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Sayfe
1. — Kayseri Milletvekili Suad Hayri
Ürküblü'nün Avrupa îstişari Meclisi iç-

Sayf*

timama iştirak eden Türk Heyeti Başka
nı sıfatiyle demeci
162:167

KANUNLAR
No.
Sayfa
5693 — «1949.* 1960 devresi için Avrupa
memleketleri arsamda ödeme ve Takasr A»laşmas*»aı değiştiren ek Pr.otakalün onanması hakkında Kanun 14:15,
15,16,17:20
5694 — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğünün 1950
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
4,57:
59,61,62,72:75,81,86,98,116:119
5695 -«. Ceaa Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 20Û ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun
3,142:
: 143,145:146
5696 — Göçmenler menfaatine bir keşi
de tertibi için Millî Piyango İdare
sine yetki verilmesi hakkında Kanun 15,
131,143,146,155:158
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
5697
jle Milletlerarası İmar ye Kalkınma
Bankası temsilcileri arasında akdolunan Garanti Anlaşmasının onanma
sı hakkında Kanun
57,124,
167:180,181,182:187
«Göçmen ve Mültecilere Türkiye
569&
Yardım Birliği» ne yapılacak nakdi
bağışların Gelir ve KuFumlar vergi
leri matrahlarından indirilmesi hak
kında Kanun
80,161,
1»2:193^Q6,206,2Q9^18:221
Meşhut Suçların Mühakem* Usulü
569»
hakkındaki k&avmun M » a a d d ç k r i -

nin kaldırılmasına dair Kanun

4,146:
151,214
5700 — Gümrük Muhafaza Genel Komutan
lığı emrindeki deniz teşkilâtının askerleştmlmesi hakkındaki kanunun 3
ncü maddesinin değiştirilmesine dair
Kanun
25,151:152,215
5701 — Lübnan'ın frank sahasından çıka
rılması maksadiyle Türkiye ile Fransa
arasında teati olunan mektupların
onanması hakkında Kanun
124,180,249,
253,254,262:265
5702 — Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaş
masının 5 nci maddesinin değiştiril
mesi için mektup teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onanması hakkında
Kanun
124,180:181,249:250,253,
254,266:269
5703 — Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme
Anlaşmaları ile Ek Protokolün yürür
lük sürelerinin uzatılması hususunda
teati olunan mektupların onanması
hakkında Kanun
124,181,250,253,
254,270:273
5704 — Adliye Harç Tarifesi hakkındaki
2503 sayılı Kanunun 98 nci ve 99 ncu
maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun
191,250554,346:347
5705 — Çeşitli kanunlarda mevcut çoeuk
zammiyle ilgili hükümlerde değişik
lik yapılması hakkında Kanun
226,287,
348:349
5706 — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ödeme

No.

Sayfa

Anlaşması süresinin
uzatılmasına
dair teati edilen mektupların onan
ması hakkında Kanun
161,215,344,349,
349,351:354
5707 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
İsrail Devleti Hükümeti arasında
imzalanan Modüs vivendi ile Ticaret
ve ödeme Anlaşmalarının onanması
hakkında Kanun 161,215:216,344:345,349,
349,355:358
5708 — Türkiye iie Almanya'daki Amerika
Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransa îşgal Bölgeleri Askerî
Hükümetleri arasındaki ödeme An
laşmasına bâzı tediyelerin ilâvesine
dair olan mektupların onanması
hakkında Kanun
161,216,345,349,350,
359:362
5709 — Türkiye - Belçika ödece Anlaşma
sının 9 ncu maddesinin değiştirilmesi

No.

Sayfa
için Belçika Elçiliği ile teati olunan
mektupların
onanması
hakkında
Kanun
161,216.217,345,349,350,363:366

5710 — Damga Resmi Kanununun 32 nci
maddesine 3478 sayılı Kanunla ekle
nen 62 nci numaranın kaldırılmasına
ve 3765 sayılı Kanunla eklenen 79 ncu
numaranın değiştirilmesine dair Ka
nun
191,250,345:346,349,350,367:370
5711 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Yunanistan Hükümeti arasında münakit Veteriner Sözleşmesinde değişik
lik yapılması için teati edilen mektup
ların onanması hakkında Kanun
226,286,
347:348,349,350,371:374
5712 — Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1945 tak
vim yılı bilançosunun onanması hak
kında Kanun
278,381,386,394,440:443

KARARLAE
1706 — Sivas Milletvekili ibrahim Duy
gun'un Milletvekilliği dokunulmazlığı
hakkında
4,59
1707 — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'm Milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında
4,59
1708 — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm Milletvekilliği dokunulmazlığı

(hakkında
4,60
1709 — Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal
Alçılı'nın Milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında
4,60
1710 —• 431 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisi kararının (1) numaralı ben
dindeki (Ve emsali idarelerin) şümu
lüne Imralı Ceza Evinin de dâhil bu
331,381
lunduğu hakkında

ÖNERGELER
Amasya [İsmet Olgaç]
1. — Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkındaki
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu
maddenin kaldırılmasına dair olan Kanun
teklifinin geri verilmesi hakkında (4/94)
25
Ankara [Talât Vasfı öz]
2. — Süt ve Ürünlerine dair olan Ka
nun teklifinin geri verilmesi hakkında
(4/106) "
447
Antalya [Ahmet Tekelioğlu]
3. — Dilekçe Komisyonunun 22 . X I I .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
211 sayılı 'Kararın Kamutayda görüşülme
ğine dair (4/101)
294

Elâzığ [Mehmet Şevki YazmanJ
4. — Dilekçe Komisyonunun 5.1.1951
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 222-sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesine da
ir (4/103)
Eskişehir [Muhtar Başkurt ve 6 arka
daşı]
5. — Çifteler Çiftliği arazisinin şagilieri adına bedelsiz olarak tapuya bağlan
ması hakkında Kanun teklifi llle Maliye ve
Bütçe Komisyonu raporları ve bu teklifin
geri verilmesi hakkında (4/99)
İstanbul [Senihi
Yürüten]
6. — Bâzı Suç ve Cezaların Affı hak
kındaki Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra

331

227

Sayfa

Sayfa

ilâvesine, dair olan kanun teklifinin geri
verilmesi hakkında (4/107)
469
7. — Nakü vasıtaları hakkında kanun
teklifinin geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair (4/96)
1430.45
Kastamonu [Şükrü Kerimzade]
8. — Tütün ve Müskirattan alınacak
Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı
Kanuna ek kanun teklifinin geri verilme
sine dair (4/97)
192
Kocaeli [Mehmet Yılmaz]
9. — Askerlik Mükellefiyeti Kanununun
5673 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci
maddesine bîr fıkra eklenmesi hakkındaki
kanun teklifinin geri verilmesine dair
(4/98)
279
Mardin [Kemal Türkoğlu]
10. — Milletvekilliği ödenek ve yolluk
larına mütedair olan 756, 1169, 5142 ve
5143 sayılı kanunların kaldırılmasına ve
3050 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun teklifinin
gündeme alınması hakkında (4/95)
81
Ordu [Refet Aksoy]
11. — Genel ve Katma bütçelerle özel
idare ve belediyeler bütçelerininden ve
İktisadi Devlet Teşekküllerinden aylık ve
ücret alan memur ve hizmetlilerin siyasetle
uğraşamıyacaklarına dair olan kanun tek
lifinin geri verilmesi hakkında (4/104) 378:379
Seyhan [Reşad Güçlü]
12. — Dilekçe Komisyonunun 22. X I I .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
194 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/102)
294
Tekirdağ [Yusuf Ziya Tuntaş]
13. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa ek Kanun teklifinin
geri verilmesine dair (4/105)
379

Zonguldak [Fehmi Açıksöz ve Rifat
Sivişoğlu]
14. — Dilekçe Komisyonunun 5.1.1951
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 277
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair (4/100)
278
Bolu eski Milletvekili [İhsan Yalçın ve
iki arkadaşı]
1. — Geçici Dilekçe Komisyonunun
18 . III . 1949 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 1231 sayılı Kararın Kamutayda
görüşülmesine dair (4/12)
331,381
Bursa [Necdet Yilmaz]
2. — Belediye Gelirleri Kanununun
1 nci, 4 ncü ve 5 nci maddelerindeki (Tah
sil ve tahsilat) kelimelerinin yorumlanma
sı hakkında (4/58)
80,130
Çorum [Hasan Ali Vural] ve Kars
[Abbas Çetin]
3. — Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkın
daki 5677 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
Ç bendiyle 3 ncü maddesinin yorumlanma
sına dair (4/70)
3,60:62,86:88
Rize eski Milletvekili [Fuad Sirmen]
4. — Dilekçe Komisyonunun 15 . IV.
1940 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
1159 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/29)
4,88:89
Rizo [İzzet Akçal]
5. — 431 sayılı Kararın (1) numaralı
bendindeki (ve emsal idarelerin) şümu
lüne îmralı Ceza Evinin de dâhil bulu
nup bulunmadığının yorumlanmasına dair
(4/78)
331,381
Trabzon [Salih Esad Alperen]
6. — Dilekçe Komisyonunun 14 . V n .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
102 sayılı Kararın Kamutaya» görüşülme
sine dair (4/71)
161,214,322:325

RAPORLAR
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın> hastane, okul, park, meydan, cadde,
stadyum ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarnm konmaması hakkın
daki kanun teklifine dair (2/14)
331,381:394

2. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ile Rize Miretvekili İzzet Akçal'ın, Adliye Harç Tarifesi Kanununun
98 nci ve 99 ncu maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/44)
191,250554,346:347

Sayfa

Sayfa

3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 200 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/97)
3,
142:143,145^46
4. — Çorum Milletvekili Hasan Ali
Vural ve Kars Milletvekili Abbas Çetin 'in, Bâzı Suç ve Cezaların affı hakkındaki
5677 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (Ç)
bendiyle 3 ncü maddesinin yorumlanma
sına dair önergesi hakkında (4/70)
3,60:62,
86 .-88

5. — 4598 sayılı Kanuntm 50İ9 sayılı
Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin
(B) fıkrasının 3 sayıh bendinin yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi
hakkmda (3/98)
226,287,289,848:349
6. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, Gelir ve Kuramlar vergileri
mükellefleri tarafından (Göçmen ve mül
tecilere Türkiye Yardım Birliği) ne yapı
lacak yardımların vergi matrahına ithal
edilmemesi hakkındaki Kanun
teklifine
dair
(2/115)
161,192:193,206^09,218:221
5. — Hayvan hırsızlığının m e n i hak
7. — Eskişehir Milletvekili Muhtar
kındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü mad
Başkurt ve 6 arkadaşının, Çifteler Çiftliği
desinin yürürlükten kaldırılmasına dair
arazisinin sagilieri adına bedelsiz olarak
kanun tasarısı hakkmda (1/95)
4,131 £41
tapuya
bağlanması hakkındaki Kanun tek
6. — Meşhut Suçların Muhakeme Usulü
lifine dair (2/1) (4/99)
191,227
hakkındaki 3005 sayılı Kanunun 6 ncı ve
8.
—
istanbul
Milletvekili
ihsan
Altınel
13 ncü maddelerinin yürürlükten kaldı
ve 7 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti
rılması hakkındaki kanun tasarısına dair
Emekli Sandığı hakkmdaki 5434 sayılı
(1/97)
4,146:151,214
Kanuna ek Kanun teklifi hakkında
7. — Rize eski Milletvekili Fuad Sâr(2/27)
191:192^36
men 'in, Dilekçe Komisyonunun 15 . IV
9.
—
Mardin
Milletvekili
Kemal
Türk1940 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
oğlu'nun,
Milletvekilliği
ödenek
ve
yolluk
1159 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi hakkmda (4/29)
4,88:89 j larına mütedair olan 756, 1169, 5142 ve
5143 sayılı Kanunların kaldırılmasına ve
BÜTÇE KOMİSYONU BAPOBLARI
I 3050 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin de
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
İhsan Sâbis'in, Büyük Millet Meclisi aza
da (2/16)
192,237:249
sının tahsisat ve harcırahları hakkındaki
1757 sayılı Kanuna ek 3050 sayılı Kanu
1. —- Konya Milletvekili Saffet Gürol'
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair
un, Göçmen Piyangosu tertibi hakkındaki
Kanun teklifi hakkmda (2/11) 191,236:237,261
Kanun teklifine dair (2/36)
15,131,143,146,
2. — Bahkesir Milletvekili Müfit Erku155:158
yumcu ile Rize Milletvekili izzet Akçal'DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
ın, Adliye Harç Tarifesi Kanununun 98
1. — Çanakkale
Milletvekili
Ömer
nci ve 99 ncu maddelerinin' değiştirilme
Mart'm,
Bozcaada
ve
İmroz
Nfthiye&erinin
si hakkındaki Kamm teklifine dair (2/44) 191,
Mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayıb
250:254,346:347
Kanunun
14 ncü maddesinin değiştirilme
3. — Damga Resmi Kanununun 32 net
sine
dair
Kanun
teklifi hakkmda (2/40) 447,488
maddesine 3765 sayılı Kanunun 5 nci mad
2. — Lübnan'm Frank sahasından çıka
desiyle eklenen 79 ncu numaranın değiş
rılması
maksadiyle Türkiye ile Fransa ara
tirilmesi hakkındaki Kanun tasarısına
sında
teati
ohanan mektupların onanman
dair (1/73)
191,250,345:346,349,350,367:370
hakkındaki Kannn tasarısına dair (1/5S)
124,
4. — Devlet Demiryolları ve Liman
180,24^253^54,261^62:265
ları İşletme Genel Müdürlüğü Î95Ö yıh
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkını
3. — Türkiye Ctrmfcarîyeti Htkftmelâ
daki Kanun tasarısına dair (1/105)
4,57:59*,
ile Almanya *dafci Amerika MMeşOs. Dev
61,62,72:75,81,86,98,116:11» ] letleri, Birleşik Kırallık, Fransa işgal Böi~

Sayfa I

Sayfa

iki arkadaşının, Geçici Dilekçe . Komisyo
gelfri Askerî Hükiunetieri arasındaki öde
nunun 18 . I I I . 1949 tarihli Haftalık Ka
me Anlaşmasına bâzı cari tediyelerin ilâve
rar Cetvelindeki 1231 sayılı Kararın Ka
sine dair olan mektupların onanması hak
mutayda görüşülmesine dair önergesi hak
kındaki Kaaun tasarısına dair (1/64) 161,216,
kında (4/12)
331,381
345,349,350,350,359:362
4. — Türkiye üe Belçika * Lüksemburg
2. — Rize eski Milletvekili Foad 8irEkonomik Birliği arasındaki Ödeme Anlaş
men 'in, Dilekçe Komisyonunun 15 . IV..',.
ması süresinin uzatılmasına dair olan mek
1940 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
tupların onanma** hakkındaki Kanun tasa1159 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
nsına dair (1/65) 161,215,344,349^49,350,351:354 mesine dair önergesi hakkında '(4/29)
4,88-8f)
5. — Türkiye - Belçika ödeme Anlaş3. — Trabzon Milletvekili Salih Esad
mmmm 9 ncu maddesinin değiştirilmesi
Alperen'in, Dilekçe Komisyonunun 14 .
için teati olunan mektupların onanması
VII . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/66) 161,
lindeki 102 sayılı Kararın Kamutayda gö
216517,345,349,350,363:366
rüşülmesine dair önergesi hakkında (4/71) 161,
6. — Türkiye - Finlandiya Ödeme An
214,322:325
laşmasının 5 nci maddesinin değiştirilmesi
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU RAPORU
için mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaş
1. —Gümrük Muhafaza Genel Komu
manın onanması hakkndaki Kanun tasarı|
tanlığı emrindeki deniz teşküâtmın asker*
sına dair (1/67)
124,180:181,249:250,253,254,
leştiritmesi hakkındaki 3015 sayılı Kanu
261,266:269
nun
3 ncü maddesinin değiştirihıaesiîie da
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ir
Kanun
tasarısı hakkında (1/75)
25,151:152
ile İsrail Devleti Hükümeti arasında im
215
zalanan Mödü» vivemli ile Ticaret ve öde*
me anlaşmalarının onanırfam hakkındaki
İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
Kanun tasarısına dair (1/68)
161,215:216,
1. —• Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı '344:345,349,349,350,355:358
mn hastane, okul, park, meydan, cadde,
8. — Türkiye - İsveç Ticaret re öde
stadyum ve emsali müessese ve yapılara
me Anlaşmaları ile 14 Mayıs 1940 tarihli ek
yaşlan kişi adlar mm konmaması hakkın
Protokolün yürürlük sürelerinin Uzatılma
daki Kanun teklifine dair (2/14)
331,381:394
sı hakkında yapılan Anlaşmanın onanma»
2. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı YırhakfeB*daki Kanan tasarısına dair (1/50) 124,
calı ve 8 arkadaşının, Belediye Gelirleri
181,250,253,254,261,270:273
Kanununun 9 ncu maddesinin birinci fıfc9. — Türkiye Cıatıhnriyeti Hükümeti
rasının değiştirilmesi hakkındaki Kantat
ile Yunanistan Hükümeti arasında Münakit
teklifine dair (2/64)
3,8^96
Vetermer Sözleşmesinde değişikJJk yapıl
3. — Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz 'ması hakkmda teati ohraan mektuptan
m, Belediye Gelirleri Kanununun 1nci*
onanmasaiA dair 'Kanun tasarısı hakkında
4 ncü ve 5 nci maddelerindeki (Tahsil ve
(1/104)
226,286,347 5348,349,350,350,371:374
tahsilat) ke&neievnın yorumlanmam kakkındaki Snergesiııe dair (4/58)
80,030
i. — 7 Eylıtt 1949 tarihinde imzalanan
4. — Çanakkale Mflletveküi
örn*
(1S4ÎJ;- 1950 Devresi için Avrupa memle
Mart'm, Boecaada ve l m r « naüyelerininketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşma
mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı
sı) nı değiştiren 22 Nisan 195$ tarihli ek
Kanunun 14 ncü maddesinin değiştirilme*
Protokolün onanmasr hakkındaki Kanun
sine dair Kanun teklifi hakkında (2/40) 447,488
tasarısına dair (1/26)
14:15,15:16,16,1750
5. — Rize eski Milletvekili Fuad Sirmen'in,
Dilekçe Komisyonunun 15.IY.194Ö
DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI
J,, —poâu Milletvekili İhsan Yalçın ve,
I tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1159

Sayfa
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair önergesi hakkında (4/29)
4,88:89
MALÎYE KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Bursa Milletvekili Necdet Yıl
maz'm, Belediye Gelirleri Kanununun 1
nci 4 neü ve 5 nci maddelerindeki (Tahsil
ve tahsilat) kelimelerinin yorumlanması
hakkındaki önergesine dair (4/58)
80,130
2. — Damga Resmi Kanununun 32 nci
maddesine 3765 sayılı Kanunun 5 nci mad
desiyle eklenen 79 ncu numaranın değişti
rilmesi hakkındaki Kanun tasarıs:na dair
(1/73)
191,250,345:346,349,350,367 :370
3. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, Gelir ve Kurumlar vergileri
mükellefleri tarafından (Göçmen ve mül
tecilere Türkiye Yardım Birliği) ne yapı
lacak yardımların vergi matrahına ithal
edilmesi hakkındaki Kanun teklifine dair
(2/115)
161,192:193,206,209,218:221
4. — Eskişehir Milletvekili
Muhtar
Başkurt ve 6 arkadaşının, Çifteler Çiftliği
arazisinin şagilleri adına bedelsiz olarak
tapuya bağlanması hakkındaki Kanun tek
lifine dair (2/1) (4/99)
191 227
5. — İstanbul Milletvekili İhsan Altmel ve 7 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı
Kanuna ek Kanun teklifi hakkında (2/27) 191:
192,236
1. — Konya Milletvekili Saffet Gürol'
un, Göçmen Piyangosu tertibi hakkındaki
Kanun teklifine dair (2/36)
15,131,143,
146,155:158
MECLİS HESAPLARINI İNCELEME KOMİS
YONU RAPORLARI
1. — T ü r k i y e Büyük Millet Meclisi
1950 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos ay
l a n hesabı hakkında (5/27)
25,114
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
1950 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ayları he
sabı hakkında (5/28)
161,214
1. — Büyük Millet Meclisi Cumhurbaş
kanlığı ve Sayıştay 1949 yılı Kesinhesapları hakkında (5/26)
214

Say£a
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Çanakkale Milletvekili
ömeı*
Mart'in, Bozcaade ve İmroz nahiyelerinin
mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı
Kanunun 14 neü maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun teklifi hakkında (2/40) 447,488
2. — Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'nun, Maarif Teşkilât:na
dair olan 789 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki Kanun teklifine dair (2/61)
378,453:
465,469:488
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri
Düşünsel'in,
Gedikli Erbaş Kanununa
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun
teklifi hakkında (2/74)
69
2. — Gümrük Muhafaza Genel Komutan
lığı emrindeki deniz teşkilâtının askerleştirilmesi hakkındaki 3015 sayılı Kanunun
3 neü maddesinin değiştirilmesine dair
Kamın tasarısı hakkında (1/75) 25,151 :152,215
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU
RAPORU
1. — Radyoloji, radyum ve elektrikle
tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri
hakkındaki 3153 sayılı Kanunun. 7 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir
madde eklenmesine dair Kanun tasarısı
hakkında (1/102)
278,325,342:344

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARI
1. — 1945 yılı Millî Korunma bilanço
sunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez
keresine dair (3/44)
278,381,386,394,
439,440:443
2. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın,
431 sayılı Kararın (1) numaralı bendinde
ki (ve emsali idarelerin) şümulüne Imralı
Ceza Evinin de dâhil bulunup bulunmadı
ğının yorumlanmasına dair önergesi hak
kında (4/78)
331,381'
TARIM KOMİSYONU RAPORU
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Yunanistan Hükümeti arasında münakit Veteriner Sözleşmesinde değişiklik
yapılması hakkında teati olunan mektup
ların onanmasına dair Kanun tasarısı hak-
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Sayfa]
(1949
-1950
Devresi
için
Avrupa
memleket
kında (1/104)
226,236,347:348,349,350,
leri arasında ödeme ve Takas Anlaşması) m
350,371:374
değiştiren 22 Nisan 195p tarihli ek Protoko
TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI
lün onanması hakkındaki kanun tasarısına
1. — Lübnan'ın F r a n k sahasından çıka. dair (1/26)
14:15,15:16,16,17:20
rılması maksadiyle Türkiye ile Fransa ara
TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU
sında teati olunan mektupların onanması
RAPORLARI
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/59)
124,
180,249,253,254,261,262:265
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Almanya'daki Amerika, Birleşik Dev
letleri, Birleşik Kırallık, Fransa İşgal Böl
geleri Askerî Hükümetleri arasındaki öde
me Anlaşmasına bâzı cari tediyelerin ilâ
vesine dair olan mektupların onanması
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/64) 161,
216,345,349,350,350,359:362
3. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme An
laşması süresinin uzatılmasına dair olan
mektupların onanması hakkındaki Kanun
tasarısına dair (1/65)
161,215,344,349,349.350,
351:354
4. — Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 9 ncu maddesinin değiştirilmesi
için teati olunan mektupların onanması
hakkındaki Kanun tasarısına dair d / 6 6 ) 161.
216:217,345.349.350.363:366
5. — Türkiye - Finlandiya Ödeme An
laşmasının 5 nci maddesinin değiştirilmesi
için mektup teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın onanması hakkındaki Kanun ta
sarısına dair (1/67)
124,180:181.249:250.253,
254.261,266:269
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İsrail Devleti Hükümeti arasında imza
lanan Modüs vivendi ile Ticaret ve ödeme
Anlaşmalarının onanması hakkındaki Ka
nun tasarısına dair (1/68) 161,215:216.344:345,
349,349.350,355:358
7. — Türkiye - isveç Ticaret ve ödeme
Anlaşması ile 14 Mavıs 1949 tarihli ek
Protokolün yürürlük sürelerinin uzatılması
hakkında yapılan Anlaşmanın onanması
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/50)
124,
181,250,253,254,261,270:273
1, — 7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan

1. — Erzincan Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkında (5/20)
191,236
2. — Hatay Milletvekillerinin seçim
tutanakları hakkında (5/21)
4,98:114
3. — Hatay Milletvekilliğine seçilen Ab
dullah Cilli'nin, seçim tutanağı hakkın
daki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
keresine dair (3/25)
: 4,114
GEÇİCİ KOMİSYON RAPORLARI
1. — Bursa Milletvekili Necdet Yıl
maz'm, Belediye Gelirleri Kanununun 1 nci,
4 ncü ve 5 nci maddelerindeki (Tahsil ve
tahsilat) kelimelerinin yorumlanması hak
kındaki önergesine dair (4/58)
80,130
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
I
ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban^
I
kası arasında akdedilmiş olan Garanti An
laşmasının onanması hakkındaki kanun tasarısına dair (1/112)
124,167:180,181,182:183,
184:187
KARMA KOMİSYON RAPORLARI
[Adalet - Anayasa]
1. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'm milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez-.
keresine dair (3/86)
4,59
2. — Sivas Milletvekili ibrahim Duy
gun'un milletvekilliği dokunulmazlığının
| kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resine dair (3/88)
4,59
3. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
4,60
| resine dair (3/89)
4. — Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal
Alçılı 'nın milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
4,60
I keresine dair (3/100)

SAYIN MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER
Sayla
bin
1. — Sayın üyelerden bâzılarına « i n
verilmesi (3/131)
278:279
Milletvekilliği dokunulmazlığı
1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım
önen'in
milletvekilliği
dotamulmazlığı
(3/135)
330
2. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer
Âli Mühto'nun, milletvekilliği dokunulmaz
lığı (3/136)
330
3. —. Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tal'ın,
milletvekilliği
dokunulmazlığı
(3/İ37)
330:331
4. — Maraş Mileltvekili Ahmet Bozdağ'ın milletvekilliği dokunulmazlığı (3/86)
4,59
5. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim
İnoedayı'nın milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/138)
331
6. — Sivas Milletvekili İbrahim Duy
gun'un
milletvekilliği
dokunulmazlığı
(3/88)
4,59
<• 7. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
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can'in milletvekilliği dokunulmazlığı (3/89) 4,60
8. — Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal
Alçılı'nın milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/100)
4,60
ödenek
L — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Kırklareli Milletvekili Mah
mut Erbil'in ödeneği (3/132)

279

Seçimler
1. — Başkanvekilı seçimi
167,181
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilmiş olan Garanti An
laşmasının onanması hakkındaki Kanun
tasarısı için geçici bir komisyon kurulması 57
Seçim tutanakları
1. — Erzincan Milletvekillerinin seçim
tutanakları (5/20)
191,236
2. — Hatay Milletvekillerinin seçim tu
tanakları (5/21)
4,98:114
3. — Hatay Milletvekilliğine seçilen
Abdullah Çilli'nin, seçim tutanağı (3/25) 4,114

JLAR
SORULAR
I mini mümkün olmıyan ithal malları ile
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından
buğday istihsalimize, akaryakıt ve müna
1. — Yozgad Milletvekili Avni Doğan'kale vasıtaları yedek aksamına dair soru
m, eski Cumhurbaşkanı Malatya Milletve
suna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü
kili ismet İnönü'nün deprem dolayısiyle
Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/167)
161,
Erzincan'a vç İkinci Dünya Harbi sırasın
|
236,286,317,331:325
da da Kahire'ye yaptığı seyahatlerde har
I
3. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm,
cırah aldığına dair olan iddiaların mahiye
resmî
ilânlar hakkında tatbik edilen usule
tinin açıklanması hakkındaki Meclis Baş
ve bu hususta verilen paralara dair sözlü
kanlığından olan sorusuna İdareci Üye İh
sorusu (6/200)
468
san Şerif özgen'in sözlü cevabı (6/162)
123,
4. — Konya Milletvekili Abdürrahman
213,310:317
Fahri Ağaoğlu'nun, Bakanlıklarla Devlete
Başbakanlıktan
ait daire ve müesseseler teftiş kadrolarmın
1. —Amasya Milletvekili Kemal Eren'Başbakanlığa bağlanması hakkında ne dü
in, Turhal Şeker Fabrikasının tevsii husu
şünüldüğüne
dair olan yazılı sorusu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu
(6/184)
830
(6/148)
24,124,203:206
5. — Konya Milletvekili Abdürrahman
2. —- Eskişehir Milletvekili Muhtar Baş
Fahri Ağaoğlu'nun, bir İngiliz gazetesi
kurt'un Amerika Birleşik Devletleri Harb
tarafından yazıldığı bildirilen makale
Ekonomisi hazırlıklarının memleketimiz
hakkındaki yazılı sorusu (6/189)
330
ekonomik hayatı üzerinde yapacağı tesir
6. — Konya Milletvekili Abdürrahman
lere, karaborsacılığa ve harb halinde teI Fahri Ağaoğlu'nun, muhacirlerin iskânı
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için teşkili clüşünülfoı hakanlığın, muhacir
kabul ^e &kân işlerini me saınetle idare
e d e c i m e Tceıbıı-işinr bir ıpmgBama, bağlanıp
:bagianmıyacağma tteir ahtn yazılı ssorusu
(6/155)
80
7 . — :Kooya Milletvekili Abdürrahman
F a l m A|şaoğhı?ııım, Yakmt Otel ve Kaplı
caları İstetmesinin yabancı bir firmaya
devri hakkındaki söylentilere ve Buısa'da
yapılmakta olan hastaneye dair olan yazılı
sorusu 05/188)
330
8. — Seyhan Tfrilletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, memurların tasfiyeye tâbi tutu
lacağı, Gelir Yergisinin 1951 yılında me
murlara tatbik edîlmiyeceği, Ankara me
murlarına verilen mesken tazminatiyle yük
sek rakımlı yerlerde oturan memurlara
verilmekte olan mahrukat bedeli hakkın
daki söylentilere ve Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madde
sinin B fıkrasının tatbik suretine dair sözlü
sorusu (B/201)
468
'9. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, Türk - Fransız Komitesinin Louvre
Salonunda tertiplediği Konferansta cere
yan ettiği bildirilen hâdiselere dair olan
sorusuna Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün sözlü cevâbı (6/161)
123,213,227:230
10. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, 14 Mayıstan evvel ve sonra yur
dumuza gelen göçmenlerin sayısı ile nere
lerde iskân edildiklerine ve bir an evvel
müstahsil hâle getirilmeleri için almması
düşünülen tedbirlere dair olan sorusuna
Tarım Bakanı Nihat îyriboz 'un sözlü cevabı
(6/163)
123,213,230:235
11. — Trabzon ^Milletvekili Salih Esad
Alperen'in, Bahriye Müzesine tahsis edi
len İstanbul Dölmâbâhçe Camii hakkındaki
sözlü sorusuna Vakıf lar Genel Müdür İTardımcısı Orhan Çapçı'nın sözlü cevabı
(6/168)
131,236,335:337
12. — Yozgad Milletvekili Avni Dogan'm, eski Cumhurbaşkanı Malatya Millet
vekili Jismet itnönü J nün deprem dolayısiyle
Erzincan'a .ve İkinoi Bünya. Harbi sırasın
da tia Kahire fye. yaptığı seyahatlerde iıarcirah aldığına dair idan iddiaların mahi
yetinin ayaklanması hakkındaki sorusuna

Sayfa
Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Devlet Ba
kanı ve Başbakan yardımcısı Samet Ağaoğlu ^\îe Ekonomi -ve Ticaret Bakanı -Zühtü
Hilmi Velifeeşe 'nin sözlü cevapları (6/162) 123,
213,310:317
1 3 . — .Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, bir kısım Devlet memurların
dan bâzı müesseselerde ek vazife alarak
ayrı ayrı ücret veya maaş alanlar hak
kında Hükümetin ne düşündüğüne dair
olan sorusuna Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü ^cevabı (6/160)
123,193:196
1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım
önen'in, Cumhuriyetin ilânmdan 1949 se
nesi nihayetine kadar memurların ikâmet
leri için Hükümet, mahallî idareler ve be
lediyeler tarafından ne kadar mesken yap
tırıldığına ve bunlarda demirbaş eşyaları
na sarf olunan paralara, tahsilat ve vergi
nispetlerine ve bu binalardan kacmın kim
lerin ikametlerine tahsis olunduğuna dair
sözlü sorusu (6/112)
41-85.301,331^79
2. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, Urfa Milletvekili Hasan Ora1 'a
ait olup Diyarbakır'da ele geçen silâh
lar hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı
Rükneddin Nasuhioğlu'nun söz1^ cevabı
(6/107)
Î81:85
3. _ Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, umumi ve katma bütçelerle İktisadi
Devlet Teşekküllerinden maaş, ücret ve
yevmiye alarak çalışanlardan aynı mües
sese ve teşekküllerde başka nam ile hiz
met kabul eden1 erin mevcut olup olmadı
ğına dair olan sorusuna Maliye Bakanı Ha
san Polatkan'm sözlü cevabı (6/121)
193:196
4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, memurların tasfiyeye tâbi tutu
lacağı, Gelir Vergisinin 1951 yalında me
murlara tatbik edilmiyeceği, Ankara me
murlarına verilen mesken tazminatı ile
yüksek .rakımlı yerlerde oturan memurla
ra -verilmekte olan mahrukat bedeli hak
kındaki söylentilere ve Emekli Kanunu
nun 39 ncu maddesinin B fıkrasının tat
bik suretine dair sözlü sorusu (6/139)
14,49
5. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın, Erzincan'da vukuagelen deprem.
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dolayısiyle yapman yardımlarla Avustur
ya'dan alman kurma evlerin bugünkü fi
yatları hakkında olan sorusuna Bayındırlık
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/80)
4:10
6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in memlekette her gün
biraz daha artan işsizlik hakkında o1 an so
rusuna Çalşma Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü cevabı (6/96)
26:33
7. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin
Balık'm, Zonguldak Limanı hakkında söz
lü sorusu (6/88)
294:301
Adalet Bakanlığından
1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Ekinci'nin, Mustafa Muğlalı'mn kaç gün
mevkuf kaldığına, şimdiye kadar mahkûm
lardan kaç kişinin sıhhat raporuna dayanı
larak serbest bırakıldığına ve Mustafa
Muğlalı 'mn ikinci bir muayeneye tâbi tu
tulmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair sözlü sorusir (6/181)
329,448
2. —• Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, iller memurları ile
hizmetlilerinden Adalet Bakanlığı merkez
kadrosunda çalıştın'ani ar varsa bunların
miktar, aylık ve ücretleri ile nerelerde
çalıştırılmakta oldukları hakkındaki soru
suna Adalet Bakanı Halil Özyörük'ün ya
zılı cevabı (6/151)
79,287:289
3. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, kadro aylıkları 90 li
ra veya daha az olan yargıç, savcı ve mü
fettişlerle bu sınıflardan olan memurların
sayısına, kadro aylık ve miktarlarına, 10
seno içindeki terfi ve kadro durumlarına
dair olan yazılı sorusu (6/185)

330

4. — Tokad Milletvekili Halûk ökeren 'in, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usu
lü. Kanunlarının ihtiyacımıza daha uygun
bh- şekilde yeniden tedvininin düşünülüp
düşünülmediğine dair olan sözlü sorusu
(6/182)
329,448
1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Ekinci'nin, Mustafa Muğlalı'mn kaç gün
mevkuf kaldığına, şimdiye kadar mah
kûmlardan kaç kişinin sıhhat raporuna
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dayanarak serbest bırakıldığına ve Mus
tafa MuğlaVnm ikinci bir muayeneye tâ
bi tutulmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sözlü sorusu (6/142)
14,52:53
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından harice çıkarılan zahireye ait tah
kikat dosyaları hakkında yapılan muame
le neticesine dair sözlü sorusu (6/138) 13:14,49
Bayındırlık Bakanlığından
1. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'mn, Horasan'a kadar varan dekovil hat
tının Karaköse'ye kadar uzatılması, Ağrı'
nın Garpla irtibatını temin için Tahir
Geçidinin ıslahı ve Aladağ Yaylasından
Doğu Bayazit'e kadar getirilip halen met
ruk bir vaziyette bulunan su arkının yeni
den açılması hakkında ne düşünüldüğüne
dair sözlü sorusu (6/164)
160,235,282
2. — Erzurum Milletvekili Bahadır
Dülger'in, Amt - Kabir inşaatı hakkında
ki sorusuna Bayındırlık Bakam Kemal
Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/159) 123,210:
213
3. —• Konva Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan bü
tün Devlet daire ve müesseselerinin, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin ve sermaye
sinin bir kısmı Devlete ait şirketlerin 1950
mali yılı içinde ödedikleri ve ödiyecek'eri
kira bedellerinin miktarı ile bu daire ve
müesseselerin Devlete ait binalarda toplan
masının mümkün olup olmadığı hakkında
ki yazılı sorusu (6/153)
80
1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm,
Güney - Doğu ovasının sulama projesi ile
iskenderun - îran yola ve Gurs Hidroelek
trik Santrali inşa ati hakkındaki sorusuna
ibişleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun
sözlü cevabı (6/123)
11:1H
Çalışma Bakanlığından
•1. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan büı tün Devlet daire ve müesseselerinin, îktil sadi Devlet Teşekküllerinin ve sermayesi-
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| düşünülmediğine dair sorusuna Ekonomi
nin bir kısmı Devlete ait şirketlerin 1950
i ve Ticaret Bakam Zühtü Hilmi Velibeşe'malî yılı içinde ödedikleri ve ö diyecekleri
nin sözlü cevabı (6/172)
226,322,339:341
kira bedellerinin miktarı ile bu daire ve
I
3. — Konya Milletvekili Abdürrahman
müesseselerin Devlete ait binalarda top
I Fahri Ağaoğlu'nun millî gelirimizin son
lanmasının mümkün olup olmadığı hakkın
daki yazılı sorusu (6/153)
80 I beş senelik vasatisi ile ticari, zirai ve sınai
gelirlerimizin katî ve tahminî miktarı ve
2. — Zonguldak Milletvekili AbdürrahI
millî
ekonomimizin kurulması ve inkişafı
man Boyacıgiller'in, Zonguldak, Karabük,
i
için
dünya
üzerindeki mevkiimize göre alın
Filyos'ta kömür işletmelerinde çalışmakta
ması
gereken
tedbirler hakkındaki yazılı
olan maden amelelerinin çeşitli yönlerden
sorusu
(6/150)
79
bugünkü durumları ile grev hakkı, îşçi
4. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Bulma Kurumları, Amele Birliğinin bugün
Fahri
Ağaoğlu'nun, Toprak Mahsulleri ve
kü çalışma ve muhasebe sistemi, işçi ve iş
Petrol
Ofislerinde çalışan işçi ve memurla
verme sendikaları işçi ücretleri, işsizlik,
rın
sayısı
ile almakta oldukları aylık ve üc
işçi ve ihtiyarlık sigortaları hakkında ne
retlere ve bu ofislerin son beş senelik gelir
düşünüldüğüne dair (6/173)
226,322,341:342
ve gider vaziyetleriyle ilga edilmeleri ha
Devlet Bakanlığından
linde ne düşünüldüğüne dair olan yazılı
1. — Zonguldak Milletvekili Abdür
sorusu (6/178)
278
rahman Boyacıgiller'in, Tarım aletleri
5. — Konya Milletvekili Abdürrahman
fabrikaları ve orman sanayii kurulması
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye
için ne gibi tedbirler alındığına dair Dev
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan bü
let Bakanlığı ile Tarım ve işletme Bakan
tün Devlet daire ve müesseselerinin, iktisa
lıklarından olan sorusuna Tarım Bakanı
di Devlet Teşekküllerinin ve sermayesinin
Nihat îyriboz ve işletmeler Bakanı Muhlis
bir kısmı Devlete ait şirketlerin 1950 malî
Ete'nin sözlü cevapları (6/146) 24,124,196:203 yılı içinde ödedikleri ve ödiyecekleri kira
bedellerinin miktarı ile bu daire ve mües
Dışişleri Bakanlığından
seselerin Devlete ait binalarda toplanması
nın
mümkün olup olmadığı hakkındaki ya
1. — Sinob Milletvekili Server Somunzılı sorusu (6/153)
80
cuoğlu'nun, Bulgaristan'dan gelecek olan
6.
—
Tekirdağ
Milletvekili
Yusuf
Ziya
Türk göçmenlerinin sayısı ve yurda gel
Tümtaş'm, 1950 - 1951 yılı kışlık hububat
meleri için konulan müddet ile menkul ve
I
ekimi ve hububat stokumuz hakkındaki
gayrimenkul mallarının tasfiyesi ve bedel
yazılı sorusu (6/197);
447
lerinin Türkiye'ye getirilmesi hakkında
7.
—
Trabzon
Milletvekili'
Mahmut
GoBulgar Hükümetiyle yapılan anlaşma hü
loğlu'nun, su mahsullerimizin bugünkü
kümlerine dair sorusuna Dışişleri Bakanı
durumu
ile bu husustaki mevzuatın kâfi
Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı (6/144) 14,53:56
gelip gelmediği, balıkçıların teşkilâtlanEkonomi ve Ticaret Bakanlığından
I ması balıkçılığımızın inkişafı için ne gibi
I tedbirler alındığı ve Trabzon'da yaptırıl1. — istanbul Milletvekili Füruzan TeI ması düşünülen soğutma ve dondurma tesikil'in, Kliringli memleketlere yapılacak ih
I si ile balık konserve sanayiinin kurulması
racat mukabilinde verilen ithal hakkı müdI hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret
detince ve normal kıymetine göre malı aldı
I Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü
ğından daha ucuza satmış olan ihracatçının
cevabı (6/149)
124:130
ithalâtçıya iade edeceği prime dair olan ya
zılı sorusu (6/169)
161
8. — Trabzon Milletvekili Mahmut
I Goloğlu'nun, su mahsullerimizin bugünkü
2. — Kastamonu Milletvekili Şükrü KeI durumu ile bu husustaki mevzuatın kâfi
rimzade'nin, ihraç edilemiyen 2 000 ton ka
J gelip gelmediği, balıkçılığımızın inkişafı
buklu ceviz hakkında bir tedbir düşünülüp
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için ne gibi tedbirler almdığr ve Tra&zon'da yaptırılması düşünülen soğutma v e
dondurma tesisi ilek balık* konserve* sana4yün in kurulmasına: dâir sözlü sorusu,
(6/149j

ramlarına
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9. — Zonguldak Milletvekili. Abdür
rahman Bûyaeıgiller 'in, Zonguldak, Kara
bük, Filyoa'ta, kömür işletmelerinde, çalış?
makta olan maden, amelelerinin çeşitli
yönlerden bugünkü durumları ile grev
hakkı, İşçi Bulma. Kurumları, Amele Bir
liğinin bugünkü, çalışma ve- muhasebe, sis
temi, işçi ve iş. verme sendikaları işçi üc
retleri, işsizlik, işçi ve ihtiyarlık, sigortala
rı hakkında ne. düşünüldüğüne, dair sözlü
sorusu (6/173)
226,322,341:342.

1. — Erzurum Milletvekili ,Bıfki, Salim
Burçak'm et kombinaları işinde Hüküme
tin ne düşündüğüne ve bu husus için sipa
riş edilen malzemeye dair sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Zühtü: Hilmi Velibeşe'nin yazık cevabı -(,6/131).
115.
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan harice çıkarılan zahireye ait tahkikat
dosyaları hakkında yapılan muamele neti
cesine dair sözlü sorusu (6/138)
13:14y49
3. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, Almanya'ya tütün satmak için
b i r teşebbüse girişilip girişilmediğine, bu yıl
müdahale mubayaası yapılıp yapılmıyacağına, Mısır1 tütün piyasasına.ve Karadeniz
bölgesindeki tütünlerimizin satışına dair
sorusuna Ekonomi ve, Ticaret Bakanı Zühtü
Hilmi Veübeşe'nin yazıh cevabı (6/125) 153:154
Gümrük ve Tekel Bakanlığından
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahrî Ağaoğlu'nun, Tekel İdâresinin me
mur ve işçi sayısı ile almakta oldukları
aylık miktarına, son beş senelik gelir ve gi
derine, nerelerde tütün ziraati yapıldığına,
yıllık tütün istihsalimize, dahilî ticaret ve
istihlâkin inhisar altına alınması sebepleri
nin ne olduğuna ve Tekel İdaresine bağlı
fabrikaların kadrolariyle gelir ve gider du-

dair olaır yazılı

SOKOSH

Şayia
(6/177); 277:
2I&

1. — Trabzon- Milletvekili Mahmut; Gök
oğlu'nun, Almanya'ya* tütün satmak ifin:
bir teşebbüse girişilip girişilmediğine; buıyıt
müdahale mubayaası, yapılıp; yapalmayaBa^.
gına, Mısır tüMih. piyasasına ver Karadeniz
bölgesindeki tüiürüei'inüzin .satışına, dair1'
sorusuna Günisriik ve Tekel Bakanı Nrari
özsan 'm yazılı,cavabı (6/125:)
15&ÎİM.
İçimleri Bakanlığından
1. — Afyon Karahîsar Milletvekili Ahmed Veziroğlü'nun,. Afyon Karahisar îlîne
bağlı ilçelerin hangilerinde, imar plânı ve
parselasyon haritası yapılıp, hangilerinde
yapılmadığına dair* olan yaeık sorusu
(6/190)
446
2. — Çamım Milletvekili Baha; Kol
daş'in, Bolis ve jandarma kuvvetlerinin ı
motorlu vasıtalarla teçhizi; jandarma! kara
kol komutanlarının, bilgilerinin artırılmaaı,
terfie hak kazanan, polis .memurlarının du*rumu ve. muamele sınıf inda bulunan. me
murların üniformalı kısamla. birleştirilmesi
hakkında ne düşünüldüğüne dair olan
sözlü sorusu (6/193)
446
3. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, İller Bankasının durumu hakkın
daki sözlü sorusu (6/192)
446
4. — Konya. Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, İller Bankasının ser
mayesi ile ödenmiş sermayesine, memur ve
işçi sayısına, maaş ve, ücretlerinin miktarına.
ve son beş senelik gelir ve. giderlerine, dair
olan yazılı sorusu (6/176.)
277
5. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğltr'riun, iller memur, subay ve*
hizmetli ve> erlerinden İçişleri Bakanlığı
ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve- Jandarma
Genel Komutanlığı' merkez kadrolârroaiaa
çalıştırılanlar* varsa' bunlânn:. miktar? aylık
ve ücretleri ile nerelerde-çalıştırılmakta ol
dukları hakkındaki sorusuna- İçişleri Ba*
kanâı Rükneddin Nasuhioğhr'riun yazılı*
cevabı (6/152)
7^:8.0,395:397
6. — Tunceli Milletvekili Hıdır Aydin'm, Garp illerine nakledilip bilâhara eski
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yerleriiMgdCuMrig^flBnröamdftfffBiiag Tasa*
celi 'ııiır serbtatff- w boşsifrıhmş* balgeı halk*
ile yasaMığ* • kaidirılaır TümceB^ Sason; w
Zey^a'm yasak bölge vatandaşlarınHE.dn.'
rumlarr İteHkraiakr > sernBunaL îçdşiert Ba
kanı Röfeı«4*n)Nw»Gİâaffiu'ınnuaÖEİİÎ:C^
vabı ((r/im)
32tea8lM48n46&
1. — MaırdiırMüietTekiİE Asâi llra^ıo,
Güney - Doğtı o#8snan sniamau, projesi i iie/
îsöwstdfemn»->İtan yniıevetOsırsEHidroBLskr
trik Sa»ferwii.'inşaatı hatofemdaiâi sacnssaıa
İçişleri" Böksaar SükaeddİHî.. öîeashioğlu.'nunsÖ2^urcs^^i(#^&)
liL:l&
2. --9feyhaiF-lffllle#TO^aîSmaıı^rBete^ifr
oğfrVfrun, GeyiiaarÎRîeBfflmı^s^FâşrBfe-b^aBr'
evvel taTaanrrlamnası rçnı ne* Ğföşraröüîüğti"
hakkuriHrsBTO'sorare«('6/a»5t
1*^
3. — Seyhan Milletvefe'ffi ^ a a r T e k e lioğju 'Arar, DölmarMıçe' Sarayr Karşıs:nrl&'
yaptırılan stadyırm sahasına katrtâır arazr
hakkındakisorusuna MaiîyeBâicam<Hasan
Polatkan'm sözlü cevatfr (6f 137)" 3r0,879R38$v
4. — Siird". Milletvekili Mehmet Dâim
Sualim, SiîrCîîı su ihtiyacının gideril
mesi* ve içme suyunun temihılçin ne dü
şünüldüğü hakitandaki sonrama fişleri
Bakanı RükiLeddiıı NaBuhiûğlu'aujı sözlü
cevabı. ($/lM) >
1^50:5£,
îşlfetöreler' BakaHirğ^ndaTF
T: — İzmir Milletvekili Abidür Tektürj
tzmir Haffîapınar* mesâinde- kurofttoaifta
olan SümfirbaıriE Memrae»** Faferikssınrar
hudutlarrdâîiîMîfde*bwtenan« şsta3İa»a;>'aü:
arazi ile^sabunr ima^ttaaıesiniiF nrafateıri
bulundfegtt^araîiife'n^sHratfe-satlıaahııdıe
gına dâii^oi^sörusOTn^Işlettoe^'&riaaııı
Muhlis-'Bee^sn> söfcl& osrabi?* ($/158)i
123^
2: —-Konya Milletvekili AîMurralmran*)
Fahri Agaoğtefıiuır,. îfcldttnBter* Bakanlığı-na bagb.ınıÜBas«»iflrlec fabrika?; vfcra*el$e*
lerde çalışanların? saksına, maaşjveîüo»
retlerins^.bm müessese; ve* atölyelerini men*
kul ve-3gByfimenkuiı.mallaî,ınaj<J hangileri»nin hususi:Uşebbüse; devrinin.düşünüldü»
güne, istiHs»Ue«mizim maliyet unsalları-:
nin niapetleriyle; tasarruf imkânlarına,'ve

son be§.aeneiik.biİançoia«aıdaiaLOİan yasılt
sorusu (B^IF9«)
23fr
m — Konya Milletvekili. Abâiterali*
man Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvaze
neye dâhil daireİBTei6*bTBnrn*haırh5İnue ka
lan bütün Devlet dair* r^ıafte«s€iwl«»tmn,
iktisadi Devlet Teşekküllerinin- ve semafc
yesinin bir kısmı Devlete ait şİBk«tlerm
1950 malî yririçtode &iwtt^rİBV« öâiye-çekleri kira-bedelkrininmiktsnıile bardak
re ve mü«sseBelerin Bsvlete ait. binalauda
toplanmasının mümkün* olup otmadığiM
hakkındaki. yazüı• •. sorusu. (6yf 15&)
80
4. —Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın, Adapazarı. ve-Adaaıa.'da bâzı
müteşebbisler^ tarafından, kurulacağı söy
lenen Şeker fabrikalarına- dair olan yazılı
sorusu (6/195)
446:44f
5. —-Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgüler'in,, Tarım aletleri
fabrikaları ve orman, sanayii kurulması
için ne gibi. tedbirler alındığına dair olan
sorusuna İşletmeler Bakanı Muhlis Ete'- m
nin sözlü cevabı (6/146)
24,124,196:203^
6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in Zonguldak, Kara
bük, Filyos'ta kömür işletmelerinde ça
lışmakta olan maden amelelerinin çeşitli
yönlerden bugünkü durumları ile grev
hakkı, îşçi Btthftw Kuroarlatı; Amele» Bir
liğinin bugündü çalışma ve w&teMtâ$&f&&
temi, işçi* v^ifpvBWHef*sen(M«iaîfi,^iş%fc?ıİeKretleri, işsizlik, işçi v^ihtiyafhkJsigçrtsl»rı hakkında ne düşüırölilftp^ dür: gözia
sorusu (6^173)22%822,3M :3ft&
1. — Eskişehir MilletvektH jUbiâtoBoK"
tuoğlu'üun; lWg?-~lM&wl§5&:yılk«îiS£
ait şeker istihsalâtı ve'StokimiktarTİl»iraa>
i liyet fiyatları, prim otavakt mtistafcgıllâîa^
verilen işeker dolayısiyle. köylüden kesilen
nakliye, ücreti, fabrikalar kantinleriyle
lojmanlar, ambalaj maliyet fiyatları, pan«
1
car müstahsıllariyle yapılan taahhüt mu| ameleleri ve^ fabrikalara, ait traktörlerden
! müstahsılların faydalanış şekilleri hakkmı daki sorıuunaı. İşletmeler, Bakanı Muhlis
I Ete 'nin... yazılı.- cevabı (6/143^,
6£:72İ
2. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin-
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Balık'in, Zonguldak Limanı hakkındaki
tırılmaması sebebine ve eski mültezimden
sorusuna İşletmeler Bakanı Muhlis Ete'alman teminat akçesine dair sorusuna Ma
nin sözlü cevabı (6/88)
294:301
liye Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü ce
vabı (6/132)
301:305
Maliye Bakanlığından
2. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri
1. — İstanbul Milletvekili Füruzan Teİşeri'nin, Trakya'nın Enez Bucağı hududu
kil'in, Kliringli memleketlere yapılacak ih
dahilindeki Beylik Koru merasından Mali
racat mukabilinde verilen ithal hakkı müdyenin ne derece istifade temin ettiğine ve
detince ve normal kıymetine göre malı al
bu yerin halen kimlerin tasarrufunda bu
dığından daha ucuza satmış olan ihracatçı
lunduğuna dair sorusuna Maliye Bakanı
nın ithalâtçıya iade edeceği prime dair
Hasan Polatkan'm sözlü cevabı (6/133) 305:310
olan yazılı sorusu (6/169)
161
3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Atatürk'ün
vasiyetnamesinde
2. — İstanbul Milletvekili Sani Yaver'isimleri geçen müessese ve şahıslardan Ve
in, kâğıt ve madenî paralar, esham ve tah
raset ve İntikal Vergisinin tahsil edilip
villerle posta pulları üzerine konacak re
edilmediğine
dair sözlü sorusu (6/145)
57,86
simlere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelikasına verilen emisyon işlerinin şimdiye
oğlu'nun, Dolmabahçe Sarayı karşısında
kadar düzen ve ayarlanarak Maliye Bakan
yaptırılan stadyum sahasına katılan arazi
lığının mutabakatına arzedilip edilmediği
hakkındaki sorusuna Maliye Bakanı Hasan
ne ve 1397 sayılı Türkiye Büyük Millet
Polatkan'm
sözlü cevabı (6/137)
310,379:380
Meclisi kararının uygulanış şekline dair olan
5.
—
Seyhan
Milletvekili
Sinan
Tekelisorusuna Maliye Bakanı Hasan Polatkan'oğlu'nun, Varlık Vergisinden af, terkin ve
m, sözlü cevabı (6/166)
161,235,282:286
ya
tadil edilen miktar ile İstanbul eski Def
3. — Konya Milletvekili Abdürrahman
terdarının
bâzı mükellefler hakkında yapığı
Fahri Ağaoğlu'nun, kırmızı plâkalı resmî
muameleye
dair sözlü sorusu (6/98)
227,280
otomobillerle hizmet otomobillerinin sayı
sına ve yıllık masraflarına dair olan yazı
lı sorusu (6/180)
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4. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu,nun, Umumi Muvazeneye
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan bü
tün Devlet daire ve müesseselerinin, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin ve sermaye
sinin bir kısmı Devlete ait şirketlerin 1950
malî yılı içinde ödedikleri ve ödiyecekleri
kira bedellerinin miktarı lile bu daire ve
müesseselerin Devlete ait binalarda toplan
masının mümkün olup olmadığı hakkın
daki yazılı sorusu (6/153)

80

Millî Eğitim Bakanlığından

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Atatürk'ün
vasiyetnamesinde
isimleri geçen müessese ve şahıslardan Ve
raset ve İntikâl Vergisinin tahsil edilip
edilmediği hakkındaki sözlü sorusu (6/198) 447
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri
îşeri'nin, Manyas Gölü'ne ait tesisatın ye
ni mültezim tarafından bugüne kadar yap-

1. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, Karaköse'de bir lise açılması için te
şebbüse girişilip girişilmediği hakkındaki
sözlü sorusu (6/165)
160,235,282
2. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, Millî Eğitim Bakanlığı Teknik öğre
tim Müsteşarlığmdaki suiistimaller hak
kında ne muamele yapıldığına ve hususi
bir kanunla adı geçen müsteşarlık emrine
verilen paraların sarf sureti dolayısiyle
tahkikat açılıp açılmadığına dair sorusu
na Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin
sözlü cevabı (6/170)
226,317:322
3. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu 'nun memleketimizdeki okul
ve öğrenci sayısına, Ankara ve İstanbul
Üniversiteleri ile diğer yüksek oku.ların
fakülte ve sınıflarında erkek ve kız kaç
talebe bulunduğuna ve halen ne kadar ilk
okul ile köy okuluna ihtiyacımız olduğu
| hakkındaki sorusuna Millî Eğitim Bakam

— 15 —
Tevfik ileri'nin yazılı cevabı (6/156)

Sayfa.
80,398:
Ekrem Hayrı Üstündağ'ın
439
(6/154)

Millî Savunma Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, Kore'ye gönderilen Savaş
Birliğinden boşa1 an yeri doldurmak üzere
tam teşekküllü bir tümen vücuda getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Millî Savunma Bakanı Refik
Şevket înce'nin sözlü cevabı (6/171)
226,322,
337:339
2. — Balıkesir Milletvekili Salâhattin
Başkan'm, Ordu Donatım bakım tamirhanelerindeki yevmiyeli ustalıktan ücretli sa
natkârlığa geçen1 erin emeklilik durumları
na dair olan yazılı sorusu (6/191)
446
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Ekinci'nin, Mustafa Muğlalı'nm kaç gün
mevkuf kaldığına, şimdiye kadar mahkûm
lardan kaç kişinin sıhhat raporuna daya
nılarak serbest bırakıldığına ve Mustafa
Mıığlalr'nın ikinci bir muayeneye tâbi tu
tulmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair sözlü sorusu (6/181)
329,448
2. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın
Ardahan'da bir sağlık merkezi açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair olan
sözlü sorusu (6/174)
226,322,342,469
3. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın,
memleketimizde ne .kadar cüzamlı bulun
duğuna, bu hastalık 1 a mücadele için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne ve akıl hasta
lıkları da dâhil olmak üzere cüzamlılara iş
tedavisi tatbikma dair sorusuna Sağlık ve
Sosval Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ'ın sözlü cevabı (6/157)
123,206:
209
4. — Konya Milletvekili Abdürrahman
"Fahri Ağaoğlu'nun,
memleketimizdeki
hastane, sanatoryum, prevantoryum ve dis
panser sayısiyle yatak adedine ve bun'arın nerelerde bulunduğuna, askerî hastane
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı em
rinde toplanmasının faydalı olup olmadı
ğına ve daha ne kadar hastane ve sağlık
müessesesine ihtiyaç bulunduğuna dair so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Sayfa
yazılı cevabı
80,254:261

1. — Antalya Milletvekili Burhanettin
Onat'm, memleketin sağlık durumunu ve
teşkilâtını düzenlemek için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sorusuna Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üs
tündağ'ın sözlü eevabı (6/103)
10,35:41
2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Ekinci'nin, Mustafa Muğlalı'nın kaç gün
mevkuf kaldığına, şimdiye kadar mah
kûmlardan kaç kişinin sıhhat raporuna
dayanarak serbest bırakıldığına ve Mus
tafa Muğl alı ; nm ikinci bi muayeneye tâbi
tutulmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair sözlü sorusu (6/142)
14,52:53
3. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm Pazar, Alanya ve Burhaniye ilçele
rinde tedavi ve aşı neticesinde ölen vatan
daşlar hakkında sözlü sorusu (6/129)
11,49,
85:86
4. — İstanbul Milletvekili Andre Vahrambavnr'ın. ecnebi ilâç müstahzarlarının
memleketimizdeki satış fiyatları hakkın
daki sorusuna Sağlık ve Sosval Yardım
Bakam Ekrem Hayri Üstündağ'ın sözlü
cevabı (6/102)
10,33:35
5. — İstanbul Milletvekili Andre Vahrambavar'm, yerli tıbbi müstahzarlara
karsı emnivet ve rağbeti artırmak maksa
dı* vle bir kontrol lâboratuvarı kurulması
hakkındaki sorusuna Sağlık ve Sosval
Yardım Bakam Ekrem Hayri Üstündağ'ın
sözlü cevabı (6/115)
11,41:43
6. — Ordu Milletvekili Fevzi Boztepe'r\m, Ordu'da verem paviyonunu da ihitiva
Men 200 vataklı bir hastane ile Gölköy ve
Ünve'ye birer sağlık merkezi yapılması
hakkmda ne düsünüldüeüne dair sorusuna
Sağlık ve Sosval Yardım Bakanı Ekrem
Hayri Üstündağ'ın sözlü cevabı (6/128) 11.43:49
Tarım Bakanlığından
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan
bütün Devlet daire ve müesseselerinin,
İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve ser-

— H6
mayesmm bir kısmı .Devlete ait şirket
lerin 1950 malî yılı içinde ödedikle
ri ve ödiyecekleri kira bedellerinin mik
tarı ile bu daire ve müesseselerin Dev
lete ait binalarda toplanmasının mümkün
olup olmadığı hakkındaki yazılı sorusu
(6/153)
80
2. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'm, 1950 - 1951 yılı kışlık lıubüböt
ekiaii ve hububat stokumuz hakkındaki
yazîb sjorasu t6/197)
447
3. — Tekirdağ Milletvekili TTISUÎ Ziya
Tunte^ın Marshâll Yardım Plânına ^göre
alman ^traktörlerin sayısı ite bakım, -tamir
ve tevzi -şekli v« akar yakıt stoklarımız
hakkındaki yazılı sorusu ("6/196)
447
4. — Tunceli Milletvekili Hıdır Ay
dın'm, Garp illerine na'ledilip-bilâhara eski
yerl«rh*e dönmelerine müsaade
edilen
Tümelimin serbest-ve boşaltılmış bölge
r
haîkı ile yasaklıgı kaldırılan Tunceli, Sa•stcm ve Zeylân'm yasak bölge vatandaşları
nın burumları hakkındaki sorusuna Tarım
Bakanı Nihat lyribıoz'ın «özlü cevabı
(6/JB3)
329:330,448:453
& . — Urfa Milletvekili Necdet AçanaFıraı, Süne haşeresi île mücadele için ine
ğ ü i tedbirler alındığına ve bu hususta toir
plân tatbik «dilrp edilmediğine ,darr olan
sözlü «©rusu (6/194)
446
6 . — Zonguldak 'Milletvekili Abdür
rahman BnyacıgilteHin, Tarım aletleri
f abrikaiarı ve orman -sanayii »kurulması için
ne gibiftedbiPİeraimdıâma-dair Devlet Ba•katıligı ile Tarım ve İşletmeler Bakanlıklarıiîd«n olan naorusuna Tarım Bakanı Ni
hat Jyrifeaziun sözlü oevabı. ,(6/146)
24,124,
196:208
1. — îSahfcesir M l e t v e k i K Ali Fahri
işerimin, Tarakya^nm Enez Bueaf ı hudu*du tdâMfindelri ^Beylik IKoru merasından
Maliyenin ne derece istifade temin ettiğine
ve bu yerin halen kimlerin tasarrufunda
bulunduğuna dair sorusuna Tarım Bakanı
Nihat îyriboz'un sözlü cezabı (6/133) 305:310
Ulaştırma Bakanlığından
1. — İzm&r Milletvekili Abidin .Tektin' -

Sayf»
ün, Devlet Demiryolları ^hareket Pişman
daki memur, hizmetli ve işçilerin y-pranma zammından niçin faydalanmadıklarına
ve cer atelyeleriyle depolarda çalışan iş
çilere tatbik edilen ücret ve terfi baremi
ile izmir - Kasaba ve temdidi demiryolları
idaresinde çalışmış olan memur ve'.hizmet
lilerin ikramiyelerine dair sözlü sorusu
(6/147)
24,124,167
2. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Aşaoğlu'nun, Devlet Demiryolları
Konya Hukuk Müşavirliğinde
§alışm;ş
olan Avukat Suad Ahanazır'm bu kadro
ya alınış şekli ile görevinden ayrılış se
beplerinin bildirilmesi hakkındaki soru
suna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in
yazılı cevabı (6/186)
330,488:489
3. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, Devlet Demiryolları
Teşkilatındaki memur ve işçilerin sayısı ile
kodro vaziyetleri, işletmelerin ilgasının
mümkün olup olmadığı, fabrika ve atöl
yelerin sayış 1 ile faaliyetleri, Konyada
kurulmasına k a r a r verilen cer atelyesi,
lokomotif ve va^on adedi ve bunların han
gi yollarda kullanıldığı, idare memur ve
işçilerinin aylıklarından vergilerden başka
ne gibi tevkiîat yapıldığrhakkındaki ya
zılı sorusu (6/187)
330
4. — K o n y a Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresiyle Devlet Hava veHenizyollarında çalışanların miktar ve maaşlarına,
bu.idamelerin son beş-senelik igelir ve gi
der vaziyetlerine, Posta ve Telgraf .İdare
sinin işgal ettiği hmalara ve teşkilâtında
yapılması -gereken değişikliklere Denizyol
larının menkul ve gayrimenkul mallarının
bugünkü rayice* göı?e kıymetlerine, «on Hac
neferlerinde Havayollarında görülen ak
saklıklara ve Denizyolları İdaresinin Deni/bpnk haline getirilmesiyle .hâsıl olacak
farklara dair ne düşünüldüğü hakkındaki
yazılı sorusu (6/175)
277
5. — Konya Milletvekili .Abdürrahnıan
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan
bütün Devlet daire -ve
müesseselerinin,
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Sayfa
tfctisadTDeVlet T^kküllerinin ve serma
yesinin1 bîr -Mnü'Devlete' ait şirketlerin
1950 araHyılıfiğinde'*ödedikleri ve ödiyeceklerî klrâ bedellerinin miktarı üeJ bu
daire ve? müesseselerin Devlettr ait bina
larda toplsmnasrara nrütrfkün ohıp olma

Sayfa
80
dığı haVkıü&a yazılı s%rustr(6/15S)
6. — Ordu Milletvekili Hüsnü AkyoTnun, C. H. P. Hükümetlerinin Anayasanın
81' ncî maadesıüîlKlâl ettikleri hakkında
ki befjianatın mahiyetine dair sözlü so
447
rusu (6/199)

TÂSABILAB
2. — Damga Resmi Kanununun 32 nci
maddesine 3765 sayılı Kanunun 5 nci
maddesiyle eklenenTS ncü numaranın de
293
ğiştirilmesi hakkında (1/73)
191İ25(),İ345:346,
349,350,367:370
293
3. •— Üevlet Demiryolları ve Limanları
işletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe
sinde değişiklik ^ılmas^hakkında/ (1/105) 4,
5t:ö#,6i;62;7£ :75;8l,86;98;il6:119
293
4. — Gümrük Kanununun 18 nci mad
desinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uyarınca
yurda muaf olarak giren eşyadan Tekel
293 Resmine tâbi'ölanlarınm bu resimlerden de
ı muafiyetine dair (1/56)
25
5.
—'Gümrük
Muhafaza*
Genel
Kofiıu293
tanlığı emrindeki deniz teşkilâtının askerleştirilmesi hakkındaki 3015 sayılı Kanu
24 nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
(1/75)
"
25,151:152,215
6. — Hayvan hırsızlığının men'i hak
kındaki 5617 sayılı Kanunun 41 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılmasına dair
(1/95)
4,131,141,378
293
7. — Lübnan'ın Frank sahasından çıka
rılması maksadiyle Türkiye ile Fransa
arasında teati olunan mektupların onan
293
ması hakkında (1/59) 124,180,249,253,254,261,
262:265
330
8. — Meşhut Suçların Muhakeme Usulü
hakkındaki 3005 sayılı' Kanunun 6 nci ve
13 ricü maddelerinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında (1/97)
4,146:151,214
293
9. — Radyoloji, radyum ve elektrikle
tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri
hakkındaki 3153 sayılı Kanunun 7 nci mad
468 desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir
madde'eklenmesine dair (1/102) 278,325,342:344
10. — Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti
1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
ile Almanya'daki Amerika Birleşik Dev
nunun 200 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkmda (1/92)
3,142/143,145:140 letleri, BMefik KîfaÛık, FraHsatgiâî Böl-

1. — 1950 yılı Bütçe K^nHnıunâ ba^h
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
Kakkıridâ-(1/114)
2. — Çekoslovakya'yla eski ve yerii tütün
satışl arf hakkındaki Protokolün onanması
na dair U/116)
3. — Çeşitli kurumlarda mevcut geçici
tazminat" ve yabancı dil ikramiyeleriyle sair
ikramiyeler* h%kfcindaki hükümlerin kaldı
rılmasına dâir 1 < 1/115)
4. — Hayvanlar Vergisi Kanununun
4226 sahili Kamınla' değiştirilen 18 nci
maddesinin defiştîrilmesîne dâir (1/117)
5. — înönü -Armağanları Kantonunun
yürürlükten'kaldırfması hakkında (1/118)
6. — Milletlerarası İktisadi îş Birliği
Teşkilâtı hakkındaki 5412 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmasına dair (1/113)
7. —'Milletlerarası Telekomünikasyon
Sözleşmesine ek Telgraf ve Telefon Tüzük
lerini, nihai Protokolü, karar ve dilekleri
ihtiva eden vesikaların5' onanması hakkında
(1/119)
8. — Millî Piyango teşkiline dair olan
3670 sayılı Kanunun 7 nci ve 10 ncü mad
delerinin değiştirilmesi hakk'nda (1/120)
9. — Tabip Odaları Birliği Kanunu ta
sarısı (1/122)
10.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiy
le Amerika Birle§ik Devletleri HükTümeti
adına hareket eden Export - împbrt Bank
arasında akdedilen 36 nıilyon dolarlık Kre
di Anlaşmasının onanmasına dair (1/121)
11. — Yükseköğrenim öğrenci Yurt
ları ve Aşevleri hakkındaki 5375 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı (1/123)
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Sayfa
geleri Askerî Hükümetleri arasındaki öde
me Anlaşmasına bâzı cari tediyelerin ilâ
vesine dair olan mektupların onanması
hakkında (1/64)
161,216,345,349,350,350,
359:362
11. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme
Anlaşması süresinin uzatılmasına dair olan
mektupların onanması hakkında (1/65) 161,215,
344,349,349,350,351:354
12. — Türkiye - Belçika ödeme Anlaş
masının 9 ncu maddesinin değiştirilmesi
için teati olunan mektupların onanması
hakkında (1/66)
161,216:217,345,349,350,
363:366
13. — Türkiye- Finlandiya ödeme An
laşmasının 5 nci maddesinin değiştirilmesi
için mektup teatisi suretiy^ yapılan An
laşmanın onanması hakkında (1/67)
124,180:
181,249:250,253,254,261,266:269
14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İsrail Devleti Hükümeti arasında imza
lanan Modüs vivendi ile Ticaret ve ödeme

Anlaşmalarının onanması hakkında (1/68) 161,
215:216,344:345,349,349,350,355:358
15. — Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme
Anlaşmaları ile 14 Mayıs 1949 tarihli ek
Protokolün yürürlük sürelerinin uzatılma
sı hakkında yapılan Anlaşmanın onanması
hakkında (1/50) 124,181,250,253,254,261,270:273
16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankas1 arasında addedilmiş olan Garanti An
laşmasının onanması hakkında (1/112)"
57,
124,167:180,181,182:183,184:187
17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Yunanistan Hükümeti arasında münakit Veteriner Sözleşmesinde değişiklik
yapılması hakkında teati olunan mektup
ların onanmasına, dair (1/104)
226,286,347:
348,349,350,350,371:374
18. — 7 Eylül 1949 tarihinde imzala
nan (1949 - 1950 Devresi için Avrupa
memleketleri arasında ödeme ve Takas
Anlaşması) nı değiştiren 22 Nisan 1950
tarihli ek Protokolün onanması hakkında
(1/26)
14:15,15:16,16,17:20

TEKLİFLER
Afyon Karahisar [Ali İhsan Sâbis]
1. — İçtüzüğün 22, 24, 28 ve 30 ncu
maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da (2/148)
447
Afyon Karahisar [Kemal özçoban ve 44
arkadaşı]
2. — 20 . II . 1948 tarihli ve 5189 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra
eklenmesi hakkında (2/135)
330
Amasya [İsmet Olgaç]
3. — Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
<2/102)
3
Ankara [Fuad Seyhun ve 3 arkadaşı]
4. — Eczahane bulunmıyan yerlerde
eczahane açmayı teşvik eden, Kanun teklifi
(2/136) .
330
Ankara [Talât Vasfı öz /
5. __ Süt ve ÜTMİTileri h-kkmda (2/150)
468
Balıkesir [Müfit Erkuyumcu ve 2 ar
kadaşı]
6. —< içtüzüğün 78 nci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında tüzük teklifi (2/119) 123
Balıkesir [Sıtkı Ytrcalı]
7. — Hayvanlar Vergisi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında
(2/103)
3
8. — Memurin Kanununun 3335 sayılı
Kanunla değiştirilen 85 nci maddesinin son
fıkrasının kaldırılması hakkında (2/108)
24
Burdur [Mehmet özbey]
9. — Ankara Saraçoğlu Mahallesindeki
binaların Devlet dairesi olarak kullanılma
sı hakkında (2/123)
161
10. — Devlet, daireleri için 1951 yılı
Bütçesine konulan ödeneğin (Göçmen ve
mültecilere Türkiye Yardım Birliği) emri
ne verilmesi hakkında (2/151)
468
11. — Devlet Gümrük VP T e M Ulaş
tırma, Çalışma ve İşletmeler Bakanlıklarının
kaldırılması hakkında (2/104)
3
12. — Devlet ve belediye hastaneleri başhekimleriyle servis şeflerine tazminat ve-

rilmesi hakkında (2/131)
13. — Emniyet Genel Müdürlüğü ile
Jandarma ve Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlıklarının birleştirilmesi hakkında
(2/132)
14. — Köylü kız çocuklarının ilk tah
sil yaşı hakkında (2/152)
15. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun
4 ncü ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında (2/124)
evlenmele
m 16. — Ordu mensuplarının
rine dair olan 3663 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin kaldırılması hakkında (2/133)
17. — Şose ve Köprüler Kanununa ek
Kanun teklifi (6/153)
18. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 31 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair (2/134)
19. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sinin «E» fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (2/141)
20. — Yurt içinde ve memleket dışında
her hangi bir bakanlık hesabına okutulacak
talebelerin masraflarının ödenme şekli hak
kında (2/142)
Çanakkale [Ömer Mart]
ve Edirne
[Cemal Köprülü]
21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sinin (e) bendinin değiştirilmesi hakkında
(2/109)
Çankırı [Kenan Çığman]
22. — Saraçoğlu Mahallesindeki «D»
tipi blok evlerin verem mücadelesinde kul
lanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı emrine
verilmesi hakkında
(2/129)
Elâzığ [Hâmit Ali Yöney]
23. — Göçmen pulu çıkarılması hakkın
da (2/114)
Erzurum [Mustafa Zeren]
24. — Erzurum'un Mehtiefendi mahal
lesinden Ihrahimoğlu Rifat Topal'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına
dair (2/105)
Erzurum [Sabri Erduman]
Çoruh
[Mecit Bumin]
25. — Hayvanlar Vergisi Kanununun
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293

293
468

161

294
468

294

377

377

24

278

24
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Sayfa
yürürlükten
kaldırılması
hakkında
(2/143)
377
Eskişehir [Abidin
Potuoğlu]
26. — Gelir ve Kurumlar vergileri mü
kellefleri tarafından «Göçmen ve mültecilere
Türkiye Yard m Birliği» ne yapılacak yaryardımların vergi matrahına ithal edil
memesi hakkında (2/115)
80,161
[İdareci Üyeler Kurulu]
27. — Büyük Millet Meclisi 1950 yılı
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında
(2/126)
191
28. — Sayıştay Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve aynı Kanuna
bâz: maddeler eklenmesi hakkında (2/127) 191
29. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması
hakkında (2/101)
3
30. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Memurları Teşkilâtına dair olan Kanuna
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (2/125)
161
İstanbul [Ahmet Topçu]
31. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun
40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/154)
468
İstanbul [Andre
Vahrambayar]
32. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 65 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair (2/116) 80
istanbul [NazU Tlabar]
33. — Millî Piyangonun 1951 Yılbaşı
keşidesi birinci ikramiyesinin (Göçmen
ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği)
emrine verilmesi hakkında (2/130)
278
34. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sand'ğı Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılması hakkında (2/128)
226
İstanbul [Nihad Beşad Belger]
35. — Sıhhi ucuz evler inşasına dair
(2/149)
447
İstanbul [Senihi
Yürüten]
36. —• Nakil vasıtaları
hakkında
(2/120)
123,143:145
Kastamonu [Hayri
Tosunoğlu]
37. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi
Kanununa ek 4800 sayılı Kanunun geçici
maddesinin, değiştirilmesine dair (2/106)
S

20Sayfa

Kayseri [İbrahim Kirazpğlu]
38. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 7 nei maddesine bir
fıkra eklenmesine dair (2/144)
377
Kocaeli [Mehmet Yılmaz]
39. — Yedek Subay ve Yedek Askerî
Memurlar hakkındaki 1076 sayılı Kanu
nun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü
maddesine bir fıkra eklenmesine dair
(2/137)
330
Manisa [Kâzım Te§kent ve iki ar
kadaş]
40. — Yeni Gördes Kasabasının kuru
luşu hakkında (2/110)
24
Manisa [Nafiz Kör ez ve 4 arkadaşı]
41. — Demirci Kasabası yangın yerin
deki arsaların tevhit, ifraz ve tevzii hak
kında (2/155)
468:469
Mardin [Mehmet Kâmil Boran]
42. — Avukatlık Kanununun 5 nei
maddesinin kaldırılması hakkında (2/138) 330
43. — Hâkimler Kanununun 64, 65 ve
66 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (2/121)
123
Niğde [Halil Nuri Yurdakul ve 7 ar
kadaşı]
44. — Bankalar ve Devlet müesseseleri
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3659 sayılı Kanuna bâzı
hükümler eklenmesi hakkında (2/122) 123:124
Niğde [Necip Bilge ve 3 arkadaşı]
45. — 30 . XI . 1942 tarihli ve 4309
sayılı Kanunun 2 nei maddesinin değişti
rilmesine dair (2/145)
377
Ordu [Feyzi Boztepe]
46. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine,
kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair (2/146)
377
47. — Askerî yargıçlar, Askerî Cum
huriyet Savcıları ve Askerî Adliye memur
ları Kanunu teklifi (2/147)
377
Rize [Ahmet Morgil]
48. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü

Sayfa
maddesine bir fıkra eklenmesine dair
(2/111)
24
Sivas [İlhan Dizdar]
49. — Tababet ve Şuabatı Sanat! armın
Tarzı İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanu
nun 32 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/117)
80
Tekirdağ [Yusuf Ziya Tuntaş]
50. — Resmî dairelerden kaldırılan re
jimlerin carn ve çerçevelerinin Veremle
Savaş Derneğiyle Kızılay Derneğine devri
•
ve satışı hakkında (1/107)
3
Tokad [Ahmet Gürkan]
51. —- Cemiyetler Kanununun muvak
kat maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/140)
330
52. — Göçmenlere Yardım Kanunu tek
lifi (2/112) " '
24
53. — Mason derneklerinin kapatılması
hakkında (2/156)
469
Tokad [Halûk Ökeren]
54. — Memurin Kanununun bâzı,mad
delerinin, değiştirilmesi hakkınca (2/118) 80
Tokaçl [Sıtkı Atanç]
55. — Tekel Genel Müdürlüğü Yapı
İşlerinin Bayındırlık Bakanlığına devri
hakkında (2/139)
330
Zonguldak [Abdürrahman BoyacıgillerJ
56. — Zonguldak ve Ereğli Havzai
Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının
amele menafii umumiyesine olarak furuhtuna dair olan 114 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması hakkında (2/113)
24:25
Afyon Karahisar [Ali thsan Sâbis]
1. — Büyük Mllet Meelisî azasının tah
sisat ve hareirahları hakkındaki 1757 sa
yılı Kanuna ek 3050 sayılı Kanunun 2 nei
maddesinin değiştirilmesine dair (2/11) 191,
236:237,261
Ağrı [Celâl Yardımcı]
2. — Hastane, okul, park, meydan, cad
de, stadyum ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
da (2/14)
331,381:394
Amasya [İsmet Olgaç]
3. — Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin
deiştirilmesi hakkındaki
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Sayfa

5020 «ayılı Kanunla, değiştirilen 30 neu
İstanbul [Senihi
Yürüten]
maddenin kaldırılmasına dair- (2/30)
25
12. — Bâzı Suç ve Cezaların Affı hak
kındaki Kanunun 6 nci maddesine bir fık
Ankara [Talât
Vasfı-öz]
ra ilâvesine dair (2/98)
469
4. — Süt ve Ürünlerine, dair (2/19)
447
Balıkesir [Müfit Erkuyumcu]
Rize
Kastamonu [Şükrü Kerimzade]
13. — Tütün ve Müskirattan alınacak
[İzzet Akçal]
Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı
5. — Adâye Harç Tarif esi Kanununun
Kanuna ek kanun teklifi (2/28)
192
98 nci ve 99 ncu maddelerinin değiştiril
Kocaeli [Mehmet Yılmaz]
mesi hakkında (2/44)
191,250:254,346:347
14. — Askerlik Mükellefiyeti Kanunu
Balıkesir [Sıtkı Yırçalı ve 8 arkadaşı]
nun 5673 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci
6. — Belediye Gelirleri Kanununun
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
9 ncu maddesinin birinci fıkrasının değiş
(2/96)
279
tirilmesi hakkında (2/64)
3,89:98
Konya [Saffet Gürol]
Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel]
15. — Göçmen Piyangosu tertibi hak
7. — Gedikli Erbaş Kanununa geçici
kında
(2/36)
15,131,143,146,155:158
bir madde eklenmesine dair (2/74)
469
Mardin [Kemal Türkoğlu]
Çanakkale [Ömer Mart]
16. — Milletvekilliği ödenek ve yollukla
8. — Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin
rına mütedair olan 756, 1169, 5142 ve 5143
mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Ka
sayılı kanunların kaldırılmasına ve 3050 sa
nunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine
yılı
Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
dair (2/40)
447,488
mesine dair (2/16)
81,192,237:249
Eskişehir [Abiâin Potuoğlu]
Ordu [Refet Aksoy]
9. — Gelir ve Kurumlar vergileri mü
17. — Genel ve Katma bütçelerle özel
kellefleri tarafından (Göçmen ve mültecile
idare ve belediyeler bütçelerinden ve İkti
re Türkiye Yardım Birliği) ne yapılacak
sadi Devlet Teşekküllerinden aylık ve üc
yardımların vergi matrahına ithal edilme
ret alan memur ve hizmetlilerin siyasetle
mesi hakkında. (2/115)
192:193,206,
uğraşamıyacaklarma dair.(2/33)
378:379
209,218:221
Tekirdağ [Yumf Ziya Tuntaş]
Eskişehir [Muhtar Başkurt ve 6 arka^
18. —Türkiye
Cumhuriyeti Emekli
daşı]
Sandığı
Kanununa
ek
Kanun teklifi (2/92) 379
10 — Çifteler Çiftliği arazisinin şagilTrabzon [Mustafa Reşit Tarakçıoğlu]
leri adına bedelsiz - olarak tapuya bağlan
19. — Maarif Teşkilâtına dair olan 789
ması hakkmda, (2/1)
191,227 \
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin yürürİstanbul [İhsan Altınel ve 7 arkadaşı]
lükkten aldırılması hakkında (2/61)
378,453:
11. — Türkiye
Cumhuriyeti Emekli
465,469:488
Sandığı .hakkında (2/27)
191192,236

TEZKERELER
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ
Geri verme istekleri
1. -~ Gümrük Kanununun 18 nci mad
desinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uyarınca yur
da muaf olarak giren eşyadan Tekel Res
mine tâbi olanlarının bu resimlerden de
muafiyetine dair olan Kanun tasarısının
geri i r i l m e s i hakkında (3/128)
2. — Hayvan Hırsızlığının Men'i hak

kındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı
nın geri verilmesi hakkında (3/139)

378

Karışık
1. — 1945 yılı Millî Korunma Bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/44)
278,381,386,
394,439,440:443
25
•1. —

Milletvekilliği dokunulmazlığı
Diyarbakır Milletvekili Nâzım

ââSayfa
Önen'm Milletvekilliği Dokunulmazlığınm
kaldırılması hakkında (3/135)
330
2. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer
Âli Mühto'nun, Milletvekilliği Dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında (3/136
330
3. — Malatya Milletvekili Melunet Kar
tal 'm, Milletvekilliği Dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/137)
330:331
4. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ 'm Milletvekilliği Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/86)
4,59
5. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim
lncedayı 'nın Milletvekilliği Dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/138)
331
1. — Sivas Milletvekili İbrahim Duy
gun'un Milletvekilliği Dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/88)
4,59
2. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm Milletvekilliği Dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/89)
4,60
3. — Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal
Alçılı 'nm Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/100)
4,60
Yorum isteği
1. — 4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı
Kanunla değiştirilen 6 neı maddesinin
(B) fıkrasının 3 sayılı bendinin yorum
lanmasına dair (3/98)
226,287,289,348:349
B. M. M. BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Kırklareli
Milletvekili
Mahmut
Erhil'in
ödeneği
hakkında
(3/132)
2. — Sayın üyelerden bâzılarına
verilmesi hakkında (3/131)

Sayfa
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/140)
377
2. — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait
Genel Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna.
dair (3/142)
469
3. — Devlet Demiryolları ve Limanları •
işletme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin
sunulduğuna dair (3/132)
226
4. — Devlet Denizyolları ve Limanları
işletme Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/141)
377
5. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair
(3/143)
469
6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair (3/133)
294
7. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme
Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesin
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair (3/130)
226
8. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1945
Bütçe yılı Kesinhesabına ait
Uygunluk
Bildiriminin sunulduğuna dair (3/134)
294
9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygun
luk Bildiriminin sunulduğuna dair (3/144) 469
YÜKSEK

279

izin
278:279

SEÇÎM KURULU BAŞKANLIĞI
TEZKERESİ
1. — Hatay Milletvekilliğine seçilen
Abdullah Çilli'nin, seçim tutanağı hak
kında (3/25)
4,114

TUTANAK ÖZETLERİ
24
25
26
27
28
29
30

ncü Birleşime ait
nci
»
»
»
»
neı
»
»
nci
>
»
nci
»
»
ncu
»
>
ncu

3
23:24
78:80
122:123
160:161
191
225:226

31 nci
32
33
34
35
36

nci
ncü
ncü
nci
nci

Birleşime ait
»
»
»
>
»

»
2>

»
»
»

276:278
292:293
328:330
376:377
446:447
468

— 23 —
YOKLAMALAB
Sayfa
331
378

Sayfa
4
25
227

YORUM
Sayfa
No.
251 — Belediye Gelirleri Kanununun 1,
4 ve 5 nei maddelerindeki (Tahsilat)

Sayfa
80,130

No.
tâbirinin yorumu

DÜZELTÎŞLER
289
350
439

16
182:183
217
261

114 ncü sahifenin 2 nei sütununda 6 sayılı başlıktan sonra «rapor okundu» kelimeleri konacak.
214 ncü sahifenin 2 nei sütununun altındaki ve 215 nei sahifenin birinci sütununun
notlardan «tarihi» kelimeleri kaldırılacak.
Sahife

Sütun

Yanlış

Satır

190
230
230
300

2
1
2
2

1
40
13
41-42

320
474
488

1
2
1

27
30
14

İşletmeler Bakanı
ben
zaman bükük
17 milyon lira üe ecnebilere
yaptırılmıştır.
temenni
hareket
komisyonda

**^

altındaki

Doğru
Tarım Bakanı
benim
zaman boynu bükük
17 milyon lira fazlasiyle ecnebi
lere 31 milyon liraya yaptırıl
mıştır.
teenni
Ihakaret
komisyondan

Söz alanlar
mm*

Sayfa
Fehmi Açıksöz (Zonguldak) - Hayvan
hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 sayılı
Kanunun 14 neü maddesinin kaldırılma
sına dair olan kanun tasarısı münasebe
tiyle
138
Salamon Adato (İstanbul) - 5237 sayılı
Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasının değiştidilmesi
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
95
— Nakil Vasıtaları hakkındaki kanun
teklifinin geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair olan önerge münasebetiyle
144
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası
temsilcileri arasında akdolunan Garanti
Anlaşmasının onanması hakkındaki ka
nun münasebetiyle
176,178
— 3005 sayılı Meşhut Suçların Muha
keme Usulü hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin kaldıdılmasma dair olan kanun
münasebetiyle
148
Samet Ağaoğlu (Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı) - Hastane, okul,
park, meydan, cadde, stadyum ve emsali
müessese ve yapılara, yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
389
— Maarif teşkilâtına dair olan 789 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun tekli
fi münasebetiyle
486
— Yozgad Milletvekili Avni Doğan'm,
eski Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili
îsmet İnönü'nün, deprem dolayısiyle Er
zincan'a ve İkinci Dünya harbi sırasında
da Kahire'ye yaptığı seyahatlerde harcı
rah aldığına dair olan iddiaların mahiye
tinin açıklanması hakkındaki sorusuna ce
vabı
311,315

Sayfa
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun,
Milletvekilliği ödenek ve yolluklarına mü
tedair 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı ka
nunların kaldırılması ve 3050 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle
247
izzet Akçal (Rize) - Adliye Harç Tari
fesi hakkındaki 2503 sayılı Kanunun 98 ve
99 ncu maddelerinin değiştirilmesine dair
olan Kanun münasebetiyle
253
— Çeşitli kanunlarda mevcut çocuk
zammı ile ilgili hükümlerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
349
Refet Aksoy (Ordu) - Avrupa Istişari
Meclisi ihtimama iştirak eden Türk Hey
etinin orada cereyan eden müzakerelere ait
intibalarıni anlatmaları hakkında
162
— Hastane, okul, park, meydan, cadde,
stadyum ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
392
— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin kaldırılmasına dair olan Kanun tasa
rısı münasebetiyle
133,134
irfan Aksu (İsparta) - Emekli Jandar
ma Yüzbaşısı Raşit Sümer hakkındaki
Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
323
Hüsnü Akşit (Denizli) - Hayvan hır
sızlığının men'i hakkındaki 5617 sayılı
Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılma
sına dair olan Kanun tasarısı münasebe
tiyle
133
Yunus Muammer Alakant (Zongul
dak) - Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki 5677 sayılı Kanunun ikinci maddesi
nin (Ç) bendi ile üçüncü maddesinin yo
rumlanmasına dair olan önerge hakkında

25
Sayfa
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
62
— Emekli Jandarma Yüzbaşısı Raşit
Sümer hakkındaki Dilekçe Komisyonu
Kararı münasebetiyle
324,325
Ekrem Alican (Kocaeli) - Mardin Mil
letvekili Kemal Türkoğlu'nun, Milletvekil
liği ödenek ve yolluklarına mütedair 756,
1169, 5142 ve 5143 sayılı kanunların kaldı
rılması ve 3050 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
teklifi münasebetiyle
245
Mecdet Alkin (Kütahya) - 5237 sayılı
Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle
94
Sa'ih Esad Alperen (Trabzon) - Bahriye
müzesine tahsis edilen İstanbul Dolmabahçe camii hakkındaki sorusu münasebetiy
le
336

Sayfa
Kâzım Arar (Çankırı) - Maarif Teşkil
lâtma dair olan 789 sayılı Kanunun 22 nci
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle

463

— Milli Eğitim Bakanlığı Teknik öğ
retim müsteşarlığındaki suiistimaller hak
kında ne muamele yapıldığına ve hususi
bir kanunla adı geçen Müsteşarlık emrine
verilen paraların sarf sureti dolayısiyle
tahkikat açılıp açılmadığına dair olan
sorusu münasebetiyle
318,321
Hıdır Aydın (Tunceli) - Garp tilerine
nakledilip bilâhara eski yerlerine dönmele
rine müsaade edilen Tunceli'nin serbest ve
boşaltılmış bölge halkı ile yasaklığı kal
dırılan Tunceli, Sason ve Zeylan'm yasak
bölge vatandaşlarının durumları hakkın
daki sorusu münasebetiyle
450

B
Hüseyin Balık (Zonguldak) - Zongul
dak Limanı hakkındaki sorusu münasebe
tiyle
298,299,300,301
Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Adliye
Harç Tarifesi hakkındaki 2503 sayılı Ka
nunun 98 ve 99 ncu maddelernin değişti
rilmesine dair olan kanun münasebetiyle
251
— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin kaldırılmasına dair olan kanun ta
sarısı münasebetiyle
139,140
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılması hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
476
— Radyoloji, Radyum ve Elektrikle
tedavi ve diğer Fizyoterapi müesseseleri
hakkındaki 3153 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bir madde elenmesine dair olan kanun
tasarısı münasebetiyle
342
Muhtar Başkurt (Eskişehir) - Amerika Birleşik Devletleri Harb Ekonomisi hazır
lıklarının memleketimiz ekonomik hayatı
üzerinde yapacağı tesirlere, Karaborsacı

lığa ve harp halinde temini mümkün olmıyan ithal malları ile buğday istihsali
mize, akar yakıt ve münakale vasıtaları
yedek aksamına dair olan sorusu münase
betiyle
Nihat Reşat Belger (İstanbul) - Ordu
da verem paviyonunu da ihtiva eden 200
yataklı bir hastane ile Gölköy ve Ünye'
ye birer sağlık merkezi yapılması hak
kında ne düşünüldüğüne dair olan soru
münasebetiyle
Besim Besin (Kütahya) - Emekli jan
darma yüzbaşısı Raşit Sümer hakkındaki
Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
Ömer Bilen (Ankara) - Maarif Teşki
lâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 22 nci
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası
Temsilcileri arasında akdolunan Garanti
Anlaşmasının onanması hakkındaki K a 
nun münasebeti ile
Necip Bilge (Niğde) - Hastahane, okul,
park, meydan, cadde, stadyum ve emsali

333

48

325

464

177
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Sayfa
müessese ve yapılara, yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkındaki Kanun teklifi
münasebetiyle
392
— Merdin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Milletvekilliği ödenek ve yolluklarına
mütedair 756, 1169; 5142 ve 5143 sayılı ka
nunların kaldırılması ve 3050 sayılı Kanu
nun 2 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle
241
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası
temsilcileri arasında akdolunan Garanti
Anlatmasının onanması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
176
— 3005 sayılı Meşhut Suçların Muha
keme Usulü hakkındaki Kanunun bâzı
maddelerinin kaldırılmasına dair olan Ka
nun münasebetiyle
147
Abdürrahman Boyacıgiller (Zongul
dak) — Memlekette hergün biraz daha ar
tan işsizlik hakkındaki sorusu münasebe
tiyle
29,30,32
— Tarım aletleri fabrikaları ve orman
sanayii kurulması için ne gibi tedbirler
alındığına dair olan sorusu münasebetiyle 198,
199,200,202
Feyz*. Boztepe (Ordu) - Eski Cum
hurbaşkanı Malatya Milletvekili îsmet inö
nü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a ve

Sayfa
İki'nci Dünya Harbi sırasında da Kahire'ye yaptığı seyahatlerde harcırah aldığı
na dair olan iddiaların mahiyetinin açık
lanması hakkındaki soru münasebetiyle
314,
316
— Ordu 'da verem pavyonunu da ihtiva
•eden 200 yataklı bir hastane ile Gölköy ve
Ünye'ye birer sağlık merkezi yap'lması
hakkmda ne düşünüldüğüne dair olan so
rusu münasebetiyle
44,48,49
— Umumi ve Katma bütçelerle iktisa
di Devlet Teşekküllerinden maaş, ücret ve
yevmiye alarak çalışanlardan aynı mües
sese ve teşekküllerde başka nam ve hiz
met kabul edenlerin mevcut olup olmadı
ğına dair olan sorusu münasebetiyle
195
M. Remzi Bucak (Diyarbakır) - Eski
Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili is
met inönü'nün, deprem dolayısiyle Erzin
can'a ve ikinci Dünya Harbi sırasında da
Kahire'ye yaptığ: seyahatlerde harcırah
aldığına dair olan iddiaların mahiyetinin
açıklanması hakkındaki soru münasebe
tiyle
314
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası
temsilcileri arasında akdolunan Garanti
Anlaşmasın n onanması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
177,179

ç
Orhan Çapçı (Vakıflar Genel Müdür
Yardımcısı) - Trabzon Milletvekili Salih
Esat Alperen'in, Bahriye Müzesine tahsis
edilen istanbul Dolmabahçe camii hakkın
daki sorusuna cevabı
Fethi Çelikbaş (Burdur) - Mardin Mil
letvekili Kemal Türkoğlu'nun, Milletvekil
liği ödenek ve yolluklarına mütedair 756,
1169, 5142 ve 5143 sayılı Kanunların kal
dırılması ve 3050 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin gündeme alınmasına dair
Önergesi münasebetiyle
Abbas Çetin (Kars) - Hastane, Okul,
Park, Meydan, Cadde, Stadyum ve emsali

müessese ve yapılara, yaşıyan kişi adla
rının konmaması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
387,388
335

81

Osnan Şevki Çiçekdağ (Ankara) - Eski
Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili ismet
inönü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a
ve ikinci Dünya Harbi sırasında da Ka
hire'ye yaptığı seyahatlerde harcirah aldı
ğına dair olan iddiaların mahiyetinin açık
lanması hakkındaki soru münasebetiyle
314
— Hastane, Okul, Park, Meydan, Cad
de, Stadyum ve emsali müessese ve yapı
lara yaşıyan kişi adlarının konmaması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle

382
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Sayfa
— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin kaldırılmasına dair olan kanun tasa
rısı münasebetiyle
133,134
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sa
yılı Kanunun 22 nei maddesinin yürürlük-

Sayfa
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
484
Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) - Maarif
Teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanunun
22 ne i maddesinin yürürlükten kaldırılması
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
454

D
Kemal Demiralay (İsparta) - Eski
Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili ismet
İnönü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a
ve ikinci Dünya Harbi sırasında da Kahi
re'ye yaptığı seyahatlerde harcırah aldı
ğına dair olan iddiaların mahiyetinin açık
lanması hakkındaki soru münasebetiyle
314
— Urfa Milletvekili Hasan Oral'a ait
olup Diyarbakır'da ele geçen silâhlar hak
kındaki sorusu münasebetiyle
83
İlhan Dizdar (Sivas) - Hayvan Hırsız
lığının Men'i hakkındaki 5617 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesinin kaldırılmasına
dair olan kanun tasarısı münasebetiyle
140
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki Kanun teklifi
münasebetiyle
475
Avni Doğan (Yozgad) - Eski Cumhur
başkanı, Malatya Milletvekili İsmet ln'önü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a
ve ikinci Dünya Harbi sırasında da Kahi
re'ye yaptığı seyahatlerde harcırah aldı
ğına dair olan iddiaların mahiyetinin açık
lanması hakkındaki sorusu münasebetiyle 311,
313,314,315,316,317

— Hatay Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları inceleme
Komisyonu rapnru münasebetiyle
105,106,108
Bahadır Dülger (Erzurum) - Anıt - Ka
bir inşaatı hakkındaki sorusu münasebe
tiyle
211
— Emekli jandarma yüzbaşısı Raşit
Sümer hakkındaki Dilekçe Komisyonu
kararı münasebetiyle.
215,322,323,325
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sa
yılı Kanunun 22 nei maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki Kanun teklifi
münasebetiyle
486
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Hay
van Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldı
rılmasına dair olan kanun tasarısı müna
sebetiyle
140
— Nakil vasıtaları hakkındaki kanun
teklifinin geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair olan önerge münasebetiyle
144
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası
temsilcileri arasında akdolunan Garanti
Anlaşmasının onanması hakkındaki kanun
münasebetiyle
179

E
Süreyya Endik (Çanakkale) - Erzin
can'da vukuagelen deprem dolayısiyle ya
pılan yardımlarla, Avusturya'dan alman
kurma evlerin bugünkü fiyatları hakkın
daki soru münasebetiyle
— Eski Cumhurbaşkanı Malatya Mil
letvekili İsmet İnönü'nün, deprem dolayı-

j siyle Erzincan'a ve ikinci Dünya harbi
| sırasında da Kahire'ye yaptığı seyahatler| de harcırah aldğma dair olan iddiaların
mahiyetinin açıklanması hakkındaki soru
münasebetiyle
311,312,316,317
10
I
Zeki Erataman (Tekirdağ) - Erzincan'
da vukuagelen deprem dolayısiyle yapılan

Sayfa

Sayfa
yardımlarla, Avusturya'dan alınan kurma
evlerin bugünkü fiyatları hakkındaki soru
su münasebetiyle
7,10
— 14 Mayıstan evvel ve sonra yurdu
muza gelen göçmenlerin sayısı ile nerelerde
iskân edildiklerine ve bir an evvel müstah
sil hale getirilmeleri için alınması düşünü
len tedbirlere dair olan sorusu münasebe
tiyle
233
Sabri Erduman (Enzurum) - Hastane,
okul, park, meydan, cadde, stadyum ve
emsali müessese ve yapılara, yaşıyan kişi
adlarının konmaması hakkındaki Kanun
teklifi münasebetiyle
387
Kemal Eren (Amasya) - Hastane, okul,
park, meydan, cadde, stadyum ve emsali
müessese ve yapılara, yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkındaki Kanun teklifi
münasebetiyle
392
— Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılmasına dair olan Kanun tasa
rısı münasebetiyle
141
— Turhal Şeker Fabrikasının tevsii hususunda ne düşünüldüğüne dair olan sorusu münasebetiyle
204
Muhiddin Erener (İzmir) - Radyoloji,
radyum ve elektrikli tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 3153 sayılı
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair
plan Kanun tasarısı münasebetiyle
344
Hayrettin Erkmen (Giresun) - 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle
93
Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - Adliye
Harç Tarifesi hakkındaki 2503 sayılı Ka
nunun 98 ve 99 ncu maddelerinin değiştirilmeşine dair olan kanun münasebetiyle
252,
253,347
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun ikinci maddesinin
(Ç) bendi ile üçüncü maddesinin yorum
lanmasına dair olan önerge hakkında Ada
let Komisyonu raporu münasebetiyle
61,87
— Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 200 ncü maddesinin
değiştirilmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
146
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— Hastane, okul, park, meydan, cad
de, stadyum ve emsali müessese ve yapı
lara, yaşıyan kişi adlarının konmaması
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle
382,
393,394
— Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin kaldırılmasına dair olan Kanun ta
sarısı münasebetiyle
136,141
— 3005 sayılı Meşhut Suçların Muha
keme Usulü hakkındaki
Kanunun bâzı
maddelerinin kaldırılmasına dair olan Ka
nun münasebetiyle
146,147,151
Agâh Erozan (Bursa) - Hayvan Hırsız
lığının Men'i hakkındaki 5617 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesinin kaldırılmasına
dair olan Kanun tasarısı münasebetiyle
138
Muhtar Ertan (Bitlis) - Eski Cumhur
başkanı Malatya Milletvekili îsmet İnö
nü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a ve
İkinci Dünya Harbi sırasında da Kahi
re'ye yaptığı seyahatlerde harcırah aldı
ğına dair olan iddiaların
mahiyetinin
açıklanması
hakkındaki
soru münasebetiylo
315
Muhlis Ete (İşletmeler Bakanı) Amasya Milletvekili Kemal Eren'in Tur
hal Şeker Fabrikasının tevsii hususunda
ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna ce
vabı
203,205
— İzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün,
İzmir Halkapmar mevkiinde kurulmakta
olan Sümerbank Mensucat Fabrikasının hu
dutları dâhilinde bulunan şahıslara ait ara
zi ile sabun imalâtanesinin muhtevi bulun
duğu arazinin ne suretle satmalındığma da
ir olan sorusuna cevabı
280,282
— Zonguldak Milletvekili Abdürrahman
Boyacıgiller'in tarım aletleri fabrikaları ve
orman sanayii kurulması için ne gibi ted
birler alındığına dair olan sorusuna cevabı 198s
201
— Zonguldak Milletvekili Hüseyin Ba
lık'm, Zonguldak Limanı hakkındaki soru
suna cevabı
295,300
Mehmet Sadık Eti (Malatya) - Hatay
Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkın
da Tutanakları İnceleme Komisyonu rapo
ru münasebetiyle
105

- 2 9 Sayfa

Sayfa
Hikmet Fırat (Malatya) - 5237 sayılı
Belediye Gelirleri Kanununun 9 neu mad

desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Su mah
sullerimizin bugünkü durumu ile bu hu
sustaki mevzuatın kâfi gelip gelmediği
balıkçıların teşkilâtlanması, balıkçılığımı
zın inkişafı liçin ne gibi tedbirler alındığı
ve Trabzon'da yaptırılması düşünülen so
ğutma ve dondurma tesisi ile balık konser
ve sanayiinin kurulması hakkındaki sorusu
münasebetiyle
126
Bedri Nedim Göknil (İstanbul) - Mar
din Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Mil
letvekilliği Ödenek ve Yolluklarına müte
dair 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı kanun
ların kaldırılması ve 3050 sayılı Kanunun 2
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
Kanun teklifi münasebetiyle
248
Cemal Gönenç (Erzincan) - Hatay mil
letvekillerinin seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle
108,109,110,111
Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Maarif
Teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 22
nci maddesinin yürürlükten kaldırılması
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle
460
Reşad Güçlü (Seyhan) - Hastane, okul,
park, meydan, cadde, stadyum ve emsali

müessese ve yapılara, yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkındaki Kanun teklifi
münasebetiyle
381,385,393,394
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
486,487
Kâmil Gündeş (Kayseri) - Hatay Mil
letvekillerinin seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle
111
— Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin kaldırılmasına dair olan kanun tasarısı
münasebetiyle
139
Ahmet Gürkan (Tokad) - Hatay Mil
letvekillerinin seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle
99
— llyas Tekyıldız hakkında Dilekçe,
Adalet ve İçişleri Komisyonları raporları
münasebetiyle
88
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
454

91

H
Salâhattin Hüdayioğlu (Maraş) - Has
tane, okul, park, meydan, cadde, stadyum
ve emsali müessese ve yapılara, yaşıyan kişi

adlarının konmaması hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
390,391

Sayfa j
Tevfik İleri (Millî Eğitim Bakanı) 'Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, Millî
Eğitim Bakanlığı Teknik öğretim Müste
şarlığın daki suiistimaller hakkında ne
muamele yapıldığına ve hususi bir kanunla
adı geçen müsteşarlık emrine verilen pa
raların sarf sureti dolayısiyle tahkikat
açılıp açılmadığına dair olan sorusuna ce
vabı
318,320,321,322
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
473,474
Hâmid Şevket ince (Ankara) - Hasta
ne, okul, park, meydan, cadde, stadyum
ve emsali müessese ve yapılara, yaşıyan
kişi adlarının konmaması hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle
385
Refik Şevket înce (Millî Savunma Ba
kanı) - Afyon Karahisar Milletvekili Ali
ihsan Sâbis'in, Koreye gönderilen Savaş
Birliğinden boşalan yeri doldurmak üzere
tam teşekküllü bir tümen vücuda getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
olan sorusuna cevabı
337
ismet inönü (Malatya) - Erzincan'da
vukua gelen deprem dolayısiyle yapılan
yardımlarla, Avusturya'dan alman kurma
evlerin bugünkü fiyatları hakkındaki soru
münasebetiyle
10
Ali Fahri işeri (Balıkesir) - Manyas
gölüne ait tesisatın yeni mültezim tarafın
dan bugüne kadar yaptırılmaması sebebine

Emin Kalafat. (Çanakkale) > Adliye
Harç Tarifesi hakkındaki 2503 sayılı Ka
nunun 98 ve 99 ncu maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan Kanun münasebetilye 347
— Çeşitli kanunlarda mevcut çocuk
zammı ile ilgili hükümlerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 348,349
— Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Milletvekilliği ödenek ve yollukları-
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Sayfa
ve eski mültezimden alman teminat akçe- .
sine dair olan sorusu münasebetiyle
303,305
— Trakya'nın Enez Bucağı hududu da
hilindeki Beylikkoru merasından Maliye
nin ne derece istifade temin ettiğine ve
bu yerin halen kimlerin tasardufunda bulunduluna dair olan sorusu münasebetiyle
307
Nihat lyriboz (Tarım Bakanı) - Balı
kesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin,
Trakya'nın Enez Bucağı hududu dahilin
deki Beylikkoru merasından Maliyenin ne
derece stifade temin ettiğine ve bu yerin
halen kimlerin tasardufunda bulunduğu
na dair olan sorusuna cevabı
306,308,309,310
— Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, 14 Mayıstan evvel ve sonra yur
dumuza gelen göçmenlerin sayısı ile nere
lerde iskân edildiklerine ve bir an evvel
müstahsil hale getirilmeleri için alınması
düşünülen tedbid/lere dair olan sorusuna
cevabı
231,234
— Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'm,
Garp illerine nakledilip bilâhara eski yer
lerine dönmelerine müsaade edilen Tun
celi'nin serbest ve boşaltılmış bölgo halkı
ile yasaklığı kaldırılan Tunceli, Sason ve
Zeylan'm yasak bölge vatandaşlarının du
rumları hakkındaki sorusuna cevabı
449
— Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in tarım aletleri fabri
kaları ve orman sanayii kurulması için
ne gibi tetbirler alındığına dair olan so
rusuna cevabı
196,200

na mütedair 756, 1169, 5142, ve 5143 sayılı
kanunların kaldırılması ve 3050 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle 240,
241
Şükrü Kerimzade (Kastamonu) - İhraç
edilemiyen 2000 ton kabuklu ceviz hakkın
da bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine
dair olan sorusu münasebetiyle
340
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Sayfa
İbrahim Kirasoğlu (Kayseri) - Hatay
milletvekillerinin seçim tutanakları hak
kında Tutanakları înceleme Komisyonu
raporu münaseb*tiy^e
109
Ferit Kılıçlar (Muş) - Eski Cumhurbaş
kanı Malatya Milletvekili îsmet İnönü'
nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a ve
İkinci Dünya Harbi sırasında da Kahire'ye
yaptığı seyahatlerde harcırah aldığına dair
olan iddiaların mahiyetinin
açıklanması
hakkındaki soru münasebetiyle
Vasfi Mahir Koeatürk (Gümüşanc) Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sayılı
Kanunun 22 n'-i maddesinin yürürlükten
kaldırılması hakkmJaki Kanun
teklifi
münasebetıle
456,481,484
Aziz
Koksal
(îcel) - Trakya'nın
Enez Bucağı hududu dahilindeki Beylik
koru merasından Maliyenin ne derece is
tifade temin ettiğine ve bu yerin halen
kimlerin tasarrufunda bulunduğuna dair
olan soru münasebetiyle
307
Fuai KÖOTÜIÜ (Dikleri Bakanı) - Sinob Milletvekili Server.Somuncuoğlu'nun,
Bulgaristan'dan gelecek olan Türk göç
menlerinin savı sı. ve yurda gelmeleri için
konulan müddet ile menkul ve gavrimenkul mallarının tasfiyesi ve bede 1 !erinin
Türkiye'ye getirilmesi hakkında Bulgar
Hükümeti ilo yapılan anlaşma hükümleri-

Sayfa
53

ne dair sorusuna cevabı
— Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan 'm, Türk - Fransız Komitesinin Louvre
salonunda tertiplediği konferansta cere
yan ettiği bildirilen hâdiselere dair olan
sorusuna cevabı
228,230
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası
temsilcileri arasında akdolunan Garanti
Anlaşmasının onanması hakkındaki kanun
münasebetiyle
180
Hulusi Köymen (Çalışma Bakanı) Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller 'in, memlekette her gün biraz da
ha artan işsizlik hakkındaki sorusuna
cevabı
26,31
Doğan Köymen (Giresun) - Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası
İmar ve Ka'kmma Bankası temsilcileri
arasında akdolunan Garanti Anlaşmasının
onanması hakkındaki kanun münasebetiy
le»
177
Kasım Küfrevi (Ağrı) - Hatay Millet
vekillerinin Seçim Tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle
103
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
477

M
ömer Mart (Çanakkale) - Maarif Teş
kilâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 22
nci maddesinin yürürlükten kaldırılması
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle 469,
487
Abdürrahman Melek (Hatay) - Avru
pa Istişari Meclisi içtimaına iştirak eden
Türk Heyeti başkanının demeci münase
betiyle
166

Şevket Mocan (Tekirdağ) - Türk Fransız
Komitesinin Louvre Salonunda
tertiplediği konferansta cereyan ettiği bil
dirilen hâdiselere dair olan sorusu müna
sebetiyle
228
Ahmet Morgil (Rize) - Maarif Teşkilâ
tına dair olan 789 sayılı Kanunun 22 nci
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle
453
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N
Sayfa
Rükneddin Nasuhioğlu (İçişleri Baka
nı) - İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, Urfa Milletvekili Hasan Oral'a ait
olup Diyarbakır'da ele geçen silâhlar
hakkındaki sorusuna cevabı
82,84,85
— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm,
Güney - Doğu ovasının sulama projesi ile
İskenderun - İran yolu ve Gurs hidro
elektrik santrali inşaatı hakkındaki soru
suna cevabı
11,13
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dolmabahçe Sarayı karşısında
yaptırılan stadyum sahasına katılan ara
zi hakkındaki sorusuna cevabı
380
— Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp'm Siird İli su ihtiyacının giderilmesi
ve içme suyunun temini için ne düşünül
düğü hakkındaki sorusuna cevabı
50,52

Sayfa
— Tunceli Milletvekili ilidir Aydın'm,
Garp illerine nakledilip bilâhara eski yer
lerine dönmelerine müsaade edilen Tunce
lilim serbest ve boşaltılmış bölge halkı ile
yasaklığı kaldırılan Tunceli Sason ve Zeylan'ın, yasak bölge vatandaşlarının du
rumları hakkındaki sorusuna cevabı
450,453
Emrullafa Nutku (Erzurum) - Hatay
Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkın
da Tutanakları İnceleme Komisyonu ra
poru münasebetiyle
100
—• Nakil vasıtaları hakk'ndaki Kanım
teklifinin geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair olan önerge münasebetiyle
144
— 3005 sayılı Meşhut Suçların Muha
keme Usulü hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair olan Kanun
münasebetiyle
149

o
Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum) - Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlera
rası İmar ve Kalkınma Bankası temsilcile
ri arasında akdolunan Garanti Anlaşma
sının onanması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
178,179
Bekir Oynaganlı (Afyon Karahisar) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle
92
— Hatay Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle
98,99

Esat Oktay (Kars) - Memleketimizde
ne kadar cüzamlı bulunduğuna, bu has
talıkla mücadele için ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne ve akıl hastalıkları da dâ
hil olmak üzere cüzamlılara iş tedavisi
tatbıkma dair olan sorusu münasebetiyle 207,
209
Burhanettin Onat (Antalya) - Memle
ketin sağlık durumunu ve teşkilâtını dü
zenlemek için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sorusu münasebetiyle
38,39,40
Hasan Oral (Urfa) - Diyarbakır'da ele
geçen silâhların kendisine aidiyeti iddiası
hakkındaki soru münasebetiyle
83,84

ö
Rifat öçten (Sivas) - Hastane, okul,
park, meydan, cadde, stadyum ve emsali
müessese ve yapılara, yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle

388

— 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhake
me Usulü hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair olan kanun
münasebetiyle
Himmet ölçmen (Konya) - Eski Cum-

149
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Sarf»
sına dair olan önerge hakkında Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle
62
— Hatay Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları inceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle
104,105,106
— Meclis toplantı salonundaki hopar
lörlerin ıslahı hakkında temennisi
209
Mehmet özdemir (Kayseri) - 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
95
— Hastane, okul, park, meydan, cadde,
stadyum ve emsali müessese ve yapılara,
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
391
— Hatay milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkındaki Tutanakları inceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle
107
İhsan Şerif özgen (İdareci Üye) - Yoz,
gat Milletvekili Avni Doğan'in, eski Cum
hurbaşkanı Malatya Milletvekili ismet inö
nü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a ve
ikinci Dünya Harbi sırasında da Kahire'ye
yaptığı seyahatlerde harcırah aldığına dair
olan iddiaların mahiyetinin açıklanması
hakkındaki sorusuna cevabı
311
Halil özyörük (Adalet Bakanı) - Hay
van Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kal
dırılmasına dair olan kanun tasarısı müna
sebetiyle
137

Sayfa
hurbaşfcuü Malatya Milletvekili ismet
İnönü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a
ve ikinci Dünya harbi sırasında da Kahi
re'ye yaptığı seyahatlerde harcırah aldı
ğına dair olan iddiaların mahiyetinin açık
lanması hakkındaki soru münasebetiyle
316
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
462,463,481
Sedat Zeki örs (Sivas) - Hastane, okul,
park, meydan, cadde, stadyum ve emsali
müessese ve yapılara, yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
384
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası
temsilcileri arasında akdolunan Garanti An
laşmasının onanması hakkındaki kanun
münasebetiyle
177
Mehmet özbey (Burdur) - Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâbis'in, Bü
yük Millet Meclisi azasının tahsisat ve
harcırahları hakkındaki* 1757 sayılı Kanuna
ek 3050 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
değiştirilmesine dair olan kanun teklifi ve
Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
236
Kemal özçoban (Afyon Karahisar) Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677
sayılı Kanunun ikinci maddesinin (Ç)
bendi ile üçüncü maddesinin yorumlanma-

p
Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) - Ba
lıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'nin,
Manyas Gölüne ait tesisatın yeni mülte
zim tarafından bugüne kadar yaptırılmaması sebebine ve eski mültezimden alınan
teminat akçesine dair olan sorusuna cevabı 302,
305
— Balıkesir Milletvekili
Ali Fahri
işeri'nin, Trakya'nın Enez Bucağı hududu
dahilindeki Beylikkoru merasından Mali
yenin ne derece istifade temin ettiğine
ve bu yerin halen kimlerin tasarrufunda
bulunduğuna dair olan sorusuna cevabı
306

— istanbul Milletvekili Sani Yaver'in,
kâğıt ve madenî paralar, esham ve tahvil
lerle, posta pulları üzerine konacak resim
lere, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
na verilen emisyon işlerinin şimdiye kadar
düzenlenerek ve ayarlanarak Maliye Ba
kanlığının mutabakatına arzedilip edilme
diğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
1397 sayılı kararının uygulanış şekline dair
olan sorusuna cevabı
283,286
— Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin
Umumi ve Katma Bütçelerle iktisadi Dev
let Teşekküllerinden maaş, ücret ve yevmi-

- 3 4 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası
temsilcileri arasında akdolunan Garanti
Anlaşmasının onanması hakkındaki Kanun
münasebetiyle
176,177
— Yozgad Milletvekili Avni Doğan'in,
Eski Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili
İsmet İnönü'nün, deprem dolayısiyle Erzinca'a ve İkinci Dünya Harbi sırasında da
Kahire'ye yaptığı seyahatlerde harcırah
aldığına dair olan iddiaların mahiyetinin
açıklanması hakkındaki sorusuna cevabı
313

ye alarak çalışanlardan aynı müessese ve
teşekküllerde başka nam ve hizmet kabul
edenlerin mevcut olup olmadığına ve Zon
guldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun,
bir kısım devlet memurlarının bâzı mües
seselerde ek vazife alarak ayrı ayrı ücret
veya maaş alanlar hakkındaki sorularına
cevabı
193
— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dolmabahçe Sarayı karşısında
yaptırılan stadyum sahasına katılan arazi
hakkındaki sorusuna cevabı
379

s
Ali İhsan Sâbis (Afyon Karahi s ar) Kore'ye gönderilen savaş birliğinden bo
şalan yeri doldurmak üzere tam teşekkül
lü bir tümen vücuda getirmek hususunda
ne düşünüldüğüne dair olan sorusu müna
sebetiyle
337,339
Müfcerrem Sarol (istanbul) - Radyoloji,
Radyum ve Elektrikle Tedavi ve diğer Fiz
yoterapi müesseseleri hakkındaki 3153 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair olan Kanun tasarısı münasebe
tiyle
343,344
Rifat Sivişoğlu (Zonguldak) - Bir kısım
Devlet memurlarının bâzı müesseselerde ek
vazife alarak ayrı ayrı ücret veya maaş
alanlar hakkındaki sorusu münasebetiyle
195
— Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin
kaldırılmasına dair olan Kanun tasarısı
münasebetiyle
132
— Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un,
Genel ve Katma bütçelerle özel idare ve
belediyeler
bütçelerinden ve İktisadi
Devlet Teşekküllerinden aylık ve ücret
alan memur ve hizmetlilerin siyasetle uğraşamıyacaklarına dair olan Kanun teklif i--

nin geri verilmesi hakkındaki Önergesi
münasebetiyle
378
Server Somuncuoğlu (Sinop) - Bulgaristandan gelecek olan Türk göçmenlerinin
sayısı ve yurda gelmeleri için konulan
müddet ile menkul ve gayrimenkul malla
rının tasfiyesi ve bedellerinin Türkiye'
ye getirilmesi hakkında Bulgar Hükümeti
ile yapılan Anlaşma hükümlerine dair so
rusu münasebetiyle
55
Cevdet Soydan (Ankara) - Gümrük
Muhafaza Genel Komutanlığı emrindeki
Deniz Teşkilâtının askerileştirilmesi hak
kındaki 3015 say lı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle
152
— Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin kaldırılmasına dair olan Kanun ta
sarısı münasebetiyle
134
— 3005 sayılı Meşhut Suçların Muha
keme Usulü hakkındaki Kanunun bâzı
maddelerinin kaldırılmasına dair olan Ka
nun münasebetiyle
150
Mehmet Daim Süalp (Srrd) - Siird İli
su ihtiyacının giderilmesi ve içme suyunun
temini için ne düşünüldüğü hakkındaki
sorusu münasebetiyle
50,52

— 35 —

Sayfa
Sayfa
Hamdi Şarlan (Ordu) - Hatay Milletve
Mazhar Şener (Giresun) - 5237 sayılı
killerinin seçim tutanakları hakkında Tu
Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu mad
tanakları İnceleme Komisyonu raporu mü
desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
nasebetiyle
100,106,107 kındaki kanun teklifi münasebetiyle 93,94,95

T
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle
454,478,479,481
Rifat Taşkın (Kastamoni) - Gümrük
Muhafaza Genel Komutanlığı emrindeki
deniz teşkilâtının askerileştirilmesi hak
kındaki 3015 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetiyle
151,152
Abidin Tekön (îzmir) - İzmir Halkapmar mevkiinde kurulmakta olan Sümerbank Mensucat Fabrikasının hudutları da
hilinde bulunan şahıslara ait arazi ile sa
bun imalâthanesinin muhtevi bulunduğu
arazinin ne suretle satmalındığına dair
olan sorusu münasebetiyle
281
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan stadyum
sahasına katılan arazi hakkındaki sorusu
münasebetiyle
380
Halis Tokdemir (Gtimüşane) - Hatay
Miretvekillerinin seçim tutanakları hak
kında Tutanakları İnceleme Komisyonu
raporu münasebetiyle
.
110 111
Atıf Topaloğlu (Ordu) - Maarif Teşki
lâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 22 nci
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
474
Hüsamettin Tuaraç (Kars) - Eski Cum
hurbaşkanı Malatya Milletvekili İsmet
İnönü'nün, deprem dolayısiy^ Erzincan'a
ve İkinci Dünya Harbi sırasında da Kahi
re'ye yaptığı seyahatlerde harcırah aldı-

gına dair olan iddiaların mahiyetinin açık
lanması hakkındaki soru münasebetiyle
312
Adnan Tüfekçioğlu (Giresun) - Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası
İmar ve Kalkınma Bankası temsilcileri
arasında akdolunan Garanti Anlaşmasının
onanması hakkındaki kanun münasebetiyle 178
Muhlis Tümay (Manisa) - Ad1 iye Harç
Tarifesi hakkındaki 2503 sayılı Kanunun
98 ve 99 ncu maddelerinin değiştirilmesine
dair olan kanun münasebetiyle
347
—. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 200 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle
142
Cezmi Türk (Seyhan) - Mardin Millet
vekili Kemal Türkoğlu'nun, Milletvekilliği
ödenek ve Yolluklarına mütedair 756, 1169,
5142 ve 5143 sayılı Kanunların kaldırılması
ve 3050 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi
münasebetiyle
243
Hüsnü Türkand (Kocaeli) - Radyoloji
"Radyum ve Elektrikle tedavi ve diğer Fiz
yoterapi Müesseseleri hakkındaki 3153 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir madde eklenmesine
dair olan Kanun tasarısı münasebetiyle
343
Kemal Türkoğlu (Mardin) - Milletve
killiği ödenek ve Yolluklarına mütedair
olan 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı kanun
ların kaldırılması ve 3050 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin deiştirilmesi hakkındaki
Kanun teklifi münasebetiyle
237,239,240,241,
247,248
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Sayfa

Sayfa
Aziz Uras (Mardin) - Güney - Doğu
ovasının sulama projesi ile İskenderun, Iran

Yolu ve Gurs Hidroelektrik Santrali inşa
atı hakkındaki sorusu münasebetiyle.

12

ü
— istanbul Milletvekili Andre Vahram
bayar'in, yerli tıbbî müstahzarlara karşı
emniyet ve rağbeti artırmak maksadiyle
bir kontrol lâboratuvarı kurulması hakkın
daki sorusuna cevabı.
41,43
— Kars Milletvekili Esat Oktay'ın
memleketimizde ne kadar cüzamlı bulun
duğuna, bu hastalıkla mücadele için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne ve akıl has
talıkları da dâhil olmak üzere cüzamlılıra iş tedavisi tatbikına dair olan sorusuna
cevabı
206
—• Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin,
Ordu'da verem paviyonunu da ihtiva eden
200 yataklı bir hastane ile Gölköy ve Ün
ye'ye birer sağlık merkezi yapılması hak
kında ne düşünüldüğüne dair olan soru
suna cevabı
44,46,49

Hasan Üçöz (Yozgad) - Hastane, Okul
park, meydan, cadde, stadyum ve emsali
müessese ve yapılara yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkındaki Kanun teklifi
münasebetiyle
384,385
Suad Hayri Ürgüplü (Kayseri) - Av
rupa Istişari Meclisi içtimama iştirak eden
Türk Heyeti Başkanı sıfatiyle demeci
162
Ekrem Hayri Üstündağ (Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı) - Antalya Milletveki
li Bürhanettin Onat'm, memleketin sağlık
durumunu ve teşkilâtını düzenlemek için ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne da'lr soru
suna cevabı.
35
— istanbul Milletvekili Andre Vahranı
bayar'ın, ecnebi ilâç müstahzarlarının mem
leketimizdeki satış fiyatları hakkındaki
sorusuna cevabı.
33,35

/
Andre Vahrambayar (İstanbul) - Ec
nebi ilâç müstahzarlarının
memleketi
mizdeki satış fiyatları hakkındaki sorusu
münaseebtiyle
_
— Yerli müstahzarlara karşı emniyet ve
rağbeti artırmak maksadiyle bir kontrol
lâboratuvarı kurulması hakkındaki soru
su münasebetiyle.
Zühtü Hilmi Velibeşe (Ekonomi ve Ti
caret Bakanı) - Eskişehir Milletvekili
Muhtar Başkurt'un, Amerika Birleşik
Devletleri harb ekonomisi hazırlıklarının
memleketimiz ekonomik hayatı üzerinde
yapacağı tesirlere, karaborsacılığa ve harb
halinde temini mümkün olmıyan ithal
malları ile buğday istihsalimize, akar ya
kıt ve münakale vasıtaları yedek aksamı-

na dair olan sorusuna cevabı

33

42

322

— Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, ihraç edilemiyen 2000 ton ka
buklu ceviz hakkında bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair olan sorusuna
cevabı
339,340
— Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, su mahsullerimizin bugünkü
durumu ile bu husustaki mevzuatın kâfi
gelip gelmediği, balıkçıların' teşkilâtlanma
sı, balıkçılığımızın' inkişafı için ne gibi
tedbirler alındığı ve Trabzon'da yaptırıl
ması düşünülen soğutma ve dondurma te
sisi ile balık konserve sanayiinin kurul
ması hakkındaki sorusuna cevabı
125,130
- Yozgad Milletvekili Avni Doğan'm,

— 37Sayfa
Eski Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili
îsmet İnönü'nün, deprem dolayısiyle Er
zincan'a ve İkinci Dünya Harbi sırasında
da Kahire'ye yaptığı seyahatlerde harcirah
aldığına dair olan iddiaların mahiyetinin
açıklanması hakkındaki sorusuna cevabi
316

Hasan Ali Vural (Çorum) - Bâzı suç ve
cezaların affı hakkındaki 56Y7 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinin (Ç) bendi ile
üçüncü maddesinin yorumlanmasına dair
olan önerge hakkında Adalet Komisyonu
raporu münasebetiyle
60,86

Y
Celâl Yardımcı (Ağrı) - Emekli Jan
darma Yüzbaşısı Raşit Sümer hakkındaki
Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle 324
— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin kaldırılmasına dair olan kanun tasa
rısı münasebetiyle
131,134
— Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
485,486
— 3005 sayılı Meşhut Suçların Muha
keme Usulü hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair olan kanun
münasebetiyle
147,149,150
Sani Yaver (İstanbul) - Kâğıt ve Ma
denî paralar, esham ve tahvillerle posta
pulları üzerine konacak resimlere, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankasına verilen
emisyon işlerinin şimdiye kadar düzenle
nerek ve ayarlanarak Mâliye Bakanlığının
mutabakatına arzedilip edilmediğine ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1397 sayılı
kararının uygulanış şekline dair olan so
rusu münasebetiyle
284
Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) - Bâzı suç ve
cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinin (Ç) bendi ile
üçüncü maddesinin yorumlanmasına dair
olan önerge hakkında Adalet Komisyonu
raporu münasebetiyle
62

— 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun 9 ncû maddesinin 1 nci fıkrasının
değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi
münasebetiyle
89,97
— Hatay Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu münasebetiyle
101
— Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Milletvekilliği ödenek ve yollukla
rına mütedair 756, 1169, 5142 ve 5143 sa
yılı kanunların kaldırılması ve 3050 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle
244
Ümran Nazif Yiğitej (Konya) - Usul
hakkında.
58
Avni Yurdabayrak (Zonguldak) - 5237
sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle
96
— Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin kaldırılmasına dair olan Kanun tasa
rısı münasebetiyle
135
Cavit Yurtman (Hatay) - Hatay Millet
vekillerinin seçim tutanakları -hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
münasebetiyle
111
Senini Yürüten (İstanbul) - Nakil va
sıtaları hakkındaki Kanun teklifinin bir
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
önergesi münasebetiyle
143.

z
Sayfa
Kemal Zeytinoğhı (Bayındırlık Ba
kanı) - Erzurum Milletvekili Bahadır Dül
ger'in, Anıt-kabir inşaatı hakkındaki
sorusuna cevabı
210,212
— Tekirdağ Milletvekili Zeki Erata-

Sayfa
man'm, Erzincan'da vukuagelen deprem
dolayısiyle yapılan yardımlarla, Avustur
ya'dan alman kurma evlerin bugünkü
fiyatları hakkındaki sorusuna cevabı

5,9

