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Fihrist
BAKANLAR KURULU
Sayfa
1. — Avrupa Ekonomik îş Birliği Teş
kilâtı Bakanlar Konseyi ile Avrupa Kon
seyi Bakanlar Komitesinde Türkiye'yi
temsü etmek üzere Paris'e giden Dışişleri
Bakanı Fuad Köprülü'nün dönüşüne ka
dar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Ve>
libeşe'njn vekillik edeceği (3/21)
151
2. — Başbakan Adnan Menderes tara
fından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun
onanması
3. — Başbakan Yardımcılığına ve Dev
let Bakanlığına Manisa Milletvekili Samet
Ağaoğlu'nun tâyini (3/36)
167
4. — Devlet Bakanlığına Manisa MİL

letvekili Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun
tâyini (3/82)
8Î0
5. — Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü 'nün Güney Kore meselesi hakkında demeci 310:

m

6. — İstanbul Milletvekili Adnan M«n.
deres'in kurduğu Hükümetin programı 24:32,
42:73,73:?2,94:1Î4415 :143»I44:1*F
7. — Şemsettin Günaltay Hüi&aetinin'
22 Mayıs 1950 de saat 15 ten i t i b a ^ vazi
fesinin hitam bulduğu
8
8. — Yeni Hükümetin teşkiline İstan
bul Milletvekili Adnan Menderes'in me
mur edilmesi
•

DEMEÇLER
1. — Yaşlı üye tarafından Meclisin
açılması
2. — Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'-

nün Güney • Kore meselesi hakkında de
meci
310:318

GENSORU
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, yapılmakta olan Büyük Millet
Meclisi binası ile Atatürk Anıtının bulun

duğu saha içindeki arazi hakkında Bayın
dırlık Bakanından Gensoru açılmasına da
ir önergesi (6/42)
278,81»

KANUNLAR
No.
Sayfa
5665 — Türk Geza Kanununun, 526 ncı
maddesinin değiştirilmesi hakkında
Kanun
178,181:187
5666 — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına ve bu
kanuna ek 4832 sayılı Kanunun kal.
darılmasına dair Kanun
42,198,238:240,
273:274
5667 — Şekerden ahnan munzam îsüh-

No.

Uşi*

lâk Vergisinde yapdan indirmelerin
onanması hakkında Kanun
309,346:347,
351,384,386:380
5668 — Muamele Verjpsi Kanununun 9 -,,
ncu maddesinin değişik 12 nci fıkra
sının (A) bendinin değiştirilmesi
hakkında Kanun
309,347:351,374,384,
390:393
5669 — Belediye Kanununa bâzı madde
ler eklenmesin* ve bu-k&fcupto bİ»y-""-

N9.

2

Sayf»

maddelerinin
kaldırılmasına dair
Kamın
243,332,397:421
5670 — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve
bu kanunun 111 nei maddesinin de
ğiştirilmesine ve 104 ncü maddesinin
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına da
ir Kanun
24$368£trî4§6 >
5671 — Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline da
ir olan kanuna bazı maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı maddele
rinin kaldırılmasına dair Kânun
243,
322^26:435
S'672 — Köy Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine ve 46 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanunun bâzı
• maddelerinin
kaldırılmasına dair
Kamun
243,332,435:442,442:443
5673 — Askerlik Kanununun beşinci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna
geçici bir madde eklenmesi hakkın
da Kanun
331,470,545:546
5674 — Yedek Subay ve Yedek Askerî
Memurlar hakkındaki kanunun 3923
sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü
muddesine bir fıkra eklenmesine
tfcıir Kanun
331,470,547
5675 — Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu hakkındaki kanunun 23 ncü
maddesi ile 24 ncü maddesinin (A)
fıkrasının son bendinin kaldırılması

Afa.

Sayfa
hakkında Kanun
344,519,593:597
5 6 ^ — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Milletlerarası imar ve Kalkınma
Bankası arasında akdedilen Kredi
Anlaşmaları hakkında Kanun
686:687/
705,798:801
5677 — Bâzı suç ve cezaların affı hakkm!? d&Tliaun
331,537,602:618,619:633,
633:656,656:671,672:681,690:705,706:720
5678 — Hans Kroeeker, Ekrem özdebir,
Haas Bucher, Kemal Usman, Haşan
Hayri Sonat, Dr. Herrmann Von Engelmena, Prof. Dr. Hans Henning
Von Der Osten, Teologps Daugos,
Aotonio Spampinoti, Edouardo Castelli, Spire Gioceoladelli ve Umberto
Giodice'nin mahkûm bulundukları
cezaların affı hakkında Kanun 602,687:
690,721:722
5679 — Türkiye ile İtalya arasmda akit
ve imza edilmiş olan Dostluk, Uz
laşma ve Adlî Tesviye Anlaş«ıas>
nın onanması hakkında Kanun 42^02,
724:726,737,739,794:797
Mm—
Basın Kanunu
331,685,726:747,
747:771
5681 — Matbaalar Kanunu
3£4,685,771:772
5682 — Pasaport Kanunu
396,685;7T4:785
5683 — Yabancıların Türkye'de İkamet
ve seyahatleri hakkında Kanun 396,685,
785:791

KARARLAR
1695 — Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı
na seçildiği hakkında
7$
1 6 ^ -rr- Bakanlar Kuruluna güvenildiğine
" *~: da&f
94:114,115:143,144:147
1697 — İöngtildak Mlştvekiİi Si&ati Atamâi'İn seçim tutanağının reddî hakkinÖa
150,345,445:466
1698 — Açık ffiiîîetvejrfflftleri î^in bu yıl

ara seçimi yapılmaması'hakkında 538:544
16dt — Binbaşı Lûtfi Can'm Emeklilik
işleminin kaldırılması hakkında Di
lekçe Komisyonunca verilen kara
rın reddine dair
13:14,396;514;548fS«2
1706 — Tufkiye Büyük
mmtmtm&m
çalışmalarına 1 Kasım 1950 g€#ön«
kadar ara verHtnesi haîekındâ
791

ÖNKRÖELIR
Aijton Karahisar eski Milletvekili [B çi
zim Bötca]
1. — ftftekçe Komisyonunun 1 . XI .

1941 tarihli Haftalık Karar Cetrelindeki
"2#2# sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/8)

13

- 3 S»yf»

S»?tft

Alsa» Karohiaar
veüznk&yfAliîhsan
Sâbis]
*
"
2.:—v^feoa.Kajahk»r MilieU^Hüüğüıi
tercih* <gıie^inft4air (İM1)
Î&M
Ağrı eski Milletvekili [MÂyâak Aktan]
3. — M a ^ Kpn^8ffûttttremw la . I .
193frıtaj^,fia#Uhk Kapa* ««tre^jadaki
2836 «ayali, tgansm Kwniitfty4» #wnjjiUTT»e~
«ine dair (4/9)
M
Antet* tato- MUİ«^«tai /if ^
0 ^
Bekata]
4. — B i d ^ e fiffmifljfOBau^n 1:•. XI .
1949 tarihii,*fe*tftük Kaj»f <*fcr*lin<i»ki
â464 sayılı Kararın Komutey^a flöritfiik
meşine dair (4/10>
. 13
Arûmrâ
fS^nid-Şt^^4mx]
5. — Sfeter Kaanttöönn I » nai HMIMIK
sinin -d^pçtmkaesi hMaad*ki İ W B
«Kufinin geri wrümiB»« dair (4^62)
278
ÂıflmHet^w K ü f i t e foimın Şevki
Çiçekdağ]
6. — Anka» ?«İtetv*kai#Bn tercih

16. — D ü e k ç e ü ö ^ s y o ^ i u n ^ « - . « & . 1948 tarihli Haftalık Karar CetTftttt&ki
1573 sayılı Kararm Keawrtayda ggj%üteıesine dair (4/13)
M
Çaaakkaie ^e Belû [&dhri Btâm]
17. ^ İ B a M -Bekamı Bdte*Sİ»löW<Skîİlfğini tercih eylediğine dair (4/42)
17
Denizli eski Milletvekili fkem&^Geamd

öncel]

Antftiya «ski IfftletfreİiK ffti&mzi Ak
su]
7. — ©ö&çe vEoRrisyömBran "9 . II .
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
1751 sayılı 4E«rsrm İ£afflT*tay$a ^&rti|1ilmesintr'âftir (4/11)
Aydm ve İstanbul[Fuad ffîprütüj
S. — İstanbul MiletrekıH^ini tercin
, eylediğine dair (4/3)
Aydın ve Manisa [Fevzi Lûtfi Kara-

Bursa JNeûdei YdnmJ
13. — Belediye aelMeri Kanununun 1
flBi, 4 neü ve 5 nci maddelerindeki (ttŞMü'
ve tahsilat) kepmelerinin yorumlanması
l^kkında (4/58)
3*5
Bursa [Selim Ragıp Emeç]
14. -*- Aiflfflto^Bayte'^fl^nv Amerika telfeaasnn Türk t o p r ö t e m ı teTfce
daveti haKfanda Dışişleri Bâksamın «alt
lamada bulunmasına dair (4/?9)
?&&%
Bursa ve tstafllsü jfffî
15. — îstfmhul
eylediğine dair (4/5^
46
Çffrmkkale eski Mflfe*wküi [Ati Rıza

13

16

9. — Manisa Milletvekilini.tercih ey
lediğime .dair (4/66)
686
Baükasir ve îgel {Refik Kvralten,]
10. — İçel Milletvekilliğini tercih^ eyle
diğine 4air .(4/4)
16
Bolu» eski Milletvekili [İhsan Yalç%n
w 2 açkeglşg] '
11. — Geçici Dilekçe Kanûisynununn
18 . I H . 1949 tarihli B a l t a l a Karar Cet.
velindeki 123İ saydı Kasaraı K a m u t a y a
görüsülmejrine dair (4/12)
İ3
Burdur [FeİfU ÇsUkhçşJ
12. — İçtüzük 'ün 85 nci «ad4şfi»m yo~
rumlanmasöia dair (4/46)
4,86

18. — ©üeieçe ISomasyemmem 2§».lif.
1950 tariMi ffiüftöhk K « » r €fe*wsMii<ii&i
2959 sayılı Kararın Kamutayda gerflşftimesin&^âr (4/14)
13^*80:196
Evmrm* fBttfadtr BM&rJ
W: — Basın'Biriiai'KİBöeBiıwmİB*idırılması hakkındaki 4&32 «^aâı Mi
birinoi mft«WU«mn yorumlıoaiasmft

(4/53)

smmı

3ö. ~ Basan Birliği Ka»uıwa*m k*ldirılmaaı heteındaki 4932 acçph Kenittitfu 1
nci maddesinin yorumlanmasına dair odan
önergesinin ygeri v £ « l » ^ hakkında•£4/â9) 4? 1
21. — PJ^^-JfrmişjrAnun^ 7 , VJI.
*S§0 tarihli H*&al& « a » * GeiveMn^ki
67 sayılı karacın Kamutayda görüşübn.esine
dair (4/6$
470
Erzurum [Fehmi Çvbşki&ğluJ ye K n
göl [Feridun ü i i r i 2Hj£im*eŞ
22. —*TurWye Ckmıhuri^ti Emekli San
dığı Kanununun 99 neumaddesniri y oramılaumasına dair (4/47>
1#
Bski%ehirt/u4Hö&i Bo^^lu]
ve ^ r h a n
[Sedat B#n]
23. — Türkiye Büyük Müiet M^lisaun

Sayfa
çalışmalarına 1 Kasım 1950 gününe kadar
aravermesi hakkında (4/68)
Eskişehir [Hasan Polatkan]
24. — Divan kâtipliğinden çekildiğine
dair (4/43)
Eskişehir [İsmail Hakkı Çevik]
25. —t I I I numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 15 . I I I . 1950 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2123 sayılı Kararın
Kamutayda görüşülmesine dair (4/15)

791

17

13

Eskişehir ve İstanbul [Ali Fuad Cebe26. —- Eskişehir Milletvekilliğini tercih
eylediğine dair önergesi (4/44)
151
Giresun eski Milletvekili [Ahmed Ulus
ve 3 arkadaşı]
27. — Dilekçe Komisyonunun 16 . I I .
3,950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2933 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/16)
13:14,396,514,548:562,563:
564
İçel [Şahap Tol]
28. —- Dilekçe Komisyonunun 14 . V I .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
11 sayılı Hararın Kamutayda görüşülmesi
ne dair H4/48)
.
•
198
İstanbul [Hüsnü Yaman ve 2 arkadaşı]
29. —• Milletvekilleri ara seçiminin bu
ytf yapılmaması hakkında (4/65)
538:544
îttanbul [Mükerrem Sarol]
30. — Anayasanın 2 nci maddesindeki
(Devlet dili Türkçedir) fıkrasının yorum
lanmam hakkında (4/51)
253,470,571:584
İstanbul [Mükerrem
Sarol ve Hüsnü
31. — Türk Ceza Kanununun 481 nci
maddesinde yazılı (Aynı maihkeme) sözü
mün yorumlanmasına dair (4/55)
309
, İstanbul ve İzmir [Holü Özyörük]
32. -—İzmir Milletvekilliğini tercih ey
lediğine dair önergesi (4/6)
.
16
İzmir JCİhad Baban ve 5 arkadaşı]
33. — Belediye Gelirleri Kanununun 21
nci maddesinin dördüncü fıkrasının yorum
lanmasına dair (4/46)
172
İzmir ve Manisa [Refik Şevket İnce]
34. — Manisa Milletvekilliğini tercih
aylediğine dair (4/7)
16:17

Sayfa
Kars eski Milletvekili [Akif
Eyidoğan]
35. — Dilekçe Komisyonunun 9 . V .
1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
2120 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
me® ne dair (4/17)
14
36. — Dilekçe Komisyonunun 25 . V I I I .
1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 466
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dai* (4/18)
14
Kastamonu [Hayrı Tosunoğlu] ve Tokad [Halûk ökeren]
37. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Dokuzuncu Döneminde çıkacak kanun ve
kararlar hakkında (4/49)
211
Kayseri [Fikri Apaydın]
$8. — 4 numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 2 . VI . 1950 tarihli Haftalık
Karar cetvtlindeki 2544 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair (4/54)
278
Kayseri [Fikri Apaydın ve Kâmil Gün
deş]
39. — Dilekçe Komisyonunun 23 . I I I .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3020 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/19)
14
Kocaeli eski Milletvekili [İsmail Büstü
Aksal]
40. — Dilekçe Komisyonunun 9 . V .
1949 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
2225 ve 2226 sayılı kararların Kamutayda
görüşülmesine dair (4/22)
14
41. — Dilekçe Komisyonunun 9 . V .
1949 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
2227 sayılı Kararm Kamutayda görüşülme
sine dair (4/21)
' 14,396,514
. 42. — Dilekçe Komisyonunun 9 . I I .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
28891 sayılı Kararın Kamutayda gmrüşülmesine dair (4/23)
14
43. — Dilekçe Komisyonunun 16 . I I .
1950 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
2927 sayılı Kanarın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/25)
14
44. —• Dilekçe
Komisyonunun 16.
I I . 1950 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 2931 sayılı Krarın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi (4/24)
14
45. — Dilekçe Komisyonunun 16 . II .
1950 tarihli Haftalık Karar
cetvelindeki

Sayfa I
2937 sayılı Kararın Kamutayda görüşül14
mesine dair. (4/26)
46. — Dilekçe Komisyonunun 23 , JII ,
1950 tarihli Haftalık Karar CeltvelindeM
2124 sayılı Kararın Kanratayda görüşülmeşine dair (4/20)
^
Konya [Saffet Gürol]
47. — Matbaalara ait Kanun tasarısı
nın Karma Komisyonda görüşülmesine
dair
618:619
Manisa ve Muğla [Samet Ağaoğlu]
48. — Manisa Milletvekilliğini tercih
eylediğine dair (4/67)
686
Mardin [Aziz Uras]
4 9 — III numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 15 . III . 1950 tarihli Haftahk Karar Cetvelindeki 2122 sayılı Kara
rın Kamtayda görüşülmesine dair (4/27)
14,
199238,244:245
50. -T- III numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 1 5 . III . 1950 tarihli Haf- *
talik Karar Cetvelindeki 2122 sayılı Ka
rarın Kamutayda «görüşülmesine dair olan
önergesinin geri verilmesi (hakkında
(4/50)
.244:245
Muğla [Nuri özsan]
51. — Dilekçe Komisyonunun 13 . V .
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2271 sayılı Kararın Kamutayda- görüşülmesine dair (4/28)
14
52. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı 'Kanununun 39 ncu maddesinin B
fıkrasının yorumlanmasına dair (4/56)
309
Ordu [Feyzi Boztepe]
53. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair olan 5611 sayılı Kanunun
yayımı tarihinde üsteğmen rütbesinde bu
lunan subayiann yükselme sürelerinin yo
rumlanması hakkında (4J/57)
332,520:521
54.— Subaylar Heyetine mahsus ter
fi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici maddeler
eklenmesine dair olan 5611 sayılı Kanu
nun yayımı tarihinde üsteğmen rütbesin
de bulunan subayların yükselme sürele
rinin yorumlanması hakkında (4/61) 520:521

Bize eski Milletvekili [Füad Sirmen]
55. — Dilekçe Komisyonunun İ 5 \ IV .
1940 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
I 1159 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
14
I mesine dair (4/29)
Samsun eski Milletvekili [Hüsnü Ça
kır]
56. — Dilekçe Komisyonunun 9 . II .
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
1754 sayılı Kararın Kamutayda görüşül- .
meşine dair (4/30)
14
57. — Dilekçe Komisyonunun 30 . V .
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2332 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/31)
14
58. — Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2695 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair, (4/33)
14
59. —- Dilekçe Komisyonunum 6 . 1 .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2896 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/34)
* .-..
14
60. — Dilekçe Komisyonunun 13.1.1950
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2831
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
'
dair (4/35)
*
H
61.—Dillekçe Komisyonunun 16.H.1960
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2933
sayılı Kararm Kamutayda görüşülmesine
dair (4/36)
15,396,514,548:562,563 «564
62. — Dilekçe Komisyonunun 16.II.lt50
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 20Î5
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair (4/37)

15

63. — Dilekçe KoDSkyonunsîi 31.IJ.1950
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2968
sayılı Kararın Kamutayda gfrüsülmetine •
dair (4/38)
15
Samsun eski Milktveköi [Negit Ftrmt]
64. — Dilekçe Komisyonunun 13.1.1950
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2835
sayılı Kararın Kamutayda gapüşütaestoe
dair (4/32)
»
âeyhan [Sinan Tekelioğlu]
65. — Dilekçe Komisyonunun 25JVTIL
| 1947 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki

I

— *

Sayfa
466 sayılı Kaçarın Kamutayda görüşülme
sine dadr (V39)
15
66. — Bilekçe Emisyonunun 7 . VII.
1950 tMâMi. Haftalık Karar Cetvelindeki
77 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesi
ne dair (4/62)
519
Sivas eski Milletvekili [Fikri Tirkeş]
67. — Dilekçe Komisyonunun 23.111.
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3009 «ayali Kararın Kamutayda 4$EÜŞÜImesine dair (4/40)
15,180,206 20t;220:234

—

Sayfa
Tekirdağ [Yusuf Ziya Tunta§]
68. — Adapazarı ve Adana'da şeker
fabrikası kurulması hakkında HüMmetçe
ne düşünüldüğüne dair İşletmeler Bakan
lığından sözlü sorusunun geri verilmesi
hakkında (4/63)
521
Urfa eski Milletvekili [Atalay Akan]
69. — Dilekçe Komisyonunun 20.TI.
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
1214 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/41)
15

RAPORİAR
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
olan 4541 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
1. — Bâzı suç ve cezaların affı hak
lenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
kındaki Kanun tasarısına dair (1/80)
537, j nin yürürlükten kaldırılmasına dair Ka
l
332;384r:3§5,
TO r6î8,619:633,633r656,^57:671,672:681, ! nun tasarısı hakkında (1/18)
!
0SO^Oö;?Oe:7O5;7O6:72O
426:435
2. — Belediye Kanununa bâzı madde
8. — Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı
ler eklenmesin* ve bu kanunun bâzı mad
Kanunla değiştirilmiş olan 526 ncı mad
delerinin kaldırılmasına dair Kanun ta
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun
sarısı '»»klanda (1/15)
332,384:385,397:421 tasarısı ile Kayseri Milletvekili İsmail
3. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
Berkok ve 11 arkadaşının ve Tokad Mil
nuna5 llliiMîiıaddeteinefeteinmvebu ka
letvekili Ahmet Gürkan'm, Türk: Ceza Kanunu» : 111" mmıasMHÜesiırân değiştieîlmesiırantımın 526 ncı maddesinin ikinci fıkra
île veaâM^aoü?ıiMEdde8Hikırb&SL hükümiei'isının değiştirilmesine dair Kanun teâÖLfafin yürürlükten kaldırılmasına dair Ka
leri hakkında (1/9, 2/6, 7)
180,1&1:187
nun tosuna îhaktada (1/16)
332,384^385,
9. — Türkiye ile îtalya arasrada im&a
422^426
edilen Dostluk, Uzlaşma ve A^lî tesviye
4. -~-K^-K«Baunu®a<bâzı maddeler ekAndlaşmasınm onanması hakkındaki Ka
dBûasMİJue, 4âTuernM©âcteBİnin değiştirtme
nun tasarımım dair (1/7)
602;723^24:726,
sine VJÛJm-kanunun bâzı maddelerinin kalırdılma&uıa dair Kanun tasarısı hakkın
ANAYASA KOMİSYONU RAPORU
da (1/17)
*
332,384:385,435:442,442:443
1. — İstanbul Milletvekili Mükerrem
5. — Kurmay Binbaşı 1323 doğumlu
Sarol'an, Anayasanuı 2 nci maddesindeki
Naci Can'm, affı hakkında (5/1)
15
(Devlet dili Türkçedir) fıkrasının yorum
6. •— -ÎİeMri^itJt^tti^ie- ©asughık suçun
lanması hakkındaki önergesine dair (4/51) 470,
dan nKöflcûm'^Mten Alman v« İtalyan uy571:584
ruklu^M» şefeskB'in aftan hakkında ka
mın tasarısı ile Hans Kroecker, Eterim
BÜTKP KOMİSYONU RAPOS&ARI
özdeym, Umm^ tikıâm, ~Mnm.a,l Una»»,
1. — Devlet Demiryolkafi ve; Iâm*Bİarı
Hasaîfc Ha}Tİ âea&t, Sr. • HerasBaun ¥on
îdarei Umumiyesinin Teşkilât ve Vazifele
Engeâmsnn,f3&o£ ®r. Hs^a fîeaming^Ton
rine dair olan 1042; sayılı Kanunla bu kaDer ö»tew*tatHHihkûm taüöadukları îeıeaanjunu» ek ve tadillerinde değişiklik y a k 
a&rm affı hakkında (1/53, 5/19)
002^87:
masına ve bu kanuna yeui toâzı hükümler
6â0#21:722
eklenmesine dair olan: 4577 •: saplı Kanunun
4 ncit maddesinin doğiştirihnesi -hakkında
7. '-HlŞtiıir - ve- kasabalarda mahalle ve
ki-kanun tasarısına dair (l'/8)
537
muht»£ ve ihtiyar heystleıâ teşkiline' dair

2. — ttüreer ^ ^ r i K a n i t e H » , IfAtt
Ytsttithrı hakkındaki 3827 sayılı Kainimi,
bağlı (1) stınk cat^lri* dfeği#fât vap4İma8in*wb& kanona ek 48S2»^plî &*atHfclttı tesiiiırılmasına dair Kanon tekfiö;
hakkımfe (2/80
1^^«-£40,278:274
§AI4PEA KÛMjSYONlJJl^ûBU
1, — Makina ve Kimgftt Bndüsteisi.Kur
nunu hakkındaki 5591 •sayılı Kayram 23
wş& raddesinin kaldırılmasına dair Ka
nun ttmmı hakkıadft (1/42)
519,593.597

iHŞişnERî KOMmomı "mtom&m
1. — ÎSirkSye Üe Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasnmdaki Ti'earet ve ödeme anlaşmalarında değişiklik
yapılması hakkında imzalanan ek Proto
kol ve eklerinin onanmasına dair. Kânun
tasarısı -Kakkînda (1/4),
470,59^.593
2. — Türkiye ila İtalya arasında imza
edİleiL Dostluk, Uzlaşma ve Adlî tesviye
Andlagmasınuı onanması, hakkındaki Kanflnrttes«38ina dair (l/f)
602TT23J24 {726,
Y#f,V&,795;T94 -797
3~ — Türkiye üe Norveç arasındaki
Ticaret ve Ödeme, anlaşmalarına ek ola
rak, imzalanan . Protokolün onanmasına
dab Kanun tasft«st>hakkında (Ijfâ) 470,592
1. — Denizli eski Milletvekili Kemal
CemaF Oftçıfiıi; Böe%$e Söıiiiöyön'uııuıt
I
Ü8VÜ .1950 tarihli ffiıftal* Karar OrtI
velin*Ntt^936ı>s»yıh ««te»î%n Kanmtayda
1gM£fi£*«ftine dair - ö*«rfOT* bskfeBuUk
(4/14>
l^lit:196 {
j
2 . —- ' GrllfetfUll MMİ M i V e t f UKlll' ^mtaieCr
5
]
ulus v e' Eki ^Aadâçiyfe" 8fwnstnı*«^cı 4iflT^foİlfor^Hİtaü Çakır'in, Dilekçe Kemi*
yonuflftiı » , U . î m fcaî4h& BtftehkKtKi&iVm&kLÛM tm^ma^k
mtmtm
I
K a m J Ü r ^ ^6riijİfrııeaM^aılg üneaetf^
I
5«:564 I
3. — KdfweH eski Mflletr^öK ısviAİf
I
Rüştf 'Mmtt*m, Bileftç* K?ft»tsy«ramm
I
9 . T ; /İ9W^riffi t I MK^ i i Karar : 0etv¥Hftd^tT ^2227 sayılı mtrmrm^S»nıtrtkytfer- I

? Sayfa
görüşÖfeftesinc d«g '<mei'g«ri h*kkaci«
v
(4/21);
ÜÇ»*
4. — Mardin M»e±weWi Aaû I ^ m ^
III namacak Gtejiei, HJUfrçg; K^miaynrıiK
mm 15 . İ H . 195Ö4ar&il6*ftâl&3^ar
Cetvelindeki 2122 sayılı Karasın Kamnta^da gö«ttşiilme*ine dair önergesi hakkıma
(4/27)
'' 1 ^ ^ 2 4 4 t 2 4 5
5. — Sivas «ski Milletvekili* BkriTîrkaş 'iû, Dilekçe Komisyonunun 25.11X1950
tarihli ,Baftalik Karar CetveIîna§kO009
sayılı Kararın Kamutayca, görüşülmesine
dair önergesi hakkındaY(4/40)
1S0,2ÖB {2ÇFT,

tgt^m^ KQMÎ,SYQ&U JS^BÛJU^RL
1. — Belediye Kawuumfti)âzı madde
ler eklegamasine ve,bu kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair Kanun taaasıaıJjakkında (1/15)
332,384:38§^Z :421
2. — lâarei Umımuarei Viüyat. Kanu
nuna bÂzı maddeler eklenmesine ve bu
kanunun. 111 nd maddasinân değiştirilme,
aitte ve ,104 ncü maddesinin bâzı hükauir
lerinin yürürlükten kaldualmaaına dair
Kanun, tasasın hakkında (1/16)
332*384:385,
422:428
3. — Köy Kaannunâ bâzı madüeler ak1«WMMİIHH46 nofejnftddeidnin deştirilme*
»iöenve bu kanunun bâzı maddelerinin
kaldırılmasına. dair Kanun tanfttuıı hfiV
kında U/170
332,âŞ4 ;Şp|g^42 l 442ı443
4. — Şehir ve kuıahfllatda,mahalle ve,
râöhtar^ve.ihtikar heyetleri teşkiünerdaif
oian-4641 sayılı Kanuna bâzı maddeler
eklenmaaine ve .İMI.kanunun bâzı raaddelerinin^: yürürlükten k«lfltyrlp>aa*B*k.ala.ir
IteafetMftm hakkında (1/18,). 332^84*335,
MÎ435

î. — Askerlik Kanununun ÎSJ5G sayıKKanıma ^cf^lllCft w- 3 t t ? p » 1 * ^ * 7 3
vt 4PG sayılı kanuihllllı fJHJjyi^Mİto
5 nci~ıısfl^A&ıiâ^âM£i^MIİMi^rve",£u1kftnuna gc^eHft* ımuSIt dMtoMaiüirrİrtfca^
dakı igtf!mw tCTaıwıuu ûiii (%?&$ 4WJÖt,
521wBpi9^i6
memurca? ItOT9nttWrof*1^^^9BjflliTİpifeıiteJ
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3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü
maddesine bir fıkra elenmesine dair Ka
nun tasarısı hakkında (1/32)
470,547
TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Tica
ret ve ödeme anlaşmalarında değişiklik
yapılması hakkında imzalanan ek Protokol
ve eklerinin onanmasına dair Kanun ta
sarısı hakkında (1/4)
470,592:593
2. — Türkiye ile Norveç arasındaki
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek ola
rak imzalanan Protokolün onanmasına
dair Kanun tasarısı hakkında (1/5)
470,592
TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU
RAPORLARI
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Be
kir Oynaganlınm seçim tutanağı hakkın
da (5/8)
278,326
2. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin seçim tutanağı hakkındaki Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresine
dair (3/32)
198,234:236
3. — Bingöl Milletvekilliklerine seçi
len Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa
Nuri Okçuoğlu'nun seçim tutanakları
hakkındaki Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığı tezkeresine dair (3/35)
332,352:374,
375:384
4. — Bitlis Millevekilleri Muhtar Ertan ve Salâhattin İnan'm seçim tu
tanakları hakkındaki Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığı tezkeresine dair (3/63) 537,
772,774
5. — Burdur Milletvekilliğine seçilen
Mehmet Erkazancı'nın Seçim Tutanağı
hakkında' (5/11)
519,592,772:773
6. — Denizli Milletvekilliğine seçilen
Eyüp Şahin'in seçim tutanağı hakkında
(5/9)
519,585
7. — Erzurum Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkında (5/5)
258,304
8. — Giresun Milletvekili Ali Naci Duy
duk'un seçim tutanağı hakkındaki Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresine
dair (3/22)
253,305
9.— Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir'in seçim tutanağı hakkındaki Yük-

Sayf*
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresine
dair (3/23)
253,304
10. — İstanbul Milletvekilliğine seçi
len Andre Vahrambayar'in seçim tutanağı
hakkında (5/3)
198:199,237
11. — Kastamonu Milletvekili Fahri
Keçecioğlu'nun seçim tutanağı hakkın
daki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
tezkeresine dair (3/26)
199,237
12. — Kırklareli Milletvekillerinin se
çim tutanakları hakkında (5/2)
199,237
13. — Konya Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkında (5/12)
537,772,773:774
14. — Malatya Milletvekilliklerine se
çilen Hüseyin Doğan, Abdülkadir Özbay
ve Şefik Tugay'm seçim tutanakları hak
kındaki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
tezkeresine dair (3/33)
199,237
15. — Maraş Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkındaki Yüksek Seçim
Kurulu Başkanlığı tezkeresine dair
(3/27)
332,444
16. — Mardin Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkında (5/6)
332,443444
17. — Muş Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında (5/14)
537,772,773
18. — Ordu Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkında (5/10) 519,585:591,772,772
19. — Siird Milletvekili Mehmet Daim
Sualp'm, seçim tutanağı hakkmdna (5/7) 253,
303:304
20. — Sinob Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında (5/13)
537,772,774
21. — Sivas Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkında (5/15)
537,772,773
22. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, seçim tutanağı hakkındaki Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresine
dair (3/62)
278,325:326,326
23. — Tunceli Milletvekilleri Hıdır Ay
dın ve Hasan Remzi Kulu'nun seçim tu
tanakları hakkındaki Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığı tezkeresine dair (3/34) 519,585
24. — Urfa Milletvekilliklerine seçi
len Necdet Açanal, Feridun Ayalp, Ömer
Cevheri, Feridun Ergin, Celâl öncel ve
Reşit Kemal Timuroğlu'nun seçim tuta»
nakkları hakkında (5/16)
537,772,773
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25.— Van MiUetvekillerinin seçim tutanaklan hakkında (5/4)
199,237,444
26. — Zonguldak Milletvekilleri Rifat
Sivişoğlu, Suat Başol, Cemal Kıpçak ve
Hüseyin Balık'in seçim tutanakları hak
kındaki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
tezkeresine dair (3/29)
253,304
27. — Zonguldak Milletvekili Sebatı
Ataman 'm seçim tutanağı hakkındaki Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresine
dair (3/28)
345,445466
ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları
İdarei l&MMiiyesinin Teşkilât ve Vazifele
rine dair olan 1042 «ayılı Kanunla bu ka
nunun ek ve tadillerinde değişiklik yapılma
sına ve bu kanuna yeni bâzı hükümler ek
lenmesine dair olan 4577 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkınkaki Kanun tasarısına dair (1/8)
537
GEÇÎCÎ KOMİSYONLAR RAPORLARI
1. — Muamele Vergisi Kanununun
4939 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu
maddesinin on ikinci fıkrasının (A) ben
dinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun

Sayfa
tasarısına dair (1/27)
345,347:351,374,384,
390:393
2. — Pasaport Kanunu tasarısı hak
kında (1/47)
685,774:785
3. — Şekerden alman munzam İstihlâk
Vergisinde yapılan indirmelerin onanma
sı hakkındaki Kanun tasarısına dair
(1/28)
345,346:347,351,384,386:389
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Miletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası arasında 7 Temmuz 1950 tarihinde
akdedilen kredi Anlaşmaları hakkındaki
kanun tasarısına dair (1/51) 685,685:686,686:
687,700,705,798:801
5. — Yabancıların Türkiye'de ikamet
ve seyahatleri hakkındaki kanun tasarısı
na dair (1/48)
685,774,785:791
KARMA KOMİSYON RAPORLARI
[Adalet - İçişleri]
1. — Basın Kanunu tasarısına dair
(1/33)
685,723,726:737,737:739,740:747,747:
771
2. — Matbaalar Kanunu tasarısına
dair (1/41)
685,723,727,771:772

SAYIN MtLLETVEKlLLERÎYLE tLGtLt İŞLER
Andiçmeler
1. — Cumhurbaşkanının andiçmesi
8
2. — Üyelerin andiçmesi
2:5,15,42,167,199
Çekilme
1. — Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'm Divan Kâtipliğinden çekilmesi
(4/43)

17

İzinler
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi (3/31)
167:168,244
2. — Sinob Milletvekili Muhit Tümer
kan'a iki ay izin verilmesi (3/20)
151
Milletvekilliği dokunulmazlığı
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal özçoban'm Milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/4)
(3/5)
2. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'-

12
12

ın, Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/74)
3. — Çankırı Milletvekili Kâzün Arar'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/75)
4. — İstanbul eski Milletvekili Cihad
Baban'in milletvekilliği dokunulmazlığı(3/6)
5. — İstanbul Milletvekili Mükerrem
Sarol'un, milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/77)
6. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in, milletvekilliği dokunulmazlığı (3/7)
7. — Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, milletvekilliği dokunulmaz^
lığı (3/78)
8. — Kütahya eski Milletvekili Adnan
Menderes'in milletvekilliği dokunulmaz
lığı (3/8)
(3/9)
9. — Zonguldak Milletvekili Ali Rıza

345
345

13

345t

13

345

13
13
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tnoealemdaroğlu'nun milletvekilliği doku
nulmazlığı (3/10)
(3/79)

13
345

ölüm
1. — Eskişehir Milletvekili İsmail Hak
kı Çevik'in ölümü (3/71)

254

Seçimler
1. — Basın Kanunu tasarısını görüş
mek üzere karma komisyon kurulması
(1/33)
514:515
2. — Başkanlık Divanı seçimi
6:7,187,188
3. — Başkanlık Divanına bir kâtip se
çimi
187,188
4. — Cumhurbaşkanı seçimi
7
5. — Muamele Vergisi Kanununun 4939
sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi
nin 12 nci fıkrasının (A) bendinin değişti
rilmesine ve şekerden alınan Munzam istih
lâk Vergisinde yapılan indirmeLerin onan
masına dair olan Kanun tasarılarını görüş
mek üzere Geçici komisyon kurulması
(1/27) (1/28)
310
6. — Kastamonu Milletvekili
Şükrü
Kerimzade'nin, tütün ve müskirattan alına
cak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sa
yılı Kanuna ek Kanun teklifinin görüşül
mesi için Geçici Komisyon kurulması (2/28) 495
7. — Komisyonlar seçimi
32,34:34,40
8. —• Meclis Başkanı seçimi
5:6
9. — Pasaport Kanunu tasarısı ile ya
bancıların Türkiye'de ikamet ve seyahat
leri hakkındaki Kanun tasarısının görü
şülmesi için bir Geçici Komisyon kurulma
sı (1/47, 1/48)
544:545
10. — Seçim tutanaklarını İnceleme
Komisyonu seçimi
19:20
11. — Tutanakları İnceleme Komisyo
nuna bir üye seçilmesi (3/81)
520
12. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tiyle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası aracımda 7 Temmuz 1950 tarihinde
akdedilen Kredi anlaşmaları hakkındaki
Kanun tasarısını görüşmek üzere Geçici
Komisyon kurulması (1/51)
563:564
Seçim çevresi tercihi;
1. — Afyon Karahisar ve Denizli Mil
letvekilliklerine seçilen Ali İhsan Bâbis'-

Sayfa

in, Afyon Karahisar Milletvekilliğini ter
cih etmesi (4/1)
15:16
2. — Ankara ve Kırşehir Milletvekil
liklerine vseçilen Osman Şevki Çiçekdağ'm, Ankara Milletvekilliğini tercih etmesi
(4/2)
16
3. — Aydın ve istanbul Milletvekillikl
erine seçilen Fuad Köprülü'nün, istanbul
Milletvekilliğini tercih etmesi (4/3)
10
4. —'• Aydın ve Manisa Milletvekillik
lerine seçilen Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun Manisa Milletvekilliğini tercih et
mesi (4/66)
686
5. — Balıkesir ve İçel Milletvekillik
lerine seçilen Refik Koraltan'ın, içel Mil
letvekilliğini tercih etmesi (4/4)
16
6. — Bursa ve istanbul Milletvekillik
lerine seçilen Celâl Bayar'm, İstanbul Mil
letvekilliğini tercih etmesi (4/5)
16
7. — Çanakkale ve Bolu Milletvekillik
lerine seçilen Fahri Belen'in Bolu Milletve
killiğini tercih etmesi (4/42)
17
8. —• Eskişehir ve istanbul Milletve
killiklerine seçilen Ali Fuad Cebesoy'un,
Eskişehir Milletvekilliğini tercih etmesi
(4/44)
151
9. — istanbul ve izmir Milletvekillik
lerine seçilen Halil özyörük'ürı, izmir
Milletvekilliğini tercih etmesi (4/6)
16
10. — izmir ve Manisa Milletvekillik
lerine seçilen Refik Şevket Inee'nin, Ma
nisa Milletvekilliğini tercihi (4/7)
16:17
11. — Manisa ve Muğla Milletvekillik
lerine seçilen Samet Ağaoğlu'nun Manisa
Milletvekilliğini tercihi (4/67)
686
Seçim tutanakları
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Be
kir Oynaganlı'nm seçim tutanağı (5/8)

278
326

2. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin seçim tutanağı (3/32)
166,198,234:236
3. — Bingöl Milletvekilliklerine seçi
len Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa
Nuri Okçuoğlu'nun seçim tutanakları
(3/35)
166,169,332,352:374,375:384
4. — Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan
ve Salâhattin inan'm seçim tutanağı
(3/63)
211,537,772,774

—u -

Sayfa

5. — Burdur Milletvekilliğine seçilen
Mehmet Erkaaaneı-'nın • seçim tutanağı
(5/11)
519,592,772,772:773
6. — Denizli Milletvekilliğine seçilen
Eyüp Şahin'in sıeçim tutanağı (5/9)
519,585
7. — Erzurum Milletvekillerinin seçim
tutanakları (5/5)
253,304
8. — Giresun Milletvekili Ali Naci
Duyduk'un seçim tutanağı (3/22)
150,253,305
9. — Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir'in seçim tutanağı (3723)
150,253,304
10. — Hakkâri Milletvekili Selim Se
ven'in seçim tutanağı (3/24)
150,187
11. — Hatay Milletvekili Abdullah
Çilli'nin seçim tutanağı (3/25)
150
12. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen
Andre Vahrambayar'ın seçim tutanağı
(5/3)
198:199,237
13. — Kars Milletvekllerinin seçim tu
tanakları (3/65)
244 .
14. — Kastamonu Milletvekili Fahri
Kececioğlu'nun seçim tutanağı (3/26)
150,
199,237
15. — Kırklareli Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkında (5/2)
199,237
16. — Konya Milletvekillerinin seçim
tutanakları (5/12)
537,772,773:774 j
17. — Malatya Milletveklliklerine seçi
len Hüseyin Doğan, Abdülkadir özbay ve
Şefik Tugay'm seçim tutanakları (3/33)
166,
199,237
18. — Maraş Milletvekillerinin seçim
tutanakları (3/27)
150,332,444
19. — Mardin Milletvekillerinin secim
ı
tutanakları (5/6)
332,443444 |

Sayfa

20. — Muş Milletvekillerinin seçim tu
tanakları (5/14)
537,772,-773
21. — Ordu Milletvekillerinin seçim tu
tanakları (5/10)
519,585:591,772,772
22. — Seçim tutanakları hakkında gö
rüşme
17 J.9
23. — Seçim tutanaklarının onanması
151:
«
163
24. —• Siird Milletvekili Mehmet Daim
Sualp 'in, seçim tutanağı (5/7)
253,303:304
25. — Sinob Milletvekillerinin seçim
tutanakları (5/13)
537,772,774
26. —• Sivas Milletvekillerinin seçim tu
tanakları (5/15)
537,772,773
27. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ııı, seçim tutanağı (3/62)
198,278,325:326
28. — Trabzon Milletvekillerinin seçim
tutanakları (3/38)
180
29. — Tunceli Milletvekili Hıdır Ay
dın'm seçim tutanağı (3/34)
166,169,519,585
30. — Urfa Milletvekilliklerine seçilen
Necdet Açanal, Feridun Ayalp, Ömer Cev
heri, Feridun Ergin, Celâl öncel ve Reşit
Kemal Timuroğlu 'nun seçim tutanakları
(5/16)
537,772,773
31. — Van Milletvekillerinin seçim tu
tanakları (5/4)
199,237,444
32. — Zonguldak Milletvekilleri Rifot
Sivişoğlu, Suat Başol, Cemal Kıpçak ve
Hüseyin Balık'in seçim tutanakları (3/29) 150.
253.304
33. — Zonguldak Milletvekili Sebatı
Ataman'm seçim tutanağı (3/28)
150,345,
445:466

SORUJ^AR VE3 CEVAPLAR
Başbakanlıktan
1. — Bilecik Milletvekili Talât Oran'm, ipekçilik sanayiimizi yaşatmak için Hü
kümetçe ne düşünüldüğüne dair Başba
kanlıktan sorusu ve Ekonomi ve Ticaret
Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü
cevabı (6/38)
252,325,332:333,547,567:568
2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Marshall Plânı gereğince Danimar
ka'dan getirilmesi sağlanan çimento fab
rikası malzemesi hakkında Hükümetçe ne

gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başba
kanlıktan olan sorusu ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin
sözlü cevabı (6/28)
243,293:294
3. —• Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, halka fena muamele yapan memur
lar hakkında Ulaştırma Bakanlığı tarafın
dan verilen-karara ve halen tekaüt müd
detini doldurmuş memurlarla ihtilastan
mahkûm olan memurlara ve köylülerimiz
ve iş sahiplerinin işlerinin görülmesine da-

12
Sayfa
ir Başbakanlıktan olan sorusu ve Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet
Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/12)
178,217:
220
4. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 'in, Etimesgut 'takı Motor Fabrikası ile Ye
nişehir'deki Atatürk Lisesi ve Sarar Oku
lunun bulunduğu saha içindeki araziye
dair Başbakanlıktan sorusu ve Adalet Ba
kanı Halil özyörük'ün sözlü cevabı (6/47) 330,
486,547,564:567
5. — Çankırı Milletvekili Celâl Boynuk'un, Millî Korunma Kanunu ile Dev
let dairelerinin işgalinde bulunan gayrimenkuller hakkındaki sözlü sorusu (6/74) 601
6. — Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit'in, memurların tâyin ve nakil işlerinin bir
prensipe bağlanması hakkında sözlü so
rusu (6/82)
601:602
7. — Diyarbakır Milletvekili Kâmil
'Tayşı'nın, Doğu be Güney Doğu illerine
yabancıların yapacakları seyahat hakkın
daki sözlü sorusu (6/64)
601
8. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Ekinci'nin, Dokuzuncu Bölge Yollar Mü
dürlüğünün yol faaliyeti ile personel, akar
yakıt ve nakil vasıtalarının durumları
hakkındaki sözlü sorusu (6/30)
243
9. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf
Azizoğlu'nun, yasak bölge sayılarak bo
şaltılan yerlerin eski halkının yurtlarına
dönüp yerleşmeleri hakkında Hükümetçe
ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan
olan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü
cevabı (6/27)
243,292:293
10. — Erzurum Milletvekili Eıza Top«uoğlu'nım, Genel Bütçeye alınmış bulu
nan Hademei Hayratın 1961 Bütçe tasarı
sında terfihleri düşünülüp düşünülmediği
ne dair olan sözlü sorusu (6/73)
601
11. — Eskişehir Milletvekili Albidin Potuoğlu'nun, çiftçinin Ziraat Bankasına
olan borçlarının iki veya üç yıl müddetle
ve müsavi taksitlerle ödenmesi hususunda
Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair Baş
bakanlıktan olan sorusu ve Devlet Baka
nı ve Başbakan yardımcısı Samet Ağaoğ
lu'nun sözlü ceva/bı (6/32)
243,300,316:318

Sayfa
12. — Giresun Milletvekili Mazhar Şen
er'in, fındık rekoltesi düşüklüğü hasebiy
le Giresun köylüsünün iktisadi durumunu
gelecek mahsul yılma kadar ferahlatacak
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair söz
lü sorusu (6/34)
243,303,318
13. -— Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'nun, tütüncülüğümüzün bugün
arzettiği manzara ile Türk Tütün Ortak
lığı hakkındaki Kanunun birinci maddesi
ne mütaallik Hükümet görüşünün açıklan
masına dair Başbakanlıktan olan sorusu
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri özsan'ın sözlü cevabı (6/2)
94,168:169,204:206
14. — Samsun Milletvekili Muhittin
özkef eli'nin. Hariciye Köşkü hakkındaki
sözlü sorusu (6/78)
601
15. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Maçka'da Taşlık adı ile mâ
ruf sahadaki vakfa ait arsalar ile bu ar
salardan geçen asfalt yol için ne kadar
para sarfedildiğine dair sözlü sorusu
(6/45)
277,340:341
16. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli'oğlu'nun,
memleketimizde
yapılması
mümkün olan malzeme ve yedek parçala
rın dışardan getirilmemesi hakkında Başba
kanlıktan olan sorusu ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin
sözlü cevabı (6/62)
396,547,570:571
17. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, yapılmakta olan Büyük Millet
Meclisi binası ile Atatürk Anıtının bulun
duğu arazi hakkında Başbakanlıktan olan
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fahri Be
len'in sözlü cevabı (6/6)
166,189,245:250
18. — Siird Milletvekili Baki Erden'in,
Siird'in Sason ve Kozluk ilçelerindeki ya
sak bölge hakkında ne düşünüldüğüne da
ir sözlü sorusu (6/29)
243,294
19. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, Erzincan'da vukuagelen dep
rem dolayısiyle yapılan yardımlarla Avus
turya'dan alınan kurma evlerin bugünkü
fiyatları hakkındaki sözlü sorusu (6/80)
601
20. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, yeni kurulan. Toprak ve iskân
Genel Müdürlüğünün biriken göçmen işle-
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rini 'başarıp başaranııyacağma, Bulgaris
tan, Yunanistan ve Avrupa kamplarında
ki vatandaşlarımızın yurda nakilleri hak
kında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair
Başbakanlıktan olan sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/22) 210,273,280:283
Adalet Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili
Gazi Yiğitbaşı 'mn, boşanma dâvalarında
kolaylık gösterilmesi, kız kaçırma vaka
larının önlenmesi ve hırsızlık
suçların
dan dolayı verilen cezaların şiddetlendirilmesi hakkındaki sözlü sorusu (6/70)

601

2. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardım
cı 'mn, İstanbul Adalet Sarayının bir an
önce meydana getirilmesi için ne gibi ted
bir alındığına ve 5457 sayılı Hâkimler
Kanununun değiştirilmesi için ne düşü
nüldüğüne ve tek hâkimi bulunan ilce
merkezlerine bir savcı yardımcısı veril
mesine dair sorusu ve Adalet Bakanı Ha
lil özyörük'ün sözlü cevabı (6/23)
242,283:
289,326:328
3. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'mn. kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen yargıç ve savcılarla yargıçlıktan her
hangi bir sebeple ayrılıp yeniden tâyin
edilenlere ne suretle aylık verildiği hak
kındaki sorusu ve Adalet Bakanı Halil
özyörük'ün sözlü cevabı (6/26)
242:243,
290:292
4. — Erzurum Milletvekili Bahadır
Dülger'in, eroin kaçakçılığını ve imalâtı
nı önleyici tedbirler hakkındaki sorusu
ve Adalet Bakanı Halil özyörük'ün sözlü
cevabı (6/48)
330:331,496:499
5. — Gümüşane Milletvekili Kemal
Yürükoğlu'nun mahkeme zabıt kâtipliği
nin hususi bir meslek haline konulmasına
ve işlerin artması dolayısiyle kadroların
iş hacmi esasına göre tezyit ve işlerin
ona göre ayarlanmasına dair olan sözlü
sorusu (6/65)
601
6. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Ankara'da Demirtepe civa
rında metruk Yahudi Maşatlığı arazisinin
bugün kimlerin elinde bulunduğu
hak-

Sayfa
kındaki sorusu ve Adalet Bakam Halil
Özyörük'ün sözlü cevabı (6/35)
243,303,318:
325
7. — Zonguldak Milletvekili
Fehmi
Açıksöz'ün, Milletvekilleri Seçimi Kanu
nu gereğince sandık kurullarında çalıştı
rılan partili üyelere şimdiye kadar veril
memiş olan ücret ve zaruri yol masrafları
nın ne zaman verileceği hakkındaki soru
su ve Adalet Bakanı Halil özyörük'ün
sözlü cevabı (6/13)
178,254:256
Bayındırlık Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, Eskişehir'de Seylâp Amir
liği tarafından yardım parası ile satın
alman otomobil hakkındaki sorusu ve
Bayındırlık Bakanı Fahri Belen'in sözlü
cevabı (6/11)
178,215:216
2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, il, ilce ve bucaklarla köylerimizin
haritaları ve içme suları hakkındaki sözlü
sorusu (6/81)

601

3. — Bursa Milletvekili Mithat San'm
Sakarya nehri üzerindeki Sarıyar mev
kiinde kurulacak hidro - elektrik santrali
hakkındaki sözlü sorusu (6/43)
277,337:340
4. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Ekinci'nin, Dokuzuncu Bölge Yollar Mü
dürlüğünün yol faaliyeti ile personel,
akaryakıt ve nakil vasıtalarının durumla
rı hakkındaki sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Fahri Belen'in sözlü cevabı (6/30)
243,
294:297
Çalışma Bakanlığından
1. — Aydın Milletvekili Namık Gedik 'in, sigortalı işçi ve hizmetlilerin hastalık
hallerinde tşçi Sigortaları Kurumu tara
fından tesisi zaruri sağlık müesseseleri
hakkında ne gibi teşebbüsler yapıldığına
dair sözllü sorusu (6/77)
2. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'm, yabancı uyruklu garsonlar hakkın
daki sözlü sorusu (6/84)
3. — îzmil Milletvekili Abidin Tekön'ün ihtiyarlık Sigortası hakkındaki
Kanunun değiştirilmesi için ne düşünül
düğünün açıklanması hakkındaki sorusu

601

602
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ve Çalışına Bakanı
sözlü cevabı (6/39)

Hasan

Sayfa
Polatkan'm
252,325,333:335

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından
1. — Aydın Milletvekili Şevki Hasır
cı 'nm, Japonya ve İtalya'dan memleketi
mize ithal edilen mensucat hakında söz
lü sorusu (6/58)
344,512
2. — Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'm, Erzurum halkının buğday ihti
yacı için Ofisten ödünç buğday verilmesi
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu
ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hil
mi Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/7)
166,189:190,
199:204
3. — Giresun Milletvekili Mazhar Şen
er'in, fındık rekoltesinin düşüklüğü hase
biyle Giresun köylüsünhn iktisadi durumu
nu gelecek mahsul yılma kadar ferahlata
cak ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
olan sorusu ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevabı
(6/34)
484:486
4. — Kastamonu Milletvekili Şükrü
Kerimzade'nin, ihracatımızı engelliyen ve
dıa memleketleree yapılan ithalin tevsikına mütedair kararın kaldırılması hakkın
daki sorusu ve Ekonomi ve Ticaret Baka
nı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevabı
(6/3)
150,172:175
5. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Ke
rimzade'nin, kaplıca ile kuru fasulya ih
racının serbest bırakılması için ne düşü
nüldüğüne dair sorusu ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin
sözlü cevabı (6/21)
198,271:273
6. — Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu 'nun,
Amerikan
uzmanlarının
«Türkiye'nin iktisadi bakımından umumi
bir tetkiki» adlı raporu ile Pakistan'da top
lanan İslâm Ekonomik Konferansına katı
lan Heyete dair sözlü sorusu (6/79)
601
7. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepenin, Ordu halkının ihtiyacı için tarım Ko
operatifi emrinde bulunan mısırın uzun
kredi ile muhtaç vatandaşlara dağıtılmasına dair* sorusu ve Ekonomi ve Ticaret
Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü
cevabı (6/1)
42,163,168,199:204

Sayfa
8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin dış
memleketlere sattığı hububat hakkındaki
tahkikata ve hububat almak üzere Pakis
tan'a gönderilen heyete dair olan sorusu
ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hil
mi Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/5)
166,188:
189,479:484
9. — Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün, hayvancılığın ilerlemesi ve ayak
kabıcı esnafının korunması için kauçuk
ayakkabı ve ayyakkabı imaline yarar ka
uçukların memlekete ithalini önleyici ted
birler hakkında Hükümetçe ne düşünüldü
ğüne dair Ekonomi ve Ticaret ve Tarım
Bakanlıklarından olan sorusu ve Ekonomi
ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'
nin sözlü cevabı (6/9)
178,212:213
Gümrük ve Tekel Bakanlığından
1. — Trabzon Milletvekili Mahmut
Goloğlu'nun, Trabzon, Akçaabat ve aynı
durumda olan diğer bölgelerin tütün mah
sulü hakkındaki sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Nuri özsan'm sözlü cevabı
(6/31)
243,297:300

i
ı

|

I

îçişleri Bakanlığından
1. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardım
cı'nm, Taşlıçay Bucağının Ağrı'ya bağ
lanması hakkındaki sorusu ve İçişleri Ba
kanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü
cevabı (6/24)
242,289
2. -— Bursa Milletvekili Necdet Yıl
maz'm, Belediye Gelirleri Kanunu gere
ğince Kazanç, Bina ve Yol vergilerinden
alınmakta olan belediye payları hakkın
daki sorusu ve İçişleri Bakanı Rükneddin
Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı ('6/10) 178,213:215
3. — Çankırı Milletvekili Celâl Otman'ın, Ankara Mezbahasının sıhhi ve teknik
ihtiyaçları hakkında alınması gereken ted
birlere dair olan sözlü sorusu (6/67)
601
4. — Çoruh Milletvekili Zihni Ural'ın,
Köy Kanunu ile İl İdaresi Kanunu karşı
sında idare âmirlerinin görev ve yetkileri
ve köy sağlığını koruyucu tedbirler hak
kında ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu
(6/46)
330,486,568
5. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vu-

-

15 -

Sayfa

rai'in, yabancı uyruklu garsonlar hakkın
daki sözlü sorusu (6/84)
602
6. — Erzurum Milletvekili Bahadır
Dülger'in, Eroin kaçakçılığını ve imalâtı
nı önleyici tedbirler hakkındaki sözlü so
rusu (6/48)
330:331
7. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'in, İstanbul şehrinin susuzluğunu gi
dermek için ne gibi tedbir düşünüldüğüne
dair sorusu ve içişleri Bakanı Rükneddin
Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/19) 198,265:266
8. — Erzurum Milletvekili Mustafa
Zeren'in, Erzurum özel İdaresine ait 18
dükkân için yapılan mukavele hakkında
ki sorusu ve İçişleri Bakanı Rükneddin
Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/8)
178,211:
212,278-280
9. — Erzurum Milletvekili Sait Başak'in, seçimlerden önceki günlerde Kızılay
tarafından İçişleri Bakanlığı emrine Zira
at Bankasına yatırılan para hakkında söz
lü sorusu (6/53)
331,502
10. — Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, Belediye Gelirleri Kanununun 19
ncu maddesinin (B) fıkrasındaki Liman
İşgal Resmi hakkında sözlü sorusu (6/41) 252,
325,335
11. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, bugünkü sahne hayatımızın inki
şafı hususunda Hükümetçe ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sorusu ve İçişteri
Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü
cevabı (6/14)
178,256:259
12. — Tokad Milletvekili Ahm«t Gürkan'm, İstanbul Teknik Okul Pansiyon
Âmiri Muzaffer Kayalıbay'm ölümü hak
kında Zafer Gazetesinde yayınlanan yazı
ya dair sorusu ve İçişleri Bakanı Rükned
din Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/16)
198,
263:265
13. — Van Milletvekili İzzet Akın'in,
seçimlerden önceki günlerde Kızılay tara
fından İçişleri Bakanlığı emrine Ziraat
Bankasına yatırılan para hakkında sözlü
sorusu (6/52)
331,502
İşletmeler Bakanlığından
1. — Aydın Milletvekili Şevki Hasır
cı'mn, Japonya ve İtalya'dan memleke-

Sayfa
timize ithal edilen mensucat hakkındaki
sözlü sorusu (6/58)
344,512
2. — Aydın Milletvekili Şevki Hasır
cı'nın, Sümerbank tarafından yabancı
memleketlere sipariş edilen malzeme hak
kında sözlü sorusu (6/57)
344,512
3. — Bursa Milletvekili Mithat San'm,
Sakarya nehri üzerindeki Sarıyar mevki
inde kurulacak hidro - elektrik santrali
hakkındaki sözlü sorusu ve İşletmeler
Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı
(6/43)
277,337:340
4. — Tekirdağ Milletvekili Şevket
Mocan'ın, 1950 yılında Sümer Bank Genel
Müdürlüğünce C. H. Partisine yapılan
bağış miktarı ile memurlara verilen pri
min indirilmesi sebeplerine dair sorusu
ve İşletmeler Bakanı Muhlis Ete'nin söz
lü cevabı (6/17)
198,265,313:316
5. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın, Adapazarı ve Adana'da şeker
fabrikası kurulması hakkında Hükümet
çe ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu
(6/51)
331,502,521
Maliye Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili
Gazi Yiğitbaşı'nın Türk dili namı altında
dilimize karıştırılan kelimeler hakkında
ki sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/68)
601
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi
Yiğitbaşı'nm, tedavülde bulunan nikel
ve mağşuş paralar hakkındaki sözlü soru
su (6/69)
601
3. — Aydın Milletvekili Şevki Hasır
cı'nın, Sümerbank tarafından yabancı
memleketlere sipariş edilen malzeme hak
kında sözlü sorusu (6/57)
344,512
4. — Bursa Milletvekili Mithat San'in, Sakarya nehri üzerindeki Sanyar
mevkiinde kurulacak hidro - elektrik
santrali hakkmda sözlü sorasu (6/43)
277,
337:340
5. — Bursa Milletvekili Necdet Yıl
maz'm, Belediye Gelirleri Kanunu gere
ğince Kazanç, Bina ve Yol vergilerinden
alınmakta olan belediye payları hakkın-
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daki sorusu ve Maliye Bakanı Halil
Ayan'm sözlü cevabı (6/10)
178,213:215
6. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Adana Millî Mensucat Fab
rikasında yapıldığı iddia edilen vergi
kaçakçılığı hakkındaki ihbar üzerine ne
yapıldığına dair sözlü sorusu (6/61)
396,547
569 :570
7. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Varlık Vergisinin
tahakkuk
eden tahsil ve tenzil edilen miktarları ile
kanunsuz ve usulsüz olarak tadil veya
terkin edilen miktarı ve Tahsili Emval
Kanunu dairesinde yapılan tahsilat hak
kında sözlü sorusu (6/60)
396,547,568:569
8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Varlık Vergisinin tarhında yapı
lan yolsuzluklar hakkındaki sorusu ve Ma
liye Bakanı 'Halil Ayan'm sözlü cevabı
(6/44)
277,335:337
9. — Sivas Milletvekili Halil îmre'nin,
1951 malî yılı Bütçesinin hazırlama pren
sipleri hakkındaki sözlü sorusu (6/83)
602
Millî Eğitim Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi
Yiğitbaşı'mn, ilk tahsil mecburiyeti yaşı
nın 12 olarak kabul edilmesi hakkındaki
sözlü sorusu (6/72)
601
2. —• Afyon Karahisar Milletvekili Gazi
Yiğitbaşınm Türk dili namı altında dili
mize karıştırılan kelimeler hakkındaki
sözlü sorusu (6/68)
601
3. — Bolu Milletvekili Zuhuri Da
nışman'in, kadrosuzluk yüzünden üç yıl
sonunda terfi ettirilemiyen öğretmenler
hakkında ne gibi tedbir düşünüldüğüne
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avııi
Başman'm sözlü cevabı (6/33)
243,300:303
4. —• Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, sınıfta kalan talebeler, okulların
sağlık durumu, öğretim elemanları, köy ve
şehirlerde okulların kâfi olup olmadığı
ve maarif sistemimiz hakkında sözlü so
rusu (6/54)
331,503
5. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, bugüne kadar teftiş görmiyen Millî
Eğitim Bakanlığı Teknik öğretim Müsteşarhğmdaki yolsuzluk ve usulsüzlük hak-
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kındaki sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Başman'm sözlü cevabı (6/49)
331,486,
494,494:495
6. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vu
ral'ın, ilkokul öğretmenlerinin terfilerine
yapı sandığına kayıtlı üyelerin verdikleri
aidat miktarı ile kaç apartman ve ev ya
pıldığına ve sandık adma toplanan komis
yon üyelerinin huzur haklarına ve sandık
tan ayrılmak istiyenlerin durumlarına da
ir olan sözlü sorusu (6/75)
601
7. — Denizli Milletvekili Fikret Ba
şar'n, Avrupa ve Amerika'da okumakta
olan talebelerimizin durumuna dair olan
sözlü sorusu (6/59)
344
8. -— Kastamonu Milletvekili Fahri Keçecioğlu'nun, orta öğretimde uygulanan
müfredat programı ve öğretmenlerin ay
lıklarından kesilen yapı ve yardım parala
rı ve ortaokulların durumu ve öğretmenle
rin nakilleri hakkında Hükümet görüşü
nün açıklanmasına dair sözlü sorusu
(6/56)
331,503
9. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, bugünkü sahne hayatımızın inkişafı
hususunda Hükümetçe ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Avni Başman'm sözlü ceva
bı (6/14)
178,256:259
Millî Savunma Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, Bingöl'de bulunan askerî
birlikler hakkındaki sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Eefik Şevket înce'nin sözlü ce
vabı (6/20)
198,266.271
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ga
zi Yiğitbaşı'nm, emirerleri hakkındaki söz
lü sorusu (6/71)
601
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
.1. — Ankara Milletvekili Dr. Talât
Vasfi öz'ün, verem savaşının temelini teş
kil eden süt istihsalinin teşkilâtlandırıl
ması ve planlanması hususunda ne gibi ted
bir alınacağı hakkındaki sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Nihad Reşad
Belger 'in sözlü cevabı (6/15)
178,259:263
2. —. Çankırı Milletvekili Celâl Otınan'm, Ankara Mezbahasının sıhhi ve
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teknik ihtiyaçları hakkında alınması ge
reken tedbirlere dair olan sözlü sorusu
(6/67)
601
3. — Çankırı Milletvekili Celâl Otman'in, Koruyucu tedbirler ile bulaşıcı
hastalıklara karşı köylülerimizin sağlık
durumlarının ıslahı için ne düşünüldüğü
hakkındaki sözlü sorusu (6/66)
601
4. — Çoruh Milletvekili Zihni Ural'ın, Köy Kanunu ile îl İdaresi Kanunu
karşısında idare âmirlerinin görev ve yet
kileri ve köy sağlığını koruyucu tedbirler
hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü
sorusu (6/46)
330, 486,568
5. — Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şavlı'nm, emekliye sevkedilen iki mütahassıs
doktor hakkındaki sözlü sorusu (6/63)
537
6. — Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şavlı'nın, istanbul Üniversitesi Tıp Fakülte
sinin işgal ettiği hastaneler hakkındaki so
rusu ve Sağlık ve Sosyal Yarlım Bakanı
Nihat R. Belger'in sözlü cevabı (6/36) 252,
325,471:479
Tarım Bakanlığından
1. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardım
cı'nın, Marshall Yardımından asgari on
traktörün Ağrı iline tahsisinin mümkün
olup olmadığına dair sözlü sorusu (6/25) 242,
290,316,503
2. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, geçimlerini kerestecilikle temin eden
vatandaşlar hakkında Hükümetçe ne dü
şünüldüğüne dair olan sorusu ve Tarım
Bakanı Nihat lyriboz'un sözlü cevabı
(6/55)
331,503:504
3. — Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, köylünün Ziraat Bankasından al
dığı borçların taksitlendirilmesi hakkın
daki sorusu ve Tarım Bakanı Nihat lyri
boz'un sözlü cevabı (6/37)
252,325,504:505
4. — Seyhan Milletvekili Sedat Barı'nın, Çukurova Harası ile Reyhanlı ve
Dörtyol Devlet çiftlikleri hakkındaki so
rusu ve Tarım Bakanı Nihat lyriboz'un
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sözlü cevabı (6/40)
252,325,509:511
5. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, 4785 sayılı Orman Kanununun uy
gulanma sonucu ile isviçre'den alınan
traktörler hakkındaki sorusu ve Tarım
Bakanı Nihat lyriboz'un sözlü cevabı
(6/18)
198,265,316,505:509
6. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın,. küçük ve orta çiftçilerimizin
tam istihsal yapabilmeleri için Marshall
Yardımından faydalandırılmaları hakkın
daki sorusu ve Tarım Bakanı Nihat lyri
boz'un sözlü cevabı (6/50)
331,499:502
7. — Zonguldak Milletvekili Fehmi
Açıksöz'ün, hayvancılığın ilerlemesi ve
ayakkabıcı esnafının korunması için kau
çuk ayakkabı ve ayakkabı imaline yarar
kauçukların memlekete ithalini önleyici
tedbirler hakkında Hükümetçe ne düşü
nüldüğüne dair olan sözlü sorusu (6/9)
178
Ulaştırma Bakanlığından
1. — Denizli Milletvekili Fikret Başa
ran'm, Avrupa ve Amerika'da okumakta
olan talebelerimizin durumuna dair olan
sorusu ve Ulaştırma Bakanının sözlü ce
vabı (6/59)
344,512*14
2. — Kastamonu Milletvekili Şükrü
Kerimzade'nin, Millî iradenin tam ve ha
kikî surette tecelli ettiği 14 Mayıs 1950 ta
rihinin ebedileştirilmesi için hâtıra pulla
rı çıkarılması hakkında Hükümetin bir
kararı olup olmadığına dair sorusu ve
Ulaştırma Bakanı Tevfik Heri'nin sözlü
cevabı (6/4)
150,175
3. — Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, Belediye Gelirleri Kanununun 19 ncu
maddesinin (B) fıkrasındaki Liman işgal
Resmi hakkındaki sözlü sorusu (6/41) 252,325, .
335
4. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm, Ankara Gar Gazino ve büfesi ile Gar
daki lojmanlar ve permiler ve Yerköy P.
T. T. Müdürü hakkında yapılan tahkika
ta dair olan sözlü sorusu (6/76)
601
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1. — Büyük Millet Meclisinin Doku
zuncu Döneminin açılışı münasebetiyle

gelmiş olan tebrik tel yazıları

Sayfa
21,40

TASARILAR
1. — Askerlik Kanununun 2850 sayılı
Kanunla değiştirilen ve 3027, 3174, 4173
ve 4416 sayılı kanunlarla fıkralar eklenen
5 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında
(1/29)
331,470,520,521:533,545:546
2. — Basın Kanunu tasarısı (1/33)
331,
514:515,685,723,726=737,737:739,740 :
747,747:77i
3. — Bâzı suç ve cezaların affı hak
kında (1/30)
331,537,602:618,619:633,633:656,
657=671,672 =681,690 =700,700:705,7O6:720
4. —• Belediye Kânununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair (1/15)
243,332,
384=385,397:421
5. — Bina ve Arazi vergilerinden istis
na edilmiş olan mukataalı gayrimenkullere kıymet takdiri hakkındaki 3950 sayılı
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair (1/49)
519
6. — 1944 yılı Kesinhesabı hakkında
(1/43)
396
7. —• 1945 yılı Kesinhesabı hakkında
(1/44)
396
8. — 1946 yılı Kesinhesabı hakkında
(1/45)
396
9. — 1947 yılı Kesinhesap Kanunu ta
s a m ı (1/46)
396
10. — 1948 yılı Kesinhesabı hakkında
d/1)
12
11. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunca 21 Kasım 1947 tarihinde kabul edi
len Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı
«İhtisas teşekküllerinin ayrıcalık ve mu
afiyetlerine dair Sözleşmeye^ Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin katılması hakkında
(1/34)
344
12. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtına
bağlı İhtisas teşekküllerinin ayrıcalık ve
muafiyetlerine dair olan 21 Kasım 1947
tarihli Sözleşmenin 36 nci bendi gereğin
ce Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Millet-

lerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve Dün
ya Sağlık Teşkilâtı tarafından tevdi edil
miş bulunan nihai metinlerin onanması
hakkında (1/35)
344
13. — Danıştay Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında (1/6)
42
14. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları îdarei Umumiyesinin teşkilât ve va
zifelerine dair olan 1042 sayılı Kanunla
bu kanunun ek ve tadillerinde değişiklik
yapılmasına ve bu kanuna yeni bâzı hüküm
ler eklenmesine dair olan 4577 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/8)
178.537
15. — Devlet Denizyolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Ke
sinhesabı hakkında (1/24)
253
16. — Devlet Denizyolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Ke
sinhesabı hakkında (1/25)
253
17. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkında
(1/2)
12
18. — Eylül 1949 tarihinde imzalanan
(1949 - 1950 devresi için Avrupa memle
ketleri arasında ödeme ve Takas Anlaş
ması) nı değiştiren 22 Nisan 1950 tarihli
ek protokolün onanması hakkında (1/26) 253
19. — Gemi sahiplerinin sorumlulukla
rının tahdidi ve konişmentoya mütaallik
bâzı kaidelerin tevhidi
hakkındaki 25
x\ğustos 1924 tarihli ve deniz ticaret vası
talarının rehni ve imtiyazı ve Devlet ge
milerinin muafiyetleriyle ilgili bâzı kaide
lerin tevhidi hakkındaki 1926 tarhli Milletlerarsı 4 sözleşmeye katılmamız hak
kında (1/36)
344
20. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/3)
12
21. — Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu
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kanunun 111 nci maddesinin değiştirilme
sine ve 104 neü maddesinin bâzı hükümle
rinin yürürlükten
kaldırılmasına dair
(1/16)
243,332,384:385,422:426
22. — tskân Kanununun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına, degişirilmesine ve
bu kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar
ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanunun
12 nei maddesinin kaldırılması .hakkında
(1/31)
331
23. — Karayolları Genel
Müdürlüğü
1950 yılı Büçe Kanununa bağlı (A) ve
(R) işaretli cevellerde değişiklik yapılma
sı hakkında (1/52)
602
24. — Konsolosluk Kanunu
tasarısı
(1/37)
344
25. — Köy Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine, 46 neı maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin
kaldırılmasına dair (1/17)
243,332,384:
385,435:442,442:443
26. — Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu hakkuıdaki 5591 sayılı Kamımın 23
ncü maddesinin kaldırılmasına dair (1/42) 344,
519,593:597
27. — Matbaalar
Kanunu
tasarısı
(1/41)
344,618:619,685,723,727,
771:772
28. -— Memleketimizde casusluk su
çundan mahkûm edilen Alman ve İtal
yan uyruklu bâzı şahısların afları hak
kında (1/53)
602,687:690,721:722
29. — Muamele Vergisi Kanununun
4939 sayılı Kanunla değiştirilen 9 neu
maddesinin on ikinci fıkrasının (A) ben
dinin ;d*#iştiınhnesi hakkında (V27) 309,310,
345,347 #51,374,384,390:398
30. — Pasaport Kanunu tasarısı
(1/47)
396,544 -.545,685,774:785
31. — Şşehir ve kasabalarda mahalle
muhfcakT ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair
olan 4641 sayılı Kanuna bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı madde
lerinin yürürlükten kaldırılmasına dair
(1/18)
243,332,384:385,426 :435
32. — Şekerden alınan munzam İstih
lâk Verdisinde yapılan
indirmelerin
onanması hakkında (1/28)
309,310,345,346:
347,351,384,386 :389
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33. — Tekel
yüı KiBhOıesabı
34. — Tekel
yılı Kesinhesabı
35. — Tekel
yılı Kesinhesabı
36. — Tekel
yılı Kesinhesabı

Genel Müdürlüğü
hakkında (1/19)
Genel Müdürlüğü
hakkında (1/20)
Genel Müdürlüğü
hakkında (1/21)
Genel Müdürlüğü
hakkında (1/22)

1944
253
1945
253
1946
253
1947
253

37. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı
Kanuna ek Kanun tasarısı (1/38)
344:345
38. — Türk Ceza Kanununun 4055
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 526 ncı
maddesinin
değiştirilmesi
hakkında
(1/9)
178,180,181:187
39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında imzala
nan Ekonomik tşbrliği Anlaşmasını de
ğiştiren Protokolün onanmasına dair
(1/39)
345
40. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Tica
ret ve ödeme anlaşmalarında değişiklik
yapılması hakkında imzalanan ek Proto
kol ve eklerinin onanmasına dair (1/4)
12,
470,592:593
41. — Türkiye ile İran arasında imza
lanan yolcu ve mal transit
nakliyatını
kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı
güden
Anlaşma ve eklerinin onanması hakkın
da (1/40)
"345
42. — Türkiye İsveç Ticaret ve ödeme
anlaşmaları ile 14 Mayıs 1949 tarihli1 ek
Protokolün yürürlük sürelerinin uzatıl
ması hususunda yapılan
Anlaşmanın
onanması hakkında (l;/50)
519
43. — Türkiye ile İtalya arasında im
za edilen Dostluk, Uzlaşma ve Adlî tesvi
ye Andlaşmasmın onanması hakkında
(1/7)
42,602,723,724:726,7&7,730,793,794:797
44. — Trükdye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası arasında 7 Temmuz 1950 tarihinde
akdedilen Kredi anlaşmaları hakkında
(1/51 ^
537,5,63:564,685,685:686,686:687,700,
705,798.:801
45. — Türkiye ile Norveç arasındaki Ti
caret ve ödeme anlaşmalarına ek olarak
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imzalanan Protokolün onanmasına dair
(1/5)
12,470,592:593
46. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıy
meti haiz olan eserlerin korunma, bakım ve
restorasyon işlerinde uygulanacak prensip
leri kararlaştırmak üzere bir Danışma Ku
rulu kurulması hakkında (1/14)
179
47. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945
yılı yedi aylık Kesinhesabı hakkında (1/10) 178
48. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946
yılı Kesinhesabı hakkında (1/11)
178:179
49. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947
yılı Kesinhesabı hakkında (1/12)
179

50. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948
yılı Kesinhesabı hakkında (1/13)
179
51. — Yabancıların Türkiye'de ikamet
ve seyahatleri hakkında (1/48)
396,544:545,
685,774,785 :791
52. — Yedek Subay ve yedek askerî me
murlar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun
3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair (1/32)
331,
470,547
53. — Yol işleri için benzinden alınacak
vergi hakkındaki 5.336 sayılı Kanuna ek
Kanun tasarısı (1/23)
25£

TEKLİFLER
Afyon Karahisar [Gazi Yiğitbaşı]
1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
28 nci maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nuna iki geçici madde eklenmesine dair olan
5621 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
hakkında (2/20)

331

Afyon Karahisar [Ali İhsan S abis]
2. — Büyük Millet Meclisi azasının
Tahsisat ve Harcırahları hakkındaki 1757
sayılı
Kanuna ek 3050 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair
(2/11)

179

3. — Milletvekilleri Seçimi hakkındaki
5545 sayılı Kanunun 4 ncü ve 6 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi
(2/12)

179

Ağrı [Celâl Yardımcı]
4. — Hastane, okul, park, meydan, cad
de, stadyum ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkında
(2/14)
243
Amasya [İsmet Olgaç]
5. — Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesi
nin 'kaldırılmasına dair (2/30)
602
Ankara [Hâmid Şevket İnce]
6. r— Noter Kanununun 18 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında (2/8)
179,278
Ankara [Talât Vasfi öz]
7. — Süt ve ürünlerine dair (2/19)
309

Antalya [Akif Sanoğlu
ve dört ar
kadaşı]
8. — Halkevleri hakkında (2/4)
166
Çanakkale [Ömer Mart]
9. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair (2/21)
331
Diyarbakır [Nazım önen]
10. — Bellediye Kanununun 1 71, 77, 91,
92 ve 125 nci maddelerinin değiştirilmesi
hakkında Kanun teklifi (2/24)
470
Erzurum [Bahadır Dülger]
11. — Basın Birliği Kanununun kaldı
rılması hakkındaki 4932 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmasına dair (2/25)
470
Erzurum [Bahadır Dülger ve üç arkadaşı]
\2. — Belediye Gelirleri Kanununun
21 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir (2/26)
470
Eskişehir [İsmail Hakkı Çevik]
13. — Cumhuriyet Halk Partisi ile halk
evlerine teberru edilen veya ucuz bedel ile
satılan gayrimenkullerin eski malikleri adı
na kaydının tashihine dair (2/2)
Eskişehir [Muhtar Başkurt ve 6 arka
daşı]
14. — Çifteler Çiftliği arazisinin şagilleri adına bedelsiz olarak tapuya bağlan
ması hakkında (2/1)

12

12
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Sayfa

Gazianteb [Galip Kınoğlu]
15. — 3546 sayılı Danıştay Kanununa
ek kanun teklifi (2/31)
685
[İdareci Üyeler Kurulu]
16. _ Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna ek 4832
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair (2/3)
43,
198,238:240,273:274
17. — Cumhurbaşkanlığı 1950 yılı Büt
çesinden 128 573 lira 62 kuruş indirilmesi
hakkında (2/29)
519
İstanbul [İhsan Altınel ve 7 arkadaşı]
18. — Türkiye Cumhuryeti Emekli San
dığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna ek Ka
nun teklifi (2/27)
470
îstanbul [Sani Yaver]
19. — Yeniden bastrılaeak para, pul,
tahvil, çek ve sair bilûmum evrak ve ma
deni paralar üzerine konulacak resim ve
remizler hakkında (2/15)
243
Kastamonu [Şükrü
Eerimzade]
20. — Tütün ve müskirattan alınacak
Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı
Kanuna ek Kanun teklifi (2/28)
470,495
Kayseri [İsmail Berkok ve on bir ar
kadaşı]
21. — Türk Ceza Kanununun 526 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi
hakkında (2/6)
179,180,181:187
Konya [Ümran Nazif Yiğiter]
22. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 398 nci maddesinin değiştirilmesine
dair (2/9)
179
23. — Türk Ceza Kanununun 12 nci
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
teklifi (2/10)
179
Mardin [Kemal
Türkoğlu]
24. — Milletvekillerinin ödenek ve yol
luklarına mütedair olan 756, 1169, 5142 ve
5143 sayılı kanunların kaldırılmasına ve
3050 sayılı Kanunun, 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/16)
243

Sayfa
Niğde [Halil Nuri Yurdakul ve be§
arkadaşı]
25. — iskân Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu
kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar
ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanunun
12 nci maddesinin kaldırılması ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesi hakkında
(2/22)
331:332
Niğde [Necip Bilge]
26. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkında (2/5)
172
Seyhan [Sinan Tekelioğlu]
27. — Sivas Kongresince seçilen Temsil
Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üye
lere vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki 5269 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
(2/13)
210:211
Tokad [Ahmet Gürkan]
28. — Türk Ceza Kanununun, 526 nci
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilme
si hakkında (2/7)
179,180,181:187
Tokad [Halûk ökeren]
29. — Türk Ocaklarının feshi üzerine
C. H. Partisine devir ve teslim edilen mal
ların yeniden kurulan Türk Ocaklarına
iadesi hakkında (2/17)
243:244
Urfa eski Milletvekili [Vasfi Gerger]
30. — Boğazlıyan eski Kaymakamı Ke
mal'in ailesine vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanmasına dair olan Kanuna ek
Kanım teklifi (2/18)
244
Zonguldak [Fehmi Açıksöz]
31. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici
maddeler eklenmesine dair olan 5585 sayılı
Kanunun geçici yedinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/23)
332

TEZKERELER
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ
Geliverme isteği
1. — 6 ncı Piyade Alayı 12 nci Bölük

erlerinden Mehmetoğhı Murat özdemir ile
Mustafaoğlu Ahmet Seri'nin ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkındaki tezkerenin

-22
geri verümfiSBJbe dair (S/60)

Sayfa
471

Karışık
1. — Başbakanlık Î940 ve İ M İ yılları
Ayniyat Kesirihesap cetvellerinin gönde
rildiği hakkında (3/40)
179
2. — Başbakanlık 1942 yılı Ayniyat
Kesin'hesap cetvellerinin gönderildiğine
dair (3/41)
179
3. — Başbakanlık 1943 yılı Demirbaş
eşya ve Ayniyat Kesin'hesap cetvellerinin
gönderildiğine dair (3/42)
179
4. — Başbakanlık dairesiyle, Devlet
Basımevi ve Arşiv Dairesinin 1939 yılı demirhaş icmal cetvellerinin gönderildiği
hakkında (3/43)
179
5. — Bayındırlık Bakanlığı 1950 yılı
Bütçesinin 602 nci bölümünün 3 ncü (Yer
sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören
bölgelere) maddesine 5607 sayılı Kanuna
dayanılarak 2 500 000 liralık ek ödenek
verildiğine dair (3/18)
42
6. — 1945 yılı Millî Korunma Bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/44)
179
7. -— 1946 yılı Millî Korunma Bilanço
su ile huna ait Umumi Murakabe Heyeti
raporu ve ilgili bakanlıkların mütalâaları
hakkında (3/45)
179
8. — Danıştayda açık bulunan altı üye
lik için seçim yapılmasına dair (3/72)
309
9. — Eskişehir Milletvekili îsmail Hak
kı Çevik'in öldüğüne dair (3/66)
254
10. —- Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1939
yılı Ayniyat Kesinhesap cetvelinin gön
25;^
derildiği hakkında (3/66.)
11. — İçişleri Bakanlığı Merkez Ku
ruluşuna eklenen kadronun kaldırıldığı
hakkında (3/56)
180
12. — Millî Piyango idaresinin 1949 yılı
bilançosunun gönderildiğine dair (3/16)
14
13. — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli
Geçici İşletme İdaresi 1944 yılı Bilânçosiy'.e Denetçiler raporunun gönderildiğine
25*3
dair (3/68)
14. — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli
Geçici İşletme İdaresi 1945 yılı Bilânçosiyle Denetçiler raporunun gönderildiğine
dair (3/69)
253
15. — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli

Sayfa
Geçici İşletme İdaresinin 1 . I . 1946 ilâ
31 . V 4 1946 süresine ait bilançosu ile
Denetçiler raporunun gönderildiğine dair
(3/37)
Milletvekilliği dokunulmazlığı
1. —• Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal özçoban'm, Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında (3/4)
(3/5)
2. — Bursa Milletvekili Agâh Erman'
ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/74)
3. —• Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/75)
4. — İstanbul eski Milletvekili Oihad
Baban'in Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/6)
5. — İstanbul Milletvekili Mükerrem
Sarol'un, Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/77)
6. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/7)
7. — Krşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı'nm Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/78)
8. —• Kütahya eski Milletvekili Adnan
Menderes'in Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/8)
(3/9)
9. — Zonguldak Milletvekili Ali Rıza
Incealemdaroğlu'nun Milletvekilliği doku
nulmazlığının
kaldırılması
hakkında
(3/10)
(3/79)

180

12
12

345

345

13

345

13

345

13
13

13
345

Onanma istekleri
1. —• Adalet Bakanlığı merkez kuru
luşuna eklenen kadrodaki
değişikliğin
onanmasına dair (3/39)
179
2. — Ekonomi Bakanlığı Merkez Kuru
luşuna eklenmiş olan kadrolarda yapılan
değişikliğin onanması hakkında (3/54)
180
3. — İaşe işlerinin gördürülmesi için
Ticaret Bakanlığı emrinde ihdas olunun
memuriyetlere ait kadroların onanması
hakkında (3/55)
180
4. — Devlet eliyle zirai işletmeler ku-

— 23 —
Sayfa
rulmasını sağlamak için Tarım Bakanlığına
bağiı Zirai Kombinaların merkez ve taşra
kuruluş kadrosunun onanması hakkında
(2/46)'
179
5. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş
olan (Sipariş Merkezi Bürosu) kadrosunda
yapılan değişikliğin onanması hakkında
(3/5Ö)
179
6. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş
olan (SijMtriş Merkezi Bürosu) kadrosu
nun onarana»! hakkında (3/49)
179
7. —- Dışişleri Bakanlığında kurulan
(Ticari ve Malî Anlaşmalar Görüşme Ku
rulu) kadrosunda yapılan değişikliğin
onanması hakkında (3/48)
179
8. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş
olan (Ticari ve Malî Anlaşmalar Görüş
me Kurulu) kadrosunun onanması hakkın
da (3/47)
179
9. — Ekonomi Bakanlığına bağlanan
(Kâğıt ve matbuayı düzenleme) bürosu
kadrosunda yapılan değişikliğin onanma
sı hakkında (3/53) .
.180
10. — Ekonomi Bakanlığı Merkez Ku
ruluşu kadrosuna yapılan bâzı eklerin
onanması hakkında (3/52)
180
11. — Millî Korunma dâvalarını gör
mekle görevlendirilen Hususi ve Asliye
mahkemelerine verilen ödenekten yapılan
ödemeleri incelemek üzere kurulan büro
kadrosunun onanması hakkında (3/57)
180
12. — Ticaret Bakanlığı Merkez Ku
ruluşuna eklenen kadrodaki değişikliğin
onanması hakkmda (3/58)
180
13. —• Ticaret Bakanlığı Merkez Kuruluşısna eklenen müfettiş kadrolarındaki
değişikliğin onanması hakkında (3/59)
180
14. — Ticaret Bakanlığı Merkez Ku
ruluşuna eklenen kadronun onanmasına
dair (3/60)
180
15. — Yargıtayda kurulan hususi daire
kadrosunun onanması hakkında (3/61)
180
ölüm cezaları
1. — 60 ncı Piyade Alayı 12 nci Bölük
erlerinden Mehmetoğlu Murat özdemir ile
Mustafaoğlu Ahmet Seri'nin ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında (3/11)
13,471
2. — Dinar'ın Moran Köyünden Meh

Sayf»
metoğlu Mustafa Salma!'in alttın cerau&na
çarptırılması hakkında (3/36)
3. — Emirdağ ilçesinin Eayı Köyün
den Velioğlu Kâmil Ergün'ün ölüm ceza
sına çarptırılması hakkmda (3/12)
4. — iskilip'in Doğangir Köyünden Hasanoğlu Sadık Kalkan'm ölüm ceza»ma
çarptırılması hakkında (3/76)

18Ö

13

345

5. — Kırkağaç'lı HaKtoğlu Osman Çileken ile Gazianteb'in Oğuzeli İlçesinden
Ebuseyfoğlu Ahmet Yeşilbağ'ın ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında (3/15)
6. — Kiği'li Neciboğlu Selim Ayık'm
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda
(3/14)
7. — Kili»'in Şeyh AfcâüJlafe Mahalle
sinden Osmanöğhı Mefateet G«8Î Türk
men'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/13)
8. — Şafoanoglu İsmail Bski*nin öimm
cezasına çarptırılması hakkmda (3/17)

13

13

13
13

Yorum istekleri
1. — 5176 sayılı Kanımla ddrt sınıfa
indirilen hastabakıcı hemşirelerin beşinci
sınıfta geçen sürelerinin dördüncü sınıfta
geçmiş sayılıp sayılmıyaea/ğmm yorumlan
42
masına dair {3/19)
2. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 3 neü
maddesinin yorumlanın asına dair (3/51) 179:
180
3. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu
nun geçici ikinci maddesinin (B) fıkra
sındaki (Veya fiyatları fahiş görülenler)
ibaresinin yoramlanHiasma dair 3/67)
253
BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI
TEZKERELERİ
1. — Sayın üyelerden bâzılarına; izin
verilmesi hakkında (3/31)
167:1€8
(3/64)
244
2. — Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan'a iki ay izin verilmesi hakkında (3/20) 151
CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — Avrupa Ekonomik îş Birliği Teş-

— 24
Sayfa
kilâtı Bakanlar Konseyi ile Avrupa Kon
seyi Bakanlar Komitesinde Türkiye'yi tem
sil etmek üzere Paris'e giden Dışişleri
Bakanı Fuad Köprülünün dönüşüne kadar
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşen'in vekillik edeceğine dair (3/21)
151
2. — Bakanlar Kurulunun
teşkiline
İstanbul Milletvekili Adnan Menderes'in
memur edildiğine dair (3/2)
9
3. — Başbakan Adnan Menderes tara
fından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun
onandığına dair (3/3)
)
4. — Başbakan Yardımcılığına ve Dev
let Bakanlığına Manisa Milletvekili Samet
Ağaoğlu'nun tâyin edildiğine dair (3/30)
5. — Devlet Bakanlığına Manisa Millet
vekili Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun tâ
yin edildiğine dair (3/82)
6. — Şemsettin Günaltay Hükümetinin
22 Mayıs 1950 de saat 15 ten itibaren va
zifesinin hitam bulduğuna dair eski Cum
hurbaşkanı İnönü'nün tezkeresi (3/1)

167

520

S

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI TEZKERESİ
1. — Tutanakları İnceleme Komisyo
nuna bir üye seçilmesi hakkımda (3/81)
520
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — Mart - Mayıs 1950 aylarına ait bi
rinci üç aylık raporun sunulduğuna dair
(3/83)
^
785
2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1944 Büt
çe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildi
riminin sunulduğuna dair (3/70)
253
3. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1946 yılı hesabına ait rapor ile bilan
çonun sunulduğuna dair (3/73)
309
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
TEZKERELERİ
1. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin seçim tutanağı hakkında (3/32)
166,198,
234:236
2. — Bingöl Milletvekilliklerine seçi-

Sayfa
len Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa
Nuri Okçuoğlu'nun seçim tutanakları hak
kında (3/35)
166,169,332,352:374,375:384
3. — Bitlis Milletvekilleri Muhtar Ertan ve Salâhattin İnan'm seçim tutanak
ları hakkında (3/63)
211,537,772,774
4. — Giresun Milletvekili Ali Naci Duy
duk'un seçim tutanağı hakkında (3/22)
150,
253,305
5. — Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir'in seçim tutanağı hakkında (3/23) 150,
253,304
6. — Hakkâri Milletvekili Selim Se
ven'in seçim tutanağı hakkında (3/24)
150
7. — Hatay Milletvekili Abdullah Çil
li'nin seçim tutanağı hakkında (3/25)
150
8. — Kars Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında (3/65)
244
9. — Kastamonu Milletvekili Fahri Keçecioğlu'nun seçim tutanağı hakkında
(3/26)
150,199,237
10. — Malatya Milletvekilliklerine se
çilen Hüseyin Doğan, Abdülkadir özbay
ve Şefik Tugay'm seçim tutanakları hak
kında (3/33)
166,199,237
11. — Maraş İli seçimlerine vâki itiraz
üzerine tanzim olunan raporun gönderil
diğine dair (3/27)
150,332,444
12. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm seçim tutanağı hakkında (3/62) 198,278
325:326,326
13. — Trabzon Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkında (3/38)
180
14. — Tunceli Milletvekilleri Hıdır Ay
dın ve Hasan Remzi Kulu'nun seçim tuta
nakları hakkında (3/34)
166,169,519,585
15. — Zonguldak Milletvekilleri Rifat
Sivişoğlu, Suat Başol, Cemal Kıpçak ve
Hüseyin Balık'm seçim tutanakları hak
kında (3/29)
150,253,304
1
16. — Zonguldak Milletvekili Sefoati
Ataman'm seçim tutanağı hakkında (3/28) 150,
345,445:466
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»
»
£&*&&
»
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»
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$52
£77
808309

ı

m&zı

A344
"•396
469
5tt*öl9
4537
600.-602
^•84
T»İ793

YOKLAMALAR
470
533,596
-

.602
6^,706

DÜZEEt HpMS&
21

32^328
793

ıes

23 ncü Birleşim Tutanak Detğisine bağlı 43 sayüı basmayazının birinci sayfasının 12 nci sa
tırında Feridun AyalpÜan evvel, Necdet Açanal'ın adı ^konacaktır.
Sayfa

Sütun

Saftı

17
17
18
19
54
56
56
56
56
56
56

1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

40
35
16
32
25
13

59
61
61
67
89
89
39
95

2
2
2
2
2
2
2
T

m

3
17
19
21
2
40
42
46
40
41
44
7

Yanlış
Riyasetin
için bu dolayı bu
Seçim Kurumuna
macTdenin
. soldan
ederiz
sağdan
sağdan
geleni ve

w

oldu^ıımı^ilietjşfeiildirmesidir.
isteğinin
(bravo sesleri sağdan)
(sağdan bravo sesleri)
Hükümetin
Temsil
görmedim barın
Tekin
Nüfus ettiğini

Doğru
Siyasetçe
için bu
Seçim Kuruluna
maddesinin
sacdan
edemez
soldan
soldan
gelenin
gereken şey
olduğunun Milletçe bilinmesi
dir.
istiyenin
(soldan bravo sesleri)
(soldan bravo sfsleri)
Hükümetten
taysif
görmedim, hazin
Tekü
nüfuz ettiğini
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,173
181
' 182
- »• 187
• 190
•194
< "•• 2 0 1

'

201

» 237
2Ö5
261
292
346
346
404
407
521
526
532
584
' 585
679
694
695
720
727
732
738
749
774
774
774

Sütun

Satır

Yanlış

• '• :v" ,
mazbatasında da esbabı mucibesi gösterilmiştir.
lehte
lehte konuşsun,
37
18
kalmış
kalkmış
26
Gul ger
Dülger
Kemal
39
Kenan
Gülbahar Nihal sultanın
40
Gülbahar Sultan
43-44
Fakat Bakan vazifesni yapmış Bakan vazifesini yapmıştır,
tır.
fakat
42
Komisyon
Komisyonun
46
Fahri
Fehmi
15
vereceğim.
vermiyeceğim.
14
eki
eski
1
kısmı
kısmını
4
Takririn
tasarıların
14
Kâmil
Kemal
42
maii usulü
manii usulî
18
tasarı incelikle
tasarı
46
takririmizde
tarihimizde
19
kabul edilmiştir.
kabul edilmemiştir.
34-35
müşteher
müste'har
3 ncü satırdan sonra (rapor okundu) kelimeleri konacak.
4
etmiyor
ediyor
26
müsnü
Hüsnü
21
şaibe
saika
30
kabul edilmiştir.
kabul edilmemiştir.
21
matbaacılar
matbaalar
1
Fahri
Fikri
. 4
Akın
Alkin
39-40
ncı satırlar çıkarılacaktır.
Biran
Birand
17
Kozbek
31
Kezbek
Hikmet
Himmet
35

2 nei sütuiida-son 13 satır ters çıkmıştır.
2
mazbatasında da
.
7
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
o
1
1
2
1
1
2
... > ^ .
1
1
1
1

Doğru

Söz alımlar
«•»

""
3aj#» • I
•
s*ti
Fehmi Açıksöz (Zonguldak) - Başın Ka
Samet Ağaoğlu (Manisa) -Adnan Men
nunu münasebetiyle sözleri ,
737,769
deres 'in kurdutfu Hükümetin programı
münasebetiyle sözleri '"
32,94
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
699
— Seçim tutanakları hakkında sözleri İ§
^~ Hayvancılığın ilerlemesi ve ayak
Samet Ağaoğlu (Devlet Bakanı ve Bas- ;
kabıcı esnafın ktrunması için kauçuk
ayakkabı ve âyfekkabı imaline yarar kau
Mehmet özbeyln^ halka fena muamele
çukların memlekete ithalini önleyici ted
»yapan memurlar hakkında Ulaştırma Babirler hakkındaki sorusu^ münasebetiyle
f kanlığı tarafından verilen karara, ve1 ha-; '
sözleri
213 ilen tekaüt müddetini doldurmuş memur- ,f
r
Harla ihtilastan mahkûm olan memutfara?
— MiUetVjşkiUeri. Seçimi Kanunu ge
ive köylülerimiz ve iş sahiplerinin işlerinin
reğince sandık kurullarında çalıştırılan
|| görülmesine dair olan sorusuna cevabı
partili üyelere şimdiye kadar verilmemiş
217
İ — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizolan ücret ve zaruri yol masraflarının ne
loğlu'nun yasak bölge sayılarak ho^iltiikn
zaman verileceği hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle sözleri
225 S yerlerin eski halkının yurtİarina' f d$nüp
s yerleşmeleri hakkında Hükümetçef*he 'dü~ Şehir ve Kasabalarda.-Mahalle Muh
I şünüldüğüne dâir olan sorusuna £eyaLİpı
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair
! — Eskişehir MiUetvekiJı A b t â ^ ^ u - |^' rrn
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi
] oğlu'nun, çiftçinin ziraat Bankasına oljali '
ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldı
l borçlarının iki veya. üç yıl nı^oetİe ve "'_'!' *'
rılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
432 i müsavi taksitlerle Ödenmesi hususunda
i Hükümetçe ne düşünüldüğüne ; âair olaia '"
Salamon Adato (îslşabsj) - Bazı suç .ve
i sorusuna cevabı
317,318 t
cezaların affı hakkındaki. Kanu n münase
betiyle sözleri
'
605,638,642,714
— Tekirdağ m i k t v e ^ i ^ e k i ^ ^ t ^ ^ ' ^
. man'm, yeni kurulan Toprak ve İskân Ge—İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman
ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara se
i nel Müdürlüğünün biriken göçmen işleçiminin bu yit yapılmaması hakkındaki
[rini başarıp başaramıyacağlna, Buİgarisönergesi münasebetiyle sözleri
541 : tan, Yunanistan ve, Avrupa ka^ıplarınd^- -K-t ir
; ki vatandaşlarimizın yurda nakilleri hak•' — Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
\ kuıda Hükümetçe, ne cûlşünüldüiüne dalf Ut
mu hakkındaki 5591 sayılı Kanunun 23
'. olan sorusuna cevâbı
* ; "e^^
ncü maddesinin kaldırılmasına dair olan
rr
AbdürTahman Pahri Ağaoğlu ( f e ^
Kanun münasebetiyle sözleri
593,596
; ya) - Bingöl M^etvekilliklerine se^üfen
\
— Ordu Milletvekillerinin secini tu
Feridun Fikri Düşünsel ve Muş^a Nuri
'
tanakları hakkında Tutanaklar! İnceleme ..*
Okçuoğlu'nun seçim tutanakları ;îj£kkû«la
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri 588
Tutanakları İnceleme Komisyonu rsporu "
Halide Edib Adıvar (İzmir) - Adnan
.münasebetiyle sözleri .
-:;[''". „ 383
Menderessin kurduğu JpUMimetin progra
—
tdarei
Umumiye!
Yîîayat
Kanununa
'
mı münasebetiyle sözleri
97
!,•••{,•!•

-Sayfa

08Sayfa

bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
kanunun bâzı maldelerinin kaldırılmasına
nun 111 nci maddesinin değiştirilmesine ve*
4a|rKajrun münasebetiyle sözleri
404
104 ncü maddesinin hâzı hükümlerinin
Hüsnü Akşit (Denizli) - Bâzı suç ve cekaldırılmasına dair olan Kanun münase
sajfi£in affı hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
423
betiyle sözleri
694,707
— Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
Fevzi Aktaş (Kars) - Belediye Kanu
mesin© ve 46 nci maddenin değiştirilme
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu
Wkanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair Kanun münasebetiyle
SSjjfculair kanun münasebetiyle sözleri
412
sözleri
437
Rifa*. Atetar (Hoııy*) - m® mm ,-w
— Muamele Vergisi Kjlnuııuntın 9 n c u
ceaalaiîîn affı hakkındaki Kmm< mmum*
n\ad,d#8Îhm değişik 12"nci fıkrasının (A)
beiiyle;!*ialaıi
621
bfendntin değiştirilmesi h a k k ı n d a k i k a n u n
T- Pasapo»*'-.-IfenMMtL aaiaflfl«btti|di&'
münasebetiyle sözlerj
349
sözleri
755
— Ş^hîı ve kasabalarda MaHalIe- Muh
— ?mkk&
O^nİMBOİî^i :iûikiJB>öıig^e
tar ve fttiyar Heyetleri Teşkî$ne dâir
Mületlestras* t m a r m> Ksfâmmm
Bmakma
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve
arasında, akte^U^JV KfaeiÂ <- anlşsag&j£t> lsa&
bu kanunun bâzr maddelerinin kaldırılma
kındaki» K a ^ u n , müjB^sel^lâ^B ssz&ıi
$S§«<
sı hakkındaki fonun münasebetiyle sözleri 432
Yunus Muammer Alakant (Zonguldak)
îaŞeriÇîtçal (Rfcse) - Askerlik Kanunu
,
Adınwr^feojicpes
itı.kuc^^Hlktl*ni»tin
nun peşinci maddesinin değiştirilmesi ve
>
programı>
mtm*^
l)ötiyie
a&iem
İÖflrlMvlîlfc
bu kabına geçici bir madde eklenmesi hhkI»!
kıdaki kanun münasebetiyle sözleri
523
1
— Jkuom J$timanm:~ Tmtri£*ebe^dyle s&v
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
leri
im
ki kanun münasebetiyle sözleri
700
—
Bâzı
suç
ve
cezaların
affethıMnMİft»
— Matbaalar Kanunu tasarısının Kar
ki Kanını; müıaaaebetiyie aâaleiîi
6£tM&9;6öO
ma Komisyonda, görüşülmesine dair olan
— Ordu milletvekillerinin seçim tuta
Önerge münasebetiyle sözleri
619
nakları
haî&mda Tutamakları- îneeleme
Necdet AHrin (Ktttafty*) - Basm Ka
Komisyon»
raporu münasebetiyle' sözleri
58$
nunu- münasebetiyle sözleri
7'î&
—
Seçim
tutanakları
h
a
k
k
m
d
a
s
ö
z
l
e
r
i
162,
Kenan Atananlar (Çanakkale) . Basın
Kanunu' münasebetiyle sözleri
736
— yabancıların TürkiyeMe^ ikamet ve
— Bâzı suç. ve cezaların-affı hakkında
seyahatleri
hfekfen4aki Kanun münasebe
ki kanun münasebetiyle sözleri
625'
time
sözleri
7%&
RefÖt Afcsoy (Oriht) - Basın Kanunu
— Yapılmakta olan Büyük Mîllet Mec
münasebetiyle sözleri '
747
lisi Binası ile Atatürk Anıtının bulunduğu
— Öâzı suç ve cezaların afftr hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri
62'1,6'M1 arazi hakkınlakî soru münasebetiyle söz
leri
250
— Belediye K a n u m ı n a bâzı maddeler
— Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
eklenmesine ve mr k a n u n u n bâzı maddele
Sebati Ataman'm seçim tutanağı hakkın
rinin kkldınrmasına dair K â m m mirrtoseda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
betiyle sözleri
414
keresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu
— Bieçrm T u t a n a k l a r ı İnceleme Kömis-.
raporu münasebetiyle sözleri
445,465
yonu seçimi münasebetiyle söz&rr.
26
— T ü r k Oeza- K a n u n u n u n 52tr nci mad
Ekrem Alica» (Kt>caelit - Belediye
desinin? değiştirilmesi hakkındaki K a n u n
Kânununa bâzı maddeler eklenmesine vemünasebetiyle sözleri
186 ; bu kanunun bâzı maddelerimin kaMırrlİrfan Aksu (İsparta) - Beiedîye* Ka
masına dair Kanun münasebetiyle sözleri' 4*4,
nununa' bâzr maddeler eklenmesine ve bu
41f
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Per^İÖ^İ8ktettter'^iywlwâfe») - Ana
yasanın 2 nei maddesindeki ( ö e v k t MU
Türkçedir) fıkrasifiaıv
yorttn*kmınasına=
dair Anayasa Komisyonu rapora mtraasebetiyfcr*örieri
»m^0|SS*,582
Fikri\Ap«yı*nı (Xay»«ıi^ - Basın Kaau^
nu münaaefeetiyte sözle»
732
Kâatm* Atn& <Çbakırr) - Bttg&ne. kadar
teftiş görmiye* MflIÎ B | i t * » 8afca*h#i
Teknik öğretim Müştesarlığındaki yolsuz
luk hakkındaki sorusu münasebetiyle
sözleri
490,491,493,494
— Etimesgut'taki Motor Fabrikası ile
Yenişehir'deki Atatürk Lisesi ve Sarar
Okulunun buîutıdttğn saha içfcıdeM: a**a«ye dair olan styrasu münasebetiyle siz
leri
m^m
— 6teçimlermi keresteeH*k4e temin
eden va^«mı€Ntş§«r'hakkında Hükümetçe ne
dlîştkıtldüğtme* d a » olan- SO-PUBU m&sase*
betiyle- s©4*<s*i
504
Retim* e g t » Arifr (»oyna») .- Bâzı svtç
ve Cezeta**» Affs hekfctemlaM Kanun münasebetiyte söaleri
654t692^9ö;ö97
— Hans Kroecker, Ekrem öadebir,
Hans Btteher, Kemal TJsman, Hasan Hayri
Sonat, ©fr. İferanan VonBngf^m^nn, Prof.
Dr? Henning Von Der Osten'in mahkum
bulund*klaw eezaları»
affı hakkındaki
Kanun «%ö«ftS€be^ie-i©2ki'i
6S£;6S9
— Pasaport Kanunu münasebetiyle
;
sözleri
778
SadriWfctfc»udi A n a l (Astara) - As•
kertik Kanununun beşinci maddesinin de- .
ğiştiriİMesi ye b« Kanatta; geşici' bir mad
de eklenmesi hakkwxJ*. Kanyeö münasebe
tiyle s ö a ^ i
523
— Bftüb-üuı?< ve CeaalapınMSı h&kkıiîr
i
d i k i Kanun münasebetiyle sfasteri
608
— BiBfediy* Kanununa bâza maddeler
eklennmatm *•» bu. kanunun: bâzı maddele
rinin to^itrçlniaaHıa- cfeaİH Kafittu nıüjtasebetiyle- süri*»
4fi3,4Ö4 I
— Korgeneral Zekâi Okan'a ait Dilek
çe Komkyonu* 'kaearı müöasehetiştle söz!
leri
234.
Arif Küofc Asya. («BjFhae) - Zmt&ûr
\
dâfc* Milletvekilliğine seçilen Sebatı Ataman'in-seçimi tttianağa hak&tnd?a Yüksek
|

Sayfa
Seçim Kurulu Bajgkaaliğı tezkjecesi ve
tutanakları taceleıae Komisyeött rakoru.
münasebetiyle sözleri
465
Vaokt Asana (Balıkaair) - Ailnan Men
deres'in krodağu K&kümetin pregraj»!
münasebetiyle sSateri
U2â,lSö$13A
Sırrı Atafey ( £ m ) - Actnan M«ıı4eres'in kurduğu Hüîranıetin
programı'
münasebetiyle sözleri
108,1(8*5
— Afyon Karahisar Milletvekili Bekir
Oynaganlı'nın seçim tutanağı hakkındaki
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri
326
Sebatı Ataman (Zonguldak) - Kendi
seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutarık
ları İnceleme Komisyonu raporu münase
:
betiyle sözleri
437,4«j463;464

Halil Ayan (Maliye Bakam) - Basın
Kanunu münasebetiyle sözleri
764
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
TÎT
— Bnraa MiHetveküL Mithat San'm,Sakarya nehri üzerindeki Sarıyar n*evkimde^ kurulacak hidro - elektrik santrali
hakkındaki sorusuna cevabı
339
— Bursa MiUetveküit Necdet. Yılmaz-.
m, B e l e d i Gelirteri Kanıum ^erağiscju
Kazanç^ JOina. ve Yol vergilerinden alın
makta O]ML belediye payları hakkındaki
soımsuna cevabı
214,215
— Msıanijele'Vergisi Kanununun, .9 mm
ınaddesiaia değişik? 12 nci fıkraamm (A)
bendinufe. de$şşikümesi hakkındaki kanun
ınünasebatiyie s M e r i
348,350351
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekeüoğlu'nunı. A d a ş » Milli Mıeü^uaai: F a t o - :
kasında y&pjJdjğ?, iddi& edüan ver^j. kar.
çakçılıgyt hflkfoftdgki ihbar, üsttânâ. neyapıldığjütt. dair e t a aoröMUia.«ayött.
569
• — Sey.luyı- MiH^vekili âinaa Tekâlif
o ğ ^ ' n u n , Varlık Vergisinin tarhında ya
pılan yetaikıklaar hakkusMıri sarusun»
cevabı
331^6,
— Sejpha» • a ö B s t r e k t l i Sinan- 'Belada
oğlu'nuav Vsudsk ^EgipinİBr. tâbaJakuk •
(•(ta tahsil ve t t t ^ i l exlilt^wıı^taJJİW'i.iUi
k&Hj&Rawuî ve usulsüz olarak tadil veya
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terkin edilen miktarı ve Tahsili Emval
Kanunu dairesinde yapılan tahsilat hak
kındaki sorusuna cevabı
568
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle
Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası
arasında akdedilen kredi anlaşmaları hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
685
Hidayet Aydıner (Konya) - Zongul
dak Milletvekilliğine seçilen Sebatı Ata-

Cihad Baban (İzmir) - Adnan Mende
res'in kurduğu Hükümetin programı mü
nasebetiyle sözleri
77,122
— Basın Kanunu münasebetiyle söz
leri .
'
726,727,746,764,765
T— Türkiye ile İtalya arasında akit ve
imza edilmiş olan Dostluk Uzlaşma ve
Adlî tesviye Andlaşmasmm onanması
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 723
Hüseyin Balık (Zonguldak) - Adnan
Menderessin kurduğu Hükümet programı
münasebetiyle sözleri
120,122
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri
664
— Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri
405
— Köy Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine ve 46 ncı maddenin değiştiril
mesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin
kaldırılmasına dair Kanun münasebetiy
le sözleri.
437
— Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve
bti kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
427
— Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
Sebatı Ataman'm seçim tutanağı hakkın
da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
keresi ve Tutanakları İnceleme Komisyo
nu raporu münasebetiyle sözleri
445,452,453,
455,457

manj'm seçim tutanağı hakkında Yüksek
Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tu
tanakları İnceleme Komisyonu" raporu
müriasebetiyle sözleri
447
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Yasak
bölgje sayılarak boşaltılan yerlerin eski
halikının yurtlarına dönüp yerleşmeleri
hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne
dairtolan sorusu münasebetiyle sözleri
293

I

Eemal Balta (Biae) - Korgeneral Zekâi fokan'a ait Dilekçe Komisyonu kararı
I müıjasebetiyle sözleri
225,226
-*- Ordu Milletvekillerinin seçim tutaI nakljarı hakkında Tutanakları İnceleme Ko| misyonu raporu münasebetiyle sözleri 587,583
M 4- Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
i Sebşti Atarnan'm seçim tutanağı hakkında
İ Yükfeek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi
've "Dutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri '
452,453
Sedat Ban (Seyhan) - Bâzı Suç ve Ce•zalatm affı hakkındaki Kanun münasebe
tiyim sözleri
669
4- Çukurova Harasiyle Reyhanlı ve
«Berfyol Devlet çiftlikleri hakkındaki sorusu
münasebetiyle sözleri
510
— Mardin Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkındaki rapor münasebetiyle
i sözleri
444
t
v 4- Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
Sebaüti Atarnan'm seçim tutanağı hakkında
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi
i ve Hutanakları İnceleme Komisyonu raporu
.münasebetiyle sözleri
451
İ y a Barlas (Konya) - İstanbul Mil
letvekili Hüsnü Yaman ve iki arkadaşınnn,
milletvekilleri ara seçiminin bu yıl yapılma-.
masif hakkındaki önergesi münasebetiyle
sözleş-i
538
îjaik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Ad
nan {Menderes'in kurduğu Hükümetin pro
gramı münasebetiyle sözleri 32,43,44,46,51,53,
. . . . . . 54,142.-.
—i Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Fe-
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ridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğhrnun seçim tutanakları hakkında Tu
tanakları inceleme Komisyonu raporu mü
nasebetiyle sözleri
368,369,370,372,373
Ahmet Hamdi Başar (İstanbul) - Ad
nan Menderes'in kurduğu Hükümetin pro
gramı münasebetiyle sözleri
73,76
-r- Matbaalar Kanunu tasarısının karma
komisyonda görüşülmesine dair olan önerge
münasebetiyle sözleri
619
— Makina ve Kimya Endüstrisi kurumu
: hakkındaki 5,591 sayılı Kanunun 23 ncü
maddesinin kaldırılmasına dair olan Kanun
münasebetiyle sözleri
594
— Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın
seçim tutanağı hakkında Tutanakları İnce
leme Komisyonu raporu münasebetiyle söz
leri
325
Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Bâzı suç
ve cezaların atfı hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri 608,609,610,643,668,672,676,713
Avni Başman (MÜH Eğitim Bakanı) Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman'm, kad
rosuzluk yüzünden üç yü sonunda terfi ettirilmiyen öğretmenler hakkında ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair olan sorusuna ce
vabı
300
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in,
bugüne kadar teftiş görmiyen Millî Eğitim
Bakanlığı Teknik öğretim Müsteşarlığındaki yolsuzluk ve usulsüzlük hakkındaki so
rusuna cevabı
487
— Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, bugünkü sahne hayatımızın inkişa
fı hususunda Hükümetçe ne düşünüldü
ğüne' dair olan sorusuna cevabı
258
Cevdet Baybura (Gumüşane) - Bâzı
suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
608,609
— Binbaşı Lûtfü Can hakkındaki Dilek
çe Komisyonu kararı münasebetiyle sözleri 556
— İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman
ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara se
çiminin bu yıl . yapılmaması hakkındaki
önergesi münasebetiyle sözleri
543
— Korgeneral Zekai Okan'a ait Dilek -
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çe Komisyonu kararı münasebetiyle sözleri 206,
223,225,228,232
Fahri Belen (Bayındırlık Bakanı) - Af
yon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Eskişehir'de Seylâp amirliği tara
fından yardım parası ile satın alman oto
mobil hakkındaki sorusuna cevabı
2.15
— Diyarbakır
Milletvekili Mustafa
Ekinci'nin, Dokuzuncu Bölge Yollar Mü
dürlüğünün yol faaliyeti ile personel.
akaryakıt ve nakil vasıtalarının durumla
rı hakkındaki sorusuna cevabı
295
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, yapılmakta olan Büyük Millet
Meclisi binası ile Atatürk Anıtının bulun
duğu arazi hakkındaki .sorusuna cevabı
189,
245,246,247
Nihad Reşad Belger (Sağlık ye Sosyal
Yardım Bakanı) • Ankara Milletvekili
Talât Vasfi öz'ün, verem savaşının te
melini teşkil eden süt istihsalinin teşki
lât] andırılması ve planlanması hususunda
ne gibi tedbirler alınacağına dair olan
sorusuna cevabı
259,263
— Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şavlı'nm, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül
tesinin işgal ettiği hastaneler hakkındaki
sorusuna cevabı
472,479
Besim Besin (Kütahya) - Askerlik Ka
nununun beşinci maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
523,528
Zihni Betil (Tokad) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
659,660
— İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman
ve iki arkadaşının Milletvekilleri ara se
çiminin bu yıl yapılmaması hakkındaki
önergesi münasebetiyle sözleri
539
— Ordu Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri 591
Ömer Bilen (Ankara) - Basra Kanunu
münasebetiyle sözleri
762
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olan Karama %âzı «addeder fekienmasi ve
-—'©ân-suç-ve cezaların affı hakkındaki
bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılma
Köiîtm iHtânasebetiyle sözleri
606,607
sı hakkındaki Kanun münasebetiyle »söz
Necip Bilge (Niğde) - Askerlik Kanuleri
434
nunusran beşinci maddesinin değiştirilmesi
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi
— Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
hakkındaki Kanım münasebetiyle sözleri
527
Sebati Ataman- 'an seçim tutanağı hakkın
da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
—• Bâzı mç ve cezaların affı hakkında
keresi ve Tutanakları İnceleme Komisyo
ki Kanun münasebetiyle sözleri
668,672,702
nu raporu münasebetiyle sözleri
452,455
— Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı madde
Feyzi Boztepe (Ordu) - Bugünkü
lerinin kaldarıl masına dair Kanun müna
sahne hayatımızın inkişaf] hususunda Hü
sebetiyle sözleri
418
kümetçe ne gibi tedbirler düşünüldÖğüne
dair olan sorusu münasebetiyle sözleri
258
— Ordu Milletvekillerinin seçim tuta
— Ordu halkının ihtiyacı için, Tarım
nakları h&kkmda Tutanakları İnceleme
Kooperatifi emrinde bulunan mısırın trzttn
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
585
kredi ile muhtaç vatandaşlara 'dağnUfrna— Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
. sına dair olan sorusu münasebetiyle söz
tar ve .İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair
leri
301
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve
bu kKKHumn bâz-ı moddeleFİBİn kaldırılma
— Ordu Milletvekillerinin seçim tuta
sı hakkındaki -Kanun münasebetiyle söz
nakları hakkında İtataBaiklsn Ineeleme
leri
430
Komisyonu raporu munawe&betiyâe sözlfcri
§86,
— (Türk Ceza Kamunoanun 526 meı mad
#89,591
desinin değitirşiimesi hakkındaki Kanun
Osman Bolükbaşı (Kurşehir) - Adnan
münasebetiyle sözleri
186
Menderes'in kurduğu Hükümetin prof fa
mı münasebetiyle sözleri
54,56,59,143
— Seçim tutanakları hakkında sözleri 157
Said Bilgiç (İsparta) - Bâzı Suç ve Ce
— Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkın
zaların Affı h«riskmdâ%i Kanun münasebe
daki Kanun münasebetiyle sözleri 612^24^651,
tiyle i s l e r i
689,660
652,653,655,056,657,658
— İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman
Bfttaet'lTâmil Boran (Mardin) - Bâzı
ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara se
Suç ve Cezaların affı hakkındaki Kanun
çiminin bu yıl yapılmaması hakkmdâki
münasebetiyle »özleri
639,666,680
önergesi münasebetiyle sözleri
539
Abdtirrahman Boy*ac*giller (Zongul
dak) - Adnan Menderes'in, kurduğu Hü
M. Remzi Bucak (Diyarbakır) - Bâzı
kümeti» jsr&fframı mfcna«»betiyie-#ö*leri
83,
suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
620,623,707
120,121
— Türkiye ile İtalya arasında akit ve
— Basın Kanunu münasebetiyle sözleri 726,
imza edilmiş olan Dosttuk, Uzlaşma ve
727 729
Adlî
tesviye AndlaBmasmın onanması hak
— Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
kındaki Kanun münasebetiyle »özleri
725
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair

Ali Puad Cebesoy (Eskişehir) - Adnan
Menderes'in kurduğu Hükümetin progra

mı münasebetiyle sözleri

115

»

ç
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Fethi Şeükfcaş (Burdur) - Basuı Kanununu münasebetiyle sözleri
740,741,759,
763,764
— Marsal Filânı gereğince Danimar
ka'dan getirilmesi savanan çimento fab
rikası malzemesi hakkında Hükümete- ne
s düşünüldüğüne dair olan sorusu münase
betiyle sözleri293
— Pasapert Kanunu münasebetiyle
sözleri
778
îsmail Hakkı ÇtevA (Eskidir) - Se
cini tutanakken ha-kkBidaj sögk*i
18
Kenan Çığman (Çankırı) - Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle sözleri
194
Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) - As
kerlik Kanununun beşinci maddesinin de
ğiştir Hasesi -ve bu- kanuna, geçi©* bir madde
eklenmesi hakkındaki kanun münasebe-

ZuhuxiDâ»ışmAjı (Boiu) - KAdrosuşluk
yüzünden üç yıl sonunda teıfl ettirilmiyeıı
öğretmenler hakkında ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair olan sorusu münasebe
tiyle sözleri
% 301,303
Kemal: Demiralay (İsparta) - Adnan
Menderes'in kurduğu hükümetin programı
münasebetiyle sözleri
121
— Belediye Kanununa bazı maddeler
ekenmesine dair Kanun münasebetiyle
sözleri
404
Avni Doğan (Yozgad)-.- Adnan Men
deres'iu kurduğu h^ümetin programı mü
nasebetiyle sözleri
89,123
— Belediye Kanununa- bağı ma&delef
eklenmesine ve bu kanunum bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri
407,408,409,418
— Bingöl Milletvekilliklerine sekilen
Faridun Hkri Düşünsel ve Mustafa Nuri
Okçuoghı'nun seçim tutanakla*! hakkında
Tutanakları Ineeleske KomisjHatti raporu
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tiyle süsleri
527
— Bazı suç v« cezaların allı hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri
623,65ı&,
664,072,703

— Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı madde
lerinin- kaldırılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri
405
— Şehir ve kasabalarda Mahalle Muhar
ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 429,
431
— Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
Sebati Ataman'm seçim tutanağı hakkın
da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
keresi ve Tutanakları înöeiejije Ke*isye
nu raporu mrünssebetdyl* söaleri
44$

münasebetiyle sözleri
382
— EtimesğatN/aki motor fabrikası ile
Yenişehirdeki Atatürk Lisesi ve Sarar
Okulunun bulunduğu saha'içindeki arazi
ye dair- olan soru münasebetiyle söyleri
566
— İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman
ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara se
çiminin bu yıl yapılmaması hakkındaki
önergesi münasebetiyle sözl eri
540
— Yapılmakta olan Büyük.Millet Mec
lisi binası ile Atatürk anıtının bulunduğu
arazi hakkındaki soru münasebetiyle
sözleri
249
Bahadır Dülger (Erzurum) - Askerlik
Kanununun beşinci maddesinin değiştirilmesl-ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri.
530
— Basın Kanunu münasebetiyle söz
leri
728,729,739,741,745.750,751,752,754757,
762,766,767,768
— Binbaşı Dûtü Can hakkındaki Di-
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lekçe Komisyonu raporu münasebetiyle
sözleri
548,549,550
. — Eroin kaçakçılığını ve imalâtını ön
leyici tedbirler hakkındaki sorusu müna
sebetiyle sözleri
498
— Korgeneral Zekâi Okan'a ait Dilek
çe Komisyonu kararı münasebetiyle söz
leri
220,226
— Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle sözleri
190
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Abdürrahman Özalp hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu kararı münasebetiyle sözleri
238
*— Adnan Menderes'in kurduğu hükü-

Şevki Ecevit (Sivas) - Askerlik Kann*
nunun beşinci maddesinin değiştirilmesi
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
526
Belim Rağıp Emeç (Bursa) - Basın
Kanunu münasebetiyle sözleri
735,739,743
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri
611
— Hans Kroecker, Ekrem özdebir, Hans
Bucher, Kemal Usman, Hasan Hayri So
nat, Dr. Herrman Von Engelmann, Prof.
Dr. Hans Henning, Von Der Osten'in mah
kûm bulundukları cezalarının affı hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri
688
Süreyya Endik (Çanakkale) - Asker
lik Kanununun beşinci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
528
— Basm Kanunu münasebetiyle sözleri 726
—• Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri
407,408
— Binbaşı Lütfü Can hakkındaki Dilek
çe Komisyonu kararı münasebetiyle sözleri 557,
559,560
Mehmet Enginün (Edirne) - Basın Ka
nunu münasebetiyle sözleri
736,737,738,741,
742,743,745,746,749.750,751,759
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metin programı münasebetiyle sözleri 115,132,
142,143
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri 620,627,669,703
-— Bingöl Milletvekilliklerine seçilen
Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri
Okçuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri
368,375,382
— Korggeneral Zeki Okan'a ait Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle sözleri
225
— Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komisyo
nu kararı münasebetiyle sözleri
192
— Seçim tutanakları hakkında sözleri
17

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Bâzı
suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
~ Dokuzuncu Bölge Yollar Müdürlüğü
nün yol faaliyeti ile personel, akaryakıt
ve nakil vasıtalarının durumları hakkındaki
sorusu münasebetiyle sözleri
Zeki Erataman (Tekirdağ) - Yeni ku
rulan Toprak ve îskân Genel Müdürlüğü
nün biriken göçmen işlerini başarıp başara
mayacağına, Bulgaristan, Yunanistan ve
Avrupa -kamplarındaki vatandaşlarımızın
yurda nakilleri hakkında Hükümetçe ne dü
şünüldüğüne dair olan sorusu münasebe
tiyle sözleri
Baki Erden (Siird) - Basın Kanunu
münasebetiyle sözleri
— Siird'in Sasun ve Kozluk ilçelerin
deki yasak bölge hakkında Hükümetçe ne
düşünüllüğüne dair olan sorusu münase
betiyle sözleri

654

295

282
762

294

Sabri Erduman (Erzurum) - Erzurum
halkının ihtiyacı için Ofisten ödünç buğday
verilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair
olan sorusu münasebetiyle sözleri
190,203
— Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine ve 46 ncı maddenin değiştirilmesine
ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına dair Kanun münasebetiyle sözleri

437
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Kemal üren (Amasya) - Belediye Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına
dair Kanun münasebetiyle sözleri 414,415,420,
421
— îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun
111 nci maddesinin değiştirilmesine ve 104
neü maddesinin bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair olan Kanun münasebetiyle söz
leri
^
426
— Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine ve 46 ncı maddenin değiştirilmesine
ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl- •
masına dair Kanun münasebetiyle sözleri 437,442
— Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri teşkiline dair olan
Kanuna bazı maddeler eklenmesi ve bu ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri
433,435
Hayrettin Erkmen (Giresun) - Muame
le Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin
değişik 12 nci fıkrasının (A) bendinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
350
Halil Sezai Erkut (Kırşehir) - Mardin
milletvekillerinin seçim tutanakları hakkın
daki rapor münasebetiyle sözleri
443
Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - Basın
Kanunu münasebetiyle sözleri
733
— Bâzı Suç ve Cezaların Affı. hakkın
daki Kanun münasebetiyel sözleri 603,620,624,
625,626,627,628,647,650,653,660,667,668,
669,670,671,672,673,675,676,677,678,679,
680,690,692,604,697,698,699,700,702,703,
704,712,718,719,720
— Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair Kanun müna
sebetiyle sözleri
402,413,414,415,419
— îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine ve ıbu kanunun
111 nci maddesinin değiştirilmesine ve 104

âayfc
ncü maddesinin bâzı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair olan Kanun münasebetiyle
sözleri
,
423,424,425
—- Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine ve 46 ncı maddenin değiştirilmesi
ne ve bu kanunun bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair Kanun münasebetiyle söz
leri
438,440,441
— Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ye
bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
428,430,431,433,434,435
— Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
Sebati Ataman'in seçim tutanağı hakkın
da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
keresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu
raporu münasebetiyle sözleri
456
Agah Erozan (Bursa) - Adnan Mende
res'in kurduğu Hükümetin programı mü
nasebetiyle sözleri
105
— Bingöl Milletvekilliklerine seçilen •
Feridun *Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri
Okçuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri
"
383,384
— Yabancıların Türkiye'de ikamet ve
seyahatleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
785
Muhlis Ete (İşletmeler Bakanı) - Bursa
Milletvekili Mithat Sah'm, Sakarya Neh
ri üzerindeki Sarıyar mevkiinde kurula
cak hidroelektrik santrali hakkındaki so
rusuna cevabı
337
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın,
1950 yılında Sümerbank Genel Müdürlü
ğünce C. H. Partisine yapılan bağış mik
tarı ile memurlara verilen primin indiril
mesi sebeplerine dair olan sorusuna cevabı 313
Oemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon) Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri
182
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Süseyın Fırat (îçel) - Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oynaganlı'nm se
çim tutanağı hakkında Tutanakları İnce
leme Komisjronu raporu münasebetiyle
sözleri
326
— Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri
663,703
—• Bingöl Milletvekilliklerine seçilen
Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri
Okçutiğlu'nun seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri
367 a
Hikmet Fırat (Malatya) - Belediye Ka-

nununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına
dair Kanun münasebetiyle sözleri
410
— Bugüne kadar teftiş görmiyen Millî
Eğitim Bakanlığı Teknik öğretim Müsteşarlığmdaki yolsuzluk ve usulsüzlük hak
kındaki soru münasebetiyle sözleri
491
Naşit Fırat (Ordu) - Bingöl Milletve
killiklerine seçilen Feridun Fikri Düşün
sel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun seçim
tutanakları hakkında Tutanakları incele
me Komisyonu raporu münasebetiyle söz
leri
384

Kakkı Gedik (Kütahya) - Adnan Men
deres'in kurduğu Hükümetin programı
münasebetiyle sözleri
100,105
Abdullah Oedikoğlu (Ankara) - Bâzı
suç ve cezaların affı hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
639
Abbas Gigin (Çoruh) - Pasaport Kanu
nu münasebetiyle sözleri
779
Mahmut Otoloğlu (Trabzon) - Basın Ka
nunu münasebetiyle sözleri
751,755
—- Köy Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine ve 46 neı maddenin değiştiril
mesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin
kaldırılmasına dair kanun münasebetiyle
sözleri
438?
— Trabzon, Akçaabat ve aynı durumda
olan diğer bölgelerin türlü mahsulü hak
kındaki sorusu münasebetiyle sözleri
298,300
Cenial Gönenç (Erainean) --Zonguldak
Milletvekilliğine seçilen Sebati AtamaaVm seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçinr
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu münasebe
tiyle sözleri
454
Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Köy Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve 46 ncı
maddenin değiştirilmesine ve bu kanunun
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair ka
nun münasebetiyle sözleri
440,441

—• Basın Kanunu münasebetiyle sözleri
736,738,739,741,743,745,766,767,768,769
—•• Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri
621,625,
641,670,671,674,675,677,679,718
Reşad Güçlü (Seyhan) - Anayasanın
2 nci maddesindeki (Devlet dili Türkç-edir) fıkrasının yorumlanmasına dair Ana
yasa Komisyonu raporu münasebetiyle
sözleri
'
583
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri
626,646,
648,649,670
— Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri
416,420
— Korgeneral Zekâi Okan'a ait Dilek
çe Komisyonu kararı münasebetiyle söz
leri
222
— Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna ek
4832 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair
olan kanun münasebetiyle sözleri
239
Şemsettin Günaltay (Erzincan) - Ad
nan Menderes'in kurduğu Hükümetin
programı münasebetiyle sözleri.
143
Kâmil Gündeş (Kayseri) - Bâzı suç ve

Sayfa
363

Sayfa
;

ru münasebetiyle sözleri
.
— İstanbul Teknik Okul pansiyon
âmiri Muzaffer Kayalıbay'ın ölümü hak
kında Zafer Gazetesinde yayınlanan yazı- .
ya dair sorusu münasebetiyle sözleri
263,265
— Türk Ceza Kanununun 526 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
186
Jteffet Gürol (Konya) - Basın Kanunu
münasebetiyle sözleri
73%740,746,749,750,757
— Matbaalar Kanunu tasarısının Kar
ma Komisyonda görüşüdaesme dair olan
önergesi münasebetiyle sözleri
6.18

£ezalarm affı hakkındaki kanan müsasebetiyle «özleri
706
—= Ordu ;irfSMetv3feküJerİHâa seçim tuta
rı ak lan fa*fckında Ttıtanakiaîı tazeleme
Komisyonu raporu münasebetiyle »özleri 590
Ahmet «ürkan <Tökad) - i Basm Kanu
nu münasebetiyle »sözleri
736
— vBAzi'Hsuş ve cezaların a€fı hakkm< daki-'Kanun münasebetiyle sözleri
636>713
— ©inpl ^MilletteMlMkiörine -seeilen
FeridtmrFikri Dftşünsel ve Aftısfcafa Nuri
Okçuöflu 'nun -seçim tutanakları hakkın
da. Dntanaklan ı İftceleme K«mayonu rapo-

H
Şevki Hasırcı (Aydin) — Askerlik Ka
nununun beşinci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun münasebetiyle
sözleri
523

— Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu
maddesinin değişik 12 nci fıkrasının (A)
bendinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
348

1
Tevfik Heri (Ulaştırma Bakanı) - Bâzı
suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
668,695,696
— Denizli Milletvekili Fikret Başa
ran'm, Avrupa ve Amerika'da okumakta
olan talebemizin durumuna dair olan
sorusu münasebetiyle sözleri
513
— Kastamonu Miletvekii Şükrji Kerimzade'nin, Millî iradenin tam ve hakiki
surette tecelli ettiği 14 Mayıs 1950 tarihi
nin ebedileştirilmesi için iiâtlra pullan çı
karılması hakkında Hükümetin bîr kararı
olup olmadığına dair sorusuna cevabı
175
Halil îmre (Sivas) -Basın Kanunu mü
nasebetiyle'sözleri
•
746
HâmM Şerket İnce (Ankara) - Anaya
sanın 2 nci maddesindeki (Devlet dili T.ürkçedir) fıkrasının
yorumlanmasına dair
Anayasa Komisyonu raporu münasebetiy
le sözleri
571,584
— Belediye Kanununa bâzı -maddeler ,

I eklenmesine ve bu kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılmas&ıa dair Kanun münaI sebetiyle sözleri
404*
— Binbaşı Lûtfi Can hakkındaki DilekI çe Komisyonu Kararı münasebetiyle söz
leri
550
— Korgeneral Zek&i Okan'a ait Dilek
çe Komisyonu kararı münasebetiyle söz
leri
226,m,228,3§0,231
— Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri teşkiline dair olan
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu
Kanunun 'bâzı maddölarinin kaldırılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
429
Refik Şevket İnce (Millî Savunma
Bakanı) - Afyon Karahisar Milletvekili
Ali İhsan Sâbis 'ki, Bingöl 'de bulunan «as
kerî birlikler hakkındaki sorusuna eevabı 267
— Askerlik Kanununnn beşinci maddep sinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici
bir madde eklenmesi Tİakkjftdaki ?K«nun

Sayfa
münasebetiyle sözleri
525,533
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri
717
•— Binbaşı Lûtfi Can hakkındaki Di
lekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
sözleri
550,552,559,560,562
— Korgeneral Zekâi Okana ait Dilek
çe Komisyonu kararı münasebetiyle, söz
leri
206,222,231,232
— Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle sözleri
192,194
Cevdet Kerim Incedayı (Sinob) - Ad
nan Menderes'in, kurduğu Hükümetin
programı münasebetiyle sözleri
117,118
Nihat îyriboz (Tarım Bakanı) - Çan
kırı Milletvekili Kâzım Arar'm, geçimleri
ni kerestecilikle temin eden vatandaşlar hak
kında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair

Say*.
503

olan sorusuna cevabı
— Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'm^ köylünün Ziraat Bankasından aldığı
bojrçların taksitlendirilmesi hakkındaki so
ruşuna cevabı
504
> — Seyhan Milletvekili Sedad Barı'nın
Çukurova harasiyle Reyhanlı ve Dörtyol
Devlet çiftlikleri hakkındaki sorusuna ce
vabı
509,511
— Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'mj 4785 sayılı Orman Kanununun uygu
lanma sonucu ile İsviçre 'den alman trak
törler hakkındaki sorusuna cevabı
506,508
\ — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın, küçük ve orta çiftçilerimizin tam
istihsal yapabilmeleri için Marşal yardı
mından faydalandırılmaları hakkındaki so
rusuna cevabı
500

K
Osman Kapanı (İzmir) - Adanan Men
deres'in, kurduğu Hükümetin Programı
münasebetiyle sözleri
87,120
— Zonguldak Milletvekilliğine seçi
len Sebati Ataman'm seçim tutanağı hak
kında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu münasebetiyle sözleri
453,454,
462,463
Enver Karan (Erzurum) - İstanbul
şehrinin susuzluğunu gidermek için ne gi
bi tedbir düşünüldüğüne dair sorusu mü
nasebetiyle sözleri
266
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Manisa) Bingöl milletvekilliklerine seçilen Feridun
Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğ lu'nun seçim tutanakları hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu münarnasebetiyle sözleri
358,382
Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu (Devlet
Bakanı) - Bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri
655,656
— Matbaalar Kanunu tasarısının karma
Komisyonda görüşülmesine dair olan
önerge münasebetiyle sözleri
619
Yusuf Karslıoğlu (Yoagad) - Bâzı suç

ve cezaların affı hakkındaki
nâsebetiyle sözleri

Kanun mü
622,627,680

r — Korgeneral Zekâi Okan'a ait Dilek
çe Komisyonu kararı münasebetiyle sözle
ri
— Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu
kanunun bâzı maddelerinin
kaldırılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri

223

427

Mümtaz Kavalcıoğlu (Kocaeli) - Tütün
cülüğümüzün bugün arzettiği manzara ile
Türk Tütün Ortaklığı hakkındaki Kanu
n i n birinci maddesine mütaallik Hükümet
görüşünün açıklanmasına dair olan soru
su münasebetiyle sözleri
,205
Osman Kavrakoglu (Rize) - Belediye
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve
bil kanunun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına dair Kanun münasebetiyle sözleri

420

Şükrü Kerimzade (Kastamonu) - As
kerlik Kanununun beşinci maddesinin leğiştirilmesi ve bu kanuna geçici, bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
022

so —
S*yf«
— îhracatımiKi engelliyen ve dış nıemleketlerce yapılan ithalin tevsikına mü
tedair kararın kaldırılması hakkındaki
sorusu münasebetiyle sözleri
173
— Kaplıca ile kuru fasulye ihracının
serbest bırakılması için ne düşünüldüğü
ne dair sorusu münasebetiyle sözleri
272
— Millî iradenin tam ve hakiki suret
te tecelli ettiği 14 Mayıs 1950 tarihinin
ebedileştirilmesi için hâtıra pulları çıka
rılması hakkında Hükümetin bir kararı
olup olmadığına dair sorusu münasebe
tiyle sözleri
175
— Tütün ve müskirattan alınacak Mü
dafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı
Kanuna ek kanun teklifinin geçici bir
komisyona havalesine dair teklif müna
sebetiyle sözleri
495
Refik Koraltan (Başkan) - Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi dolayısiyle demeci
6
Hamdi Koyutürk (Tokad) - Binbaşı
Lütfü Can hakkındaki Dilekçe Komisyo
nu raporu münasebetiyle sözleri
550,561
Fuad Köprülü (Dışişleri Bakam) Bursa Milletvekili Selim Ragıp Emeç'in,
Amerika Büyük elçiliğinin, Amerikan te
baasının Türk topraklarını terke daveti
hakkında Dışişleri Bakanının açıklamada
bulunmasına dair önergesi münasebetiyle

^ ;

Sftjifc
722

sözleri
— Hans Kroeckcr, Ekrem özdebir,
Hans Bucher, Kemal Usman, Hasan Hayri Sonat Dr. Herrmann Von Engelmann,
Prof. Dr. Hans Henning Von Der Osten'in mahkûm bulundukları cezaların
affı
hakkındaki kanun münasebetyle sözleri 687,
688,690
— Kore meselesi hakkında demeci
310
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası
arasında akdedilen kredi anlaşmaları hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
686
— Türkiye ile İtalya arasında akit ve
imza edilmiş olan Dostluk, Uzlaşma ve
Adlî tesviye Andlaşmasmın onanması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 723,724,
725
Hulusi Köymen (Başkanvekili) - Bü
yük Millet Meelisi Başkanlık Divanına
seçildiklerinden
dolayı arkadaşları ve
kendi adına teşekkürü
7
Seyfi Kurtbek (Ankara) - Askerlik
Kanununun beşinci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
523,525,529,530,532ı546
— Korgeneral Zekâi Okan'a ait Dilek
çe Komisyonu kararı münasebetiyle söz
leri
223,233

M
Ömer Mart (Çanakkale) - Askerlik
Kanununun beşinci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri
Ferit Melen (Van) - Kastamonu Mil
letvekili Şükrü Kerimzade'nin tütün ve
müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkındaki 2460 sayılı Kanuna ek Kanun
teklifinin geçici bir komisyona havalesine
dair teklifi münasebetiyle sözleri
— Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu
maddesinin değişik 12 nci fıkrasının (A)
bendinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun

529

495

münasebetiyle sözleri
347,349
Adnan Menderes (Başbakan) - Basın
Kanunu tasarısını görüşmek üzere karma
komisyon kurulmasına dair sözleri
514
— Bingöl Milletvekilliklerine seçilen
Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri
Okeuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri
372,373,374
— Kurduğu Hükümetin programı mü
nasebetiyle sözleri
24,5,9,133,143
— Türk Ceza Kanununun 526- neı mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
181

— <* —
Sayfa
Şevket Mocan (Tekirdağ) - Adnan
Menderes •m kurduğu Hükümetin p r o v a m ı
münasebetiyle sözleri
108,109
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri

633

— 1950 yılında. Sümerbank GenelMüdüriügfönce C. II. Partisine yapılan bağış
miktarı ile, memurlara verilen primin in
dirilmesi, sebeplerine dair olan sorusu mü
nasebetiyle sözleri
314,315
— 4785 sayılı Orman Kanununun uy
gulanma sonucu île îsviçreden alman
traktörler hakkımdaki sorusu münasebetiyle

Sayfa
sözleri
506,507,508
— Etimeaut'taki Motor Fabrikası ile
Yenişehir'deki Atatürk Lisesi ve Sarar
Okulunun bulunduğu saha içindeki araziye
dair olan soru münasebetiyle sözleri
567
Muzaffer Âli Mühto (Kastamonu) Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve
ihtiyar Heyetleri teşkiline dair olan Kanu
na bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanunun
bâgı maddelerinin kaldırılması hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri
432
— Türk Ceza Kanununun 526 ncı
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri
185,186

N
Nadir Nadi (Muğla) - Basın Kanunu
münasebetiyle sözleri
736,743,744,755,757,760
Rükneddin Nasuhioğlu (İçişleri Ba
kanı) - Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, Taşlıçay bucağının Ağrı'ya bağlan
ması hakkındaki sorusuna cevabı
289
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri
674
— Belediye Kanununa bâzı maddeer
eklenmesine ve bu kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair Kanun müna
sebetiyle sözleri
397,402,409,418,420
— Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'm,
Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Ka
zanç, Bina ve Yol vergilerinden alınmakta
olan belediye payları hakkındaki sorusu
na cevabı
214
— Erzurum Miletvekili Enver Karan'm, îstanbul Şehrinin susuzluğunu gidermek
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair
sorusuna cevabı
265
— Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in,. Erzurum Özel İdaresine ait 18
dükkân için yapılan mukavele hakkında
ki sorusuna cevabı
212,279
— îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun 111 nci maddesinin değiştirilmesine
ve 104 ncü maddesinin bâzı hükümlerinin

kadırılmasma dair olan Kanun münasebe
tiyle sözleri
424
— Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin,
bugünkü sahne hayatımızın inkişafı husu
sunda hükümetçe ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair- olan sorusuna cevabı
257
— Pasaport
Kanunu münasebetiyle
sözleri
774,778
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Maçka'da Taşlık namiyle mâruf
sahadaki vakfa ait arsalar ile bu arsalar
dan geçen asfat yol için ne kadar para
sarfedildiğine dair olan sorusuna cevabı
340
— Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu.
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 427,
429,433;435
— Tokâd Milletvekili Ahmet Gürkan'ırt, İstanbul Teknik Okul pansiyon âmiri
Muzaffer Kayalıbay'm ölümü hakkında
Zafer Gazetesinde yayınlanan yazıya dair
sorusuna cevabı
263
— Yabancıların Türkiye'de ikamet ve
seyahatleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
774,790
Emrullah Nutku (Erzurum) - Anaya
sanın 2 nci maddesindeki
(Devlet dili
Türkçedir) fıkrasının
yorumlanmasına

— 41 —
Sayfa-

Sayra
541

dair Anayasa Komisyonu raporu münase
betiyle sözleri
584
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki Kanun münasebetiye sözleri
621,630
— Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddele
rinin kaldırılmasına dair Kanun münase
betiyle sözleri
397,405,413,414,415
— Bingöl Milletvekilliklerine seçilen
Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri
Okçuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri
362
— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun
111 nci maddesinin değiştirilmesine ve 104
ncü maddesinin bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair olan Kanun münasebetiyle
sözleri
423,424,425
— İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman
ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara se
liminin bu yıl yapılmaması hakkındaki

önergesi münasebetiyle sözleri
— Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine ve 46 nci maddenin değiştirilmesine
ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına dair Kanun münasebetiyle sözleri 439,
440
— Ordu Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri 586,
589
— Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve
bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılma
sı hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 432,
1
433,434
—Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
Sebatı Ataman 'm seçim tutanağı hakkında
Yüksek Seçim Kuru.u Başkanlığı tezke
resi ve Tutanakları inceleme Komisyonu
raporu münasebetiyle sözleri
455,456,457,463,
464

O
Muammer Obua (Konya) - Bâzı. suç ve
cezaların affı hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
G79
Burhanettin Onat (Antalya) - Niyazi
Koral'a ait Dilekçe Komisyonu kararı mü r
nasebetiyle sözleri
195
Talât Oran (Bilecik) - iplikçilik sana
yiimizi yaşatmak için Hükümetçe ne dü
şünüldüğüne dair olan sorusu münasebe
tiyle sözleri
568
Hamdi Orhon (Trabzon) - Bingöl Mil
letvekilliklerin© seçilen Feridun Fikri Dü
şünsel r ve -Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun
seçim, tutanakları hakkında Tutanakları
İnceleme Komisyonu raporu münasebe
tiyle, ışözleri
.....
367
r~ Ordu Milletvekillerinin seçim tuta-

; nakları

hakkında Tutanakları. İnceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
589,
590
— Şehir ve Kasabalarda Mahal e Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve
bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle • .
sözleri
428.431
Hüseyin Ortaçoğlu (Çorum) - Bâzı suç
ve cezaların affı hakkındaki Kanun mü-.
-nasebetiyle sözleri
702
Celâl Otaman (Çanları) -Muamele Ver
gisi Kaannunun 9 neu maddesinin değişik ,
12 nci fıkrasının (A) bendinin değiştiril- .
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
351

_ 42 _
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Sayfa
Rifat öçten (Sivas) - Bingöl Milletve
killiklerine seçilen Feridun Fikrî Düşünsel
ve Mustafa Nuri Okçuoğbı 'nun, seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu münasebetiyle sözleri
359,364
Himmet ölçmen (Konya) - Bâza Suç ve
cezaların affı hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
620
— istanbul Milletvekili Hüsnü Yaman
ve iki arkadaşının, milletvekilleri ara seçi
minin bu yıl yapılmaması hakkındaki öner
gesi münasebetiyle sözleri
542,543
Sedat Zeki örs (Sivas) - Basın Kanu
nu münasebetiyle sözleri
757
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri
623
— İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman
ve iki arkadaşının, milletvekilleri ara seçi
minin bu yıl yapılmaması hakkındaki öner
gesi münasebetiyle sözleri
524
Talât Vasfi Öz (Ankara) - Basın Ka
nunu münasebetiyle sözleri
732
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında, ki Kanun münasebetiyle sözleri
70L
— Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komisyo
nu kararı münasebetiyle sözleri
190
— Türk Ceza Kanununun 526 neı mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
184
— Verem savaşının temelini teşkil
eden süt istihsalinin teşkilâtlandırılması
ve planlanması hususunda ne gibi tedbir
ler alınacağına dair olan sorusu münase
betiyle sözleri
261,262,263
Mehmet özbey (Burdur) - Bâzı Suç ve
cezaların affı hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
708
— Halka fena muamele yapan memur
lar hakkında Ulaştırma Bakanlığı tarafın
dan verilen karara ve halen tekaüt müdde
tini doldurmuş memurlarla ihtilastan mah
kûm olan memurlara ve köylülerimiz ve iş
sahiplerinin işlerinin görülmesine dair olan
sorusu münasebetiyle sözleri
218,219
Kemal özçoban (Afyon Karahisar) •
Abdürrahman Özalp hakkındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle sözleri
238

Sayfa
-r- Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin,
seçim tutanağı hakkında TutanaMan İnce
leme Komisyonu raporu münasebetiyle söz
leri
235
— Basın Kanunu münasebetiyle sözleri 726
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri
655,663,669
— Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Fe
ridun Fikri Düşünsel ve Mustafa N*ari Okçuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında Tu
tanakları İnceleme Komisyonu raporu mü
nasebetiyle sözleri
359
— Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine ve 46 neı maddenin değiştirilme
sine ve bu kanunun bâzı maddelerinim
kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
sözleri
440
— Ordu Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu münasebetiyle sözleri 5j87,589,
591
— Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
Sebati Ataman'm seçim tutanağı hakkında
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi
ve Tutanakları İnceleme Komisyonu rapo
ru münasebetiyle sözleri
445
Mehmet özdemir (Kayseri) - Askerlik
Kanununun besinci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna geçici bir madde
eklenmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
528
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri
713
Nuri özsan (Gümrük ve Tekel Baka
nı) •, Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'nun, tütüncülüğümüzün bugün arzettiği manzara ile Türk Tütün Ortak
lığı hakkındaki Kanunun birinci madde
sine mütaallik Hükümet görüşünün açık
lanmasına dair olan sorusuna cevabı
204
— Trabzon Milletvekili Mahmut Gto1 oğlu'nun, Trabzon, Akçaabat ve aynı
durumda olan diğer bölgelerin
tütün
mahsulü hakkındaki sorusuna cevabı
297,299
Mazhar özsoy (Maraş) - Belediye Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu
Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması-

48
Sayfa
418

Sayfa

na dair kanun münasebetiyle sözleri
Halil Özyörük (Adalet Bakanı) • Ağrı
M i l l e t ^ t i i C«Uul Yasdamcı'nıa, Setasfcul
Adalet *w«y»Ma bir an ^hıee meydana ıafetirilmesi i § » aıe gibi *tedbir atu*dı£ına ve
545£«ayılı Hâkimler Kanununun değişti
rilmesi için. ne dtişünüldi^üne v« t t k hâ
kimi bulunan ilce merkezlerine bir savcı
yardımcısı verilmeğine dair elan sorusuna
cevabı
284
— Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nıa, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen yargıç ve savcılarla., yargıçlıktan
her hangi bir sebeple ayrılıp yenftten ta
yin edilenler* ne suretle aylık verttctîgî
hakkındaki sorusuna cevabı
290
— Basın Kanunu münasebetiyle söz
leri
746,750,764,765,769,770
— Bftzı strç ve ceztdiar m âtf¥ı ttakfettıdaki kttittit mflntfo&b&zîy te sözleri
815,022,

— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in,
S*«*esğut'taki Motor Fabrikası ile Yeni
şehir 'deki Ajt*tiirk Li*e»i ve S*t»v O kamu
nun bulttaduğu saka içmdeki arazice d a »
oi«H •orpBUiıa *«Tabı
564
— Brzurum Milletvekili Bahadır Dül
ger'in, e*oia kaşakfflhğııu ve kaalâtu»
önleyici tedbirler hakkraâaki aoru&soa
cevabı
4Stt
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'ntu*, Ankara Via Demürtsppe ûivaru*da metruk Ya-budi Maşatlığı arazsinin
bugün kimlerin elinde bulunduğu hak
kındaki sorusuna cevabı
818,321
— ZûBgmldakr JülkfcttkiH E « m » A*ıksöz 'ün, Milletvekilleri Seçimi Kaaıııuı ge
reğime sandık kurallasMâa, fahştmlaıı
partili üyelere şimdiye kadar verikaeıraş
olan ücpct ve zaruri y©l masraf lıunraır ne
zaman verileceği hakkındaki seresBaa
cevabı
256

A r ü Hikmet PaauİM$İB ^ t a t s u » ) Pasaport'Kanan» nutaasebetijle «öaleri 7$&,
770
._•— Yabancıların Türkiye'de ikamet -TPC
seyahatleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
788,790

— Bâzı suç ve eeza^ABHi affı hakkım
daki kanun münasebetiyle söaieri
71S
— Çiftçinin Ziraat Bankasına o k »
borçlarının iki veya Ü4 yıi müddetle •©
müsavi taksitlerle ödenmesi hususunda
Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair olan
sorusu münasebetiyle sözleri
317
— Mardin Milletvekillerinin Seçim Tu
tanakları hakkındaki rapor münasebe
tiyle sözleri
14$£14
— Muamele Vesgiei Kanattım 9 m\x
maddesinin değişik 12'ııei fıkvaeınm (A)
bendinûv 'değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle gezleri
3&

Hasan Polatkan (Çalışma Bakanı) İzmir Milletvekili Abidin Tek ön'ün, İhti
yarlık Sigortası hakkındaki Kanunun de
ğiştirilmesi için n*e dft$ÜtfftîaüğSttfhı açık
lanmasa» dair ohm sörastrme serabı
338
— M&Bffce *& ffimya fihnfSittisi Kuru
mu hakkındaki 55#f. *fcyiîı t a r a t t ı m §3
ncü macklegiain ka-ldıcılmasuıa dair olan
kanun münasebetiyle söaiesi.
593*595,596
A b i t i * Petao&u (Sakişehir) - Ad»an
Menderes'i» kmtiuğu Hükümetin p*og- .
r « a ı münasebetiyle sözieri
51

— USMIİ hakkmda sözleri

— YaçilsiAkta &kwı B ü y ^ s Miüet Mec
lisi binajı ile Atatürk anıtuainı btttuııdttğu
arazi hakfeınfltki S*FU müamgcbetiyl* eee-

leri

İSİ
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Sayfa'
Ali tlisan Sâbis (Afyon Karahisar) •
Bingöl'de bulunan askerî birlikler hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri 268,269,270,
271,272
— Bskişehirde seylâp amirliği tarafından yardım parası ile satınalınan otomoIbil hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri

••"' ;•='•'_'

'
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Mithat San (Bursa) - Sakarya Nehri
üzerinde' Sarıyar mevkiinde kurulacak
Hidfo - Elektrik Santrali hakkındaki so
rusu münasebetiyle sözleri
339
Müketrem Sarol (İstanbul) - Adnan
Menderes'in kurduğu Hükümetin progra
mı mı|naisebetiyle sözleri
56,79
— A.hayasariin 2 nci maddesindeki
{Devlet dili Türkçedir) ' fıkrasının yorum
lanmasına dair Anayasa Komisyonu rapo
ru münasebetiyle sözleri
577
— Bingöl Milletvekilliklerine seçilen
Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri
Okçuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle sözleri
372
Salim Serçe (Seyhan) - Niyazi Koral'a
aît Dilekçe Komisyonu kararı münasebe
tiyle sözleri
194
Fuad Seyhun (Ankara) - Makine ve

Hiamdi Şarlan (Ordu) - Bingöl Millet
vekilliklerine seçilen Feridun Fikri Dü
şünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun
seçim tutanakları hakkında Tutanakları
İnceleme Komisyonu raporu münasebe
tiyle sözleri
352,353,354,355,357
Ali Şükrü Şavlı (Sinop) - İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesinin işgal ettiği
hastaneler hakkındaki sorusu münasebeiyİe-sözleri
473,479

j
'
I
|
'
!

< Sayfa

Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki
5591 sayılş Kanunun 23 ncü maddesinin
kaldırılmasına dair olan Kanun münase
betiyle sözleri
594,595
' Celal Sait Siren (Hatay) - Zonguldak
Milletvekilliğine seçilen Sebati Ataman'm
seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim
Krirtılu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu münase
betiyle sözleri
'
4H6
Eifajt Sivişoğlu (Zonguldak), - Askerlik
Kanununun beşinci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
,
522
-'— Köy Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine ve 46 ncı maddenin değiştiril>
meşine ve bu kanunun bâzı maddelerinin
kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
sözleri
440
Pevdet Soydan (Ankara) - Bâzı Suç ve
Cezaların affı hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri
626,627,635,644
Mehmet Daim Sualp (Sürd) - Kendi
seçim tutanağı hakkındaki Tutanakları •
İnceleme Komisyonu raporu münasebetiy
le sözleri
303

Iflazhar Şener (Giresun) - Ağrı Millet
vekili Kasım Küfrevi'nin, seçim tntanağı
hakkında Tutanakları İnceleme komisyonu
raporu münasebetiyle sözleri
235
— Fındık rekoltesinin düşüklüğü ha
sebiyle Giresun köylüsünün iktisadi duruıtıunu gelecek mahsul yılma kadar ferah
latacak ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
da»- olan sorusu münasebetiyle sözleri
485

~ ^ "-"*'*
M?

Sayfa
Hasan Reşit Tankıit (Hatâ;) - Adnan
Menderesin; kuMu&ü Hükümetin progra
mı münasebetiyle sözleri "
•'•"' / ' 123
— Anayasanın 2 nci maddesindeki
(Devlet dili Türkçedir) fıkrasının yorum
lanmasına dair Anayasa Komisyoriu rapo
ru münasebetiyle sözleri
576,577,581:
Rifat Taşkın (Kastamonu) - Bâzı suç
ve cezaların affı halflnsdalri Isanun mü
nasebetiyle sözleri
649
— Korgeneral Zekâi Okan *a ait Di
lekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
sözleri
222
Tezer Taskıran (Kars) - Anayasanın 2
nci maddesindeki (Devlet dili Türkçe
dir) fıkrasının yorumlanmasına dair Ana
yasa Komisyonu raporu münasebetiyle
sözleri
572,575,582
— Belediye Kanununa bazı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı madde*
lerinin kaldırılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri
415
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Adana
Mili? Mensucat Fabrikasında yapıldığı id
dia edilen vergi kaçakçılığı hakkındaki
ihbar, üzerine ne yapıldığına dair olan so
rusu münasebetiyle sözleri
569
— Adnan" Menderes'in kurduğu Hükü
metin programı münasebetiyle sözleri
64,65,
67$9,70,1Q&121,122
-~ Ankara'da Diemirtepe civarında met
ruk Yahudi Maşatlığı arazisinin bugün kim
lerin elinde bulunduğu hakkındaki sorusu
münasebetiyle sözleri
320>324
— Askerlik Kanununun beşinci mad
desinin değiştirilmesi ye bu kanuna geçici
bir madde ekîenjnesi hakkındaki Kanunmü
nasebetiyle söderî " J
'
531
'."!'— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri
612435,640,
,
; ' ^ '
«7,669^71,698
— Belediye Kânununa, bâzı maddeler
eklenmesine ve bu Kanunun bâzı maddele
rinin kaldırılmasına dair Kanun mûnase-'
betiyle sözleri
410,411,412
'«— Binbaşı Lütfü Çan hakkındaki Dilek

çe Komisyonu kararı münasebetiyle sözleri

m,

552
— İs^into-Mlletyeirfli Wsa^»î*öıaB %?
ve iki arkadaşının, milletvekilleri asa seçi
minin bu yıl yâpümaması hakkındaki öner
gesi münasebetiyle sözleri
541
— Maçka'da Taşlık adiyle maruf saha
daki Vakfa ait arsalar ile bu arsalardan
geçen asfalt yol için ne kâda^paı^t^eduV
diğine dair sorusu münasebetiyle gözleri
341
— Matbaalar Kanunu tasarısının karma
komisyonda görüşülmesine dair olan öner
ge münasebetiyle sözleri
619
— Memleketimizde* yapîfanası mümkün^
olan malzeme ve yedek parçaların dışarıdan •» =
getirtilmemesi hakkmdalri sorusu mümase- .
betiyle sözleri
-,"..'
571
— Niyazı Korali ait Mlekçe Komisyo
nu kararı münasebetiyle sözleri
J93
— Toprak Mahsulleri Ofisiniri dış mem
leketlere sattığı hububat hakkındaki teSMkatâ ve hububat almak üzere Pakistan'a
gönderilen heyete dair olan sorusu mftaascbetiyle sözleri
480,482,484
— Türk Ceza Kanununun 526 nöı mad
desinin değiştirilmesi hakkmdaki Kanun/
münasebetiyle sözleri1
182»MPi
— Varlık Vergisinin tartanda yapılan
yolsuzluklar hakkındaki ^sorusu münasebev - K
tiyle sözleri
335,33$3§?
— Varlık Vergisinin tahakkuk eâm tah
sil ve tenzil edilen miktarları ile kanunsuz
ve usulsüz olarak tadil veya terkin edilen
miktarı ve Tahsili Emval Kanunu dairesin
de yapılan tahsilat hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle sözleri
568,569
— Yapılmakta olan Büyük Mfllet Mec1 isi bina|r ile At&ürt Anrifnitf b u i o n d t ^ v
arazi hakkındaki sorusu münasebetiyle sez- ;
teri
,
-%f^»
Ftiruzan Tekil (İstanbul) - Adnan
Menderes'in kurduğu Hükümetin pS-egra- ^ ^
mi münasebetiyle sözleri r *
"* W
— Öasm lİanüfiû münasebetiyle sözleri 732
m®* Telsb# (ÛMc) - î h t i y a i ^ Sigortası Hakkındaki Kanunun değiştirilme
si için ne düfüin^ü^ünün aç^arimaauıa

— 4İSayfa
334

dair olan sorusu münasebetiyle sözleri
Halis Tokdemir (Gümüşane) - Adnan
Uâmâcvam'm. k*rda§n ftüftiHiMfcin şm&mm.
nri»asebetiyle sözleri
119,120
Lûtft * » k o # k <Xc*j»b) - Mngft Mü
letvekiHjfeteıs» ssşÜMt Fmââsm Fikri Bûr
şünsel TW Hjaskûüa Kari Ûteeaniki'™» ieçi» tutanakları hakkında TaAaaıakktt İn
celeme ünttispra» repom m#naaefe«y£&
sözleri
365
Atıf S ^ ı r t * * * t û t & t ) - Q*dn Maâ&tvefcillerinİB «eçinı todauaaklau-ı b a k k a l a
Tutanaküna £tteai«a*e Krua^DUsu rapiMia
münaseiw%k, scasbsri
5&7£âl
Hayri Tosunoğlu (Knatoannıı) - Basa
Suç ve d e a t e - m ÂMt hakkm&a&i Ka»*n
münas*!m*^ıie S«B48»Î
7X8
Şefik "En$ay {iiaialpa) - Seçim tıUanaMarı hakkında sözleri
19
Yuaaf Ziîia Tnarta* <Tökkdai) - Kütük
\se orta çiftçi'lerinssasa tana istikbal yapa
bilmeleri j^m MoBllatt ¥a£€teaâada» faydalandnnfatfiları hadtfcsndsaki Kutruma aıünasefbetijıte s s s k r i
500,502
MuhtiKtm Tuncay (Balıkesir) • Adnan
MeadkseaİB kurduğu Hükümetin paapmmı müaııaebjei^yie sö«J*ıri.
106
Adnan Tüfekçi**!» <ain»u») - Ke-cgeIMÎBJE Hekâi Okan'a ait Dil©fcs* Kûi»iaar«nu karam m&ıwtufe*fâ\& &kümi
222
Cezmi Tü*k <Şayka») - A s i l l i k Kamıımaaa» ihepnci maddesinin değiştirHa&esi
ve bu k*fiwftn gegiai İlk «ıad4# «İ7İ«fiBw«a
hakkııwbdfi Karuut B*ii»a»«İMiiyk «azkri 522^526

Sayfa

— Basın Kanunu münasebetiyle sözkci;
734,736,754,755,761,770
— Belediye Kaanauna b â » maddeler
eklenmesine. ve fen kanunun bâeı maddeler a ^ a kaldırılmasına dair Kanun münase- .
betiyle sözleri
398,401,409

— Binbaşı Lûtfi Can bıakkındaki Di
lekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
sö^ri
562
— Köy Kanununa bâzı maâdelar eklenmesine ve 46 ncı maddenin değiştirilmesi
ne ye bu kanunun bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair Kanun münasebetiyle
sözleri '
456
— Nakil vasıtaları hakkındaki 3827
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı oetvelde
değişiklik yapıl r&asma ve bu kanuna ek
4832 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair
olan kanun münasebetiyle sözleri
— Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle sözleri
Kemal Eürkoğlu (Mardin) - Adnan
Menderes'in kjarduğu Hükümetin prog
rama münasebetiyle sözleri

240
190

70

— Basın Kannau

münasebetiyle söz
726,729,730,731,73^734,740
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki kamum- Münasebetiyle sözleri
654^655,
656,658
— Bahane k&dar teftiş görmiyen Mfilî Eğitim Bakanlığı Teknik öğretim Mfcsteşariı#w»daki yolsuzluk ve usulsüzlük
hakkındaki mm müaastbetiyle sögle*i
494
leri

u
Zihai Ural (ÇoruU) - Bâzı suç ve ceza
ların ai£ı hakkındaki kanun mikıaa«.be-

tfrW*«leri
672
Azis Uıas (Maıdin) - AJadikrahman
Özalp hakkındaki Dilekçe Komisyonu
kasrarı münaseebtiyle söalfiîi
238
— Adaıan Menderes'in kurduğu Hükümetiıt programı münasebetiyle sikleri
65,
69,70,131
— Askerlik Kanununun beşinci raad-

desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçi
ci bjr madde eklenmesi hakkında kanun
münasebetiyle sözleri
525
-i- Basjn Kanunu münasebetiyle sözleri
757
— Basa suç. ve cezaların affı hakkın
daki Kanun münasebetiyle söaleri
634,660
— Ordu Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları înçeleme
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
586
— Seçim tutanakları hakkında sözleri 161

47
Ü
Sayfa-IN
Mftrad AH Ülgen (Koaya) - Bingöl
Milletvekilliklerine seçilen Feridun Fikri
Düşünsel ve Mustafa Nuri Öfcçuoğîa'nun
seçim tutanaklar* hakkında Tutanakları
inceleme Kwrasyowı rapora münasebe
tiyle SÖZÎeTİ
— îdarei Unramiyei Vilâyat Kanunu
na bâzı matMekr eklenmesine ve b u ka
nunun İ l i nei maddesinin değiştirilmesi
ne ve 104 neü maddesinin bâzı hükümle--

Sayfa
rinin k«idınka«8ma dade olan; banan OM*I nasefcetiyf* sesleri
486
!•
Suad Hayri Ürgüplü (EfcpMti) - 4 &
nan Menderes'i» kıasdngn HikâjBttki
progı»tt» r»üna»be*ıjü© sBâtob
IQ%J£3
— Nökil vasöstarı bakkaadfete 3SST
364
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı IIMUHLU»
değistitük japıüassıaa T » bu kaoaam« ak
4832 sayıli* Kamman kaldıratoıaaaw dair
olan Kaıran raünm«*^yi** süaterr
289

Zühtü Hilmi Velibeşe (Ekonomi ve Ti
caret Bakaa») - Bilecik Milletvekili Tttlfrt.
Oran'm, İpekçilik sanayiimizi yaşatmak
için Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair
olan sorusuna cevabı
567
— Burdur Milletvekili FetM Çelikbaş'm, Marşal Plânı gereğince Danimarka'dan
getirilmesi sağlanan Çimento Fabrikası
malzemesi hakkında Hükümetçe ne düşü
nüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
293
— Erzurum Mfflletvekfci Sabri Erduman'm, Erzurum halkının ihtiyacı için
ofisten ödünç buğday verilmesi hakkında
ne düşünüM%füne dair olan sorusuna ce
vabı
1S9;200
— Giresun Milletvekili Mazhar Şener'
in, frnthk rekoltesinin düşüklüğü hasebiy
l e Giresun köylüsünün iktisadi durunrarm
gelecek mahsul yılına kadar feraWara«ak
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan
sorusuna cevabı
484
— Kastamonu MHktvefcili Şükrü Kerimzadfr'nin, ihracatımızı engeîliyen ve- dış^
memlakefr'eree- yaprian itharrfr tevsikma
mütedair kararın kaldırılması hakkındaki
sorusuna cevabt
173,174
— Kastamonu MSttetvekilf ŞSBtrü- Kerimzade'mn, kaplıca ile kuru fttsulya ih
racının serbest' bıra-kırmasr içm ne* cHifü*
mfMüğüne dair olan sorusuna cevabı
272
— Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Ordu halkının ihtiyacı için Tarım

Kooperatifi «nriude baiuınm nasıran. usun
kredi ile muhta-ç v-ai&ndaşiarn d8#rt*ln»fe
sına dair olan sorusuna cevabı
— Seyhan Milletpekili ffinas, Ttelselioğlu'nart, naemleketimttd* yaptimauB-münb
k ü » olan mafeetoe ve yedek parçalara*
dışardaa getirilmem»» hakkmdaki soru
sunaoevabr
—Seyhan Milletvekili Sinaır Tefceliailu'nu®, Toprak Mahsulleri Ofamin diş
memfeketiere sattiğı hob-abat hakkındaki
tahkikata ve hububat aha«it..üetı».BaIâs*
t a n ' a gönderilen heyete? dair olan sorasuna cevabı
— 2feaf«ldak Milletvekili F-eJnai Aoıksöz'üs, hayvaweılığffi ilerlemesi y*< aysfe*
kab*er esaafnı korunması için kfmçttk
ayaküabı ve «yakbalft imelm* ya***» 1mx*
çuklann nroBrie*^» ıthaiiıti ön4#vicr ted
birler hakkındaki sorusuna cevabı

200

£70

480

213

Atam* Viiiroğitt <Afy#cKk«rfri««r) Bâzı suç-ve-cezal«rHr alft hakk»nd»ki Ha*
nun M#Ba«efe«tiyie-si*lftri
710
— Mardin IHîfetvefcifleriiHH' «eşin* tu
tanakları hakkımdaki r a p o r
le saüteri*
443
— Muamele-VvergM Kamaam^m U'n«»
maddesin» d e f t i k W ne* fiieraamınj (iV)
bendinin de^stiriiiftesr fcâKtenâhltf ^ KÎSTOR
münasebetiyle sözleri
317,349,351
— Soyadlarmın evvel okunmasının ne
ye istinat ettirildiğine dair sözleri
153,154
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Sayfa
Sayfa
çe Komisyonu kararı münasebetiyle söz
Celal Yardımcı (Ağrı) - Adnan Men-.
leri
221,230,231
deres'in kurduğu Hükümetin programı mü
— Köy Kânununa bâzı maddeler ek^
nasebetiyle sözleri
'82,83
lenmesine ve 46 ner maddenin değiştiril
— Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi 'mesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin
nin, seçim tutanağı hakkında Tutanakla
kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
rı İnceleme Komisyonu raporu münase
sözleri
439
betiyle sözleri
235
—
Marşal
yardımından
asgari
on
trak
—r Anayasanın 2 nei maddesindeki (Dev
törün Ağrı iline tahsisinin mümkün olup
let dili Türkçedir) fıkrasının yorumlanması
olmadığına dair olan sorusu münasebetiy
iıa dair Anayasa Komisyonu raporu mü
le sözleri
503
nasebetiyle sözleri
584
— Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komis
— Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkın
yonu kararı münasebetiyle sözleri
195
daki Kanun münasebetiyle sözleri
621,
—
Ordu
Milletvekillerinin
seçim
tuta
628,649,663,676,677
nakları hakkında Tutanakları İnceleme
— Belediye Kanununa bâzı maddeler
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri 585
eklenmesine ve bu Kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair Kanun müna
%— Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar
ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair
sebetiyle sözleri
403,404
olan
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve
— Binbaşı Lûtfi Can hakkındaki Di
bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
lekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
sözleri
548,549,550,557,561,563
sözleri
429,431,434
—• Hans Kroecker, Ekrem özdebir, Hans
—
Taşlı
çay
bucağının
Ağrı'ya
bağlan
Bucher, Kemal Usman, Hasan H&yri So
ması hakkındaki sorusu münasebetiyle
nat, Dr. Herrmann Von Engelmann, Prof.
sözleri
289
Dr. Hans HenningVon Der Osten'in mah
— Türk Ceza Kanununun 526 ncı mad
kûm bulundukları cezaların affı hakknıdesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
daki Kanun münasebetiyle sözleri
~
688
münasebetiyle sözleri
182,186
— istanbul Adalet Sarayının bir an
Menus
Yazıcı
(Erzurum)
Adnan
Men
önce meydana getirilmesi için ne gibi ted
deres'in kurduğu Hükümetin programı mü
bir alındığına ve 5457 sayılı Hâkimler
nasebetiyle sözleri
127
Kanununun değiştirilmesi için ne düşü
— Belediye Kanununa bâzı maddeler
nüldüğüne ve tek hâkimi bulunan ilce
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
merkezlerine bir savcı yardımcısı verilme
nin kaldırılmasına dair Kanun münasebe
sine dair olan sorusu münasebetiyle söz
tiyle sözleri
412
leri
286,288
Mehmet Şevki Yazman (Elazığ) - As
— İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman
kerlik Kanununun beşinci maddesinin de
ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara se
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde
çiminin bu yıl yapılmaması hakkındaki
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
önergesi münasebetiyle sözleri
540
söfcleri
522
— Kadrosuzluk yüzünden terfi edemi- Necdet Yılmaz (Bursa) - Belediye
' yen yargıç ve savcılarla yargıçlıktan her .
Gelirleri Kanunu gereğince Kazanç, Bina
hangi bir sebeple ayrılıp yeniden tâyin
ve Yol vergilerinden alınmakta olan bele
edilenlere ne suretle aylık verildiği hak
kındaki sorusu münasebetiyle sözleri
291 diye payları hakkındaki sorusu münasebe
tiyle sözleri
214,215
— Korgeneral Zeki Okan'a ait Dilek-

'.':
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— Belediye Kanununa *bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri
417
— Türk Ceza Kanununun 526 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
187
Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) - Basın Ka
nunu münasebetiyle sözleri 727,731,746,747,752,
75,6,757,758,765,768
— Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri
407
— Kongeneral Zekâi Okan'a ait Dilek
çe Komisyonu kararı münasebetiyle sözleri 226
— Nakil vasıtaları hakkındaki 3827
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna ek
4832 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair
olan kanun münasebetiyle sözleri
239
— Şehir ve kasabalarda Mahalle Muh
tar ve ihtiyar Heyetleri Teşkiline dair
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve
bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılma
sı hakkındaki kanun münasebetiyle söz
433,434
leri

Cahid Zamangil (Trabzon) - Bingöl
Milletvekilliklerine seçilen Feridun Fikri
Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun
seçim tutanakları hakkında Tutanakları
İnceleme Jvomisyonu raporu münasebetiy
le sözleri
374
Mustafa Zeren (Erzurum) - Anayasa
nın 2 nci maddesindeki (Devlet dili Türkçedir) fıkrasının yorumlanmasına dair
Anayasa Komisyonu raporu münasebetiy
le sözleri
574
— Askerlik Kanununun beşinci madde
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici
bir madde eklenmesr hakkındaki Kanun
münasebetiyle sözleri
521,526
— Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkın

Sayfa
— Türk Ceza Kaununun 526 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
185
— Yapılmakta olan Büyük Millet Mec
lisi binası ile Atatürk Anıtının bulunduğu
arazi hakkındaki soru münasebetiyle söz
leri
250
Ümran Nazif Yiğiter (Konya) - Türk
Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
185
Kemal Yörükoğlu (Gümüsane) - Adnan
Menderes'in kurduğu Hükümetin progra
mı münasebetiyle sözleri
53
—• Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki kamın münasebetiyle sözleri
604,605,
622,626,647,704
— Ordu Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları İncele
me Komisyonu raporu
münasebetiyle
sözleri
590,591
Halil Nuri Yurdakul (Niğde) - Abdürrahman Özalp hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle sözleri
238
Avni Yurdabayrak (Zonguldak) - Bâzı
suç ve cezaların affı hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
708

daki Kanun münasebetiyle sözleri
612,691,692
— Erzurum özel İdaresine ait 18 dük
kân için yapılan mukavele hakkındaki so
rusu münasebetiyle sözleri
280
— Köylünün Ziraat Bankasından aldığı
borçların taksitlendirilmesi hakkındaki
sorusu münasebetiyle sözleri

505

— Köy Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine ve 46 ncı maddenin değiştiril
mesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin
,kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
sözleri
438
— Yabancıların Türkiye'de ikamet ve
seyahatleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri
789,790

^
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