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Sayfa 
1. — Açık bulunan BsjınBarlık B ^ 

kftnlıfeBft Baabataı Y«edMacıwSaanetAi«-
9ff1n 'nun ve ^akfota Bafcûal}£ına da Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Z İ i W Hilmi Ye-
IiBeşe'nin vekâlet edecekleri 

2. — BbyHidKİAr B^anh^ı» SAJşefe' 
motakiM Kemal Ze^inoğİTv'nua T# Qv 
1*BU .««tattığına da Bursa Milktvekiîi 
Hulusi Koymen'in tâyin edildikleri 

3. — Kırşehir Milletvekili Osman Bö-
lükbası ve Mardin Mületv«kiB Kem* 

286 

306 

'naıt 
birliği hat lar* 
açılma*»* dair « 

4 ^ J I W a n * 
nün <i# pelitik* 

meseleleri 

Sayfa 

İî64S6: 
â04 

5. — HaüyeSBakam BhffiHMa*'m çe-
tUl w yeri» Çâ^#a* ÜÖa«t Basan 

in t iste edü«ö§fc 235:236 

. 1. — Zonguldak MületveWWTunus MVL-
anuneT İflafeHrt'ın, geçen tutaaak İmkkm-

da demeci 

2.^JWa^&İMpitv 
^ dış politika ile m< 

askeri meseleleri yhfftfanfffr 
Gens#ra 

Sfe, Sa*-f4§ 
5686; —•iJJffTÔ HTÇ "ÛHıleller - CBîl'iHfc =̂P©» 

5687 — . 

«la» Karnın iWfea 

Sayfa 



— 2 — 
No. Sayfa 

yon Sözleşmesiyle buna bağlı proto
kollerin oanması hakkındaki £450 sa-
yılı Kanuna ek Kanun 114:115, 

118,120,125:128 

5690 — Sanayi ve Ticarette İş Teftişi 
hakkındaki 81 numaralı Milletlera
rası Çalışma Sözleşmesinin otanması-

No, Sayfa 
na dair Kanun 116,216: 

217,222,223,224:227 
5691 — Yol işleri için benzinden alınacak 

vergi hakkındaki Kanuna ek Kanun 3, 
116:120,217:218,222,223,228:231 

5692 — İstiklâl Harbi mâlûllerme veri
lecek para mükâfatı hakkında. Kanun 235, 

267,328 .-329,331,332,333:336 

1703 — Birleşmiş Mliletler orduları saf
larında Kore'de savaşan kahramanla-
rrrrza Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin yürekten minnet ve şükran 
duygularının bir kere daha duyurul
masına dair 28:29 

1704 — Danıştay üyeliklerine Hamdi 

KARARLAR 
Tanç, Emin Ahmet Kat ve Arif 
Yazar'm seçildikleri hakkında 6:7, 

24,38:39,50 

1705 — Kore'ye gönderilen Savaş Birli
ği hakkında 195,196,197, 

198,199,201:204 

ÖNERGELER 
Ankara [Osman Şevki Çiçehdağ ve 45 

arkadaşı] 
1. — Birleşmiş Milletler orduları safla

rında Kore'de savaşan kahramanlarımıza 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yürekten 
minnet ve şükran duygularının bir kere da
ha duyurulmasına dair (4/82) 28:29 

Bursa [Hulusi KöymenJ 
2. — Meclis Başkanvekilliğinden istifa 

ettiğftie dair (4/92) 339 
ÇaTa&feafga^mer Mart] 

d: V, 3. fO0JP^leko'^M^mıırları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 

TCanûnun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak-v 
kındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü madde

c i m i değiştirilmesine dair olan Kanun tek- , 0 ^ 
l if ini tf^ri f 'Wrflm^Pİa«fa«d^^^8?f^ ™ 55:56 

^Mvhkl-fM%âıhmm^J ^^MM 

^ r o l u n a n (Eşkiya m f i & t e e ^ e ^ â l ü l 
olan )üMfeHn^^oıteîâımasMa[<aM] l i i?4/89) 8 ^ 5 

v£âıU$*-fımmj^tâtöffîfiye °§în-
9V 

ıJiLaHttttantpffjyyxtt6u maddesinin yorum-
l a n m l M ^ a a i r ^ S H ö â & g ^ & i # £ e # V r f l - e 8 9 f l 

mesi W&SBak°1i]48) tBBtai9Ü9lim nnio 29 

İstanbul [Adnan Menderes] 
6. — İstanbul Milletvekilliğini tercih 

eylediğine dair (4/87) 236 
istanbul [Mükerrem Sarol] ve [Hüsnü 

Yaman] 
7. — Tür Ceza Kanununun 481 nci mad

desinde yazılı (Aynı mahkeme) sözünün 
yorumlanmasına dair olan önergesinin geri 
verilmesi hakkında önergesi (4/80) 29 

İstanbul [Mükerrem Sarol ve yedi ar
kadaşı] 

8. — Birleşmiş Milletler emrine Kore'
ye silâhlı kuvvetler gönderilmesi hususun
da Hükümet tarafından verilen hukuki ve 
siyasi izahatın tasvip edilmesine dair (4/85) 195: 

197,198:199,201:204 

Izjaptjr JCİhad Baban ve 5 arkadaşı] 
9._ITftBŞelş$jy1e Gelirleri Kanununun 21 

nci ma^^çşj^inj^^çü fıkrasının yorumlan
m a s ı n a ^ ^ } olajı g B ^ e ş i ^ g ^ verilmesi 
h a k k ^ . ^ / ^ ) n&iÛRMitâ Htiaa? 9lv.-. 2 6 6 

,8£ Küt?mw^wkmMa4um^MHm mm-

lOfBlı iBKVre^e^ö^mî^^iîMtt^r1 em- r 8 ^ 
rinde* ve l t â f e ^ $ i d â â & ^ T O a 1 caİSBrMı 
verm<S&#£ c^KftlSiyelPİf e h M ^ i m l ^ i î ^ î g -
tiramr4feSftb ya^Ms£#fekföıi&a W«8$sİ97:198 



- S - . 
Sayfa 

Efitahya[îhsan Şerif özgen] 
1 1 . — Kütahya Mifevekiliğmi tercih 

12,— 
19® tsrttfi 
161 sayılı kararın 
ı s a d a f e ^ ö y 

22 . 3 3 1 . 
Karar Cetvelindeki 

1K& 

13. -^ Ifevtt* 
Tevhit Ve 
Kanunun 10 ncu 

gine dair; C#*S) 

m 
^iam P P 5 6 saydı 

değiştirilmesi 
g« i verüme-

22 . X I I . 
Cetvelindeki 

14 — 
1950 tarihli Haftalık Sarar 
1 ^ say^ı^Baaffm 
meşine dair 

Tetsıâai 
15.:—Kore'de B»iesmiiJMilı^wtj«fflı-

nndl* kanlan öe yeni bir Tttrfe vatanı ve 
istiklâli ^nıran aziz şehitlerimiz için bir 
dakika ihtiram sükûtu yapılmasına dair 

90 

86 

Antalya eski Milletvekili [Niyazi 
tr — îüîek§e Ş«iîsyOTtfiiHi 9 . II . 

1949 tariött B a l t a » Esra* Cetveîmdett 
1751 saydı Kanam kamutayda gîrû§tü-. 
mesiHftdaîr <4/U) 53414 

Böras [Necdet Tifmm] 
2. — Belediye Gelirleri Kanununun 

1 nci, 4 nen ve 5 nci maddelerindeki «Tah
sil ve tahsilat » kelimelerinin yorumlanma
sı hakkında (4/58) 266,275:278 

Benizli esli MOletveküi [Kemal Oemal 
öncel] 

3. — Bikk§e EönaşviHumııa 23 * XI . 
195et^rıhS S a f t a ^ K a r a r 
295£s«yih Sâamraı 

EtzormL [Bahadır Dülger] 
4. - * D ^ ^ K o ^ p a M n ı 7 , YII > 

1950 l^KİM^Haf^^ 

Sayfa 
/Erzurum [Fehmi Çobanoğlu] ve Bin-

%& [Feridun Fikri Düıüntel] 

dığı Kanununun 99 nen maddesinin yorum-
v 29 

Yaman] 

maddesinde yapJı (Ayni 
a f e y ^ ^ a m ı w r m a d a i r ^ g p ^ ^ ^ 29 

İzmir [Cihad Baban ve 5 arkadaşı] 
1 i — Belediy Gelirleri Kanununun 21 

net maddesian 4 ı a M « j r o y^rasfatt-
masına dair 44^46) 266 

Kars eski Milletvekili [Akif Eyidoğan] 
& — Bitekge & ^ a p ı $ • V I I I . 

l W ^ t t r » Srftajk X « İ r ^ e t o t o M 
Ka«rm E a ^ ^ ^ i i ^ İ ^ ^ a m e h v 
(4/18)^ 53,314 
fiiuHğesaa] 

9.= > - Büek§eK£m^<piiBHB&= 13 . Y . 
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

2271 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/28) 53,114 

m ~ Türkiye Ch ıa^a r^^ & ^ ^ S a a -
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) 
fıkrasının yorumlanmasına dair (4/56) 55 

W » [tmetM^lj ^ -
Ö, — 431 laydı Kararın (1 )aşaa rak 

heSâfedeM (TO emsaii i t o ^ e r # } ^ s ^ ü -
m lâtalı. Qej% Bviass devd(|îfcvbökamg 

dair. 

Samsun eski Milletvekili / ^ tönü Ç?o-
ktrj 

12. — IHle^t E r a ^ y ^ M » 30. Y, 
1949 tariMi Haftalık Karar Cetvelindeki 
2332 sayılı'Karamı 
sia£ dair (4/31> 53414 

um -
Urfa eski Milletvekili 

;rf ;-
1948 tarihli 
1214 sayılı Kararm 

58,114 
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BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Birleşmiş Milletler emrine verilmek 

üzere askerî birlikler halinde yabancı ül
kelere gönderilecek- ordu mensuplarının ay
lık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve 
birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun 
tasarısına dair (1/76) 28,56 r79,70î86 

2. — istiklâl Harbi Malûllerine veri
lecek Para mükâfatı hakkındaki Kanun ta
sarısına dair (1/58) 235,267,328:329,331,332, 

m:m 
3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 

yılı Bütçe Kanununa bağh (A) ve (R) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun tasarısına dair (1/52) 53,113: 

114,114,116,12$,121:124 
4. — Kars eski Milletvekili Akif Byi-

doğan ve Seyhan Milletvekili Sinan T^ke-
lioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 25. 
VIII . 1947 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 466 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergeleri hakkında (4/18, 
39) 53,114 

5. —Konya Milletvekili Saffet Gürol'
un, Göçmen Piyangosu tertibi hakkındaki 
Kanun teklifine dair (2/36) 281,329:332,342: 

351,351 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
Idarei tJİHMffliyesinin Teşkilât ve Vazife
lerine daîr olan 1042 sayılı Kanunla bu 
kanunun ek ve tadillerinde değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna yeni bâzı hüküm
ler eklenmesine dair olan 4577 saydı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (l/S) İ la 

2. — Yol işleri için benzinden alınacak 
vergi hakkındaki 5336 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısına dair (1/23)" 3,116:120,217; 

21$222,223;228:231 
ÇALIŞMA KOMÎSTONÜ RAPORF -

1; — Sânayi ve Ticarette îş Teftişi 
hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onanması hakkındaki 
Kanun tasarısına dair (1/61) ÎI6;216:217,22^, 

223",223,224:227 

Sayf» 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU 

1. — 7 Eylül 1949 tarihînde sazadanaıı; 
(1949 - 1S50 Devre® i^m Avrı»p& aıenıle-
ketleri araısnda ödeme ve Takas Aadafr 
ması) m deş t i r en 22 Nisaü 1B6Û tarihli 
ek Protokolün onanması hakkındaki Ka. 
nun tasarısına dair (1/26) 305:386,351 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Antalya eski Milletvekili Niyazi 

Aksu'nun, Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 
1949 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
1751 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi hakkında (4/11) 53,111 

2. — Kars eski Milletvekili Akif Eyi-
doğaa ve Seyhan Milletvekili Sınan Te-
kelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
25 . VIII . 1947 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 466 sayılı Kararın Kamutay
la sörüşüimedne dair önergeleri hakkın

da (4/18, 39) 53,114 
3. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'-

m, Dilekçe Komisyonunun 13 . V . 1949 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2271 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi hakkında (4/2$) 53,114 

4. — Samsun eski Milletvekili Hüs
nü Çak;ı?Jın, Dilekçe Komisyonunun 
30 . V• . 1949 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2332 sayılı Kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(4/31) 53,111 

5. — Urfa eski Milletvekili Atalay 
Akan'in, Dilekçe. Komisyonunun 20 . VI . 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1214 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi hakkında (4/41) 53,114 

1. — Denizli eski Milletvekili; Kemal 
Cemal öncel'in,, Dilekçe Komisyonunun 
2â . XI . 1950 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2959 sayılı kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi hakkmda 
(4/14) 3» 

2. — Erzurum" Milletvekili Bahadır 
Dülgerin, Dilekçe Komisyonunun T . VIT. 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 



67fa3 
t» dair-öo^gesi tekillik (V«»> ZHİ 

GÜÎ©ÜE VE 33^Bl i^)Mfâ¥(^m RAPOBÜ 

?erpt hatfnâdala fifejff aagria^ Ifanımfe ek 

1. - Bursa ÎB9*«w*il} Nw** Y4İ-
ı, Belediye Gslirlari K«uujınua. 

1 nci, Aouü ve & mâ taaddelgrind^Vi €Tah-
sil re Ufeşlü» kûliıarieıirLm. yaramlaaı̂  

hakkındaki önergesine dair (4/öâ) 
. 2 7 5 ^ 

«er v€k%«l ^Öetaeri 

1 . - T Pfflsa, J^efesrekili Heedet Yıfc 
maz'ın, Belediye Gelirleri Kanununun 

sü Ye^toâlp» ke^fiffHwn ge^afaıl»-
magi hateııdiüd önppgpsin e dair (,4/58) 26&, 

2 T & ^ 
2. -^ jfeıtffll MttJsjyekfli#gd Yayer'-

ki, yeniden bastırılacak para, gal, tahvil^ 
çek ve sair bilûmum evrak ve madenî 
paralar üzerine konulacak resim ve remiz- ? 
kr lüiİtoRİaki Eanaa teHifeıe?dâir (2/15f ^ 

3. — Kars es^MffletT€küi Aiif Eyido-
ğan ve Seyhan MUletvekili Sinan TefetÜ-
oğ&?iKin, BüeJae EoE(isy®naıaE 2^Vm. 
1847 
sayılı Kararm Kamutayda 
dair atite^irt Sa^«Öa W W p ) : ^ Ü i ? 

•4. ü B^MMK»*^eSfir mm 0*0?-
xmt JS&şm&i îSgftBgaiB tertip hakkındaki 
Kanto^t^İEİ^e ^ ^ ^ ^ S 9 : S 3 2 p i * 

3SÎ3S£ 

YOKU 

âayfc 
kanüirv#S«ş^Rym» 
lan htitad» tf*»> 

1950 

1. ~ J ^ e a m ^ ^ a ^ l f e t ^ ^ & ^ -

tasansına dair (1/7*):-

ve 
Kanun 

28*56 ;7Ö,70:86 
T^öteYONÜ 

ı^findeki 2859 sayılı Kararın 
göröflİ 

1î*^e>emsali idaslejia) 

kmdaWT8) . J7Ö£99:301 

1. -i- 7T3jytfi[ â§4& tarîKigde iffraftlaTTfiTT 
(1949 -1950 Devresi i§a Â^ap» İlemk-
brtfcri arasında ödeme yşJSsiİk& -âala^ 
ması) a . doüt^ıron 22. Niflau 1ftf>0 t«rihü 
Ek Protokolün onanması hakkındaki Ea» 
n*ın.t*s*«gMW.dair ( l / i f t Bfc3C»351 

Feıidum ffikıiDü^İJttel ve M*8ta£» Nuri 
nirgTu>&̂ ı *Ttın. na&ÎTn tn t an aİEİan hakkın dfl 
wm^ 7-: ^ 77W^m^ 
lu Ba§kan4^ tezkeremne dur 
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Sayfa 

lerine dair olan 1042 sayılı Kanunla bu 
kanunun ek ve tadillerinde değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna yeni bâzı hüküm
ler eklenmesine dair olan 4577 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/8) 115 

1. — Milletlerarası Telekomünikasyon 
Sözleşmesiyle buna bağlı protokollerin 

SAYIN MÎLLETVEKİL 
Çekilme 

1. — Bursa Milletvekili Hulusi Köy-
men'in Meclis Başkanvekilliğinden çekil
mesi (4/92) 339 

izinler 
1. — Bitlis Milletvekili Salâhattin inan 

ile Samsun Milletvekili İsmail Işın'a izin 
verilmesi (3/126) 339 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi (3/119) 271:272 

Milletvekilliği dokunulmazlıkları 
1. — Kütahya Milletvekili Remzi Ko

çak'in Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/124) 305 

2. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'in 
Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/125) 305 

Ödenekler 
1. — Bu toplantı yılında iki aydan 

fazla izin alan Gazianteb Milletvekili Sa-

Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lioğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı köşkünde 
bulunan kimya lâboratuvarı, kapalı ma
nej, sığmak, müştemilât ve teferruatı için 
ne kadar para sarf edildiğine ve Millî Sa
rayların teftişi neticesine dair olan soru
suna İdareci üyelerden İhsan Şerif öz
gen'in, sözlü cevabı (6/136) 270,295:298 

Başbakanlıktan 
1. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'-

Öayfa 
onanması hakkındaki 5450 sayılı Kanuna 
ek Kaunn tasarısına dair (1/63) 114:115,118, 

120,125:128 

KARMA KOMİSYON RAPORU 

[Adalet - İçişleri] 
1. — Danıştayda açık bulunan altı üye

lik için seçim yapılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında (3/72) 6:7,24,38:39,50 

.ERİYLE İLGİLİ İŞLER 
lâhaddin Ünlü'nün ödeneği 272 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Yozgad Milletvekili Hâşim 
Tatlıoğlu'nun ödeneği 272 

Seçim çevresi tercihi 
1. — Aydm ve İstanbul Milletvekillik

lerine seçilen Adnan Menderes'in İstanbul 
Milletvekilliğini tercih eylediği (4/87) 236 

2. — Bilecik ve Kütahya Milletvekil
liklerine seçilen İhsan Şerif özgen'in 
Kütahya Milletvekilliğini tercih eylediği 
(4/88) 236 

Seçim tutanakları 
1. — Bingöl Milletvekilliklerine seçi

len Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa 
Nuri Okçuoğlu'nun seçim tutanakları 
(3/35) 281,307:328 

2. — Kars Milletvekillerinin seçim 
tutanakları (3/65) 3 

in, fevkalâde hallerde haksız olarak mal 
iktisap edenler hakk?ndaki 4237 sayılı Ka
nunun şümulüne giren Devlet memurları
nın yeniden mal beyanına tâbi tutulup 
tutulmıyacağına ve normal gelirleri üs
tünde bir hayut yaşıyan kimseler hakkın
da Hükümetin ne düşündüğüne dair Baş
bakanlıktan olan sorusuna Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/116) 53,207:214 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır 

SEÇİMLER 
1. — Danıştayda açık bulunan altı | üyelik için seçim yapılması (3/72) 6:7,24 

SORULAR VE CEVAPLAR 



***** 
Dûlger'in, açın sağ re sol fikir cereyafi-
ları karcısında Hükümetin takip etmek 
kararında olduğıı hareket hattı hakkında
ki Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet 
Bakanı ve B ^ ^ a r ^TardaBöm Sanset 

p ^ ^ TWBiaiİ4̂ ftj katma bütçelerle Ikti-
tisadi Devlet Teşekküllerinden maaa, üc
ret ve yevmiye alarak çalışanlardan aynı 
mttesBese yete#ekküHe|§e bafkâ a « n î k 
hizmet kabrtl e r i t i r i » me*eat= t>k^ oh 

4? — Seyhan MîUet*eküj mm *ekeö« 
ogltı hma, meBMHİaTEû tasfiyey» tlbi t«* 

memurlara tatbik edilmiyeceği Ankara 
memnrlanna verilen mesken tazminatı ile 
yülaefE rtkımlıvyeTİerlb o toaa mmma-
lara verilmekte olan mahrukat bedeli hak
kındaki söylentilere ve Emekli Kaırannn 
9$asamaddesinin B fiteasınniftahrik jn-
retîoe âmr (B/m} 304:805 

* • • • ; -

1. — rKy^bak» IKîefcvekttt Kftşıa 
ÖB«^m, © M ^ ^ y ^ ^ a İ K i ı i i H a İ94& se
nesi nihayetine kadar memurların ikamet
leri ifat HikBBset, ınaMaîlî idareler.;tb--!»»i-.-: 
lediyeler^taııafeBdaıt n e ^ ^ 
tırıldığma ve bunlarla demirbaş efyala-
nna sartetaisn parala», tafcsöat w ?«gt 
nispetlerine ve bu binalardan kaçının kim
lerin ikametlerine tahsis olunduğuna dair 
(Ç/im ^ ; S'fcfîg 

^ — İspatta İfiHejfeeekili Kemal De-

'daki Orman Sara-

mirjskyHü, M r Sfflletvekfiî 381 
ait « l ı p - ^ ^ ^ N t o r ^ ek geçen 
hakkında (G/m) 31,107:Hfr 

3. - - Cefâya lööe#eköi Smm 'Eekeli-
oğb&*rmL AtatiîkHiiî -safiyeti* »akit, men-
kul ve gayrimenkul mallan ile kendisine 
*ssİBit kıymeöi hediyeler hakkındaki Ba* 

Hafit % ^ % M eevabır;(fl&tö)r 81^8» 

4i — Seyfcafi Mfefe^ilî ^aan Tekeli-
oğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde bu
lunan kimya lâboratuvan, kapalı manej, 

Sayfa 

rfihasiıia katıIatt^WB^eJitlB 
teftişi neticesi hakkındaki Baş

bakanlıktan olan sorusuna Tarım Bakanı 

ve 

kında ne düşünüldüğüne dair 
hktan olan sorusuna İçişleri Bakanı Rük-
nedött Nasel«^^ ,aw^ 4»ılâ eesafet 
(Ç/M) " ••;•'•:""•*;:: S l ^ o a d o ı 

6/ — T e f â ^ M U e * v ^ i Zââ Srata-
maa'm, Eraaean'da vtıkaaşgıSgmfNprem 
doiayisîyle yapman yasdtiBİaâa: Afe t te - ' 
ya'dan alman kurma estetteta^fekir fî-
yaJ&ıı kaktofida <«/8Ö> 7 ^l,2815S2 

7. — Zonfoliak MKefe^rt Jâm^ 
rahman Boyacıgiller'in, memlekette her gün 
bâaz İafea a r t a a ^ â ^ 'h&ttâfö-ffîn)_:\ 286: 

^»,3O6:30t 
8 . -^ Zonguldak Mffiitreiil^ M ş ^ i n . 

Balık'm, Zonguldak Limanı hakkında 
($m) 3 

1^— Diyarftffeff ^ ^ ^ » M ö r f a 

m* 

yana*ak serbest bırakıldığına ve Mustafa 
Muğlalı 'nın ikinci bir mıı»y4»€^tfööi fe

da» &fim ^ 3® 

d e ^ İ h * ^ e i | p b e test Mfim * feM|â l6 

zaman 
vokubu-

lan hâdiseler dolayısiyle arama yapılan 



Sayfa 
yerlerde «İde »dilen dokümaaüara ve s u 
lulara verilen cezalara dair -sorusuna Ada
let Bahanı Halil özş*örük'ün «özlü eevajbı 
(6/113) 2,U1*2?3;275 

Baymdırhfc BakanlıgTOdaB 
1. — Mardin Milletvekili Asiz'Tfra&'ta 

Güney - Bağu obasının sutama projesi üe 
İskenderun - İra» yaba T© Bm& Hidr#^dk-
trik Santrali inşaatı bakkalda olan soru
suna Baymâırîık Bakamı Kemal üeyfcm-
oğlu'nım sözM «evam (6/123) 235,275,339 tâ42 

1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzma 
öneır'i», Boğu ve Güney - Boğa bölgeleri
mizde bulunan ilce adedine ve bunlardan 
kaçıma, fö&e ve köprülerle ile merkezterhîe 
bağlanmış olduğuna dair sorusuna Bayın
dırla Bakanı vekili ÇalıpaaBafcttûi Haşan 
Polatkan'ın sözlü cevabı (6/110) 36,110:111 

2. — Konya Milletvekili Himmet ölç
men'in, Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuraJaşs hakkındaki sorusuna Bayındır
lık Bakanı vekili, Çalama Bakanı Hasan 
Polatkan'ıa sözlü cevabı (6/86) 132:136 

3. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'-
nin, zirai kalkınma, ziraat motorlu vasıta
larında kullanılan «îcaryâkıt fiyatları, yol 
işleri, memleketin iktisadi durumu ve 
Ordu'da yetişen patates mahsulü hakkın
daki sorusuna Bayındırlık Bakam vekili, 
Çalışma Bakam Hasan Polatkan'm sözttt 
cevabı WÎ64) 31,94:100 

Çalojma Bakajalığından 
1. —̂- Zonguldak MilletvekiK Suat Baj-

ol'un, Zonguldak İtibank Ereğli Kömür
leri îşletmesiniii İğciler Sartdikasmda muh-
t^if yıllarda vukubıılan suiistimaller hak
kındaki sorusuna Çİakşma Bakanı Hasan 
Polatkaa'uL sözlü cenahı (6/U4) 2 flll 413 

D ^ l a r l İBü»a^tDdffli 
1. - - ;Sinob Jfcllefcvekiü Sorvar Somun-

otsoğlu'rran, Bulgaristan'dan gekeekâka 
Türk ^çîafEnterinm sayısı re yurda gel
melerd ik fcımulan 3 i d i 4 ^ 
gavı-imeaktd mallarının-taafiyasi ve faedel-
lerinih iTmîkiye'ye getirilmesi haktada 
Bulgar Hükümatâyie yapılan AnkemA 
hükümlerine dair (6/144) âfö f 

Sayfa 
Bkcttomi ""^ TiiîSrTfttr BflV,ft:l^?MhT|4yp 

1. ~ Erzıu-um Milletvekili Bıâa Saüm 
Burçak 'in. M kombinaları işinde Hüküme
tin ne düşündüğüne ve bu husus için sipa
riş edilen malzemeye dair (6/131) 266 

2. - i Ordu Milletvekili Feyzi Bazt*pe'-
nm, Macaristan'dan satmalınan buğday, 
Diyarbakır'dan mubayaa ohmaa ^ağ ve 
İstanbul balıkçılarına ağ ipliği için açılan 
kredi hakkındaki sorusuna Bkoaomi ve 
Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe 'nin 
sözlü cevabı (6/117) 53^14,245:251 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tefeeli-
oğluhıun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan hsrjee çıkarılan zahireye ait tahkikat 
dosyaları hakkında yapılan muamele neti
cesine dair (6/138) 304 

4. — Tokad Milletvekili Mnstafcı özde-
mir'in, pamuklu mensucat f^atlarmdaki 
artış sebeplerine, Sümer Bankın ithâl ettiği 
mallaria kendi mamullerini ne suretle 
satışa arzettiğine ve pamuklu mensucat 
ithaline konman tahditlere dair sorusuna, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi 
Velibeşe ve İşletmeler Bakanı MuhEs 
Ete 'nin sözlü sevapları (6/120), 131,251:256 

5. — TraJbzon Milletvekili Mahmut 
Goloğlu'nun, Almanya'ya tütün satmak 
^çin bir1 teşebbüse girişilip girilmediğine, 
bu yü müdahale ı&ühayaası yapılıp yapıl-
mıyacağına, Mısır tütün piyasasına ve 
Karadeniz bölgesindeki tütünlerimizin satı
şına dair (6/125) 264r265 

1. —• Çorum Milletvekili Ahmet Başıbü-
yük'ün, Sümsrbank fabrikalarında imal 
olunan pamukla messofiat ve iptik ile bâzı 
cins sacların s&Uş sekli ve fiyatları hak
kındaki sorusuna Ekonomi ve lüeaüet Ba
kam Zühtü Hilmi Velibeşe *nin sözlü ce
vabı (6/106) 101:106 

2. ~~ Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'-
nin, zirai kalkınma, ziraat motorlu vası
talarında kullanılan akaryakıt fiyatları, 
yol işleri, memleketin iktisadi durumu ve 
Orduca yetişen patates mahsulü hakkın
daki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakam 
Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü tevabi 
(6/10ft)'. 31,94:100 
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Sayfa 

Cftmıjiik ve Tekel Bakanlığından 
l.—^t0imi Mületv,ekiî£;Mahmut0% 

.^P^'raın, &&amx¥&*f& tüttt^^t3»ak ^m 
t f r t e p b b ^ ^ r j ı ^ gi^fflmedıîâte, bu. 
yıj m^dabali mubayaası yajnhp, yapılmiya-
eatmş, Mm? tttriin j#asasu» ve Karade-

M$ ,bfilf«KtiâeM tüSietoîmpin .sa&nna 
dair £6/125) ^04i265 

îgiperi BatenhğMidaıı 
• L — Ma^ıt10Wİetv<M& ; ^ ^ h w s % v 

jSöney -©öju <tv»Hte ^retlsma «^e^esi «le 
ökenden» - İran ybln ve SiirA ffi*i»-
. elektî^^feaM^ftf»^! i a » w i a ^ l 2 S ) 235, 

%. —- Seyhan13s!fâltftvekîK'f Sinan İMce- ! 

Moğlı^nteı^ ©eyhsn tle«s«ttfc^ Jpnin ^ 
an evvel ̂ amamlanınasa ıçîn ne1 iRtşfrniffiifi-
ffl hakkında (6/140) 305 } 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke- j 
Iioğltrlnsm,^>öîffi^ • '. ] 
yap&rüan s t a t t a n ^ataanna^katilan «razi | 
hs^M&^Wmj \ f ? 0 ^ W 2 j 

C — iSürd IfîIMfeveMIî llehaıet THnm I 
Sttalp^iıv Şörd İH sn üılayiffîmın gîâerü- i 
mtaj ve ygm suynınaf temasa »pn iıe dik ı 
^âı^I^^tbaİfaöaa:W141X ' 305 

1. >—Bnrdnr ^lfitvekilî Mebnaet Öz- | 
bey*m, ö, ilce ve bncaklarla köyLerimizin j 
haritaları ye îçme soları btflâondaki şoru-
jpna İçişleri BakaTiı "Rükneddin Nasahi- I 
^pft^mn &M& eevabı (6/81) m-31 | 

2. .-- 0r4n Wto twı îu r ^ Topatog- I 
in 'nım, âfflerfeeze ^prafaııa« ds l^ t t ^ î e #ri 
aydır ffef%î*4rt^ Öwin ^ ^ î ^ k a k f e n - ! 
daM-«ewwıtıw tf^^jBafcafii fiftMİİR ' 
N a M ö o | P l ^ f f i ^ ^ i e ^ « l » ^ ^ j a ' ) 3^85 

^tote^ir M«s|̂ fra$in 
1, — Eakigebir Milletvekür Ab|dm Po- ı 

-" tıtopu^n», 1948 - W0 ve $S50 yıDaraıa 
ait ş€kı^iitllişâifttı ve^stök ıriiktarı île ma
liyet üysÖaK, prim t)larak TnüstöhsiIlaTa *ve- | 
riien sşker dftlayısiyte k^lMen kesilen j 
nakliye Jıeretf, M ^ 
manisri«MSM^j -ınîîryet *fg«şÖaâ  panear 
müstahsffiariyle yapflan taahhüt TfiTSmtfte-
ieri v« fabrikalara ait traktörlerden -mfis-

Sayfa 
I tşhifilâftn faydalamş şeisltori hakkında 

(6/143) 305 
> — Tokad MmetveJ^î^Mnsttîa Özde-

| mir'in, pamnMn menşaeşl Şya^tendBki 
arti£ sebeplerine, Sümerhankm Jfbal ettiği 

. mallarla kendi nmmullentıin*snreile sa-
j tısa arzettiğine ve pamnkbı mensneat it-

baHne ko»4m - ^ f t ö b K t f i ^ WÖD), 131, 
.251:256 

JU — fioBW. ^ i ı i v i k ü i w ^ ^ J^, 
büyük ̂ mı, Sümerbaaık febrikal&riûd* in^al 
olunan pamukba jB^ımıcat ve iplik ile .bâzı 
-«in» sacların satı§ şekli ve fiyatları hakkjn-

! daki erosuna İletmelerBakanjJUnhlis 
Etenin ^ M f r ^ a % ı ^ 5 / W ^ 31,101:106 

\ 2.^mmgmak Mille^kili .«feeyte. 
Balıkl», Zeegnlâak Lintanı natekmda 
wm B 

X. — BaIıE»u- M İ b r ^ i t t ^ ^ b r i 
^ r ı f n i n r Manyas Gaönelsfij|i^^jn^fflii 
mültezim tarafından bugüne kadar yajptı-
rılmaması sebebine ve eski mültezimden ab-

\ mmJjmmtâ akçesine date | ^ i 8 2 j 265,288 
2. — Balıkesir Milletvekili Ali ^ahri 

İşeri'nin, Trakya'nın Enez Bucağı .hududu 
dahilindeki Beylik Kcrn mejffasınjian Mali-
penfiı njB âej"«ee J s t t l a i to* |«^ ı^^^^e ve 

I to^tfin balen knnlerm ta»rttt^wıda bn-
İna^pjna 4air JMm 265,288 

3^—- BİK*eli M B ^ ^ Ş t mmm ^4ü-
ean'm, Gelir ¥^FgiainJn tatbik ka t iye t i 
olup ̂ w d ^ ^ , b» ^es^fr ait *oö» M&-
nunımımemlelrat ih t İ5»^ma kâfi göç) 
^BB^I^fte, Gelir ¥ea^»yie J^faffm^-
ler ıskh^tı hakknıda JW 4Ü4Ü^üldJigöne ve 

I Hükümetin denk bütçe «akaadmiû ae olAu-
inw*?̂ r mim • mm 

( 4. - ^ y i ı a n Myte^ekiîi «inafi 'Mieü^-
I İHÎnBn, Atatürk'ün vasiyetrmmesinde,iwftle-

n eşçönftüe^işe ve jphıli^Uffii^erasjşt v̂e 
In^alTeT^sInİB tabsü^effö^^*ffissiE^ne 
daarWŞi5) ^ " ' _ , 3̂8 

5 / - ^ gtyban \ifâlrtvel^ ^ a ö i ^*e l i - ' 
ofpln nnn, Dulnıabahçe Sarayı karşısuraa 

I yapJŞttten ^adytnn saba^« tattan ara-
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zi hakkında (6/137) 270,307,342 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Varlık Vergisinden af, terkin ve
ya tadil edilen miktar ile istanbul eski 
defterdarının bâzı mükellefler hakkında 
yaptığı muameleye dair (6/98) 267,272:273 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 

önen'in son sayıma göre Doğu ve Güney -
Doğu bölgelerinde mecburi tahsile tâbi 
kaç çocuk bulunduğuna ve bu bölgelerdeki 
ilkokul sayısına dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tevfik İleri'nin sözlü cevabı 
(6/111) 36:37 

Millî Savunma Bakanlığından 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 

İhsan Sâbis'in, Bursa ve İnegöl'de vukua-
gelen uçak kazalarına ve Bursa Askerî 
Hastanesinde bulundurulması gereken 
ilâç ve malzeme ile uçak kazalarını önye-
yici tedbirlere dair olan sorusuna Hava 
Kuvvetleri Komutanı Korgl. Muzaffer 
Göksenin ve Sağlık Dairesi Başkanı 
Tümgl. Kâzım Damlacı'nm sözlü cevap
ları (6/122) 131,256:262 

2. — Bursa Milletvekili Selim Eagıp 
Emeç'in, Askerî birlik ve okullarda zeytin 
istihkakinın artırılması için bir tedbir dü
şünülüp düşünülmediğine dair (6/119) 131, 

251,267 
3. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 

Endik'in, gedikli erbaşların terfihlerini 
temin için yeni bir kanun tasarısının Mec
lise getirilip getirilmiyeceğine dair sorusu
na Millî Savunma Bakanı Refik Şevket 
İnce'nin sözlü cevabı (6/126) 265,286:287 

4. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 
Endik'in, subay ve askerî memurların 
mecburi hizmetlerine dair sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Refik Şevket İnce'nin 
sözlü cevabı (6/127) 265,287:288 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 

Ekinci'nin, Mustafa Muğlalı'nm kaç gün 
mevkuf kaldığına, şimdiye kadar mah
kûmlardan kaç kişinin sıhhat raporuna 

Sayfa 
dayanarak serbest bırakıldığına ve Mus
tafa Muğlalı'nın ikinci bir muayeneye 
tâbi tutulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair (6/142) 305 

2. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, Pazar, Alanya ve Burhaniye ilçe
lerinde tedavi ve aşı neticesinde ölen va
tandaşlar hakkında (6/129) 265,288 

3. — İstanbul Milletvekili Andre Vah-
ram Bayar'm, yerli tıbbi müstahzarlara 
karşı emniyet ve rağbeti artırmak maksa-
diyle bir kontrol lâboratuvarı kurulması 
hakkında (6/115) 53 

4. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'-
nin, Ordu'da verem paviyonunu da ihtiva 
eden 200 yataklı bir hastane ile Gölköy ve 
Ünye'ye birer sağlık merkezi yapılması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair (6/128) 265, 

1. — Antalya Milletvekili Burhanettin 
Onat'm, memleketin sağlık durumunu ve 
teşkilâtını düzenlemek için ne gilbi tedbir
ler düşünüldüğüne dair (6/103) 31,94,136,207 

2. — İstanbul Mileltvekili Andre Vah-
ram Bayar'ın, 'ecnebi ilâç müstahzarlarının 
memleketimizdeki satış fiyaları hakkında 
(6/102) 31,93,136,207 

3. — istanbul Milletvekili Andre Vah-
ram Bayar'm, yerli tılblbi müstahzarlara 
karşı emniyet ve rağbeti artırmak maksa-
diyle bir kontrol lâlboratuvarı kurulması 
hakkında (6/115) 207 

Tarım Bakanlığından 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 

İşeri'nin, Trakya'nın Enez Bucağı hududu 
dahilindeki Beylik Koru merasından Ma
liyenin ne derece istifade temin ettiğine ve 
ıbu yerin halen kimlerin tasarrufunda bu
lunduğuna dair (6/133) 265,288 

1. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'-
nin, zirai kalkınma, ziraat motorlu vasıta
larında kullanılan akaryakıt fiyatları, yol 
işleri, memleketin iktisadi durumu ve Or
du'da yetişen patates mahsulü hakkındaki 
sorusuna Tarım Bakanı Nihat îyriboz'un 
sözlü ceva/bı (6/104) 31,94:100 



Ulaştırma Bakanlığından 

1. — BaökeslE Mpetorek^i AH Ffffiri 
tferj'nin,. tren veyajmr üereJierÎBfn iadi-
mteesi^ Mfetnurt «slcanıesi ve bu vesait 
personeönin terfihi i§in ne d^nüldü£üne 
yâ Bandırma - îzmirihattı ifeerinde j^iyen 
tren ücretlerine dair sorusuna üla§tırın« 

11 — 
Sayfa 

Şevli Kurfbek^în 
i%/m) 

Sayfa 
sSaBt eevafbı 

; 265,288:295 

i . - - Ordu MffietveMK A^^topüoglu'-
nuöi Belediye Gelirleri Kfea^ınaft; 19 neu 
matösşînin (&) M r a s a ^ f l ^ ^ f c ö t işgal 
resmine dair «srusıına, î9fi|tD?Bfta Bakanı 
SeyfLKaıfcek'İiL soW eeyafc t«/109> 35 M 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

TASABILAB 
y i . —-: Ankara Üniversitesi 1951 yılı 

Bütçe S a t a r a tasaraı (1/fŞy 
2.—Beden Terbiyesi Geaeî Müdürlüğü 

1951 yılı Bütçe Kanunu tasarm (1/79) 
3 — 19») yü ıMi^e Kanununa bafh 

CA) igaretîi cetvelde değişiklik yapdması 
hakkında (lpÜ6) 

4. ^- 1951 yüı Bütçe Kanunu tasarısı 
(i/m ] 

5. — Ce?â Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 200 jıeü maddesinin değiştirilmesi 
hakkmda t l ^ 

0. -^- Devlet Demiryolları ye limanları 
Istotoe öend İCt td i r^^ 
fistofe de^îHik yapıhnâSL hakkında 

7. -r- Devlet Demiryolları ve Liman
ı n İşletnıe Oenel Müdürîüiü 1951 yılı 
Bütçe Kaâ^sa tafegsı (1/80) 

Ş. *— Devlat Den^yöRarı ve Limanlan 
i letme Genel Müdürlüğü 1948 yût Kean-
hesahı haftada (1/93) 

9« — Devlet Bfeıri^ollaıı ve Limanlan 
ftletme Gm& Mttdtİüğü 18«1 ydi Bütçe 
Eamşnu tasaKsf (1/81) 

Kfc ^^Bevlet SUysyolları Genel Mü
dürlüğü I9İİ yıl» Bütçe Kaaunu *asansı 
(1/82) " 
'."•İt1— Devlet ^ t m e Çiftlikleri Genel 

Mudte^f t 1651 yılı Batşe Kamara tasarısı 
a/m) 

12^— E d e v a t ve Sanat eserlerini ko-
nıma için kumlan Bern Birliğine katılmak 
hususBBdav Hükümetçe yetki vermesine 

265 

27 

235 

27 

d«ij-;(l/94) . 
13. — Hayvan HırJÖ^tB^şseiL'f hak

kındaki 5617 saydı B^unu» 14^nıö ınad-
desinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
{(l/m -

14 — Hudut ve SaltüierSftPk Genel 
Müdürlüğü 1951 yılı Bat^e Ööûnu ta

sarısı (1/84) : Xv 
15. — istanbul Ünİ¥e»*te» 1951 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı (^/85) 
l i . — îstanM M m f t i f e y e r s ^ i 1951 

yılıBütçe Kânunu tasarpı J l /16) 
17. -— Kavakçılığın Men ve?3W^^e 

dair olan, ItlB sayılı hisimsd-

3f (A> ve 
yapıî-

nia yttrürlttfeten tadfeâaası i a l ^ n d a 
&/m ; v;V. 

l i . — Karayolları Geıı 
1950 yıh Bütçe Kanununa 
{B>işaretli cetvellerde 
ma» İtaktaâa (1/52) ? . 

19. — Karay^îtorı «enel Î Ü ^ J l ğ û 
195t yık Bütçe JKanunıı ̂ «şaftst (İ/87) 

lü haktadakl «MS s ^ t ^ t t r t ^ * ^ 
v© 13 neü: ına6^e?lniı^yftr^^ 
nisıa» haöânda (1/97) -Vy - " -: 
: V21. --- J ^ M Koranma Kanununun ^ 4 8 
saydı Kaımnla değiftiFİlenMıtf m& ̂ nıadde-

n ve 4K5 î » ^ ^ a n u n l a 
6^ n a mid&snia ylrurM^en 

kâldiKİması haKfcmda (İ/0y 
M,:— Muhtaç. Çifteaşpe Mtoê ^̂  tohum

luk verilmesi hakkındaki §2g4 sayılı JKa-

27 

27 

2â 

27 

53 

27 

27 
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Sayfa 

nuna ek Kanun tasarısı (1/107) 265 
23» — Orman Genel Müdürlüğü 1945 

yılı Kesinhesabı hakkında (1/99) 27 
24. — Orman Genel Müdürlüğü 1946 

yılı Kesinhesabı hakkında (1/100) 27 
25. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 

yılı Kesinhesabı hakkında (1/101) 27 
26. — Orman Genel Müdürlüğü 1951 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/88) 3 
27. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet

me Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı (1/89) 3 

28. — Radyoloji, radyum ve elektrikle 
tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri 
hakkındaki 3153 sayılı Kanunun 7 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
bir madde eklenmesine dair (1/102) 27:28 

29. — Tekel Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/90) 3 

30. — Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/103) 28 

31. — Türk Hava Seyrüsefer Kanunu 
tasarısı (1/108) 265 

32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Brezilya Cumhuryieti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma 
ile ekinin onanması hakkında (1/110) 265 

33. — Türk - Macar Tasfiye Protoko
lüne ek Protokolün onanmasına dair 
(1/109) 265 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma Ban
kası arasında aktedilmiş olan Garanti 
Anlaşmasının onanması hakkında (1/112) 338 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yunanistan Hükümeti arasında mün-
akit Veteriner Sözleşmesinde değişiklik 
yapılması hakkında teati olunan mektup
ların onanmasına dair (1/104) 28 

36. — Tütün ve müskirattan alınacak 
Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı 
Kanunun «B» ve «C» fıkralarının değişti
rilmesine ve bu kanunu değiştiren bâzı 
hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına 

Sayfa 
dair (1/111) 265 

37. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/91) 3 

1. — Birleşmiş Milletler emrine veril
mek üzere askerî birlikler halinde yaban
cı ülkelere gönderilecek ordu mensupları
nın aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkak
ları ve birliğin sair masrafları hakkında 
(1/76) 28,56:70,70:86 

2. — 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 hü
kümler eklenmesine dair olan 4577 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/8) 115 

3. — İstiklâl Harbi Malûllerine verile
cek Para Mükâfatı hakkında (1/58) 235,267, 

328:329,331,332,333:33'6 
4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve 
(R) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/52) 53,113:114,114,116,120, 

121:124 
5. — Milletlerarası Telekomünikasyon 

Sözleşmesiyle buna bağlı protokollerin 
onanması hakkındaki 5450 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı (1/63) 114:115,118,120, 

125:128 
6. — Sanayi ve Ticarette îş Teftişi 

hakkındaki 81 mimardı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onanması' hakkında 
(1/61) 116,216,216:217,222,223,223,224:227 

7 . - 7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan 
(1949 - 1950 Devresi için Avrupa memle
ketleri arasında ödeme ve Takas Anlaş
ması) m değiştiren 22 Nisan 1950 tarihli ek 
Protokolün onanması hakkında kanun 
(1/26) # 305:306,351 

8. — Yol işleri için benzinden alınacak 
vergi hakkındaki 5336 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısı, (1/23) 3,116:120,217:218,222, 

223,228:23i 
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TEKLİFLER 
Sayfa 

Anlar» [SatâhcUtin Âdü] 
1. — Maâe* mmxmı teklifi (2̂ 8&) 
Balıkesir [Müfit Erhuyumcu] 
2. — Avukatlık Kanununun- 135, 136, 

137 ve 13§ nei maddelerinin deği^riftn»îff 
hakkında- (2/63^ 

BalîfteHir [Müfit Erkuyamcn ve 80 ar-
hadaşt] 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Bmeklî San
dığı Kânununu» bâz§ maddekrisde deği-
şMİk yapılması hakkında (2/93) 

Balıkesir [Müftâ Erku&mm w 83 ar-
kadaşı] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek Kattan' teMifi (-2/»)' 

Balıkesir [Sıtkı Ytrçdlı ve 8 arkrtâaşı] 
5. — Belediye Gelirleri Kaaununun 9 

ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (2/64) 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel] 
6. — Gedikli Erbaş Kanununa geçici 

bir madde eklenmesine dair (2/74) 
Bursa [Agâh Erman] 
7. — Bucak müdürlerinin devir masraf

ları hakkındaki 5005 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/68) 

8. —:". Temsü ödeneği hakkındaki 5027 
sayılı Kanunun birinei maddesinin değjşti-
ritoaesi hakkında (2/67) 

Bursa. [Mıdûsi Eögmem] ve E*&rne 
[Cemal Köprülü] 

9. — Devlet Memaıları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair ola», 36öf saj&lı 
Kanuna* ek 4644. sayılı Kanıiûüu 11 nei 
nnaidesine bir fıkra eklenmesi hakfeaâa. 
(2/69) 

Çan«lft8le [Bmii-Emmtün,} ve- [mmyga 
Endikf 

10. — T^r^iye smşrtarr dışmda sa^aş-
vazifesi ala» subay, askerî » € « # ve ge
dikli er&sşî&ra verilecek bir yıllık terfih 
kıdemi üe em^liiifcleriiide' maaş tahsisiwe 
esa* olacak hismet müddetlerine yapıkeak 
ilâve hakkında (2/95) 

sm 

89 

28 

28 

28 

305 

Çoruh fMsaft Bvmm u* Safkadaştf 
11. — Çay Kanununa ek Kanun teklifi 

(2/77) 
Denizli [Mustafa OülcügâL] -
12. —1757 sapü; Kanana ek 5142 sayılı 

Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/87) 

Diyarbakır [Ferit Alpiskender] 
13. —. Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında (2/91) 

Erzurum [Emrullah Kutku] 
14. — Hazine, hususi muhasebe ve bele

diyelerden Halkevleri namına almarak 
Cumhuriyet Halk Partisi hesabına geçiri
len paraların geri alınması hakkında 
(2/88) 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkmda (2/81) 

Erzurum [Fehmi Çobmoğluj 
16. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin 

harb malûllerine ve şehit yetMerfe^ tah
sis ve tevziine dair olan 1 4 ^ sayılı Kanu
nun 4 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında (2/7Ş) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun §9 neu nmddestoin de
ğiştirilmesine dan? (2/71) 

[İdareci Üyeler Kurul®] 
18. — Büyük Millet Meeiist 1950 yılı 

Bütçesinde degişikHk yapihaası haliteaicta 
(2/100) 

19. — Sayıştay 1950 yılı Büfesinde 
değişiklik: yapılması hakkına» W§4? 

îstaHİml [îhmnAl$m&fim Âğn [0eW 
Yardımcı] 

20. — îş Kanununu» feftsr n««Mê eriiffiH 
değiştirilmesi haftftm4aW 5Sît şay^fe Ka
nunun 2 nei maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesine dair (2/75) 

İstanbul [BwmYavtrJ 
21. — Yeniden- bastırıîaeak p«ra, pul, 

tahvil, çek ve sair bilumum evrak ve* ma
denî paralar üzerine kontû»e«k resim ve 

Sayfa 

206 

279 

281 

270 

235 

20£ 

28 

33$ 

26S 

m 
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Sayfa 

remizler I hakkında (2/15) 28 
îstanjral [Senihi Tfürüten] 
22. —f Bâzı suç ve cezaların affı hakkın

daki Kamunun 6 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine! dair (2/98) • 338 

Kara \[Tezer Toşkiran] 
23. -4- Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı {Kanununun 75 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/99) 338 

Kayseri [İsmail Berhak ve 2 arkadaşı] 
24. -f Hava sınıfı Mensuplarına verile

cek zamjar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayüı Kanunun 10, 12 ve 14 neü maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 4334 sayılı 
Kanuna İbir geçici madde eklenmesine dair 

'(2/82) . . ; ' . . . 235 
Kocaeli [Mehmet Y-ümaz] 
25. - j - Askerlik Mükellefiyeti Kanunu

nun 567^ sayılı kanula değiştirilen 5 nci 
maddesiıîe bir fıkra eklenmesine dair 
(2/96) ! 305 

Konyja [Himmet Ölçmen] ve [Muam
mer Obuç] ile Niğde [Halil Nuri Yurdakul] , 

26. -4- Hürriyet madalyası hakkında 
(2/72) | • 53 

Konyja [Muammer Obuz] 
27. -f Memurin Kanununun 37 ve 38 * 

nci maddelerinin değiştirilmesine ve" aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
(2/86) I 265:266 

Konyja [ümran-.Nazif' Yiğiter] 
28. —L Avukatlık Kanununun 17, 18 ve 

19 ncû ıjcıaddeleriyle bu kanunun 5178 sa
yılı lötntmla, değiştirilen 14, 16 20 ve 21 
nci madİelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/65) j 3 

29. -f HâMmler îCanununun 5457 sa
ydı Kandınla değiştirilen 63, 81 ve 89 ncu 
maddelerinin değiştirilmesi bâdında 
(2/66) I - ; ,,.' 3 

Manila [MuMis Tûmay] 
30.-4- Türk Geza.|KaramunuA 455 ve 

459 neuj maddelerinin değiftârite: f>si hak-
knda (2/}89) 270 

Matahı [Mehmet -Kâmü Boran] 
31. - I 1 Kasım 1Ş39 tarihli ve 367 

sayılı Kanunun yüriirlüten kaldjılması 
hakkmdi Kanun teklifi (2/79) 206 

Sayfa 
Niğde [Halil Nuri Yurdakul ve 18 ar~ 

kadaşı] : 
32. — Türkiye Cumhuriyetti vEmekli 

1 Sandığı Kanununun Ipâzı maddele^ inin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında (2/83) 235 

Niğde [Necip Bilge] ve [Hadi Arıbaş] 
33. -f Avukatlık Kanununun 21 nci 

maddesiie bâzı fıkralar eklenmesi hak
kında (2/80) 206 

Bize [İzzet Akçal ve, 4 arkadaşı] 
34.-4 Çay Kanununa ek Karnın teklifi 

(2/76) ; 131 
Samsun [Hadi üzer ve 49 arkadaşı] 
35. —i Bankalar ve Devlet müesseseleri 

memurları Aylıklarının Tevhit ; *e Tea
dülü hakkındaki 3659 sayılı Kamımın 2 
nci maddesiyle aynı kanunun 4621 sayılı 
'Kanunla; değiştirilen 13 ncü maddesinin 
(A) ve :(J) fıkralarının değiştirilmesi ve 
geçici bir madde eklenmesi hakkında 
(2/90) ; 270 

Sivas: [İlhan Dizdar] 
36 —i- Maaş Kanununa ek 4371» sayılı 

Kanunun birinci ve ikinci mailelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici 

Lmaddelet eklenmesine dajr olan rF85 sa- ' 
yılı Kanunun geçici 8 nci maddealmn de
ğiştirilmesi hakkında (2/73) 53 

Tekirdağ [Yusuf'Ziya Tuntaş] 
37. -~- Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa ek Kanun teklifi 
(2/92) . 281 

Zonguldak [Abdürrahman BoyacıgÜ-
ler] i 

38. — Ereğli Havzai Fahmiyesi* Maden 
Amelesinin Hukukuna mütaallik Kânu
nun bâzı1 maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (2j/97) : 305 

Zonguldak [Fehmi Âçıksöz] 
39. —f Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 

Kanunun! birinci ve ikinci maddelerinin 
değiştiriltnesine ve bu Kânuna bâzı geçici 
maddeler) eklenmesine dair olan 5585 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle geçici 
3, 4, 5, 6̂  7 ve 8 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında (2/70) 28 
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Sayfa 

Ç^m^k&l&fbm^ Mart] ' 
X — Devlet Memurları i^rlABarası 

Tevhit ve Teadülüne «Isir olsö^656 sayıh 
KâMnun b#zı iBaâftejerinm <ie#iştiHlme-
si ^re bû ksnunft M s ınftddeler eMenme» 
hakkındaki 459S sayılı Kanunun 4 neü 
maddeaiçm ^ğiştirflmesine dair (2/21) 55:56 

Bjtzurum fS&kadif Dülger ve MÇ arka

ik r—B^^ĞQe&d^^Kswmomm 21 
nei maddesine bir fıkra eklenmesine daii" 
Kannn teklöi (%^Ö) Î31,21§^223 

Sayfa 
îsteofeul[SmiJaver] 
3. — Yeniden^^Jbasin^âjik sara, pul, 

takvft ^çek ve iMİr böûaafc evsak ve ma
deni pa^ate tt^ı» kOTttto^ ^ t o ı ^ e 
remMftthftİkıadîi :&/!$) ^ / - 28,113 

4/ w Gökmen Myattf am ^er^fc^fiak-
kında (3/3Ö) 2 Ö > 3 ^ ^ ^ ^ « 8 6 1 3 5 1 

5.':—. Niğde löHetvekfii î i ı ^ v B ^ e , -
nffl, Bevkt Meaarfan Aı^kla^!»^Tev
kii ve Teadülüme ^dair olan 3 ^ saydı 
Karonun 10 nen maddeslnfe de^ı^^nıe-
si ka^bnda W 5 ) 90 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEZKEBELERİ 

1. — Birleşmiş Mîlletler emrine Ko
rece gidecek olan Türk silâhli kuvvet
leri m^nsıı^ütEina kanunlarımada yazılı 

fna^ 1 ^ kol i ler inden hangilerinin ny-
gulanacağı hakkında Bakanlar Kurulunca 
ittihaz edilen karar suretinin sunulduğuna 
dai* {3/113) 54:55 

% —- Battftayda açjk buJuna^iJ*ı üye- ' 
lik için seçim yanilınasma dav (3/72) 6:7;24, 

3, — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli 
Gee^i îfletme İdaresi üe Türk^^'îıitnn Limi
ted; Oıtaklıgmın l§4Cyıh Bilançosu ile 
denetçiler raporunun pnderiMöğine dair 
(3/122). w 281 

Milletvekilliği dokunulmazımı 
1. — «ütahya MÖletvekili Bemzi Ko

çaksın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldınfaia»lapındır p/124) -

% — ^ H ^ JMitvefeli BifaA Öçtenİn, 
MÖletvekîllîii jdokunuŞaazhğının "kaldırıl
ma» kakfanda (3/125) : 

305 

305 

X ^ K a l i v e ve Çay İnhisarı Ksnunu-
nnn^gee^ei 2 ncJ maddesinin (B> fıkrasın
daki «veya, fiyatarı fahiş, gömülenler* iba-
resnun ywaffilann^în« dair P/67) 

2. ~ Posta, Telgrai ve Te&lon îfletme 
236 

Genel Müdürlüğü Teşkilât ve J^azöekaa 
ve Memurları hakkındaki^ 4^t^ayn%: Kanu
nun 36ncı maddesinin yorna^nma^a da-

236:237 

339 

272 

272 

ir 

BÜYÜK MİLLET MEGLK BAKANLIĞI 
T I ^ E R E L E R Î ^ 

4 ^ — Bitlis Milletvekili Safahattın İnan 
ile Samsan Milletvekili lsn»fl IşM*a izin 
verilnü» hakkında <3/12§) 

2, —JJu toplantı yomda- iidKaydan faz-
la izin alan Gazianteb Milletvekili Salâhat-
tin^fİĞ^'Bfn ödeneği nâK^Üft^S/fâ8> 

3. —-Bu toptentı yümda fl^fpdanvfaz-
laizin alan Yozgad MHletvefcöi B a ^ n ^ a t -
Uofft^nun ödeneği hakkında "(3/12jy 

l ; # Sayın üyelerden bttî|yn»aizin 
vertoeslhatemda (3/119} J 271572 

İ . -r- Açık buhman Bay^»faâîfc: 
hfena;BafişkaH: Tard^es ı JfcP«*î 
l u S a s ve Çalış^A B a % g r 3 ^ ^ ^ EfeK 
nomi ve Tieııe^Bftkam â f i ^ y ^ t e ^ ^ 
lihşşe 'nin vekâlet e4ÎeeekİB«^4^3/lİS) 236 

2. — Bav^odırkfc B a ^ ^ t t » " S s k ^ 
kir î ^ r t v d t e i rKeıaal ^ ^ f e ^ i e n , 
ve ^ a ^ » Bafanbğ^ıa » i ^ ^ ^ v ^ ^ -
velöi ^ M s i K^fien*in tayan b ö ^ ^ e * 
r i n e d ^ < 3 / l ^ ) 306 

3; — l W ^ e a k a m HaÜfc^m'm ^e-
>e şeşim Jğakgast MtM^Ûmab 

t5» ^ & ı e^ldiğme^fe ^ 1 1 7 ) 235:236 
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Sayfa 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZ
KERELERİ 

1. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu
nun geçiei 2 nei maddesinin (B) fıkrasın
daki «veya fiyatları fahiş görülenler» * 
ibaresinin yorumlanmasına dair olan Baş
bakanlık teskeresinin Geçici Komisyondan 
sonra Bütçe Komisyonunda görüşülmesi 
hakkında (3/116) 236 

2. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'm, 
Türkiye -Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 39 neu maddesinin (B) fıkrası
nın yorumlanmasına dair olan önergesinin 
Geçici Komisyondan sonra Bütçe Komis
yonunda görüşülmesi hakkında (3/114) 55 

3. — Posta, Telgraf,ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazife
leri ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı 

Sayfa 
Kanunun 36 ncı maddesinin, yorumlanma
sına dair olan Başbakanlık tezkeresinin 
Geçici Komisyondan sonra Bütçe Komis
yonunda görüşülmesi hakkında (3/115) 236:237 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERESİ 
1. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda

resinin 1947 yılı hesabına ait rapor ile bi
lançonun sunulduğuna dair (3/127) 338 

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

1. — Bingöl Milletvekilliklerine seçilen 
Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri 
Okçuoğlu'nun, seçim tutanakları hakkında 
(3/35) 281,307:328 

2. — Kars Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında (3/65) 3,39:50 

TUTANAK ÖZETLERİ 
12 nci Birleşime ait 
13 neü » » 
14 neü » » 
15 nci » » 
16 ncı » » 
17 nci * » 

2 
27 

52:53 
89 

130:131 
206 

18 nei 
19 ncu 
20 nci 
21 nci 
22 nci 
23 neü 

Birleşime ait 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

234:235 
264:265 

270 
280 

304:305 
338 

YOKLAMALAR 
7 ; 266 

207 ; 

DÜZELTÎŞLER 
24 neü sayfadaki kapanma saati 17, 35 diye tashih edilecek. 
Sayfa 163, Sütun 2, 36 ncı mtırdaiki (Siz yalan söylüyorsunuz) diye başlıyan söz, Osman Bö-

lükbaşı *y& ^aittir. 

Sayfa 

130 
180 
1*82 

Sütün 

1 
2 
1 

.Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

.Son körnisehe 
19-20 seyyah istesem 

7 «Mousicur 

kölnisehe 
seyahat etmek istesem 
« Monsieur 

Diğer düzeltişlerm-bulunduğu sayfalar : 
Sayfa 

86 
223 
268 
301 

mmm 
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Sayfa 

211 
—"*. Jjıi'iççmiç} nnıicTıer öinşme venınreK 

ü̂ 'rn e tfskerî birlikler halinde yabancı 
•» - =̂«fc "ITf t ~&S l̂ajıârâ İM—ii c i fe ler ^ ^ ~ ' ~ ' ı f ı İ - "TırSra 1 i~ı"r -

lere gontuırııecöK OPÖTT liıeus UpiariJi'AU 

mMrftlıifl'r li6&l)aEfiatHu ÜTOTUn 
tiyle 

— Hukuk Fakültesi Öğreneîleriiıden 
Yusuf Y'rimaz Yavuz hakkında^ Dilekçe Ko-
B^ytıeu teart ıpiaasebetiyle 

Samet Ağaoğlu (Devlet Bakanı ve 
- Çaıakırı Mittetve-

ı föVkalâ^e^ hallerde hak
sız memc^^^^em^eem^kis^m 

lufitee girendev
let* ttemuriannın yeniden mal Beytantta 
tabi6tuttS^p* tutuMlıyscağına ver normal 
gelMeri4 üfetöfide ti^ hayat yâflpjfiü fiinV 

jne 
sorüButta; cevaül 

->—Ersurum MBfotv 

tin "tatip etmek' lâıja-
t Wfttk* hakkmdftkl 

soröBUfla"-_̂ 86vsftr • 
menftiHtine W l ^ t e 

ystiiEî vHHI-

» 2 

20 

ffj!9& 

î # İ t e u t f » ^ » * B a ^ ö e r v e 
|ltt*ifttes^ttt^ttfta^te-

»yfa 
larc Makf tn l^^^^ 

•**=•• 4OT^'^ÇE^ kaîsrttt'^lfteiâEftBtf Delr-
diıfi§S™( ve* emsali MaTelerilî^ atteöteftt"yöi 

rumû ıiiliüftsefeeöyîe â§§^8)0 

tibt tfta f§Nı^13iâi^ y00yûnüm& 
M»^aM m&m} - W g | l Mffiet-

vefcfflilüerine sekteli FeriİNerîttf^Dûsün-
sel v̂e Mustafa Nuri ökg§wilft%un seçim 
tutanakları hakkında Tutanakları İncele
me Komisyonu raporu münasebetiyle 

Eefet Aksoy (Ordu) - Belediye Oelir-
mnnı^21 nci ma^K^et lö r ûkra 

318 

le 

özete askeri birlikler 
fcele¥C göMeîefitfeey (rfttfv M 

277 

fbfcşı ve Mardin MUletvekili Kemal 
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vergi hakkındaki Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle 116,117,118 

Ekrem Alican (Kocaeli) - Gelir Yergi
sinin tatibi'k kabiliyeti olup olmadığına, "bu 
vergiye ait olan kanunun memleket ihti
yaçlarına kâfi gelip gelmediğine, Gelir 
Vergisi ile diğer vergiler ıslahatı hakkında 
ne düşünüldüğüne ve Hük'ümetin denk 
bütçe maksadının ne olduğuna dair olan 
sorusu münasebetiyle 286 

Kâzım Arar (Çankırı) - Fevkalâde hal
lerde haksız olarak mal iktisap edenler 
hakkındaki 4237 sayılı Kanunun şümulüne 
giren Devlet memurlarının yeniden mal 
(beyanına tâlbi tutulup tutulmıyacağma ve 
normal gelirleri üstünde bir hayat yaşıyan 
kimseler hakkında Hükümetin neler dü
şündüğüne dair olan sorusu münasebetiy
le 209,210,211,212 

Remzi Oğ-uz Arık (Seyhan) - Hukuk 

Şefik Bakay (Kırklareli) - Göçmenler 
menfaatine bir keşide tertibi için piyango 
idaresine yetki verilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle 329 

Kemal Balta (Rize) - Birleşmiş Millet
ler emrine verilmek üzere askerî birlikler 
halinde yabancı ülkelere gönderilecek 
ordu mensuplarının aylık ve ücretleri ile 
çeşitli istihkakları ve. birliğin sair masraf
ları hakkındaki kanun münasebetiyle .83 

Sedat Barı (Seyhan) - Yol işleri için 
benzinden alınacak vergi hakkındaki ka
nuna ek kanun münasebetiyle . 117,118 

Ahmet Hamdi Başar (İstanbul) - Bir
leşmiş Milletler emrine verilmek üzere as
kerî birlikler halinde yabancı ülkelere 
gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve 
ücretleri ile çeşitli istihkakları ve Birliğin 
sair masrafları hakkındaki kanun müna
sebetiyle 85 

— Göçmenler menfaatine bir keşide 
tertibi için piyango idaresine yetki veril
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle 342 

Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Sümer-

Sayfa 
Fakültesi öğrencilerinden Yusuf Yılmaz 
Yavuz hakkında Dilekçe Komisyonu kararı 
münasebetiyle 7 

Sırrı Atalay (Kars) - Bingöl Milletve
killiklerine seçilen Feridun Fikri Düşün
sel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun seçim 
tutanakları hakkında Tutanakları inceleme 
Komisyonu raporu münasebetiyle 323,324,325, 

326,327 
Halil Ayan (Maliye Bakanı) - Yol iş

leri için benzinden alınacak vergi hakkın
daki Kanuna ek Kanun münasebetiyle 1.19 

Raif Aybar (Bursa) - Hukuk Fakülte
si öğrencilerinden Yusuf Yılmaz Yavuz 
hakkında Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle 14,19,21,22 

Yusuf Aysal (Kütahya) - Belediye Ge
lirleri Kanununun 21 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 227 

I bank fabrikalarında imal olunan pamuklu 
mensucat ve iplik ile bâzı cins saçların sa
tış şekli ve fiyatları hakkındaki sorusu 
münasebetiyle 104,106 

Suat Baş.ol (Zonguldak) - Zonguldak 
Etibank Ereğli Kömürleri İşletmesinin 
kömür işçileri sendikasında muhtelif yıl-

J larda vukubulan suiistimaller hakkındaki 
sorusu münasebetiyle- 112 

Faik Ahmet Barutçu (Trabzon) - Bir-
I leşmiş Milletler emrine verilmek üzere as

kerî birlikler halinde yabancı ülkelere 
gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve 
ücretleriyle, çeşitli istihkakları ve birliğin 
sair masrafları hakkındaki kanun müna-

| sebetiyle 57,59,60,61,63,64,-65,70,79 
— Kırşehir Milletvekili Osman Bölük* 

başı ve Mardin Milletvekili Kemal Türk-
I oğlu.'nun, Kore'ye gönderilen savaş birliği 
I hakkında Başbakandan gensoru açılması

na dair önergesi münasebetiyle 170,-172,174,175 
Cevdet Baybora- (Gümüşane) - Göç-

| menler menfaatine bir keşide tertibi için 
| piyango idaresine yetki verilmesi hakkın-

B 
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daki kanun münasebetiyle 348 
Jfihat Reşat Belger (İstanbul) - Hukuk 

Fakültesi ^eneilerinaen Yusuf Yılmaz 
•Yavuz hakkında. Dilekçe Kamk^önu ka
rarı münasebetiyle 11 

Zihni Betü (Tokad) .Bingöl Milletve
killiklerine seçilen Feridun Fikri Düşün
sel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun seçim 
tutanakları hakkında Tutamakları İnce
leme Komisyonu raporu münasebetiyle 310 

Ömer Büea (Ankara) - Kırşehir Mil
letvekili Osman BöMkbaşı ve Mardin 
Milletvekili Kemal Türkoğlu*nun, Kore'ye 
gönderilen savaş birliği hakkında Başba
kandan gen-soru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 174 

Necip Bilge (Niğde) - Birleşmiş Millet
ler emrine verilmek üzere askerî birlikler 
halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu 
mensuplarının aylık ve ücretleri ile çeşit
li istihkakları ve Birliğin sair masrafları 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 81,83 

Sait Bilgiç (İsparta) - 431 sayılı kara
rın 1 numaralı bendinde (ve emsali ida
relerin) tâbirinin yorumu münasebetiyle 299 

Behzat Bilgin (İzmir) - Kırşehir Millet-

Ali Fuad Oebeaoy Eskişehir) - Kırşe
hir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mar
din Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Ko-

Fethi Çfelikbaş (Burdur) - Belediye Ge
lirleri kanununun 21 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 220,221 

Abbas Çetin (Kars) - Kars Milletve
killerinin seçim tutanakları hakkında Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve 
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
münasebetiyle 46 

vekili Osman Böîakbaşl ve ftârdân Mfflet-, 
I vekili Kemal Türkoğlu?nun, Kore'ye gön

derilen Savaş Birliği hakkında Başbakan
dan gen-soru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 192,194 

I Abdürrahman Boyacığiller (Zongul
dak) - Göçmenler menfaatine bir keşide 
tertibi için piyango idaresine yetki veril
mesi hakkındaki Kanun, münasebetiyle 344,347 

p * FeyziBoztepe (Ordu) -Macaristan'dan 
satmalman buğday, Diyarbakır'dan mu
bayaa olunan yağ ve İstanbul bahkçıları-
na ağ ipliği için açılan kredi hakkındaki 
sorusu münasebetiyle • 247,250,251 

L — Zirai kalkınma, ziraat motorlu vası
talarında kullanılan akaryakıt fiyatları 
yol işleri, memleketin ik^sd i durumu ve 
Ordu'da yetişen patates mahsulü hakkın
daki sorusu münasebetiyle 96 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - Kore'ye 
gönderilen Savaş Birliği hakkında Başba-

[ kandan gensoru açılmasına dair, Mardin 
i Milletvekili Kemal Türkoğlu ile birlikte 

verdikleri, önergesi münasebetiyle 139,140, 
143,144,147,162,163,164465,166,168,179,196 

c 
I re *y© gönderilen Savaş Birliği hakkında 

Başbakandan gensoru açılmasına dair olan 
I önergesi münasebetiyle 190 

ç 
I Osman Şevki Çiçekdağ* (Ankara) -

Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Feri
dun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Ok-

1 çuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında 
I Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

münasebetiyle 320 
Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) - Birleş

miş Milletler emrine verilmek üzere askerî 
I birlikler halinde yabancı ülkelere gönde-
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rilecek ordu mensuplarının ayl ıkve ücret
leri ile çeşitli.istihkakları ve Birl^ğint sair j 

Tümgl. Kasım Damlacı (Millî Savunana 
Bakanlığı adına, Millî Savunma Bakanlığı 
Sağlık Dairesi Başkanı) - Afyon Karahi-
sar Milletvekili Ali İhsan Sabisin, Bursa 
ve İnegöl'de vukuagelen uçak kazalarına 
ve Bursa Askerî Hastanesinde bulundu
rulması gereken ilâç ve malzeme ile uçak 
kazalarını önleyici tedbirlere dair sorusu
na cevabı 260 

Kemal Demiralay (İsparta) - Urfa Mil
letvekili Hasan Oral'a ait olup Diyarba
kır 'da ele geçen silâ-hlar hakkındaki so
rusu münasebetiyle 107,109,110 

Avni Doğan (Yozgad) - Bingöl Millet
vekilliklerine seçilen Feridun Mkri Düşün
sel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun seçim 
tutanakları hakkında Tutanakları İncele
me Komisyonu raporu münasebetiyle 311,312 

— Birleşmiş Milletler emrine verilmek 
üzere askerî birlikler halinde yabancı ül
kelere gönderilecek ordu mensuplarının 
aylık ve ücretleri ile çeşitli istihkakları 
ve Birliğin sair masrafları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 75,76,85,86 

— Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye 
gidecek olan Türk Silâhlı Kuvvetleri men
suplarına kanunlarımızda yazılı Harb Hali 
hükümlerinden hangilerinin uygulanacağı 
hakkında Bakanlar Kurulunca ittihaz edi-

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Urfa 
Milletvekili Hasan Oral'a ait olup Diyarba
kır'da ele geçen silâhlar hakkındaki soru 
münasebetiyle. 110 

Selim Ragıp Emeç (Bursa) - Belediye 
Gelirleri Kanununun 21 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 222 

Say^a 
masrafları hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 86 

len karar suretinin sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi münasebetiyle 54 

— Kars Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnce
leme Komisyonu raporu münasebetiyle 46 

— Kırşehir Milletvekili Osman Bölük-
başı ve Mardin Milletvekili Kemal Türkoğ-
lu 'nun, Kore 'ye gönderilen Savaş Birliği 
hakkında Başbakandan gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 147,169,183,188,189 

Bahadır Dülgsr (Erzurum) - Aşırı sağ 
ve sol fikir cereyanları karşısında Hükü
metin takip etmek kararında olduğu hare
ket hattı hakkındaki sorusu münasebetiyle 283 

— Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Yu
suf Yılmaz Yavuz hakkında Dilekçe Ko
misyonu kararı münasebetiyle 17,18 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) -
Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere 
askerî birlikler halinde yabancı ülkelere 
gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve 
ücretleri ile çeşitli istihkakları ve Birliğin 
sair masrafları hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 84 

— 431 sayılı Kararın 1 numaralı ben
dinde (ve emsali idarelerin) tâbirinin yo
rumu münasebetiyle 300 

Süreyya Endik (Çanakkale) - Bingöl 
milletvekilliklerine seçilen Feridun Fikri 
Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun 
seçim tutanakları hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle 

313,314,316 
— Gedikli Erbaşların Terfilerini temin 

için yeni bir Kanun tasarısının Meclise ge-
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tirilip getirilmiyseeeğıöe dair olan sorusu 
m^^Sîtetiyle - 286 

Zeki Erataman < Tekirdağ) - Göçmen
ler menfaatime bir beside tertibi iğin Piyan
go îdasesine yetki veriknesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 346 

Baki Erden (Siird) - Pasaportsuz ve ka
çak olarak memleketimizi terkeden vatan
daşlara* geri dönmeleri hakkında ne düşü
nüldüğüne dair olan sorusu münasebetiyle 101 

fabri Erduman (Eminim) - Urfa Mil
letvekili Hasan Oraî'a ait olup Diyarba
kır 'fla tsîe geçen silâhlar hakkındaki sûru 
münasebetiyle 109 

Muhittin Ereaer (tamir) - Birleşmiş 
Milletler «mrine verilmek üzere askerî bir
likler halinde yabancı ülkelere gönderile
cek ordu mensuplarının aylık ve ücretleri 
ile vçeşitli istihkakları ve Birliğin ı sair 
masrafları hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 81 

-* Kırşehir Milletvekili Osman Böiük-
başr ve Mardin Milletvekili Kemal Türk-
oğlu'nun, Kore'ye gönderilen savaş birliği 
hakkında Başbakandan gensoru açiifwaîHna 

* Sayfa 
dâir önergesi mfesaebetiyle 183,185 

Hav*»ttiB R*m*n <Gö?e»ttn) - Ööç^ıen-
ler menfaatine bir keşide tertibi için Piyan
go Idar^iııe yetki verilmesi hakkındaki 
Kanun ^ÜH«8<6to#tiyk 34â,34©,350 

Muhtar Ertan (Bitlis) - Birleşmiş Mil
letler emrine verilmek üzere askerî birlik
ler halinde yapancı ülkelere gönderilecek 
ordu mensuplarının aylık ve ücretleri ile 
çeşitli istihkakları ve birliğin sair masraf
ları hakkındaki Kanun münasebetiyle 80 

Muhlis Ete (İşletmeler Bakanı) - Ço
rum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün Sü-
merbank fabrikalarında imal olunan pa
muklu mensucat ve iplik ile bâzı cins sac
ların satış sekli ve fiyatları hakkındaki 
sorusuna «evabı 102 

— Tokad Milletvekili Mustafa özde-
mir'in pamuklu mensucat fiyatlarındaki 
artış sebeplerine, Sümerbank'rn ithal etti
ği mallarla kendi mamullerini ne suretle 
satışa ârzettiğine ve pamuklu mensucat it
haline konulan tahditlere dair sorusuna 
eevabı 252,255 

Hüseyin Fırat (içel) - Bingöl Milletve
killiklerine seştien Feridun Fikri Düşün
sel ve Mustâta Nuri Otoçuoğlu'nun «eçim 
tuli&aMarı hakkında Tutanakları incele
me Konsfeyfcnu raporu möKss^betiyle 317,318 

Hikmet Fırat (Malatya) - Belediye Ge
lirleri Kanununun 21 nci maddesine bir 

i fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun müna-
I sebetiyle 218,219,275,276 

Abdullah Gedikoğlu (Ankara) - Kırşe
hir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mar
din Milletvekili Kemal Türkeğlu^ıun, Ko
re'ye gönderilen savaş birliği hakkında 
Başbakandan gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 175 

Korglî Muaaf f er Oölraenin (Mülî Savun
ma Bakanlığı adına, Hava Kuvvetleri Ko 
mutanı) - Afyon Karahisar Milletvekili Ali 

ihsan Sâbis'in Bursa ve InegÖlde vukua 
gelen uçak kazalarına ve Bursa askerî has
tanesinde bulundurulması gereken ilâç ve 
malzeme ile uçak kazalarını önleyici ted-
birlerlere dair sorusuna cevabı 257 

Cemal Gönenç (Erzincan) - Bingöl Mil
letvekilliklerine seçilen ^erMan Fikri Dü
şünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'niın se
çim tutanakları hakkmda Tutanakları in-
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celeme Komisyonu raporu münasebetiyle 318 
— Fevkalâde hallerde haksız olarak mal 

iktisap edenler hakkında 4237 sayılı Ka
nunun şümulüne giren Devlet memurları
nın yeniden mal beyanına tâbi tutulup tu-
tulmıyacâğına ve normal gelirleri üstün
de bir hayat yaşıyan kimseler hakkında 
Hükümetin neler düşündüğüne dair olan 
soru münasebetiyle 212,213 

Reşat; Güçlü (Seyhan) - Bingöl Millet
vekilliklerine seçilen Feridun Fisri Dü
şünsel ve: Mustafa Nuri Okçuoğlu nun se
çim tutanakları hakkında Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu münasebetiyle 327 

— Göçmenler menfaatine bir keşide 
tertibi için Piyango idaresine yetki ve
rilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 330 

Ahmet Gürkan (Tokad) - Göçmenler 
menfaatine bir keşide tertibi için Piyan-

Sayfı 
go idaresine yetki verlmesi hakk:ndaki 
kanun münasebetiyle - 329,343 

— Kars Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Yüksek Seçim Kuru
lu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları 
inceleme Komisyonu raporu münasebetiyle 40 

Saffet Gürol (Konya) - Gökmenler 
menfaatine bir keşide tertibi için Piyan
go idaresine yetki verilmesi hakandaki 
kanun münasebetiyle 331,348,350 

— Hukuk Fakültesi öğrencilerinden 
Yusuf Yılmaz Yavuz hakkında Dilekçe 
Komisyonu kararı münasebetiyle 23 

— Kırşehir Milletvekili Osman Bölük-
başı ve Mardin Milletekili Kemal Türkoğ-
lu'nun, Kore'ye gönderilen savaş birliği 
hakkında Başbakandan Gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle . 174 

î 
Tevfikîleri (Millî Eğitim Bakanı) -

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, 
Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde mec
buri tahsile tâbi kaç çocuk bulunduğuna 
ve bu bölgelerdeki ilkokul sayış >na dair 
olan sorusuna cevabı 36,37 

— Hukuk Fakültesi .öğrenciioı inden 
Yusuf Yılmaz Yavuz hakkında Dilekçe 
Komisyonu kararı münasebetiyle 15,21 

Refik Şevket İnce (Millî Savunma Ba
kanı) - Birleşmiş Milletler emrine veril
mek üzere askerî birlikler halinde ya
bancı ülkjelere gönderilecek ordu men
suplarının aylık ve ücretleri ile çeşitli is
tihkakları ve birliğin sair masrafları hak
kındaki kanun münasebetiyle 77,79,83,86 

—• Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, gedikli erbaşların terfihlerini te
min için yeni bir Kanun tasarısmm Mec
lise getirilip getirilmıyeceğine dair olan 
sorusuna cevabı 286 

— Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in sulbay ve askerî memurların meöbu-
ri hizmetlerine dair olan sorusuna cevalbı 288 

tsmet inönü (Malatya) - Dış politika 
ile memleketin siyasi ve askerî meseleleri 
hakkında Başbakanlıktan Gensoru açılma
sına dair Gensoru önergesi münasebetiyle 4,5 

Ali Fahri İşeri (Balıkesir) - Tren ve 
vapur ücretlerinin indirilmesi, izdihamın 
Önlenmesi ve bu vesait personelinin terfihi 
için ne düşünüldüğüne ve Bandırma - iz
mir hattı üzerinde işliyen tren ücretlerine 
dair sorusu münaselbetiyle 290,292,293 

Nihat lyriboz (Tarım Bakanı) - Ordu 
Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, zirai kal
kınma, ziraat motorlu vasıtalarında kulla
nılan akaryakıt fiyatları, yol işleri, mem
leketin iktisadi durumu ve Ordu'da yeti
şen patates mahsulü hakkındaki sorusuna 
cevaibı 94,99 

— Seyfıan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde bulu
nan Kimya Laboratuvarı, kapalı manej, sı
ğınak ile Kızılcahamam'daki orman sarayı, 
DolmaJbahçe Sarayı karşısında yaptırılan 
stadyum sahasına katılan arazi ve Millî 
Sarayların teftişi neticesi hakkındaki soru
suna cevaibı 9.1,98 



— 23 — 

K 
Sa/f * 

Emin Kalafat (Çanakkale) - Birleşmiş 
Milletler emrine verilmek üzere askerî bir
likler halinde sabancı ülkelere gönderile
cek ordu mensüplarının aylık ve ücretleri 
ile çeşitli istihkakları ve birliğin sair mas
rafları hakkındaki Kârnın münasebetiyle 83,84 

Enver Karan (Erzurum) - Hâkimler 
Kanunum» değiştirilip değiştirilmiyeceği-
ne dair olan sorusu münasebetiyle 216 

Yusuf Karslıoğlu (Yozgad) - Hukuk 
Fakültesi öğrencilerinden Yusuf Yılmaz 
Yavuz hakkında Dilekçe Komisyonu kara-' 
rı münasebetiyle 16,17 

Ferit Kılıçlar (Muf) - Bingöl Milletve
killiklerine seçilen Feridun Fikri Düşün
sel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nuri seçim 
tutanakları hakkında Tutanakları incele
me Komisyonu raporu münasebetiyle 328 

Puad Köprülü (Dışişleri Bakanı) - Bir
leşmiş. Mîlletler emrine verilmek üzere as
keri birlikler halinde yabancı ülkelere gön
derilecek ordu mensuplarının aylık ve üc
retleri ile çeşitli istihkakları ve birliğin sa
ir masrafları hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 58,65,66 

— Kırşehir Milletvekili Osman Bölük-
başı ve Mardin Milletvekili Kemal Türk-
oğlu'nun, Kore'ye gönderilen savaş birliği 

Fertt Meles (Van) - Birleşmiş Millet
ler emrine verilmek üzere askerî birlikler 
halinde yabancı ülkelere gönderilecek! ordu 
mensuplarının aylık ve ücretleri ile çeşitli 
istihkakları ve Birliğin sair masrafları hak
kındaki Kanun münasebetiyle " 77,84" 

Adnan Menderes (Başbakan) - Birleş
miş, Milletler emrine verilmek »sere askerî 
birlikler halinde yabancı ülkelere gönde
rilecek ordu mensuplarinin aylık ve ücret-

. leri üe çeşitli istihkakları ve birliğin sair 
masrafları hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 61 

— Kırşehir Milletvekili Osman Bölük-

| Sayfa 
i hakkında Başbakandan Gensoru açılması

na dair önergesi münasebetiyle 152466,168, 
169470 

Hulusi Köymen (Bursa) - Hukuk Fa-
I kültesi öğrencilerinden Yusuf Yılmaz Ya-
| vuz hakkında Dilekçe Komisyonu kararı 
[ münasebetiyle 19 

Hulusi Köymen (Başkanvekili) - Sey
han Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, • 
Cumhurbaşkanlığı köşkünde bulunan kim
ya lâberatuvarı, kapalı manej, sığınak ile 
Kızılcahamamdaki Orman sarayı, Dolma-
bahçe sarayı karşısında yaptırılan Stad
yum sahasına katılan arazi ve Millî Saray
ların teftişi neticesi hakkındaki sorusuna 
cevabı 91 

Seyfi Kurtbek (Ulaştırma. Bakanı) -
Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
tiren ve vapur ücretlerinin indirilmesi, 

* izdihamın önlenmesi ve bu vesait persone
linin terfihi için ne düşünüldüğüne ve 
Bandırma - İzmir hattı üzerinde işliyen 
tiren ücretlerine dair sorusuna cevabı 289,293 

— Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'-
nun, Belediye Gelirleri Kanununun 19 neu 
maddesinin (B) fıkrasındaki Liman İşgal 
Resmine dair sorusuna cevabı 35 

başi ve Mardin Milletvekili Kemal Türk-
oğlu'nua, Kore'ye gönderilen savat birliği 
hakkında Başbakandan gensoru açılma
sına dair olan önergesi münasebetiyle 137,139, 

144,151,152,17a,176479496,198,199 
Şevket Mocan (Tekirdağ) - Bingöl 

Milletvekilliklerine seçilen Fejidun Fikri 
Düşünsel ve Mustafa Nuri Okeuoğhı *nun, 
seçim tutanakları hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle 325 

•— Komünizmle mücadele için hazır
landığı bildirilen Kanun tasarısının ne 
zaman Meclise sunulacağına, İstanbul Üni
versitesinin açılış töreninde vukubulan 

M 
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hâdiseler dolayısiyle arama yapılan yerler
de elde edilen dokümanlara ve suçlulara 

Sayfa 
verilen cezalara dair olan sorusu münase
betiyle 274 

N 

220 

30 

Rükneddin Nasuhioğlu (içişleri Baka
nı) - Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, il, ilce ve bucaklarla, köylerimizin 
haritaları ve içme suları hakkındaki so
rusuna cevabı 

— İsparta Milletvekili Kemal Demi-
ralay'm, llrfa Milletvekili Hasan Orai'a ait 
olup Diyarbakır'da ele geçen silâhlar hak
kındaki sorusuna bir ay sonra cevap ve
receğine dair.-

— Mardin Milletvekili Aziz Uras^ın 
Güney - Doğu ovasının sulama projesi ile 
İskenderun - İran yolu ve Gurs hidro
elektrik santrali inşaatı hakkındaki soru
suna cevabı 

— Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'-
nun, merkeze çağırılması dolayısiyle iki 
aydır boş bırakılan Ordu valiliği hakkın
daki sorusuna cevabı. 32,34,35 

107 

341 

— Siird Milletvekili Baki Erden'in pa
saportsuz ve kaçak olarak memleketimizi 
terkeden vatandaşların geri dönmeleri 
hakkında ne düşünüldüğüne dair olan so
rusuna cevabı. 100 

Süleyman Süruri Nasuhoğlu (Kütah
ya) - Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Fe
ridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Ok-
çuoğlu'nun, seçim tutanakları hakkında 
Tutanakları tnceleme Komisyonu raporu 
münasebetiyle 318,320 

Emrullah Nutku (Erzurum) - Birleş-
iniş Milletler emrine verilmek üzera aske
rî birlikler halinde yabancı ülkelere gön
derilecek ordu mensuplarının aylık ve 
ücretleri ile çeşitli istihkakları ve Birliğin 
sair masrafları hakkındaki kanun müna
sebetiyle 78 

— Kars Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnce
leme Komisyonu raporu münasebetiyle 39,40 

Hasan Oral (Urfa) - İsparta Milletve
kili Kemal Demiralay'm Urfa Milletvekili 
Hasan Orai'a ait olup Diyarbakır'da ele 

o 
geçen silâhlar hakkındaki sorusu 
sebetiyle 

muna-
107 

ö 
Himmet ölçmen (Konya) - Karayolları 

Genel Müdürlüğü hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle 134^135,136 

Nazım önen (Diyarbakır) - Doğu ve 
Güney bölgelerimizde bulunan- ilce adedi
ne ve bunlardan kaçının şose- ve köprüler
le il merkezlerine bağlanmış olduğuna dair 

sorum münasebetiyle 1H0Ç111 
— Doğu ve- Güney Döfu bölgelerinde 

mecburi tahsile tâbi kaç çocuk bulundu
ğuna ve bu bölgelerdeki ilkokul sayısına 
dair olan sorusu münasebetiyle 36,37 

Mehmet özbey (Burdur) - Göçmenler 
menfaatine bir keşide tertibi için piyango 
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Sayfa 
Ali ihsan Şâbis (Afyon Kârahisar) -

Bursa ve înegöl'Şe vukua gelen uçak kaza
larına ve Bursa askerî'hastanesinde bu
lundurulması gereken ilâç ve malzeme ile 
uçak kazalarını önleyici tedbirlere dâir 
olan sorusu münasebetiyle 260 

Hamdi Şarlan (Ordu) - Bingöl Millet
vekilliklerine seçilen Feridun Fikri Düşün
sel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu 'nun, seçim 
tutanakları hakkında Tutanakları İncele
me Komisyonu raporu münasebetiyle 312,313 

Hamdullah Suphi Tanrıöver (Manisa) -
Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve 
Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu 'nun, 
Kore'ye gönderilen Savaş Birliği hakkın
da' Başbakandan gensoru' açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle - 179 

-Teztsr Taşkıran (Kars) - Hukuk Fakül
tesi öğrencilerinden Yusuf Yılmaz Yavuz ; 

hakkında Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle , ' '> 22 

:Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Atatürk'
ün vasiyeti, nakit, menkul ve gayrimenkul 
mallariyle kendisine verilen kıymetli he
diyeler hakkındaki sorusu münasebetiyle 243, 
/'•'• '•"" •'"'.:''.''.* ' - i - ' . "•• •'*'" 244,245 

— Birleşmiş Milletler^ emrine, veril
mek üzere askerî birlikler..<halinde yabancı 
ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının 
aylık ve ücretleri ile çeşitli' istihkakları 
ve Birliğin sair'masrafları''hakkındaki Ka- ''••' 
nün münasebetiyle '..'-'**'•. r.- 73,74 

' •— Cumhurbaşkanlığı Köşkünde bulu
nan kimya lâboratuvarı, kapalı manej, sı
ğmak,, müştemilât ve teferruatı için ne 
kadar para sarf edildiğine ve Millî Saray
ların teftişi neticesine dair olan sorusu . . 

't '"Sayfa 
Mükerrem Sarol.' (istanbul) - Kırşehir 

Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin 
Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Kore'ye 
gönderilen savaş birliği hakkında Başba
kandan gensoru açılmsaına-dair önergesi 
münasebetiyle 163,166,172 

ş : ' " ' " - ' " ' • 

-.— Kars Mületvekillerinin . seçim tuta
cak la r ı .hakkında Yüksek Seçim. Kurulu . 
Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları în'ce-
,leme Komisyonu raporu münasebetiyle 43 

T \ . • ' • : : • ' • 

"münasebetiyle <V 296,297 
, —• Cumhurbaşkanlığı Köşkünde bulu
nan kimya lâboratuvarı, kapalı manej, sı- ' \ 
ğmak ile Kızılcahamam'daki Orman Sara
yı, Dolınabahçe Sarayı Karşısında yaptı
rılan Stadyum sahasına katılan arazi ve 
Millî Sarayların teftişi, hakkındaki sorusu 
münasebetiyle 91,92 

—.. Göçmenler menfaatine bir keşide ter
tibi için Piyango İdaresine yetki verilmesi 
hakkındaki "Kanun münasebetiyle 342,347 

Halis Toydemir (Gümüşane) - Kars 
milletvekillerinin seçim tutanakları hak
kında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komis-, 
yonu :raporu münasebetiyle 40 

Atıf Topâloğlu (Ordu) - Belediye Gelir
leri Kanununun 19 ncu maddesinin (B.) 
fıkrasındaki Liman İşgal Eesmine dair 
sorusu m ü n a s e b e t i y l e . . . . . 36 

3ingöl Milletvekilliklerihe seçilen Feri
dun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçu- . 
oğlu 'itim seçim. tutanakları hakkında Tu
tanakları İnceleme Komisyonu raporu mü
nasebetiyle ,326,327 

T-Merkeze -çağırılması; delayisiyle iki 



aydir boş' bırakılan Ordu valiliği hakkın
daki .sorusu münasebetiyle 32,33 

Hüsamettin Ttigaç (Kars) '- Ööçmenler 
menfaatine bir keşide tertibi için Piyango 
İdaresine yetki verilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle ". 344. 

Cezmi Türk (Seyhan) - Birleşmiş Mil
letler emrine verilmek üzere askerî birlik
ler Jıalinde yabancı ülkelere gönderilecek 
ordu mensuplarının aylık Ve ücretleri ile 
çeşitli istihkakları ve birliğin sair masraf
ları hakkındaki Kanun münasebetiyle 67,68,82 

— Gökmenlermenfâatine'bir keşide ter- ; 
tibi için Piyango İdaresine yetki verilmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 345 

— Kars Milletvekillikİerinin seçim tu- ,..-' 
tanakları hakkında Yüksek" Seçim Ku- j 

rulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu münasebe
tiyle r ; 41,42,48,49 

Sayfa 
—-Sanayi ve "ticarette iş teftişi hâk- ..;' 

kındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onanmasına dair olan : 

Kanun münasebetiyle - 217 
Kemal Türkoğlu (Mardin) - Birleşmiş 

Milletler, emrine verilmek üzere askerî bir-. 
likler halinde yabancı ülkelere gönderile
cek ordu mensuplarının aylık ve ücretleri 
ile çeşitli istihkakları ve birliğin sair mas-. 
rafları hakkındaki Kanun münasebeibiyle 56,68, 

V .: '••:•••' " 7 2 ^ 8 0 
— Kdre'ye gönderilen savaş birliği 

hakkında Başbakandan gensoru âçıîmâsih^ 
dair, Kırşehir Milletvekili Osman Bölük-
başı ile birlikte verdikleri, "önerge "münâ- ~ 
sebetiyle sözleri 148,151,152,155,156,İ57,lp8, 

1^8,Î8&,İ9;5,İ97 
Şefik Türkdoğan (Siird) - İSİ sayijı 

karârın 1 numaralı bendinde (ve enişali ; 

idarelerin) tâbirinin yorumu münasebetiyle 300 

{Aziz jÜras (Mardin) - Güney - Doğu 
oyasının sulama projesi ile İskenderun -

u 
İran yolu ve Gurs hidro elektrik santrali 
inşâatı hakkındaki sorusu münâsebetiyle 341 

Hasan'Üçöz (Vozgad) - Kırşehir Mil
letvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Mil
letvekili Kemal -Türkoğlu'nun,\ Kore'ye 

ü 
gönderilen Savaş Birliği hakkında Baş
bakandan gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 389̂  

Zühtü Hilmi Velibeşe (Ekonomi ve Ti
caret Bakanı) - Çorum Milletvekili Ahmet 
başıbüyük'ün Sümerbank Fabrikalarında 
imâl olunan pamuklu mensucat ve iplik 
ile bâzı cins sacların satış şekli ve fiyat
ları hakkındaki sorusuna cevabı 

— Ordu Milletvekili .Feyzi Boztepe'nin, 
Macaristan'dan satınalman. buğday, Di
yarbakır'dan mubayaa- olunan yağ ve Is-

103 

tanbul balıkçılarına ağ ipliği için açılan 
kredi hakkındaki sorusuna cevabi . 246,251 

. — O r d u Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 
Zirai kalkınma, ziraat motorlu vasıtaların
da kullanılan akaryakıt fiyatları, yol iş
leri, memleket iktisadi durumu ve Ordu'da 
yetişen patates mahsulü hakkındaki sorusu
na cevabı V ' ' . ' . . ' 96 
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— Tokad Milletvekili Mustafa özdemir'-
in pamuklu mensucat -fiyatlarındaki artış 
sebeplerine, Sümerbank'ıh ithal ettiği mal

larla kendi mamullerini ne suretle, satışa 
arzettiğine ve pamuklu mensucat ithaline 
konulan tahditlere dair sorusuna cevabı 

Sayfa 

252 

Ce'âl Yardımcı (Ağrı) ... Bingöl Millet
vekilliklerine seçilen Feridun Fikri Dü
şünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun se
çim tutanakları hakkında Tutanakları in
celeme Komisyonu raporu münasebetiyle 317, 

321 
— Birleşmiş Milletler emrine verilmek 

üzere askerî birlikler halinde yabancı ül
kelere gönderilecek ordu mensuplarının 
aylık ye, ücretleri ile çeşitli istihkakları ve 
Trirliğin şair masrafları hakkındaki Kanun . 
münasebetiyle 70,73 

— Hukuk Fakültesi öğrencilerinden 
Yusuf Yılmaz Yavuz hakkında Dilekçe 
Komisyonu kararı münasebetiyle 22,23 

—• Malatya Milletvekili İsmet İnönü ' 
nün, dış politika ile memleketin siyasi ve -
askerî meseleleri hakkında. Başbakanlık
tan gensoru açılmasına daiıv önergesi mü
nasebetiyle 3,4 

Necdet Yılmaz (Bursa) - Göçmenler 
menfaatine bir keşide tertibi için Piyango 

350 

165 

13 

İdaresine yetki verilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 

—• Kırşehir Milletvekili Osman Bölük-
başı ve Mardin Milletvekili .Kemal Türk-
oğlu'nun, Kore'ye gönderilen savaş birliği 
hakkında Başbakandan gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 

Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) - Hukuk Fa
kültesi öğrencilerinden Yusuf Yılmaz Ya
vuz hakkında Dilekçe Komisyonu kararı 
münasebetiyle 

— Kırşehir Milletvekili Osman Bölük-
bâşı ve Mardin Milletvekili Kemal Türk-
oğlu'nun, Kore'ye gönderilen savaş birliği 
hakkında Başbakandan gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 147,148,162,197 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak) - Bin
göl Milletvekilliklerine seçilen -Feridun 
Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğ
lu'nun, seçim tutanakları hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu müna
sebetiyle ' 307,310,312,322,323,324 

Kemal Zeytinoğlu (Bayındırhls Baka
nı) - Mardin Milletvekili Aziz TJraş'm Gü
ney -. Doğu ovasının sulama projesi ile 

İskenderun - İran yolu ve Gurs Hidrolik 
santrali inşaatı hakkındaki sorusuna ce
v a b ı , 340,341 

»m<i 

I 


