydan
fazla izin alan Aydın Milletvekili Emin
Bilgen'in ödeneği (3/469)
169
3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Erzurum Milletvekili Na
fiz Dumlu'nun ödeneği (3/476)
273
4. — B u toplantı yılında iki aydan
fazla izin alan Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen'in ödeneği (3/470)
169
5. — Bu toplantı yılında iki aydan
fazla izin alan İstanbul Milletvekili Ma-

—î —
re$al Kevai Çakmak'm ödeneği (3/471)

170

ölüm
1. — Sivas Milletvekili Abidin Yurda
kul'un ölümü (3/472)
168
Geçici Komisyon seçimi
1. — Dilekçe Komisyonunda birikmiş

işleri inceleyip sonuçlamak için sekiş Ge
çici Komisyon kurulması
309:310
2. — Mezar taglarmdaki kitabelerin
Türk harfleriyle yazılmasının suç teşkil
edip etmiyeeeğinin yorumlanmasına dair
Başbakanlık tezkeresinin görüşülmedi için
gjeçicibir komisyon kuruluşu (3/474)
241

SORULAE VI CIVAfcLAR
Başbakanlıktan
1. — Afyon Karahisar Milleltvekili Ke
mal özçoban'm, 1950 yılı radyo ücretlerine
yapılacak bir misli zam hakkında Başba
kanlıktan olan sorusuna Maliye Bakanı İs
mail Rüştü Aksal'ın, sözlü cevabı (6/427) 45,
127:130
2. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza
Kırsever'in, Çanakkale İlcesine bağlı Çöplüce köyündeki vatandaşlara tahsis edilen
gayrimenkullere ait tapu senetlerinin şim
diye kadar verilmemesi hakkında sözlü so
rusu (6/442)
396
3. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi
Kocagüney'in, Subaylara mahsus yeni Ba
rem Kanunu tasarısının ne vakit Meclise
getirileceğine dair olan sözlü sorusu (6/441) 396
4. — Manisa Milletvekili Yunus Mu
ammer Alakant'm, Yerli Ürünler Türk
Anonim Ortaklığının 1946 - 1947 yılı mah
sulünden satın aldığı tütünler hakkında
Başbakanlıktan olan sorusuna Ekonomi ve
Ticaret Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü ce
vabı (6/431)
110,203,241:248
5. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, hastalara has ekmek verilmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair olan sözlü so
rusu (6/438)
308,397
6. — Sinab Milletvekili Cevdet Kerim
Incedayı'nm, Cumhuriyetin 10 ncu yılında
ilce merkezlerinden gönderilen topraklar
ile Kıbrıs'İr gençlerin bir şişede biriktire
rek hediye ettikleri kana dair Başbakan
lıktan olan sorusuna Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak'in sözlü cevabı (6/433)
208,
288:290
1. — Afyon Karahisar JMillletvekili Ha
san Dm§er?in, <Kâbe örtüsü hakkında Baş-

bakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı
Cemil Said Barlas'm sözlü cevabı (6/415) 201:
203
2. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in, yeni bir Taşıt Kanununun geti
rilmemesi . sebebi ile 3827 sayılı Kanıma
aykırı taşıt alınıp alınmadığına ve resmî
taşıtları şahsi maksatlar için kullanan
lar hakkında kovuşturma yapılıp yapıl
madığına dair Başbakanlıktan olan soru
suna Devlet Bakanı Cemil Said Barlas ve
İçişleri Bakanı Emin Erişirgü'in sözlü ce
vapları (6/412)
195:201
3. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Kars'ın İğdır İlçesinde ve Araş
Nehri üzerinde 1927 Anlaşması gereğince
yapılmış olan Serdarabat Barajı hakkın
da Başbakanlıktan olan sorusuna Dışişle
ri Bakanı Necmettin Sadak'm sözlü ceva
bı (6/418)
5254
4. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, Elbistan, Afşin, Göksün ve Gürün il
çelerinden kuraklık dolayısiyle göç eden
ailelerin durumu ile bu ilçeler ovalarının
sulanması ve zirai kalkınması hakkında
ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Dr. Kemali Bayizit'in sözlü cevabı (6/410) 4,
4752
Bayındırlık Bakanlığından
1. — Kayseri Milletvekili Kâmil Gün
deş'in, çiftçinin kalkınması, UzunyaylaV
nın sulanması, Zamantı Çayı, Kayseri
merkez İlçesi arazisinin sulama işi ile Kay
seri Şehrinin Batı ve Batı - Güneyindeki
bataklıkların kurutulması hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sözlü sorusu (6/436)
308,

r
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2. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad
Umây'ın, Kırklareli Doğusundan geçen
Büyükdere'de yaptırılacak baraj ile Hedi
ye köyü yakınında açılacak galeri hak
kındaki sorusuna Bayındırlık Bakan,ı Şev
ket Adalan'ın sözlü cevabı (6/426)
3,66,
125:126
Çalışma Bakanlığından
1. — Rize Milletvekili Dr. Fahri -Kurtu
luş'un, Türk işçileri hakkında bâzı gazete
lerde çıkan yazılara dair olan sorusuna
Çalışma Bakam Şemsettin Sirer'in sözlü
cevabı (6/439)
354,355:362
1. — Mardin Milletvekili Yusuf Mar
din'in, î§ Kazalariyle Meslek Hastalıkla
rı ve İhtiyarlık ve Hastalık Sigortaları
kanunlarının uygulanmasında yabancı mü
esseselerde çalışan yabancı uyruklu şahıs
ların durumları
hakkında ne düşünül
düğüne dair sorusuna Çalışma Bakanı Re
şat Şemsettin Sirer'in sözlü cevabı (6/423) 56,,
65:66

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından
1. — Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'nın, kurulması düşünülen et kom
binaları hakkındaki1 sorusuna Ekono
mi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli'nin
sözlü cevabı (6/432)
194,248:250
2. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'
nin, Sanayi ve Teşviki Sanayi, Küçük Sa
natlar, Yüksek Ekonomi Şûrası ve Koope
ratifler Kanunu tasarılarının bugüne ka
dar Meclise gönderilmemesi sebebi hak
kında sözlü sorusu (6/434)
240,310,323
3. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer
Akalın'in, Azdavay kömürlerinin Etibank
eliyle Devlet İşletmesi haline ne vakit ge
tirileceğine dair yazılı sorusu (6/437)
308
4. — Seyhan Milletvekili Ahmet Rem
zi Yüregir'in bozuk çıkan ekmeklerle ha
yat pahalılığı ve yabanca memleketlerden
ithal edilen un ve Ziraat Bankasınca
çiftçiye ve Emlâk Kredi Bankasınca in
şaat sahiplerine gereken kredinin yapıl
maması ve bankalardaki halk mevduatı ile
ihraç mallarımızın satış durumu hakkın
daki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Baka-

Sayfa

nı Vedat Dicleli'nin sözlü cevabı (6/426) 44:
45,127,170,310,314:323
5. — Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in, 1949 yılı pamuk mahsulü durumu ve
Devlet dokuma fabrikalarınca satınalman
pamuk miktarı ile iç ve dış pamuk satışla»rındaki politikanın ne olduğu hakkında
sözlü sorusu (6/435)
272,355
1. — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'm,
Bolu İlinde kâğıt hamuru tesisleri yapıl
ması hakkındaki inceleme sonucuna dair
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ve
dat Dicleli'nin yazılı cevabı (6/406)
96 ;101
İçişleri Bakanlığından
1. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali
Çınar'm, Hayriye Köyünün tekrar Yeşil
ova İlcesine bağlanması için ne düşünüldü
ğüne dair olan yazılı sorusu (6/424)
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1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, Dinar İlçesinde, Lûtfi
Emekli'ye ait kahvenin kapatılmasında
kanunsuz bir işlem yapılıp yapılmadığına
dair olan sorusuna İçişleri Bakanı Emin
Erişirgil'in, yazılı cevabı (Ö/421)
349:351
İşletmeler Bakanlığından
• 1. — Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in, 1949 yılı pamuk mahsulü durumu ve
Devlet dokuma fabrikalarınca satınalman
pamuk miktarı ile iç ve dış pamuk satışlarındaki politikanın ne olduğu hakkında
sözlü sorusu (6/435)
272,355
Maliye Bakanlığından
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz
Bekata'nm, ıslah edilmesi gereken Mua
mele Vergisi konusu hakkında ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sözlü sorusu
(6/440)
396
Millî Eğitim Bakanlığından
1. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad
Umay'ın, korunmaya muhtaç çocuklar hak
kındaki 5387 sayılı Kanunun uygulanma
tarzına dair olan sözlü sorusu (6/429)
64,
174:175
1. — Muğla Milletvekili Asım öürsü'-
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nun, Güzel Sanatlar Akademisi Mimarî
şubesi öğrencilerinden
bâzılarının vâki
şikâyetlerine cevap verilmemesi sebebine
dair olan sorusuna Millî Eğitim Bakanı
Tahsin Banguoğlu'nun,
yazılı
cevabı
(6/422)
190:191
2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kur
tuluş'un, İstanbul öğrenci Yurdu Bina
sının durumu ile yeni yapılacak yurt hak
kındaki sorusuna Millî Eğitim Bakanı
Tahsin
Banguoğlu'nun
sözlü
cevabı
(6/409)
46:47
3. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kur
tuluş'un, «Vadim» adlı kitap hakkında ne
gibi işlem yapıldığına dair sorusuna Millî
Eğitim Bakanı
Tahsin
Banguoğlu'nun
sözlü cevabı (6/408)
45:46
Millî Savunma Bakanlığından
1 —• Afyon Karahisar Milletvekili Şa
hin Lâçin'in, İzmir'deki Tayyare Tamir
Atelyesiyle Eskişehir Hava Tümen Karar
gâhının yerlerinin değiştirilmesi sebeple
rine, Hava Ordusundan ne kadar uçucu
nun çıkarıldığına ve Etimesgut'ta yaptı
rılan yola dair sorusuna Millî Savunma
Bakanı Hüsnü Çakır'm
sözlü cevabı
(6/420)
118:125
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
1. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad
Umay'ııı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar
hakkındaki 5387 sayılı Kanunun uygulan
ma tarzına dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Tahsin Banguoğlu ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Dr. Kemali Bayezit'in

sözlü cevapları (6/429)

Sayfa
64,174:175

Tarım Bakanlığından
1. — Kayseri Milletvekili Kâmil Gün
deş 'in, çiftçinin kalkınması, Uzunyayla 'nın
sulanması, Zamantı Çayı, Kayseri Merkez
İlçesi arazisinin sulanma işi ile Kay
seri Şehrinin batı ve batı - güneyindeki
bataklıkların kurutulması hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Bayındırlık ve Tarım
Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/436) 308,397
1. — Kars Milletvekili Dr. Esad Ok
tay'ın, Devlet Ziraat İşletmeleri Kanunu
nun Kars'taki çalışmaları hakkındaki so
rusuna Tarım Bakanı Oavid Oral'ın sözlü
cevabı (6/419)
54:56
Ulaştırma Bakanlığından
1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu 'nun, Devlet Demiryolları ve Liman
l a n İşletme Genel Müdürlüğü Kuruluş Ka
nunu ve işçilerin yükseltilme durumu ile
kilometre primleri ve ağır işlerde çalışan
işçilerin tazminatları hakkındaki sorusuna
Ulaştırma Bakanı Dr. Kemal Satır 'm sözlü
cevabı (6/428)
64,170:174
2. — Kütahya Milletvekili Hakkı Ge
dik'in, alınmış ve alınacak gemilerin tip
ve vasıflariyle Denizyolları işletmeciliğine,
Genel Müdürlük kuruluşunda değişiklik
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine
ve Amerika'dan 1947 yılında satınalman
6 gemi ile gemi satmalmakla da görevli
heyete dair sözlü sorusu (6/430)
110,203,209,
274:288

TASARILAR
1. — 1949 - 1950 devresinde Türkiye
lehine tanınan 55 milyon 300 bin dolarlık
keşide hakkı mukabilinde bu miktar dolar
karşılığı Türk Liralarının Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası nezdinde açılacak
% 5 ve % 95 tesmiye olunacak iki özel he
saba yatırılması hakkında mektup teatisi
suretiyle yapılan Anlaşmanın onanmasına
dair (1/667)
167,272,402,424
2. — Devlet Havayolları Genel Müdür-

lüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında
(1/675)
3. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü kısımlarında değişiklik yapılma
sına ve kadastro mahkemeleri ile gezici
mahkemelerin kaldırılmasına dair (1/668)
4. — 4353 sayılı Kanunun geçici birin-

240

167
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ci maddesiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı
sürenin
iki yıl uzatılması
hakkın
daki 5163 sayılı Eanun hükmünün bir
yıl uzatılmasına dair (1/673)
5. — Gayrimüslim ruhani reislerin ve
cemaat vakıflarını idare edenlerin seçim
şekli hakkında (1/683)

208

396
6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında
(1/676) .
240
7. — îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları
ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve 4772 sayılı Kanuna bâzı maddeler
eklenmesine dair (1/665)
8. — İşsizlik hakkındaki 2 numaralı
Milletlerarası Sözleşmenin onanması hak
kında (1/669)
9. — Kadın ticareti namiyle anılan cinai
ticarete karşı müessir bir himayenin sağlan
ması maksadiyle imzalanmış bulunan Mil
letlerarası Anlaşma ile kadm ticaretinin zec
ren men'ine dair imzalanmış olan Milletler
arası Sözleşmeyi değiştiren Protokol ve eki
nin onanması hakkında (1/679)
10. — Marshall Plânı (Avrupa kalkınma
programı) çerçevesi dahilinde elde edilecek
yardımların Bütçe ve Hazine hesaplarına
intikal şekline ilişik kanun tasarısı (1/680)
11. — Müstehcen neşriyat tedavülünün
zecren men 'ine dair imzalanmış olan Anlaş
mayı değiştiren Protokol ve ekinin onan
ması hakkında (1/681)
12. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı
Kesinhesabı hakkında (1/677)
13. — özel Teşebbüs Müstahdemleri hak
kında (1/666)
14. — Resmî makam sahiplerinin makam
ve evlerine ücretli olarak konacak telefon
lar" hakkında (1/684)
15. — Taşıt Kanunu tasarısı (1/672)
16. — Tekke ve zaviyelerle türbelerin
şeddine ve türbedarlıklarla birtakım unvan
ların men'i ve ilgasına dair olan 677 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (1/682)
17. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafan-

167

309

309

309
240
3

396
208

309

Sayfa
dan 1950 yılı sonuna kadar ithal olunacak
her nevi hububat ve unun Gümrük Resmi
ile Muamele Vergisi ve sair vergi ve resim
lerden muaf tutulması hakkında (1/670)
167
18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Yunanistan Hükümeti arasında akdedi
len Veteriner Sözleşmesinin birinci madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi için
teati olunan mektupların onanması hakkın
da (1/671)
167
19. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944
yılı Kesinhesabı hakkında (1/678)
240
20. — Yargıçlar Kanununa ek 5017 sa
yılı Kanunun dördüncü maddesinin kaldı
rılmasına dair (1/674) 208,240,306,339:340,401
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1950 yılı Bütçesine dair (1/620)
240
2. — Belediye Gelirleri Kanununun
22 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
(1/525)
272,340:349
3. — Çiftçiyi topraklandırma hakkın
daki 4753 sayılı Kanuiun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair (1/315)
111:117
4. — Denizde can emniyetinin korun
ması hakkında Londra'da 1929 yılında ak
dedilen Milletlerarası Andlaşmaya katılma
mıza dair (1/572) 3,57,59:61,126,130,148,149:152
5. _ 4598, 4620 ve 4621 sayılı kanun
lara ek Kanuna dair (1/644)
14
6. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu hakkında
(1/623)
354
7. — Federal Almanya Cumhuriyeti
bandıralı gemilerin Türk limanlarında ve
Türkiye Cumhuriyeti bandıralı gemilerin
Federal Almanya Cumhuriyeti limanların
da «En ziyade müsaadeye mazhar millet»
muamelesi görecekleri hususunda teati
olunan mektupların onanması hakkında
(1/658)
3%
8. — Hastalık
Sigortası
hakkında
(1/611)
4:12
9. — Holânda üzerine tanınan tiraj
hakkının kullanılma şeklini tâyin için
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma
nın onanması hakkında (1/578) 24:215,25,67:68,
70,96,101:104
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Sayfa

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı (1/625)
167
11. — iskân ve Toprak İşleri Genel
müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkında
(1/534)
111:117
12. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1950
yılı Bütçe Kanunu hakkında (1/626)
309
13. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş
kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna
ek Kanun hakkında (1/551)
111,190,212
14. — İ ş Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakmda (1/570) 167,212:238,250:
267,323:334
15. — İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve
Görevleri hakkında (1/640)
396
16. — İş - Mahkemeleri
hakkında
(1/542)
208,270,290:306,397:401
17. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi
ve Ibu Kanuna geçici maddeler eklenmesi
hakkında (1/460)
272:273,374:393
18. — Milletlerarası Telekomünikas
yon Sözleşmesiyle buna bağlı protokolle
rin onanması hakkında (1/546)
111:117
19. — Orman Kanununun bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu Kanu
na bâzı hükümler
eklenmesine dair
(1/320, 553)
111:117
20. — Posta Kanunu tasarısı C1/165)
21. — Tapu Kanununun 31 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkınca (1/660) 208,270,
334:335
22i — Tapu kayıtlarından hukuki kıy
metlerini kaybetmiş olanların tasfiyesine
dair olan 1516 sayılı Kanuna ek Kanun
hakkında (1/661)
208,267:270,334
23, — Tapulama
Kanunu
tasarısı
(1/358)
111:117
24t — Telgraf ve Telefon Kanunu ta
sarısı* (1/323)
111:117
25. — Türkiye Cumhurij^eti Hükümeti
ile Batı - Almanya'nın Amerikan Birleşik
Devletleri^ Birleşik Kırallık 1 ve Fransız
Askerî' Hükümetleri arasında imzalanan

Sayft

Ticaret Anlaşmasının ikinci maddesinde
mezkûr A ve B listeleri yerine kaim ol
mak ve 1 Temmuz 1949 ile 30 Haziran
1950 devresi içinde mutefeer kalmak üzere
yeniden tanzim olunan itftıalât ve ihracat
listelerine ait Anlaşma ile eki mektupların
onanmasına dair (1/634)
12:13,18,25,30:33
26. — Türkiye ile Avusturya arasında
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları
ile Modüs vivendinin onanması hakkında
(1/586)
57:58,61,126,130,148,153:156
27. — Türkiye ile Belçika - Eüksemfcurg Ekonomik Birliği arasında Ticaret
ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürür
lük sürelerinin uzatılması için yapılan
Anlaşmanın onanmasına dair (1/603)
13,18,
25,34:37
28. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmasiyle eklerinin onanması hakkında
(1/590)
12,18,25,26:29
29. — Türkiye - Finlandiya ödeme An
laşmasının 4 ncü maddesinin değiştirilme
si için mektup teatisi suretiyle yapılan
Anlaşmanın onanması hakkında (1/635) 58,127,
130,148,161:164
30. — Türkiye ile Holânda arasında
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları
ile eklerinin onanması hakkında (1/592) 58,127,
130,148,167:160
31. — Türkiye ile İtalya arasında Ha
va yolu ile yapılacak muntazam ulaştır
manın tesis ve işletilmesine dair olan An
laşmanın onanması hakkında (1/664) 273,401,
402,424
32. — Türkiye - İtalya Ticaret Anlaş
masının 8 nci maddesindeki fesih haber
verme süresinin bir aya indirilmesini sağ
lamak üzere teati edilen mektupların
onanması hakkında (1/595)
13:14,18,25,38:41
33. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950
yılı Bütçesine dair (1/631)
208
34. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında (1/565)
309
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TEKLİFLER
Sayfa
Amasya [Ahmet
EymirJ
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir geçici 85 nci madde
eklenmesine dair (2/212)
167,168
Ankara [Hıfzı Oğuz Bekata ve altı arka
daşı]
2. — Bankalar ve Devlet Müessese
leri Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülü hakkındaki 3659 ve 4621 sayılı ka
nunlarda değişiklik
yapılmasına dair
(2/220)
351
Bolu [Lûtfi Gören]
3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin
I I nci bendi (h) fıkrasının değiştirilmesi
hakkında (2/208)
3,4
Bursa [Abdürrahman Konuk ve iki ar
kadaşı]
4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin
(j) bendinin değiştirilmesine dair (2/216) 208,
209
Çoruh [Dr. Cemal Kazancıoğlu ve dört
arkadaşı]
5. — Yusufeli İlçesi merkezinin öğdem'den, Ahalt'a kaldırılması ve bu mer
keze Yusufeli adı verilmesi hakkında
(2/221)
396
Çorum [Basene İlgaz ve iki arkadaşı]
6. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanun
ların köy okulu, öğretmen evi, köy sağlık
memurları ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve
5012 ve 5082 sayılı kanunların kaldırılma
sı hakkındaki 5210 sayılı Kanuna bir
madde eklenmesine dair (2/210)
110
Giresun [İsmail Sabuncu]
7. — Belediye Gelirleri Kanununun 30
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/213)
167,272,340:349
[idareci Üyeler Kurulu]
8. — Büyük Millet Meclisi 1949 yılı
Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair
(2/217)
208
9. — Büyük Millet Meclisi 1949 yılı
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında
(2/219)
309

Sayfa
10. — Cumhurbaşkanlığı 1949 yılı
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında
(2/218)
240
Kars [Tezer Taşkıran] ve Urfa [Suut
Kemal Yetkin]
11. — Köy Enstitüleri Kanununun 3
ncü maddesinin birinci fıkrasının değişti
rilmesine dair (2/214)
167,354
Muğla [Nuri özsan]
12. — ilkokul öğretmenlerinin almak
ta oldukları aylık dereceleri hakkındaki
5242 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine deir (2/209)
3
Samsun [Yakup
Kalgay]
13. — Memurin Kanununun müzeyyel
maddesine bir fıkra eklenmesine dair
(2/215)
194
Tekirdağ [Ziya Ersin Cezaroğlu]
14. — Tarım makineleri ve pulluklariyle tarımda kullanılan her nevi aletler,
araçlar ve bunların yedek parçalarından
Gümrük Resmi alınmaması hakkında
(2/211)
110
Ankara [Arif
Çubukçu]
1. — Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki
5020 sayılı Kanuna ek Kanun teklifi
(2/196)
309,402:424,425:428
Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel]
2. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunun geçici maddesine iki fıkra ek
lenmesine dair (2/98)
272:273,374:393
Bolu [Lûtfi Gören]
3. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine ve geçici maddesinin kaldırılmasına
ve hu Kanuna 'bâzı hükümler eklenmesine
dair (2/137)
272:273,374:393
4. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunun geçici maddesinin kaldırılması
na ve bundan doğacak hakların tanınma
sına dair (2/131)
272:273,374:393
Bursa [Muhittin Baha Pars]
5. — Uludağ *da inşaata müsaade edil
mesi hakkında (2/171)
167,204:205
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Sayfa

Denizli [Reşad Aydınlı] ve Burdur
[Ahmet Ali Çınar]
6. — Tapu Kanununun 15 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkında (2/6)
110:111,
180:189,209:212
Giresun [İsmail Sabuncu]
7. — Bina Yapımını Teşvik Kanunu
nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi
hakkında (2/178)
12
[İdareci Üyeler Kurulu]
8. — Büyük Millet Meclisi Memurları
Teşkilâtı hakkındaki kanunlarda değişik
lik yapılmasına dair (2/199) 14:18,18:24,66:67
9. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 ve
3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerle
3552 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
(hakkındaki 4448 sayılı Kanuna bağlı cet-

Sayfa
velde değişiklik yapılmasına dair (2/129) 14:24,
66:67
Manisa [Faik Kurdoğlu ve 7 arkadaşı]
10. — Gördes Kasabasının nakledilece
ği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak bi
nalar hakkında (2/151) 24,57,68:83,90,96,101,
105:108
Sinob [Cevdet Kerim Incedayı]
11. — Tescil edilmiyen birleşmelerle
bunlardan doğan çocukların tesciline ve
gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız ola
rak kaydına dair olan 4727 sayılı Kanun
hükmünün iki yıl d/ıha uzatılması hakkın
da (2/181)
45,83:90,90:%,175:180,362r373
Trabzon [Mustafa Reşit Tarakçıoğlu]
12. — Maarif Teşkilâtına dair Kanu
nun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/31)
240,306,335:339,401

TEZKERELER
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ
Karışık
1. —• Danıştay Birinci Daire Başkanı
ile bir üye seçilmesi hakkında (3/465)
3
2. — Sivas Milletvekili Abidin Yurda
kul'un öldüğüne dair (3/472)
168
Milletvekilliği dokunulmazlığı
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl.
Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında (3/473) 194
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl.
Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında (3/477) 309
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl.
Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında (3/479) 396
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal özçoban'ın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında (3/464)
3
5. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten ,;n Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/466)
3
ölüm cezaları
1. — 87 nci Piyade Alayı 3 ncü Tabur
Karargâh erlerinden îsaoğlu Mahmut öz-

demir'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/329)
3,57
2. — Süveydiye'nin Mağaracık Köyün
den Reşitoğlu Ali Dip'in ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/426)
3,56
Yorum istekleri
1. •-— 2285 ve 2401 sayılı kanunlarla
işletilmesi Cenup Demiryolları Türk Ano
nim Ortaklığına verilmiş olan demiryol iş
letmesinin Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğüne devri
hakkındaki 5391 sayılı Kanunun geçici
ikinci maddesindeki (almakta oldukları
aylıklar) tâbirinin yorumlanmasına dair
(3/478)
309
2. — Mezar taşlarındaki kitabelerin
Türh: harfleriyle yazılmamasınm suç teş
kil edip etmiyeceğinin yorumlanmasına da
ir (3/474)
240,241
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
TEZKERELERİ
1. — Bu toplantı yılında iki aydan
fazla izin alan Antalya Milletvekili Nurullah Esat Sümer'in ödeneği hakkında
(3/468)
169
2. — Bu toplantı yılında iki aydan
fazla izin alan Aydın Milletvekili Emin

14 —
Bilgen'in ö d e n e ğ i ' h a c ı n d a ; (3/469)
3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Erzurum Milletvekili Na
fiz Dumhrtıun ödeneği hakkında (3/476)
4. — Bu toplantı yılında iki aydan
fazla izin alan Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen'in ödeneği hakkında (3/470
5. — Bu toplantı yılında iki aydan
fazla izin alan İstanbul Milletvekili Ma-

Sayîa
169

273

169

Sayfa
reşal Fevzi Çakmaklın' ödeneği hakkında
(3/471)
170
6. — Sayın üyelerden batılarına izin
verilmesi hakkında (3/467)
168:169
(3/475)
273
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERESİ
1. — Ocak - Haziran 1949 aylarına ait
raporun sunulduğuna dair (3/422)
167,290

TUTANAK ÖZETLERİ
2:3
44:45
64
110
166
194

24. neü Birleşime ait
25'nci
*
>
26 nci
»
»
27 nci
»
>
28 nci
p»
»
29 nou
>
»

208
240
272
308
354
396

30 ncu Birleşime ait
31. nci
»
»
32 nci
»
»
33 neü
»
»
34 neü
•»
»
35 nci
»
»

YOKLAMALAR
168
195

209
273

DÜZELTÎŞLER
25
59 :61
101
Sahife

Sütun

4
16
18
57
82
233
270

1
1
2
1
1
2
2

Satır

17
23
37
38
18

321

34

339
306

22
15

306

17

Yanlış

205
424
Doğru

in altındaki nottan 23 rakamı silinecektir.
sözcüsü
adına
sözcüsü
adına
Beşinci satırdan sonra (rapor okundu) kelimeleri yazılacak
dara
daha
Koçak
Koçer
nci satırdan sonra (Tasarının birinci tgörükütonefci
(bitmiştir)
cümlesi konacak.
neü satırda (Ziraat Bankası..) diye başlayıp devam eden sözler
Vedat Dicleli'ye aittir.
maddesinin 5166
maddesinin ve 5166
Bahis (konusu olan kanun, Yargıçlar Kanununa ek tasarıdır
d/674)
Bahis konusu 'olan kanun, Tarakçıoğlu (Trabzon) nun bir tek
lifidir (2/31)

Söz alanlar

Sayfa
aş. Adalan (Bayındırlık Bakanı) • Kırk
lareli MilletTekiliIDrJPuad Umay 'm, Kırk
lareli ©ocusundan geçen Büyükdere'de
saptırılacak baraj ile Hediye Köyü yakı
nında açılacak galeri hakkındaki sorusu
na cevabı.
125
8. Adfrto Cfetanbul) - Fevkalâde hal
lerde haksız olarak mal intisap edenler
hakkındaki 4237 sayılı Kanunun avukatla
ra şümulü olmadığına dair olan yorum
münasebetiyle sözleri
133
— İş Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
214,258,250
M. Akalın (Kastamonu) - Giresun Mil
letvekili ismail Sabuncu'nun, Belediye Ge
lirleri Kanununun 30 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi ile
aynı Kanunun 22 Tici maddesinin değiş
tirilmesine dair olan Kanun münasebe
tiyle sözleri
343,344,346
— istanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkındaki 5274 sayılı Kanuna ek
Kanun münasebetiyle sözleri
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 5166
sayılı Kanuna bağlı iki sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri.

190

338

— Maaş Kanununa "ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve -bu kanuna bâzı geçici
maddeler eklenmesine dair olan Kanun
münasebetiyle «özleri.
380,382,384,387,388,389
— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve giz
li kalmış nüfus vakalarının cezasız ola
rak kaydına dair öKanun münasebetiyle

Sayfa

sözleri

92,93,36,96,175,177,365,366,367,i368,369,

— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları Teşkilâtı hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri.
16,22,23
— Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı
Kanunun dördünlü maddesinin kaldırıl
masına dair Kanun münasebetiyle sözleri 340
N. Akkor (Aydın) - Ankara Hukuk
Fakültesi öğrencilerinden Kâzım Yücel ve
arkadaşları hakkındaki Dilekçe Komisyo
nu kararı münasebetiyle sözleri
313
î. R. Aksal (Maliye Bakanı) - Afyan
Karahisar Milletvekili Kemal Ozçoban'ın,
radyo ücretlerine yapılacak bir misli zam
hakkındaki sorusuna cevabı
128,129
— Gördes kasabasının nakledileceği
Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak bi
nalar hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
*80
— î ş "Mahkemeleri Kanunu münasebe
tiyle sözleri
303,304
. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı *Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı geçişi
maddeler eklenmesine dair olan Kanun
münasebetiyle sözleri
383,390
Y M. Alakant (Manisa) - Ankara
Milletvekili Arif Çubuklu'nun, Millî Korunnıa Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi. hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek "Kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle sözleri
413/421,422
— Görles kasabasının nakledileceği JKosamutluk mevkiinde yaptırılacak binalar
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
70;71f75,76/78,81£2#3
— î ş Kanununun bâzı maddelerinin.
değiştirilmesi havkındaki Kanun müna-
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Sayfa
— Ankara Milletvekili Arif Çubukçu'nun. Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin. değiştirilmesi hakkındaki 5020
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
406,
410,411,416
— Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlarlan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydına dair olan Kanun münasebetiyle
sözleri
366
— Türkiye Büyük Millet Meclisi memıırları teşkilâtı hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri
22,23,24
H. P. Ataç (Gümüşane) - Komisyon
lardaki bâzı tasarıların bir an evvel Ka
mutay'a sunulmasına dair olan teklif
münasebetiyle sözleri
114

Sayfa
sebetiyle sözleri
215,216,224,254,255,257
— Yerli. Ürünler Türk Anonim Ortak
lığının 1946 - 1947 yılı mahsulünden satmaldığı tütünler hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle sözleri
242,246,247
C, Alevli. (Gazianteb) - îş Kanununun
bâzı maddelerimi] değiştirilmesi, hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri
237,238,
250,262,263,264,265
A. R. Arı (îstanbul) - îş Kanununun ba
zı maddelerinin değişirilmesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri
214,256
— îş Mahkemeleri Kanunu münasebe
tiyle sözleri
292,295
1. Arvas (Van) - Ankara Hukuk Fa
kültesi öğrencilerinden Kâzım Yücel ve
arkadaşları hakkındaki Dilekçe Komis
yonu. kararı münasebetiyle sözleri
313

B
î. H. Baltacıoğlu (Kırşehir) - Batak
lıkların kurutulması ve bundan elde edile
cek topraklar hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
181,185
— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydına dair Kanun münasebetiyle sözleri 86,93
T. Banguoğlu (Millî Eğitim Bakanı) — Ankara Hukuk Fakültesi öğrencile
rinden Kâzım Yücel ve arkadaşları hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle sözleri
311
— Kırklareli
Milletvekili Dr. Fuad
Umay'm korunmaya muhtaç çocuklar hak
kındaki 5387 sayılı Kanunun uygulanma
tarzına dair olan sorusuna cevabı
174
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ve 5166
sayılı Kanuna bağlı iki sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
337,338
— Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtu
luş'un, «Vadim» adlı kitap hakkında ne
gibi işlem yapıldığına dair sorusuna cevabı
45
— Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtu-

luş'un, îstanbul öğrenci yurdu binasının
durumu ile yeni yapılacak yurt hakkında
ki sorusuna cevabı
46
C. S. Barlas (Devlet Bakanı) - Afyon
Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'in,
Kabe örtüsü hakkındaki sorusuna cevabı 201,203
— istanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in, yeni bir Taşıt Kanununun getiril
memesi sebebiyle 3827 sayılı Kanuna ay
kırı taşıt alımp alınmadığına ve resmî ta
şıtları şahsi maksatlar için kullananlar hak
kında kovuşturma yapılıp yapılmadığına
dair olan sorusuna cevabı
195,198,199,200,201
S. Batur (Sinob) - Fevkalâde hallerde
haksız olarak mal iktisap edenler hakkın
daki 4237 sayılı Kanunun avukatlara şü
mulü olmadığına dair olan yorum müna
sebetiyle sözleri

148

Dr. K. Bayizit (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı) - Bataklıkların kurutulması
ve bundan elde edilecek topraklar hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri

183

— Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad
Umay'm,
korunmaya muhtaç
çocuklar
hakkındaki 5387 sayılı Kanunun
uygu-

— 17 —
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Sayfa

lanma tarzına dair olan sorusuna cevabı
175
— Maraş Milletvekili Emin Soysal'm,
Elbistan, Afşin, Köksün ve Gürün ilçele
rinden 'kuraklık dolayısiyle göç eden aile
lerin durumu ile bu ilçeler ovalarının su
lanması ve zirai kalkınması hakkında ne
düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
48,50
H. O. Bekata (Ankara) - Ankara Hu
kuk Fakültesi öğrencilerinden Kâzım Yü
cel ve arkadaşları hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu kararı münasebetiyle sözleri
310
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin de-

Sayfa
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici
maddeler eklenmesine dair olan Kanun
münasebetiyle sözleri
379,391
M. A. Binal (Konya) - Maaş Kan an MJ a
ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci
maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanu
na bâzı geçici maddeler eklenmesine dair
olan Kanun münasebetiyle sözleri
375
M. K. Boran (Mardin) "- Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan ço
cukların tesciline ve gizli kalmış nüfus
vakalarının cezasız olarak kaydına dair
Kanun münasebetiyle sözleri
84,179,371373

c
ler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun avur
katlara şümulü olmadığına dair olan yo
rum münasebetiyle sözleri
130,135,145,147
— Gördes Kasabasının nakledileceği
Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak binanalar hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
69
— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydma dair Kanun münasebetiyle sözleri 180

Z. E. Cezaroğlu (Tekirdağ) - Fevkalâ
de hallerde haksız olarak mal iktisap
edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun
avukatlara şümulü olmadığına dair olan
yorum münasebetiyle sözleri
137,138
T. Coşkan (Kastamonu) - Komisyonlar
daki. bâzı tasarıların biran evvel Kamutaya
sunulmasına dair olan teklif münasebetiyle
sözleri
115
K. Coşkıuıoğhı (Manisa) — Fevkalâde
Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap Eden-

ç
H. Çakır (Millî Savunma Bakanı) - Af
yon Karahisar Milletvekili Şahin Lâçin'in,
İzmir'deki Tayyare Tamir Atelyesiyle Es
kişehir Hava Tümen Karargâhının yerleri
nin değiştirilmesi sebeplerine, Hava Ordu
sundan ne kadar uçucunun çıkarıldığına ve
Etimesgut'ta yaptırılan yola dair olan so
rusuna cevabı
118,124
E. Çeliköz (Balıkesir) - Gördes Kasa
basının nakledileceği Kocamutluk mevki
inde yaptırılacak binalar hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri
71,83

— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kauna bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair olan Kanun müna
sebetiyle sözleri
374,390
— Yargıçlar Kaununa ek 5017 sayılı
Kanunun dördüncü maddesinin kaldırıl
masına dair Kanun müasebetiyle sözleri
339
A. A. Çınar (Burdıır) - Bataklıkların
kurutulması ve bundan elde edilecek top
raklar hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
188
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Sayfa
S. Day (Trabzon) - Bataklıkların kuru
tulması ve bundan elde edilecek topraklar
hakkiîıdaki Kanun münasebetiyle sözleri 183,
188
F. H. Demirelli (İstanbul) - îş Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri
221
V. Dicleli (Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı) - Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'nın, kurulması düşünülen et Kombinala
rı hakkındaki sarusuna cevabı
248,249
— Manisa Milletvekili Yunus Muam
mer Alakant'm, yerli Ürünler Türk Ano
nim Ortaklığının 1946-1947 yılı mahsulün
den satın aldığı tütünler hakkındaki so
rusuna cevabı
241,244,247
— Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi
Yüreğlr'in, bozuk çıkan ekmeklerle hayat
pahalılığı ve yabancı memleketlerden ithal
edilen un ve Ziraat Bankasınca çiftçiye
ve Emlâk Kredi Bankasınca inşaat sahip
lerine gereken kredinin yapılmaması ve
Bankalardaki halk mevduatı ile ihraç mal
larımızın satış durumu hakkındaki sorusu
na cevabı
315,318,319,320,321,322,323

Sayfa
Dr. S. A. Dilemre (Rize) - Ba
taklıkların kurutulması ve bundan elde
edilecek topraklar hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri
185,189

t. Eker (Çorum) - Ankara Hukuk Fa
kültesi öğrencilerinden Kâzım Yücel ve
arkadaşları hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararı münaseebtiyle sözleri
312
— î ş Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
237
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı geçici
maddeler eklenmesine dair olan Kanun
münasebetiyle sözleri
386,387,388,391
N. Erdem (Muğla) - Ankara Milletve
kili Arif Çubukçu'nun, Millî Korunma
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek
Kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu

münasebetiyle sözleri.
403,404
— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
larda'.! doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydına dair Kanun münasebetiyle sözleri 362,
363,364
E. H. Ergun (Ankara) - Ankara Mil
letvekili Arif Çubukçu'nun, Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek
Kanun teklifi ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle sözleri
430
— Fevkalâde hallerde haksız olarak
mal iktisap edenler hakkındaki 4237 sa
yılı Kanunun avukatlara şümulü olmadı
ğına dair olan yorum münaseebtiyle söz
leri
144

H. Dinçer (Afyon Karahisar) - Gördes
kasabasının
nakledileceği
Koeamutluk
mevkiinde yaptırılacak binalar hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri

77

— Kabe örtüsü hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle sözleri
202,203
— Tescil edilmiyen birleşmelerle, bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydına dair Kanun münasebetiyle sözleri
90
P. P. Düşünsel (Bingöl) - Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve
ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine
dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
388.
389
— Tapu kayıtlarından hukuki kıymet
lerini kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkın
daki 1515 sayılı Kanuna ek Kanun müna
sebetiyle sözleri

269

1»
Sayfa
— İş Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
259,267,333
— îş Mahkemeleri Kanunu münasebe
tiyle sözleri
291,293,296,298,299,301,302,303,
305,306
— Komisyonlardaki bâzı tasarıların
bir. an evvel Kamutaya sunulmasına dair
olan teklif münasebetiyle sözleri
112,115
— Tapu kayıtlarından hukuki kıy
metlerini kaybetmiş olanların tasfiyesi hak
kındaki 1515 sayılı Kanuna ek Kanun
münasebetiyle sözleri
268,269
— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydına dair Kanun münasebetiyle söz
leri
178,363,364,365,366,367,368,369,371,372,373
-— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları Teşkilâtı hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri
14,17,23
— Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı
Kanunun dördüncü maddesinin kaldırıl
masına dair Kanun münasebetiyle sözleri 339
M. Eriş (Ankara) - Ankara Milletveki
li Arif Çubukçu'nun, Millî Korunma Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek Ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle sözleri
415,416
— Gördes Kasabasının nakledileceği
Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak bina
lar hakkındaki Kanun münasebetiyle söz
leri
79,80,81,82
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtı hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri
16,18,21,22,23,24
E. Erişirgil (İçişleri Bakanı) - Gi
resun Milletvekili İsmail Sabuncu'nun,
Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
teklifi ile aynı Kanunun 22 nci maddesi-

8. A. Feyzioğlu (Kayseri) - Ankara Hu
kuk Fakültesi öğrencilerinden Kâzım Yü

Sayfa
nin değiştirilmesine dair oİan Kanun mü
nasebetiyle «özleri
aynı Kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesine dair olan Kanun münasebetiyle
sözleri

348

348

—. İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in, yeni bir Taşıt Kanununun getiril
memesi sebebiyle 3827 sayılı Kanuna ay
kırı taşıt alınıp alınmadığına ve resmî ta
şıtları şahsi maksatlar için kullananlar
hakkında kovuşturma yapılıp yapılmadı
ğına dair olan sorusuna cevabı
200
R. Erten (Mardin) - Komisyonlardaki
bâzı tasarıların biran evvel Kamutaya su
nulmasına dair olan teklif münasebetiyle
sözleri
113,116
A. R. Esen (Siird) - Gördes kasabası
nın nakledileceği Kocamutluk mevkiinde
yaptırılacak binalar hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
71
A. Eyidoğan
(Kars) - Bataklıkların
kurutulması ve bundaın elde edilecek top
raklar hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
188
— Fevkalâde Hallerde haksız olarak
mal iktisap edenler hakkındaki 4237 sayılı
Kanunun Avukatlara şümulü olmadığına
dair olan Yorum münasebetiyle sözleri 139,140
—Gördes Kasabasınınm nakledileceği
Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak binalar
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
82
— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydına dair Kanun münasebetiyle sözleri
94,
95,96,177,178
A. Eymir (Amasya) - Ankara Milletve
kili Arif Çubukçunun, Millî Korunma Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
'
hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek Kanun
teklifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle sözleri
410,411

cel ve arkadaşları hakkındaki Dilekçe
Komisyonu Kararı münasebetiyle sözleri 310,312

İflpfa

Sayfa
—• Ankara Milletvekili Arif Çubukçu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020
sayılı Kanuna ek Kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
418,
419
— Fevkalâde Hallerde haksız olarak mal
iktisap edenler hakkındaki 4237 sayılı Ka
nunun avukatlara şümulü olmadığına dair
olan yorum münasebetiyle sözleri
136

— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus Vakalarının cezasız olarak kay
dına dair Kanun münasebetiyle sözleri

176

N. Fırat (Samsun) de haksız olarak mal
hakkındaki 4237 sayılı
lara şümulü olmadığına
münasebetiyle sözleri

146 -

Fevkalâde Haller
iktisap edenler
Kanunun akuvatdair olan Yorum

G
K. Gündeş (Kayseri) - Maaş Kanununa
H. Gedik (Kütahya) - Alınmış ve alı
ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci
nacak gemilerin tip ve vasıfları ile De
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nizyolları İşletmeciliğine, Genel Müdürlük
nuna bâzı geçici maddeler eklenmesine
kuurlufunda değişiklik yapılmasının dü
dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
377
şünülüp düşünülmediğine ve Amerika'
dan 1947 yılında satınalınan altı gemi ile
M. N. Gündüzâlp (Edirne) - Ankara
satın alnıkala görevli heyete dair sorusu
Milletvekili Arif Çubukçu'nun, Millî Komünasebetiyle sözleri
283,287 • runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanu
V, Gerger (Urfa) - Ankara Hukuk Fa
na ek Kanun teklifi ve Geçici Komisyon"
kültesi öğrencilerinden Kâzım Yücel ve
raporu münasebetiyle sözleri.
404,406
arkadaşları hakkındaki Dilekçe Komisyo
nu kararı münasebetiyle sözleri
310,311,312,
R. Güreli (İdareci Üye) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı
31i
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
21
L. Gören (Bolu) - Maaş Kanununa ek
R. Gürsoy (Niğde) - Maaş Kanununa
4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci
ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı geçici maddeler eklenmesine dair
na bâzı geçici maddeler eklenmesine dair
olan Kanun münasebetiyle sözleri
375,378,
olan Kanun münasebetiyle sözleri
387,391,392
382,392

H
Ş. R. Hatiboğlu (Manisa) - Gördes Ka
sabasının nakledileceği Kocamutluk mev-

kiinde yaptırılacak binalar hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri.
73,76

I
H. İlgaz (Çorum) - iş Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki

Kanun münasebetiyle sözleri.

223
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Sayfa

Ş. îbrahimhakkıoğlu (Erzurum) - Fev
kalâde hallerde haksız olarak mal iktisap
edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun
avukatlara şümulü olmadığına dair olan
yorum münasebetiyle sözleri

|
A. R. încealemdaroğlu (Zonguldak) j Tapu kayıtlarından hukuki kıymetlerini
! kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkındaki
1.515 sayılı Kanuna ek Kanun münasebe
tiyle sözleri
268,269
141
C. K. încedayı (Sinob) - Cumhuriye
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
tin Onuncu yılında ilce merkezlerinden
nunun birinci ve ikinci maddelerinin de
gönderilen topraklar ile Kıbrıslı gençlerin
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı geçici
bir şişede biriktirerek hediye ettikleri ka
madeler eklenmesine dair olan Kanun mü
na dair sorusu münasebetiyle sözleri 288,289,290
nasebetiyle sözleri
388,389
— Tescil edilmiyen birleşmelerle, bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
S. îçöz (Yozgad) - Bursa Milletvekili
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
Muhittin Baha Pars'm ,Uludağ'da inşaa
kaydına dair Kanun münasebetiyle sözle
ta müsaade edilmesi hakkındaki Kanun
ri
83,92,178,179
teklifine dair sözleri
205

Y. Kalgay (Samsun) - Komisyonlarda
ki bâzı tasarıların foir an evvel Kamuta
ya sunulmasına dair sözleri
111
H. Karagülle (Konya) - Fevkalâde
hallerde haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun avu
katlara şümulü olmadığına dair olan yo
rum münasebetiyle sözleri
140,145,146
— Komisyonlardaki bâzı tasarıların
bir an evvel Kamutaya sunulmasına dair
olan teklif münasebetiyle sözleri
113
— Tescil edilmiyen birleşmelerle, (bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydına dair Kanun münasebetiyle sözle
ri
179,180
— Türkijye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtı hakkındaki Kanun münasefoetiyle sözleri
20
P. Karakaya (Elâzığ) - Ankara Hukuk
Fakültesi öğrencilerinden Kâzım Yücel
ve arkadaşları hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararı ı münasebetiyle sözleri
310
— Ankara Milletvekili Arif Çubukçu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020
sayılı Kanıujıa ek Kanun teklifi ve. Ge

çici Komisyon raporu münasebetiyle söz
leri
422
— Kurulması düşünülen et kombina
ları hakkındaki sorusu münasebetiyle
sözleri
249,250
— Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve giz
li kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydına dair Kanun münasebetiyle sözleri 179
A. R. Kırsever (Çanakkale) - Giresun
Milletvekili İsmail Sabuncu'nun, Beledi
ye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ile aynı kanunun 22 nci maddesinin
değiştirilmesine dair olan Kanun müna
sebetiyle sözleri
345
01. V. Kocagüney (Erzurum) - Ankara
Milletvekili Arif Çubukçu'nun, Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanu
na ek kanun teklifi ve Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle sözleri
417
S. Koçer (Zonguldak) - İs Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri
236
A. Konuk (Bursa) - Komisyonlardaki
bâzı tasarıların bir an evvel Kamutaya

Sayfa
sunulmasına dair olan teklif münasebetiy
le sözleri
116,117
S. Koksal (İsparta) - Maaş Kanununa
ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci
maddelerinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna bâzı geçici maddeler eklenmesine
dair olan Kanun münasebetiyle sözleri 386,388
O. N. Koni (İstanbul) - Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocuk
ların tesciline ve gizli kalmış nüfus vaka
larının cezasız olarak kaydına dair Kanun
münasebetiyle sözleri.
177
P. Kurdoğlu (Manisa) - Gördes ka
sabasının nakledileceği Kocamutluk mev
kiinde yaptırılacak binalar hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
68,74,76,77,78,81

Sayfa
Dr. P. Kurtuluş (Rize) - İstanbul öğ
renci yurdu binasının durumu ile yeni ya
pılacak yurt hakkındaki sorusu münase
betiyle sözleri
47
— Türk işçileri hakkında bâzı gazete
lerde çıkan yazılara dair olan sorusu mü
nasebetiyle sözleri
361
— «Vadim» adlı kitap hakkında ne iş
lem yapıldığına dair olan sorusu müna
sebetiyle sözleri.
46
S. Kurutluoğlu (Kırşehir) - Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve
ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenme
sine dair olan Kanun münasebetiyle söz
leri.
391

Ş. Lâçin (Afyon Karahisar) - İzmir'de*
ki Tayyare Tamir Atelyesiyle Eskişehir
Hava Tümen Karargâhının yerlerinin de
ğiştirilmesi sebeplerine, hava ordusundan

ne kadar uçucunun çıkarıldığına ve Eti
mesgut'ta yaptırılan yola dair olan soru
su münasebetiyle sözleri
122,123,124

M
yabancı uyruklu şahısların durumları
hakkında ne düşünüldüğüne dair olan so
rusu münasebetiyle sözleri

Y. Mardin (Mardin) - İş kazalariyle
Meslek Hastalıkları ve İhtiyarlık ve Has
talık Sigortaları Kanunlarının uygulan
masında yabancı müesseselerde çalışan

65

O
Dr. E. Oktay (Kars) - Devlet Ziraat İş
letmeleri Kurumunun Kars'taki çalışmala
rına dair olan sorusu münasebetiyle söz
leri
55
î . Olgun (Yozgad) - İş Kanununun bâzı
maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri
213
—• İş Mahkemeleri Kanunu münasebe
tiyle sözleri
300,302,304,306
— Tescil edilmiyen birleşmelerle, bun

lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak
kaydına dair Kanun münasebetiyle sözleri
86
H. Oral (Denizli) - Fevkalâde hallerde
haksız olarak mal iktisap edenler hakkın
daki 4237 sayılı Kanunun Avukatlara şü
mulü olmadığına dair olan yorum müna
sebetiyle sözleri
132,139,144
—• Hastalık ve Analık Sigortaları Kamı
mı münasebetiyle sözleri
6
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letmeleri Kurumunun Kars'taki çalışma
larına dair olan sorusuna cevabı
54,56
O. S. Orhon (Zonguldak) - Ankara Mil
letvekili Arif Çubukçu'nun, Millî Korun
ma Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek
Kanun teklifi ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle sözleri
407,421
Y. Z. Ortaç (Ordu) - Ankara Milletve
kili Arif Çubukçu'nun, Millî Korunma
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek
Kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle sözleri
412

— İş Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
225,226,231,234,235,236,237,238,
250,252,253,255,257,260,262,265,266,267,
328,331,333
— îş Mahkemeleri Kanunu münasebe
tiyle sözleri
291,292,294,296,297,299,304,305
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesinin ve 5166 sa
yılı Kanuna bağlı iki sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
336
C. Oral (Tarım Bakanı) - Kars Millet
vekili Dr Esat Oktay'ın Derlet Ziraat İş

ö
it. Özçoban (Afyon Karahisar) - îş
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanun müasebetiyle
sözleri
230,233,235,236,237

—• Radyo ücretlerine yapılacak bir mis
li zam hakkındaki sorusu münasebetiyle

sözleri
128,129
—• Türk işçileri hakkında bâzı gazete
lerde çıkan yazılara dair olan soru müna
sebetiyle sözleri
360,361,362
N. Özsan (Muğla) - Maaş Kanununa ek
4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bâzı geçici maddeler eklenmesine dair olan
Kanun münasebetiyle sözleri
390 •

S. Pek (Kocaeli) - Fevkalâde Haller
de Haksız Olarak Mal İktisap Edenler
hakkındaki 4237 sayılı Kanunun avukat
lara şümulü olmadığına dair olan yorum
münasebetiyle sözleri
134,147,148
— Gördes Kasabasının
nakledileceği
Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak bina
lar hakkındaki Kanun münasebetiyle söz
leri
72,73
—• Tescil edilmiyen birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tesciline ve gizli
kalmış nüfus vakalarının cezasıs olarak
kaydına dair Kanun münasebetiyle sözleri 88
A. Potuoğlu (Eskişehir) - Giresun Mil-

letvekili İsmail Sabuncu'nun, Belediye Ge
lirleri Kanununun 30 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi ile
aynı kanunun 22 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olan Kanun münasebetiyle söz
leri
347,348
— İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in, yeni bir Taşıt Kanununun getiril
memesi sebebiyle 3827 sayılı Kanuna ay
kırı taşıt alınıp alınmadığına ve resmî ta
şıtları şahsi maksatlar için kullananlar
hakkında kovuşturma yapılıp yapılmadı
ğına dair olan sorusu münasebetiyle söz
leri
199,201

— İş Mahkemeleri Kaunu münasebetiy
le sözleri

304
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S
Sayfa
I. Sabuncu (Giresun) - Belediye Geliri
Kanununun 30 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanun teklifi ile aynı ka
nunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine
dair olan Kanun münasebetiyle, sözleri
341,
342,348
N. Sadak (Dışişleri Bakanı) - Kars Mil
letvekili Hüsamettin Tugaç'm İğdır İlçe
sinde ve Araş nehri üzerinde 1927 Anlaşma
sı gereğince yapılmış olan Serdarabat ba
rajı hakkındaki sorusuna cevabı
52
— Sinob Milletvekili Cevdet Kerim încedayı'nm, Cumhuriyetin Onuncu yılinda
ilce merkezlerinden gönderilen topraklar
ile Kıbrıslı gençlerin bir şişede biriktirerek
hediye ettikleri kana dair sorusuna cevabı 288,
290
Dr. M. Sakaroğlu (Muğla) - Bataklık
ların kurutulması ve bundan elde edile
cek topraklar hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
189
— Hastalık ve Analık Sigortaları Ka
nunu münasebetiyle sözleri
5
V. Sandal (Niğde) - Ankara Hukuk Fa
kültesi öğrencilerinden Kâzım Yücel ve arka
daşları hakkındaki Dilekçe Komisyonu ka
rarı münasebetiyle sözleri
313
— İş Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
235,236
— Komisyonlardaki bâzı tasarıların bir
an evvel Kamutaya sunulmasına dair olan
teklif münasebetiyle sözleri
111,116
Dr. K. Satır (Ulaştırma Bakanı) - Es
kişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun,
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve işçi
lerin yükseltilme durumu ile kilometre
primleri ve ağır işlerde çalışan işçilerin
tazminatları hakkındaki sorusuna cevabı
170
— Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik 'in, alınmış ve alınacak gemilerin tip ve va
sıflan ile Denizyolları
İşletmeciliğine,
Genel Mkdürlük kuruluşunda değişiklik
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine
ve Amerika'dan 1947 yılında satmalman

Sayfa
altı gemi ile satmalmakla görevli heyete
dair sorusuna cevabı
274,286
E. Sazak (Eskişehir) - Ankara Millet
vekili Arif Çubukçu'nun, Millî Korunma
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek
Kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle sözleri
404
— Bataklıkların kurutulması ve bundan
elde edilecek topraklar hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
181
— İş Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
252
R. Ş. Sirer (Çalışma Bakanı) - İş Ka
nununun bâzı. maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki Kanur münasebetiyle söz
leri
217,222,225,253,254,259,260,263
— Mardin Milletvekili Yusuf Mardin'
in, İş kazalariyle Meslek Hastalıkları ve
İhtiyarlık v€ Hastalık Sigortalar] kanun
larının uygulanmasında yabancı müesse
selerde çalışan yabancı uyruklu şahısların
durumları hakkında ne düşünüldüğüne
dair oları sorusuna cevabı
65
— Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtu
l u r u n , Türk işçileri hakkında, bâzı gaze
telerde çıkan yazılara dair olan sorusuna
cevabı
355,356,357,359,360
F. Sirmen (Adalet Bakanı) - Ankara
Milletvekili Arif Çubukçu'nun. Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanu
na ek Kanun teklifi ve Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle sözleri
420,421,422
— Fevkalâde hallerde haksız olarak
mal iktisap edenler hakkındaki 4237 sa
yılı Kanunun avukatlara şümulü olmadı
ğına dair olan yorum münasebetiyle söz
leri
143,144,145
— Tapu kayıtlarından hukuki kıymet
lerini kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkın
daki .151 E: sayıb Kanuna ek Kanun müna
sebetiyle sözleri
269
E. Soysal (Maraş) •• Elbistan, Afşin,
Göksün ve Gürün ilçelerinden kuraklık do-

*
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layısiyle göçeden ailelerin durumu ile bu
İlçeler ovalarının sulanması ve zirai kal-

Sayfa
kmması hakkında, ne düşünüldüğüne dair
olan sorusu münasebetiyle sözleri
49,51

A. Tahtâkıhç (Kütahya) - Komisyon
lardaki hâzı tasarıların bir an ew«l Ka
mutaya sunulmasına dair olan teklif mü
nasebetiyle sözleri
112,117
M. R. Tarakçıoğlu (Trabzon) - Anka
ra Milletvekili Arif Çu'bukcu'nun, Millî
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek Kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle sözleri
417
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesinin ve 5166 sa
yılı Kanuna 'bağlı iki sayılı cetvelin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri!
335
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun Ibirinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı geçici
maddeler eklenmesine dair olan Kanun
münasebetiyle sözleri
377,378,384
T. Taşkıran (Kars) - Tescil edilmiyen
Ibirleşmelerle, 'bunlardan doğan çocukların
tesciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının
cezasız olarak kaydına dair Kanun müna
sebetiyle sözleri
85
î. H. Tigrel (Diyarbakır) - Komisyon
lardaki 'bâzı tasarıların bir an evvel Ka

mutaya sunulmasına dair olan teklif münaseTjetiyle sözleri
114
P. Tiritoğlü (Balıkesir) - Giresun Mil
letvekili İsmail Sabuncu'nun, Belediye
Gelirleri Kanununun 30 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi
ile aynı Kanunun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan Kanun münase
betiyle sözleri .
341,344,346
Gl. P. Tirkeş (Sivas) - Ankara Hukuk
Fakültesi öğrencilerinden Kâzım Yücel ve
arkadaşları hakkındaki Dilekçe Komisyonu
kararı münasebetiyle sözleri
312,313
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtı hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri
17,23,24
H. Tugaç (Kars) - İğdır İlçesinde ve
Araş Nehri üzerinde 1927 Anlaşması gere
ğince yapılmış olan Serdarafbat barajı
hakkındaki sorusu münasehetiyle sözleri
53
T. Tüzün ((Jümtişâne) - Ankara Millet
vekili Arif Çuhukeu'nun, Millî Korunma
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek
Kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle sözleri
402

u
î. M. Uiğur (Sivas) - Gördes Kasaba
sının nakledileceği Kocamutluk mevkiin
de yaptırılacak binalar hakkındaki Kânun
münasebetiyle sözleri
76
H. Ulusoy (Niğtİe) - Ankara Hukuk
Fakültesi Öğrencilerinden Kâzım Yücel
ve arkadaşları hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle sözleri
311
— Fevkalâde hallerde haksız olarak
mal iktisap edenler hakkındaki 4237 sa-

yılı Kanunun avukatlara şümulü olmadı
ğına dair olan yorum münasebetiyle söz
leri
138
— İş Kanununun bâzı maddeelrinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
253
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici
maddeler eklenmesine dair olan Kanun
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münasebetiyle sözleri
376,385
Dr. F. Umay (Kırklareli) - Bataklık
ların kurutulması ve bundan elde edilecek
topraklar hakkındaki Kanun münasebe
183
tiyle sözleri
— Kırklareli Doğusundan geçen Büyükdere'de yaptırılacak baraj ile Hediye
Köyü yakınında açılacak galeri hakkında
ki sorusu münasebetiyle sözleri
125
— Korunmaya muhtaç çocuklar hak
kındaki 5387 sayılı Kanunun uygulanma
tarzına dair olan sorusu münasebetiyle

sözleri

Sayfa
175

Dr. A. Uras (Mardin) - Ankara Hukuk
Fakültesi öğrencilerinden Kâzım Yücel ve
arkadaşları hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle sözleri

312

F. Uslu (Manisa) - Gördes Kasabasının
nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yap
tırılacak binalar hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri

70

-— İş Mahkemeleri Kanunu münasebe
tiyle sözleri

294

ü
N. Ünen (Çanakkale) - Maarif Teşkikilâtma dair olan 789 sayılı Kanunun 13
ncü maddesinin ve 5166 sayılı Kanuna bağlı

iki sayılı cetvelin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 'sözleri
336,338

v
A. Veziroğlu (Afyon Karahisar) - Gi
resun Milletvekili İsmail Sabuncu'nun,
•Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun

teklifi ile aynı Kanunun 22 nci maddesinin
değiştirilmesine dair olan Kanun münase
betiyle sözleri
341,342,343,344,345,346,348

A. K. Yiğitoğlu (Amasya) - Komisyon
lardaki hâzı tasarıların bir an evvel Kamu
taya sunulmasına dair olan teklif münase
betiyle sözleri
117
A. R. Yüregir (Seyhan) - Bozuk çıkan
ekmeklerle hayat pahalılığı ve yabancı
memleketlerden ithal edilen un ve ziraat
Bankasınca çiftçiye ve Emlâk Kredi Ban
kasınca inşaat sahiplerine gereken kre
dinin yapılmaması ve bankalardaki halk
mevduatı ile ihraç mallarımızın satış du
rumu hakkındaki surusu münasebetiyle

sözleri
316,318,319,320,322,323
— Bursa Milletvekili Muhittin Baha
Fars'ın, Uludağ'da inşaata müsaade edil
mesi hakkındaki Kanun teklifine dair söz
leri
204,205
S. Yürüten (istanbul) - Yeni bir Taşıt
Kanununun getirilmemesi sebebiyle 3827
sayılı Kanuna aykırı taşıt alınıp alınmadı
ğına ve resmî taşıtları şahsi maksatlar
için kullananlar hakkında kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair olan sorusu müna
sebetiyle sözleri
196,197,198,200,201
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K. Zeytinoğlu (Eskişehir) - Devlet De.
miryölları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğü Kuruluş Kanunu ve işçilerin yük
seltilme durumu ile kilometre primleri ve
ağır işlerde çalışan işçilerin tazm natları
hakkındaki sorusu münasebetiyle közleri
172
— Gördes Kasabasının nakledileceği
Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak bina
lar hakkındaki Kanun münasebetiyle söz-

Sayfa
72,75,80
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birici ve ikinci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair olan Kanu ı müna
sebetiyle sözleri
379.
— Türk İşçileri hakkında bâzı gaıetelerda çıkan yazılara dair olan soru müna
sebetiyle' sözleri
357,359,360
leri
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