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BAKANLAR KURULU 

1. — Başbakan Adnan Menderes'in çe
kildiğine ve yeni Hükümet kuruluncaya 
kadar eskisinin vekâleten vazifeye devam 
edeceği (3/153) 28 

2. — Başbakan Adnan Menderes'in kur
duğu Hükümetin programı 60:66,76:100,101: 

123,124:127 
3. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Kongre

sinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Ce
nevre'ye giden Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Ekrem Hayrı Üstündağ'a Çalışma 

1 . — İzmir Milletvekili Cihad Baban '-
m, tatilde seçim bölgelerine gidecek olan 
milletvekillerinin göçmenler ve mülteciler 

N«. Sayf* 
5752 — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 

40 ncı maddesinin kaldırılması hak
kında kanun 5:11 

5753 — Ordu Mensuplarının Evlenmeleri
ne dair olan Kanunun 1 nci maddesi
nin kaldırılması hakkında kanun 11:12 

5754 — Gedikli Erbaş Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun 13:14 

5755 — İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin 
'harb malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun 3,14:15 

5756 — Türkiye Hükümeti ile Mısır Hü
kümeti arasında bu iki ülke beyninde 
ve daha ötesinde tarifeli hava servis
leri tesisi hakkındaki' Anlaşmanın 
onanmasına dair kanun 12:13, 

32,38:41 

Sayfa 
Bakanı Nuri özaan'm vekillik edeceği 
(3/172) 341 

4. — İstanbul Milletvekili Adnan Men
deres tarafın<lân kurulan yeni Bakanlar 
Kurulu listesinin onandığı (3/155) 28:29 

5. —• Manisa Milletvekili Refik Şevlet 
Ince'nin Devlet Bakanlığından çekildiği 
(3/163) 131 

6. — Yeni Hükümeti kurmaya İstanbul 
Milletvekili Adnan Menderesin memur 
edildiği (3/154) 28 

dâvasında seçim bölgelerinde müzaherette 
bulunmaları hakkında 4 

No. Sayfa 
5757 — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

1945 Bütçe yılı yedi aylık Kesinhe-
sap Kanunu 3,45:46,47,47,51:54 

5758 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
îşletme Genel Müdürlüğünün 1945 
Bütçe yılı yedi aylık KesMhesap Ka
nunu 3,46,47,47,55:58 

5759 — Toprak Mahsulelri Ofisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne, 28 nci maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna iki geçici madde eklen
mesine dair olan 5621 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkında ka
nun 199,228:239 

5760 — Devlet Kitapları Döner Sermaye
si hakkındaki Kanunun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair olan ka
nun süresinin uzatılması hakkında ka
nun 175,211,278,342:343 

DEMEÇ 

KANUNLAR 



- 2 -
No. " " " 
5761 — özel idarelerden aylık alan ilkokul 

öğretmenlerinin kadrolarının Millî 
Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alınma
sı hakkındaki 5166 sayılı Kanuna 

Sayfa No. Sayfa 
bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair olan 5283 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 175, 

211,278:279,343:344,347,362,385:388 

KARARLAR 
1713 — Mart : Mayıs 195/) aylarına ait 

Sayıştay raporuna dair. 5,29 
1714 — Bakanlar Kuruluna güvenildiğine 

dair ' 60:66,76:123,124:127 
1715 — Jandarma Yüzbaşısı Reşit Sümer'

in emeklilik muamelesi hakkında 138:139 
1716 —Afyon Karahisar Milletvekili Ke

mal özçoban'ın Milletvekilliği doku
nulmazlığı' hakkında 199,228 

1717 — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 
Önen'in Milletvekilliği dokunulmazlı
ğı hakkında 199,228 

1718 — Edirne Milletvekili Hasan Osma'-
nın Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 199;228 

1719 — izmir Milletvekili Sadık Giz'in 

Milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında 27,199,228 

1720 — Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Âli Mühto'nun Milletvekilliği doku
nulmazlığı hakkında 199,246 

1721 —• Kütahya Milletvekili Remzi Ko
çak'm Milletvekilliği dokunulmazlı
ğı hakkında 199,246 

1722 — Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tal 'm Milletvekilliği dokunulmazlı
ğı hakkında 199,246 

1723 — Smob Milletvekili Cevdet Kerim 
încedayı'nm Milletvekilliği doku
nulmazlığı hakkında 199,246 

1724 — Sivas Milletvekili Rifat öçten 'în 
Milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında 199,246 

Amasya [Kemal Eren] 
1. — Gayrimenkule tecavüzün define 

dair olan 2311 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair (4/123) 

Ankara [Fuad Seyhun] 
2. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci bendi
ne bir fıkra ve aynı kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair olan kanun tek
lifinin geri verilmesi hakkında (4/130) 

Ankara [Salâhattin Benli] 
3. — Gayrimenkule tecavüzün define 

dair olan 2311 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kantin 
teklifinin geri verilmesine dair (4/124) 

Aydm [Şevki Hasırcı] 
4. — Askerî Memurlar Kanununun 8 

ncj maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 
(4/131) 

66 

ÖNERGELER 
Burdur [Mehmet Özbey] 
5. — Bina yapımını teşvik Kanununun 

7 nci maddesinin kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 
(4/133) . 246 

6. —• Devlet, Gümrük ve Tekel, Ulaş
tırma, Çalışma ve İşletmeler Bakanlıkları
nın kaldırılması hakkındaki kanun tekli
finin geri verilmesine dair (4/117) 4 

7. — Kira kontratolariyle ferağ ve in-
1 ikal ilmühaberlerinin ve nüfus hüviyet 
cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması 
hakkındaki 3356 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (C) fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
line dair (4/126) 146 

Diyarbakır [Ferit Alpiskender] 
8. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin geri 

245 

66 :(>7 

245 verilmesine dair (4/118) 
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•ayfa 

Erzurum [Emrulldh Nutku] 
9. — Makine ve Kimya Endüstrisi Ku

rumunun açtığı sergi ile teşhir edilen dikiş 
makinesine ve harb malzemesi satılması 
için Pakistan'a gönderilen heyetin aldığı 
neticeye, Zirai Donatım Kurumunun zira
at aletleri hakkında bu kurumla ne gibi 
bir anlaşma yaptığına ve maden direkleri
ne dair İşletmeler Bakalığından sözlü so
rusunun geri verilmesi hakkında (4/128) 177 

Erzurum [Fehmi Çobanoğlu] 
10. — İnhisar beyiyeleri üçte birleri

nin harb malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Ka
nunun 4 neü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair (4/120) 20 

Erzurum [Mustafa Zeren] 
11. — Emekli birinci sınıf askerî öğ

retmen Cemal Gökdağ'ın vâki müracaatı
na Dilekçe Komisyonu Başkanlığınca ve
rilen cevap hakkında (4/121) 27 

Giresun [Arif Hikmet Pamukoğlu] 
12. — Dilekçe Komisyonunun 23 . II . 

1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
329 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/122) 27 

Kastamonu [Hayri Tosunoğlu] 
13. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununa ek 4800 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin geri verilmesi hakkında 
(4/132) 24(i 

Konya [Ümran Nazif Yiğüer] 
14. — Türk Ceza Kanununun 12 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin geri verilmesi hakkında 
(4/119) 4:5 

Sayfa 
Niğde [Necip Bilge ve üç arkadaşı] 
15. — 30. X I . 1943 tarihli ve 4309 sa

yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olan kanun teklifinin geri ve
rilmesi hakkında (4/125) 131 

Niğde [Halil Nuri Yurdakul ve 8 ar
kadaşı] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci maddesiyle ge
çici 76 nci maddesine bâzı fıkralar eklen
mesine dair kanun teklifinin geri veril
mesi hakkında (4/127) 146 

Siird [Mehmet Daim Süalp] 
17. — Bu Birleşime ait soruların, teklif 

ve tasarılardan sonra görüşülmesi hakkın
da 341:342 

Sivas [Rifat öçten] 
18. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 33 ncü madde
sinin (C) bendine bir fıkra eklenmesine 
dair olan kanun teklifinin geri verilme
si hakkında (4/129) 200 

19. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
İdare Meclisi Üyeliğine tâyin edilen Tur
gut Nalcıoğlu'nun tahsil derecesi hakkın
daki Tarım Bakanlığından yazılı sorusu
nun geri verilmesine dair (4/135) 34.1 

Yozgad [Yusuf Karslıoğlu] 
20. — İçtüzüğün 53 ncü maddesinin yo

rumu hakkında (4/134) 244 

Trabzon [Salih Esad Alparen] 
1. — Dilekçe Komisyonunun 14 . V I I . 

1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
102 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/71) 138:139 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Ankara Milletvekili Cevdet Soy
dan ve 3 arkadaşının, kan gütme sebe
biyle işlenen adam öldürme ve buna te
şebbüs cürümleri failleri hısımları hakkın
daki 3236 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifine da
ir (2/164) 244,279,353:362 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal özçoban ve 44 arftadaşının, 20.11.1948 
tarihli ve 5189 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/135) 244,278, 

316:317,342 

3. — Atatürk aleyhine işlenen suplar 



/ Sayfa j 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/167) 253, I 

294 I 
4. — Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli 

Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun, hüküm
lü bulunduğu cezanın affına dair (5/31) 245, 

279,344:352 
5. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ

mil Boran'm, 1 Kasım 1339 tarihli ve 367 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/79) 245, 

277,301:307 
6. — Millî Korunma Kanununun 4648 

sayılı Kanunla değiştirilen 65 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve 4945 sayılı Kanunla 
değiştirilen 66 ncı maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısına I 
dair (1/98) 245,279,352:353 

7. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan'm, Mason derneklerinin kapatılması 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/156) 245,278, 

307 =316,317,333:336,342,345,362,381:384 
8. — Zonguldak Milletvekilleri Fehmi 

Açıksöz ve Rifat Sivişoğlu 'nun, Bâzı Suç I 
ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifine dair (2/170) 245,277, 

294:297 
9. — Zonguldak Milletvekili Rifat Si

vişoğlu'nun, genel ve, katma bütçelerle özel I 
idare ve belediyeler bütçelerinden ve tkti- I 
sadi Devlet Teşekküllerinden aylık ve ücret t 
alan memur ve hizmetlilerin siyasetle uğra- I 
şamıyacaklarma dair kanun teklif; hakkın- J 
da (2/33) 245,277,297:301 

ANAYASA KOMİSYONLARI RAPORLARI I 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali j 

İhsan Sâbis'in, Büyük Millet Meclisi aza
sının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 
1757 sayılı Kanuna ek 3050 sayılı Kanunun 1 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/11) 139:140 j 

2. — Trabzon Milletvekili Salih Esad 
Alparen'in, Dilekçe Komisyonunun 14.VII. I 
1950 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
102 sayılı kararın Kamutayda görüşülme- I 
sine dair önergesi hakkında (4/71) 138:139,171 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Bayındırlık Bakanlığı 1950 yılı j 

Bütçesinin 602 nci bölümünün 3 ncü (yer-
sarsmtısı ve diğer âfetlerden jarar gören 
bölgelere) maddesine 5607 sayılı Kanuna 
dayanılarak 2 500 000 liralık ek ödenek 
verildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
hakkında (3/18) 27,47 

2. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'-
m, bucak müdürlerinin devir masrafları 
hakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
teklifi hakkında (2/68) 340 

3. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'-
ın, Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki .kanun teklifine dair (2/67) 340 

4. — Devlet kitapları döner sermayesi 
hakkındaki Kanunun 4 hcü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan 4940 sayılı Ka
nun süresinin uzatılması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/136) 175,211,278,282, 

342:343 

5. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 
4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı 
Yırcah'nm, Hayvanlar Vergisi Kanunu
nun bâzı madelerinin değiştirilmesi ve ay
nı kanuna geçici bir madde eklenmesi ve 
Erzurum Milletvekili Sabri Erduman ve 
Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, Hay
vanlar Vergisi Kanununun yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun tekliflerine 
dair (1/117, 2/103, 143) 340 

6. — özel idarelerden aylık alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarının Millî 
Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alınması 
hakkındaki 5166 sayılı Kanuna bağlı cet
velin değiştirilmesine dair olan 5283 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/150) 175,211,278:279,343:344,347,362, 

385 :388 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
lhsnn Sâbis'in, Büyük Millet Meclisi aza
sının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 
1757 sayılı Kanuna ek 3050 sayılı Kamı-



Sayfa' 
hun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanım teklifi hakkında (2/11) 139:140 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORU 

1. — İstanbul Milletvekili Ahmet Top
çu'nun,, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
40 neı maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki Kanun teklifine dair (2/154) 5:1.1 

^ DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU 

1 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Mısır Kıraliyet Hükümeti arasında bu 
iki ülke beyninde ve daha ötesinde tari
feli hava servisleri tesisi için yapılan An
laşmanın onanması hakkındaki kanun 
tasarısına dâir (1/69) 12:13,32,37,38:41 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORU 

1. — Trabzon Milletvekili SalÜL.Esad 
Alperen'in, Dilekçe Komisyonunun 14.VII. 
1950 tarihli Haftalık KaraT Cetvelindeki 
10$ sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi hakkında (4/71) 138: 

139,141 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLAR 
1. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi 

öz'ün, difteri aşısının mecburi olarak tat
bik edilmesine dair Kanun teklifi hakkın
da (2/46) 159,178:192 

2. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'-
ın, bucak müdürlerinin devir masrafları 
hakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi 
haİkında (2/68) 340 

3. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'-
m, Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanunun 1 jıci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/67) 340 

4. — Millî Korunma Kanununun 4648 
sayılı Kanunla değiştirilen 65 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 4945 sayılı Kanunla 
değiştirilen 66 neı maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki Kanun tasarısına 
dair (1/98) 245,279,352:353 

. 5. —- Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
ftan'in. Mason derneklerinin kapatılması 

hakkındaki kanun teklifine dair (2/156) 245, 
278,307 =316,317,333:336,342,345,362,38i :384 

6. — Zonguldak Milletvekili Rifat Siviş-
oğlu'nun, Genel ve Katma Bütçelerle özel 
İdare ve Belediyeler bütçelerinden ve İkti
sadi Devlet Teşekküllerinden aylık ve ücret 
alan. memur ve hizmetlilerin siyasetle uğra
şanı ıyacakların» dair kariun teklifi hakkın
da (2/33) 245,277,297:301 

MALİYE KOMİSYONU RAPORU 
1. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 

4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun tasa
rısı ile Balıkesir Miletvekii Sıtkı Yırcalı'-
nın, Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanu
na geçici bir madde eklenmesi ve Erzurum 
Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh Mil
letvekili Mecit Bumin'in, Hayvanlar Ver
gisi Kanununun yürürlükten kaldırılma
sı hakkındaki kanun tekliflerine dair 
(1/117, 2/103, 143) 340 

MECLİS HESAPLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU RAPORU 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1950 yılı Aralık ve 1951 yılı Ocak ve Şubat 
ayları hesabı hakkında (5/30) 245,277 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —• Devlet kitapları döner sermayesi 

hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan 4940 sayılı Ka
nun süresinin uzatılması hakkındaki Kanun 
tasarısına dair (1/136) 175,211,278, 

282,342:343* 
2. —• özel idarelerden aylık alan ilk

okul öğretmenlerinin kadrolarının Millî 
Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alınması hak
kındaki 5166 sayılı Kanuna bağlı cetvelin 
değiştirilmesine dair olan 5283 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun tasarısına dair (1/150) 175, 

211,278:279,343:34i4,347,362,385:388 
3. — Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm, 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı ic
rasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun teklifine dair (2/117) 287,342 



Sayfa 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Ka
nunim 4 neü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun tasarısına dair (1/138) 3,14:15 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Cİedikli Erbaş Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun 
teklifi hakkında (2/74) 13:14 

2. — Burdur Miletvckili Mehmet Öz-
bey'in, ordu mensuplarının evlenmelerine 
dair olan 3663 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin kaldırılması hakkındaki Kanun tek
lifine dair (2/133) 11:12 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. —<• Ankara Milletvekili Talât Vasfi 
Özün, difteri aşısının mecburi olarak tat-
b'k edilmesine dair Kanun teklifi hakkın
da (2/46) 150,178:192 

2. — Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'-
m, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun teklifine dair (2/117) 287,342 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 

Genel Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 1944 
yılı Kesinhesabı hakkındaki Kanun tasarı
sına dair (1/43) 3,29:32,45,67:73,171 

2. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe 
yılı Kesinhesabma ait Uykunluk Bildiri 
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Demiryolları ve Li
manlan 'İşletme Genel Müdürlüğü 1945 
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkındaki Kanun 
tasarısına dair (1/125) 3,46,47,47,50,55:58 

3. — Vakıflar Gene'l Müdürlüğünün 
1945 Bütçe yırtı Kesinhesabına ait Uygun
luk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Kesinhe
sabı hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/10) 3,45:46,47,47,50,51:54 

4. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1946 yılı hesabına ait rapor ile bi
lançonun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi hakkında (3/73) 340 

1. — Mart - Mayıs 1950 aylarına ait 
birinci üç aylık raporun sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi hakkında 
(3/83) 5,29,37 

TARIM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi 

Yiğitbaşı 'nm, Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve 28 nci maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna iki geçici madde eklenmesine 
dair olan 5621 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/20) 199,228:239 

2. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 
4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 'kanun ta
sarısı ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır-
calı'nın, Hayvanlar Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesi ve Er-
ruzum Milletvekili Sabri Erduman ve Ço
ruh Milletvekili Mecit Bum in'in, Hayvan
lar Vergisi Kanununun yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki kanun tekliflerine dair 
(1/117, 2/103, 143) 340 

TİCARET KOMİSYONU RAPORU 
1. — Afyon Karartı işar Milletvekili Gazi 

Yiğitbaşı'nm, Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve 28 nci maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna iki gececi madde eklenmesine 
dair olan 5621 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/20) 199,228:239 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
RAPORU 

1. — Urfa Milletvekilliğine seçilen Ha
san Oral'ın seçim tutanağı hakkında. 
(5/23) 216,247,247 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
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ile Mıs*r Kıraliyet Hükümeti arasında bu 
iki iöke beyninde ve daha ötesinde tarifeli 
hava servisleri tesisi için yapılan Anlaş-
.manm onanması hakkındaki kanun tasarı
sına dair (1/69) 12:13,32,37,39:41 

KARMA KOMİSYON RAPORLARI 

[Anayasa - Adalet] 
1. —T Afyon Karahisar Milletvekili Ke

mal özçoban'm milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/147) 199,228 

2. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 
önen in milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/135) 199,228 

3. — Edirne Milletvekili Hasan Osma'-
nm milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resine dair (3/151) 199,228 

4. — İzmir Milletvekili Sadık Giz'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl -

Sayfa 
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair ^3/159) 199,228 

5. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Âli Mühto'nun milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/136) 199,246 

6. — Kütahya Milletvekili Remzi Ko
çak'in, milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/124) 199,246 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet 
Kartal'ın, milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/137) 199,246,317 

8. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 
încedayı 'mrı milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkındaki Başba
kanlık tezkeresine (3/138) 199,246,247 

9. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/125) 199,246 

SAYIN MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ tŞLEB 
İzinler 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi (3/164) 176 
(3/171) 287:288 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke

mal özçoban'm milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/147) 199,228 

2. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 
önen'in milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/135) 199,228 

3. — Edirne Milletvekili Hasan Os-
ma'nın milletvekilliği dokunulmazlığı 

(3/151) 199,228 
4. — İzmir Milletvekili Sadık Giz'in 

milletvekilliği dokunulmazlığı (3/159) 27,199 
228 

5. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Âli Mühto'nun milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/136) 199,246 

6. — Kütahya Milletvekili Remzi Ko
çak'm milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/124) 199,246 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tal'ın milletvekilliği dokunulmazlığı (3/137) 199, 

246,247 
8. — Maraş Milletvekili Ahmet Boz-

dağ'ın milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/160) 27 

9. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 
Încedayı'nm milletvekilliği dokunulmaz
lığı (3/138) 199,246,247 

10. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'-
in milletvekilliği dokunulmazlığı (3/125) 199, 

246 

ödenekler 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan Kars Milletvekili Sırrı Ata-
,iay'ın ödeneği (3/165) 176;177 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Manisa Milletvekili Ham
dullah Suphi Tanrıöver'in ödeneği (3/166) 177 

geçimler 
1. — Gelir Vergisi Kanununun 91 nci 



Sayfa 
maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 
2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonunda mev
cut hükümlerin yorumlanması hakkında 
Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi için 
geçici bir komisyon kurulması (3/169) 253 

2. — Orman Kanunu tasarısının görü-

Başbakanlıktan 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi 

Yiğitbaşı'nın, Mason dernekleri hakkın
daki sorusuna İçişleri Bakanı Halil özyö-
rük'ün sözlü cevabı (6/237) 159,201:202,288, 

362:372 
2. — Mardin Milletvekili Cevdet öz-

türk'ün, Suriye ile aramızdaki emlâk me
selesinin halli için ne düşünüldüğüne, ik
tisadi gelişmemizi sağlamak üzere Mar
din'in Suriye hududundaki kapıların ço
ğaltılarak pazar yerleri kurulmasına ve 
Mardin'in turistik bir merkez haline ge
tirilmesine dair sözlü sorusu (6/275) 340 

3. —- Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, Atatürk'ün mânevi varlığı
na ve maddi hâtıralarına vâki tecavüzler 
hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı Halil 
özyörük'ün sözlü cevabı (6/246) 215,270, 

288:290 
4. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ

mil Boran'm, Pakistan'dan buğday sa-
tmalmak üzere Hükümet namına temasta 
bulunmak için bir milletvekilinin tavzif 
edildiği hakkındaki haberin doğru olup 
olmadığına dair olan sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü 
cevabı (6/262) 252,375:377 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdürran
man Boyacıgiller'in, Devlet matbaaları
nın tevhidi için alınmış bir karar olup 
olmadığına, varsa bundan istihsali umu
lan Devlet menfaatinin neden ibaret bu
lunduğuna, hususi matbaaların durumla-
rile sahiplerinin ve işçilerinin hak ve men
faatlerini koruyucu tedbirlere ve ceza 
evleri matbaalarına dair sözlü sorusu 
(6/254) 215:216,273,290:292 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, köy dâvamızın halli 

Sayfa 
şülmesi için geçici bir komisyon kurulması 
(1/170) J 155:156 

Seçimler tutanağı 
1. — Urfa Milletvekilliğine seçilen Ha

san Oral'm seçim tutanağı (5/23) 216,247,247 

için, iç ve dış iskân işlerini de içine almak 
üzere, köy bakanlığı kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ve iç ve dış iskân ko
nusu hakkındaki çalışmaların açıklanması
na dair olan sorusuna Tarım Bakanı Ne
dim ökmen'in sözlü cevabı (6/234) 158, 

200:201 
7. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

nıan Boyacıgiller'in, memur tâyinleri hak
kındaki yazılı sorusu (6/244) 215 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Bakanlıklarla Devlete 
ait daire ve müesseseler teftiş kadrolarının 
Başbakanlığa bağlanması hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Başbakan Ad
nan Menderes'in yazılı cevabı (6/184) 19:20 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, bir İngiliz gazetesi ta
rafından yazıldığı bildirilen makale hak
kındaki sorusuna Başlbakan Adnan Mende
res'in yazilı cevabı'(6/189) 35 

3. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağoğlu'nun, muhacirlerin iskânı 
için teşkili düşünülen bakanlığın, muhacir 
kahul ve iskân işlerini ne suretle idare 
edeceğine ve bu işin bir programa bağlanıp 
bağlanmıyacağma dair sorusuna Başbakan 
Adnan Menderes'in yazılı cevabı (6/155) 16:17 

4. — Konya Milletvekil Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Yalova Otel ve Kap
lıcaları İşletmesinin yabancı bir firmaya 
devri hakkındaki söylentilere ve Bursa'da 
yapılmakta olan hastaneye dair olan so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Ekrem Hayri Üstündağ'm yazılı cevabı 
(6/188) 240:241 

Adalet Bakanlığından 
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

SORULAR 
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Sayfa l 
Fahri Ağaoğlu'nun, Hükümet ve Adalet 
binaları bulunmıyan il ve ilçelerin sayısı
na, bu gibi yerlerde ihtiyacın karşılanması 
için bir program hazırlanıp hazırlanma
dığına ve yılda ödenen kira bedeline dair 
yazılı sorusu (6/243) 159 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah- I 
man Boyacıgiller'in, İstanbul'da yeniden 
ihdas edilen iki noterliğe ve buraya terfian 
tâyine müstahak noter bulunup bulunma
dığına, geliri yüksek noterliklere Eylül 
1938 tarihinden beri kimlerin tâyin .edil
diklerine dair, sözlü sorusu (6/274) 340 

3. — Zonguldak Milletvekili Muammer 
Alakant'm, Karabük'te İnci Mağazası sa
hibi Hâmit Aygün'ün Mağazasından çalı
nan on bin liralık emtia hırsızlarının mey
dana çıkarılıp çıkarılmadığına dair yazılı 
sorusu (6/257) 216 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, kadro aylıkları 90 lira 
veya daha az olan yargıç, savcı ve müfet
tişlerle bu sınıflardan olan memurların 
sayışma, kadro aylık ve miktarlarına 10 
sene içindeki terfi ve kadro durumlarına 
dair olan sorusuna Adalet Bakanı Rükned-
din Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı (6/185) 169 : 

170 

Bayındırlık Bakanlığından 
1. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm, 

Ankara - Bolu - İstanbul şosesinin 240 X 
270 nci kilometreleri arasında bozulan as>-
falt kısmının inşası için ne miktar para 
sarf olunduğuna, zarar varsa müsebbipleri 
hakkında ne muamele yapıldığına, Anka
ra - İstanbul ana şosesinin kifayetli ve ik
tisadi olup olmadığına ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün inşaat sistemi bakımın
dan bugünkü çalışma programına dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytin-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/231) 145,167,177: 

178,219:225 
2. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 

Kâmil Aktuğ'un, Şark Vilâyetleri ile Di
yarbakır ve mülhakatında Mayıs 1950 ta
rihinden beri yapılan yol ve köprülerin 
bugünkü durumuna ve Diyarbakır'da 1951 

yılında yeniden yapılması düşünülen yol
lar ve köprüler için gereken proje ve 
plânların hazırlanıp hazırlanmadığına dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/239) 159,207:210 

3. — Gazianteb Milletvekili Süleyman 
Kuranel'in, yurdun imar ve kalkınması 
için ne gibi tedbirler alındığına, ne gibi 
plân ve programların hazırlandığına, bâzı 
Bakanlık fen heyetleriyle bölge müdür
lüklerinden tasarruf yapılması, bayındır
lık müdürlüklerinin ıslahı ve Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanununun değiştirilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair sorusu (6/276) 340 

4. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Hükümet ve Adalet 
binaları bulunmıyan il ve ilçelerin sayısına, 
bu gibi yerlerde ihtiyacın karşılanması için * 
bir program hazırlanıp hazırlanmadığına 
ve yılda ödenen kira bedeline dair yazılı 
sorusu (6/243) 159 

5. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, sulama işleri için ya
pılan ve yapılacak olan projelere göre işle
rin ikmali ile sudan elektrik istihsali için 
ne kadar paraya ihtiyaç olduğuna ve Kon
ya ovasında sulanamıyan kısım hakkında 
ne düşünüldüğüne dair yazılı sorusu 
(6/250) 215 

6. —• Trabzon Milletvekili Mahmut 
Goloğlu'nun Trabzon'da yapılması karar
laştırılan hava meydanının bugünkü inşa 
durumu ile bir an evvel ikmal edilmesi 
için ne gibi tedbirler alındığına, müddet
lere riayet etmiyen mütaahhit hakkında 
no muamele yapıldığına ve istihkakının 
tamamen ödenip ödenmediğine dair sözlü 
sorusu (6/266) 252,379 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Bingöl merkezini demiryolu
na bağlıyacak olan Murat üzerindeki köp
rünün inşa ve ikmali için ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
mal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/215) 135: 

136 
2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 

Düşünsel'in, Kiği Kazasının Bingöl mer
kezi ve Palu ile olan muvasalasını temin 
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tisadi gelişmemizi sağlamak üzere Mar
din'in Suriye hududundaki kapıların ço
ğaltılarak pazar yerleri kurulmasına ve 
Mardin'in turistik bir merkez haline geti
rilmesine dair sözlü sorusu (6/275) 340 

Sayfa 
için Peri suyu kenarını takip edecek bir 
yolun inşası hakkında ne düşünüldüüüne 
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/216) 136:137 

3. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye 
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan 
bütün Devlet daire ve müesseselerinin, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve serma
yesinin bir kısmı Devlete ait şirketlerin 
1950 malî yılı içinde ödedikleri ve ödiye
cekleri kira bedellerinin miktarı ile bu 
daire ve müesseselerin Devlete ait bina
larda toplanmasının mümkün olup olma
dığı hakkındaki sorusuna Bayındırlık Ba
kam Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/153) 322:332 

Çalışma Bakanlığından 
1. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp

çak'ın, îşçi Sendikaları Kanununa, asgari 
ücret işinin halli ile Ücretli Hafta Tatili 
Kanununun bir an evvel çıkarılmasına, 
işçilerin terfi, terfih, ikramiye, prim gibi 
hak ve menfaatlerinin düzenlenmesine dair 
sözlü sorusu (6/252) 215,270,290 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu 'nun, Umumi Muvazeneye 
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan 
bütün Devlet daire ve müesseselerinin, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin ve sermaye
sinin bir kısmı Devlete ait şirketlerin 1950 
malî yılı içinde ödedikleri ve ödiyecekleri 
kira bedellerinin miktarı ile bu daire ve 
müesseselerin Devlete ait binalarda top
lanmasının mümkün olup olmadığı hak
kındaki sorusuna Çalışma Bakanı Hulusi 
Köymen'in yazılı cevabı (6/153) 322:332 

Dışişleri Bakanlığından 
1. — Niğde Milletvekili Necip Bilge'-

nin, Birleşik Amerika Devletleri Sanato-
sunca Batı Avrupa savunma Plânlarına 
iştirake davetimiz hususunda alman ka
rarın hukuki değeri ile şümulünün açık
lanmasına dair .sözlü sorusu (6/265) 252,379 

2. — Mardin Milletvekili Cevdet öz-
türk'ün, Suriye ile aramızdaki emlâk me
selesinin halli için ne düşünüldüğüne, ik-

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
' 1. — Denizli Milletvekili Fikret Başa

ran'm, küçük sanat erbabının kalkındı
rılması gayesiyle Muamele Vergisi Kanu
nunun tadilinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı 
(6/240) 159,210,225:228 

2. — Kastamonu Milletvekili Şükrü 
Kerimzade'nin, yeni şartlar karşısında dış 
ticaret rejimimizle ithalât ve ihracatımız 
hakkında yeni tedbirler alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru
su (6/236) 159,201,225 

3. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangil'in, ithal edilecek buğdayların 
miktar ve fiyatları ile mukavele şartları 
arasında arpa ihracının mevcut olup ol
madığına ve un paçalında değişiklik yapı
lıp yapılmıyacağma dair sorusuna Ekono
mi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü 
cevabı (6/261) 251:252,372:374 

4. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangil'in, Türkiye'de yerleşmiş şahısla
rın yabancı memleketlerde bulunup mem
lekete getirmeye mecbur olmadıkları ser
vetleri hakkındaki kararname ile elde 
edilmek istenen neticenin ne olduğuna 
dair olan yazılı sorusu (6/260) 251 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller'in, Karadeniz kıyı
ları halkının verimli sahalara iskân edil
mesi, meyvacılık ve dokumacılık işleriyle 
geçimlerinin sağlanması hakkındaki soru
suna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin sözlü cevabı (6/255) 216,273,292:294 

6. — Zonguldak Milletvekili Suat Ba-
şol'un, Zonguldak Ticaret ve Ekonomi 
Müdürlüğü ile Maden Umum Müdürlüğü 
mühendis kadrolarının takviyesi için bir 
tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair 
olan sözlü sorusu (6/232) 145,167:169 
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1. — Konya Milletvekili Abdürrah-
man Fahri Ağaoğlu'nun millî gelirimizin 
son beş senelik vasatisi ile ticıri , zirai ve 
sınai gelirlerimizin katî ve tahminî mikta
rı ve millî ekonomimizin kurulması ve in
kişafı için dünya üzerindeki mevkimize 
göre alınması gereken tedbirler hakkında
ki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (6/150) 193:195 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Toprak Mahsulleri 
Petrol ofislerinde çalışan işçi ve memurla
rın sayısı ile almakta oldukları aylık ve 
ücretlere ve bu ofislerin son beş senelik 
gelir ve gider vaziyetleriyle ilga edilmele
ri halinde ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin yazılı cevabı (6/178) 195:196 

3. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Zi
ya Turataş'ın, 1950 - 1951 yılı kışlık hu
bubat ekimi ve hububat stokumuz hak
kındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı 
(6/197) 279:282 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, Tekel maddelerinin 
maliyet ve satış fiyatlariyle istihlâk, ih
raç ve elde edilen kazanç miktarına dair 
yazılı sorusu, (6/248) 215 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Tekel idaresinin me
mur ve işçi sayısı ile almakta oldukları 
aylık miktarına, son beş senelik gelir ve 
giderine, nerelerde tütün ziraati yapıldı
ğına, yıllık tütün istihsalimize, dahilî ti
caret ve istihlâkin inhisar altına alınması 
sebeplerinin ne olduğuna ve Tekel İdare
sine bağlı fabrikaların kadrolariyle gelir 
ve gider durumlarına dair sorusuna Güm
rük ve Tekel Bakanı Nuri özsan'ın, yazılı 
cevabı (6/177) 17:19 

tçişleri Bakanlığından 
1. — Bursa Milletvekili Necdet Yıl

maz 'in, 1949 ve 1950 yılı Yol ve Bina ver
gileri sabika tahakkukatından tahsil olu
nan vergilerden, 251 sayılı tefsir gereğin-

Sayfa 
ce, belediyelere ne miktar tediye yapıldı
ğına ve tasfiye için ne düşünüldüğüne 
dair olan yazılı sorusu (6/225) 145 

2. — Konya Milletvekili Abdürrah
man Fahri Ağaoğlu'nun Ankara Keçiören 
Gazinosuna içkili olarak ruhsat verilmeme
si sebebine, Ankara'da açılacak içkili yer
lerin bir haritaya göıre tahdit edildiğinin 
doğru olup olmadığına ve Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanuncunun tadilinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair olan yazrlı sorusu 
(6/259) 216 

3. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Türk Hava Kurumu, 
Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve 
Türk Eğitim Derneğinin hangi tarihler
de ne suretle kurulduklarına yıllık gelirle
rine ve sahip oldukları menkul ve gayri
menkul mallarının maliyetleriyle bugünkü 
kıymetlerine dair yazılı sorusu (6/247) 215 

4. — Konya Milletvekili Hidayet Ay-
dıner'in, birçok feci kaza ve yangınlara se
bep olan oyuncak tabanca mantarının me-
nedilmesi veya zararlarının önlenmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair soruluna İç
işleri Bakanı Halil özyörük'ün sözlü ceva
bı (6/264) 252,377:379 

5. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat'ın, Malatya'da intişar eden Gayret 
Gazetesi mesul Müdürü Ahmet Fırat ' ın te
cilli olmasına ve fiilî hizmetini yapmış bu-
lunmacsma rağmen, ihtiyat bakayası addiy-
le Malatya Askerlik Şubesince Siird'e 
sevkolunması sebebine ve sevka memur zatın 
kaç kişi olduğuna ve bunlara verilen har
cırah miktariyle kanunsuz muameleye te
vessül eden ilgililer hakkında ne muamele 
yapıldığına dair sözlü sorusu (6/224) 26:27, 

152,156 
6. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa

dık Eti'nin, Malatya'nın Gölbaşı - Adıya^ 
man yolu mütaahhidi ile Darende'de bir 
köy okulu. yapımından alacaklı mütaahhi-
din ödenmiyen istihkakları hakkında sözlü 
sorusu (6/223) 26,152,156 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti 'nin, Malatya Şehir Meclisinin feshi 
kararı hakkında sözlü sorusu (6/222) 26,152,156 
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8. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tal'ın, Malatya Valisi Turgut Babaoğlu'-
nun valiliği zamanında kaç memurun vazi
felerine son verildiğine ve Ocak ayında 
Ankara'ya gelen heyetin yollukları ile ge
nel meclis üyelerinin yevmiyelerine ve sü
resi biten il daimî komisyonu yerine kurul-
mıyan muvakkat komisyona dair sözlü soru
su (6/221) 26,152,156 

9. — Mardin Milletvekili Cevdet öz-
türk'ün, Suriye ile aramızdaki emlâk meşe- I 
leşinin halli için ne düşünüldüğüne, iktisa
di gelişmemizi sağlamak üzere Mardin'in 
Suriye hududundaki kapıların çoğaltılarak 
pazar yerleri kurulmasına ve Mardin'in tu
ristik bir merkez haline getirilmesine dair 
sözlü sorusu (6/275) 340 

10. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Bovaeıgiller'in, köy telefonları hak
kındaki sözlü sorusu (6/226) 145,160:163 

11. — Zonguldak Milletvekili Muam
mer Alakant'ın, Karabük'te İnci Mağazası 
sahibi Hâmit Aygün'ün mağazasından ça
lman on bin liralık emtia hırsızlarının mey
dana çıkarılıp çıkarılmadığına dair yazılı 
sorusu (6/257) 216 

1. —• Afyon Karahisar Milletvekili Ah-
med Veziroğlu'nun, Afyon Kararisar îline 
bağlı ilçelerin hangilerinde imar plânı ve 
parselasyon haritası yapılıp, hangilerinde 
yapılmadığına dair olan sorusuna Içşleri 
Bakanı Halil özyörük'ün yazılı cevabı 
(6/190) 319:322 

2. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağır-
oğlu'nun, Emekli General Sait Balı'nm 
Erzincan Valiliğine tâyin sureti ile vaktin
den evvel emekliye ayrılması sebebine ve 
idare âmirlerinin tâyin usullerine ,dair 
sözlü sorusu (6/203) 131,149 

3. — Konya Milletvekili Abdürrah-
man Fahri Ağaoğlu'nun, Akşehir Belediye

sinde yapıldığı ihbar ve iddia olunan yol-
suzuklar hakkında şimdiye kadar ne mu
amele yapıldığının bildirilmesine dair so
rusuna içişleri Bakanı Halil özyörük'ün 
yazılı cevabı (6/213) 211:212 

4. — Seyhan Milletvekili sinan Tekeli-
' oğlu'nun Ceyhan ilçesinin su işinin bir 
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an evvel tamamlanması »için ne düşünüldü
ğü ve Adana elektrik tahsildarının zimme
tine geçirdiği para hakkındaki sorusuna îç* 
işleri Bakanı Halil özyörük 'ün sözlü cevabı 
6/205) 131:133 

işletmeler Bakanlığından 
1. —• Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağ

lar'm, Nazilli Basma Fabrikası kömür ih
tiyacının Garp linyitlerinden temin edilme
ni suretiyle vâki zararın mahiyetine ve 
buna sebep olanlarla durumun düzeltilmesi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü so
rusu (6/253) ' 215,270:273 

2. —• Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku'mm, Makine ve kimya Endüstrisi 
Kanununun açtığı sergi ile teşhir edüen 
dikiş makinesine ve harb malzemesi satıl
ması için Pakistan'a gönderilen heyetin 
aldığı neticeye, Zirai Donatım Kurumu 
nun ziraat aletleri hakkında bu kurumla 
ne gibi bir anlaşma yaptığına ve maden 
direklerine dair sözlü sorusu (6/233) 158,177 

1. — Konya Milletvekili Abdüfrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye 
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan bü
tün Devlet daire ve müesseselerinin, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ve sermayesimin bir 
kısmı Devlete ait şirketlerin 1950 Malî yılı 
içinde Ödedikleri ve Ödiyecekleri kira be
dellerinin miktarı ile bu daire ve mües
seseleri, Devlete ait binalarda toplanma- • 
sının mümkün olup olmadığı hakkındaki 
sorusuna işletmeler Bakanı Muhlis Ete'-
nin yazılı cevabı (6/153) 322:332 

2. — Tekirdoğ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm, Adapazarı ve Adana'da bâzı 
müteşebbisler tarafından kurulacağı söy
lenen şeker fabrikalarına dair sorusuna 
işletmeler Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı 
cevabı (6/195) 20:21 

Maliye Bakanlığından 
1. — Denizli Milletvekili Fikri Başa

ran'm, küçük sanat erbabının kalkındırıl
ması gayesiyle Muamele Vergisi Kanunu
nun tadilinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan Po-
latkan'm sözlü cevabı (6/240) 159,210,225:228 
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2< — Gazianteb Milletvekili Süleyman 
Kuranel'in, il merkezlerinin kaçında Hü
kümet konağı bulunduğuna ve Gazianteb'e 
1952 yılında Hükümet konağı yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
rusu (6/277) 340 

3. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Hükümet ve Adalet 
binaları bulunmıyan il ve ilçelerin sayısı
na, bu gibi yerlerde ihtiyacın karşılanması 
için bir program hazırlanıp hazırlanmadı
ğına ve yılda ödenen kira bedeline dair 
yazılı sorusu (6/243) 159 

4. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, basma verilmiyen tahsila
tın aylık miktarlarının yeniden muntaza- ı 
man neşrine bir mâni olup olmadığına Ha
zine aylık mizanlarının yayınlanma müd
deti ile hesapların ıslah ve ikmali için ne 
düşünüldüğüne, son Hazine aylık mizanın-
daki Eylül 1950 bakiyelerine ve tasarruf 
mevduatına dair olan yazılı sorusu (6/272) 286 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller'in, memurların devam
larını takip etmek üzere devam kartı bas
ma makinelerinin Devlet dairelerine teş
milinin düşünülüp düşünülmediğine, Dev
let dairelerine interkomünikasyon aleti 
konması suretiyle odacı ve hizmetlilerden 
tasarruf edilmesine ve bu kabil hizmetlile
rin hususi işlerde kullanılmasının önlen
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
sorusuna Maliye Bakanı Hasan Polat-
kan'in yazılı cevabı (6/245) 215,379:380 | 

1. — İstanbul Milletvekili Füruzan Te-
kil'in, Kliringli memleketlere yapılacak ih
racat mukabilinde verilen ithal hakkı müd-
detince ve normal kıymetine göre malı al
dığından daha ucuza satmış olan ihracat
çının ithalâtçıya iade edeceği prime dair 
sorusuna Maliye Bakanı Hasan Polatkan'-
m yazılı cevabı (6/169) 32:35 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Osmanlı Bankasının 
birtakım imtiyazları olup olmadığına ve 
bu meyanda bütün muamelenin Damga 
Peşininden muaf bulunup bulunmadığına 
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dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan Po-
latkan'm yazılı cevabı (6/208) 73 

3, — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye 
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan bü
tün Devlet daire ve müesseselerinin, İkti
sadi "Devlet Teşekküllerinin ve sermayesi
nin bir kısmı Devlete ait şirketlerin 1950 
malî yılı içinde ödedikleri ve ödiyecekleri 
kira bedellerinin miktarı ile bu daire ve 
müesseselerin, Devlete ait binalarda top
lanmasının mümkün olup olmadığı hakkın
daki sorusuna Maliye Bakanı Hasan Po-
latkan'm yazılı cevabı (6/153) 322:332 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâ

mil Aktuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve Di
yarbakır'da Mayıs 1950 tarihinden beri 
kaç tane ilk ve ortaokul açıldığına, bunla
rın öğretmenleriyle öğrenci nispetlerine 
ve 1951 yılı içinde Diyarbakır'da kaç tane 
ilk ve ortaokul açılmasının düşünüldüğüne 
ve bu husus için ayrılan tahsisat ile bina, 
proje ve plânların hazırlanıp hazırlanma
dığına dair olan sözlü sorusu (6/227) 145, 

164,259:262 
2. — Seyhan Milletvekili Remzi Oğuz 

Arık'm, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa
kültesinin islâm sanatları tarihi kürsüsüne 
alınacak asistan için 1950 ve 1951 yılların
da açılan imtihanda iki defa başarı göste
ren namzedin tâyin edilmemesi sebebine ve 
adı geçen fakültede Batı dillerine vâkıf 
olmıyan profesörlere dair sözlü sorusu 
(6/256) 216,273277 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller'in, teknik mahiyetteki klâ
sik ve modern eserlerin dilimize çevrilmedi 
hususunda harekete geçilip geeilmediği hak
kında sözlü sorusu (6/235) 159,201,262:264 

1. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, 
Korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar hak
kında sözlü sorusu (6/217) 137,156,160, 

253:259 
2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, ilk tahsil mecburiye
tinin yedi veya sekiz seneye çıkarılarak or-
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6. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, 1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 tarihine 
kadar ordumuzda görülen zatürrie, uyuz, 

> donma, musap ve vefiyatının yıllık mik
tarı ile aynı müddet içindeki iskorpit ve 
tavukkarası vakalarının yıllık musap mik
tarı hakkındaki yazılı sorusu (6/270) 252 

7. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, 1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 tarihine 
kadar silâh altında bulunan erlerimizin 
yıllık hastalanma, ölüm ve adlî tıp va
kaları ile aynı müddet içinde son yokla
ması yapılanlardan her türlü -sıhhi mua
meleye tâbi olanların kendi doğum kuv
velerine göre yüzde nispetleri hakkındaki 
yazılı sorusu (6/269) 252 
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taokulların kaldırılmasına, liselerin birinci 
sınıfının ihzari sayılarak diğer sınıflarının 
lisan, edebiyat ve fen şubelerine ayrılma
lına, ortaokul ve lise programlarında din 
derişlerine ve hukuk fakültelerinde de islâm 
hukukuna yer verilmesine dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin yazılı 
cevabı (6/212) 22:23 

Millî Savunma Bakanlığından 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 

îşeri'nin, Edremit'ten Balıkesir Hastane
sine sevkedilen 20 erin gidiş ve dönüşle-
rindeki yolsuz muameleye sebebiyet veren
ler hakkında ne yapıldığına dair sözlü so
rusu (6/230) 145,167,288,362 

2. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, kurye Fuat G-üzaTtan'ın ölümü hak
kındaki sözlü sorusu (6/229) 145,164:167 

3. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat'ın, Malatya'da intişar eden Gayret ga
zetesi mesul müdürü Ahmet Fırat 'ın te
cilli olmasına ve fiilî hizmetini yapmış bu
lunmasına rağmen ihtiyat bakayası addiy-
<le Malatya Askerlik Şubesince Siird'e I 
«evkolunması sebebine ve sevka memur ze
vatın kaç kişi olduğuna ve bunlara verilen 
harcirah miktariyle kanunsuz muameleye 
tevessül eden ilgililer hakkında ne mua
mele yapıldığına dair sözlü sorusu (6/224) 26: 

27,152,156 
4. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'

ün, 1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 tarihine 
kadar Millî Savunma Bakanlığı tahsisatın
dan her yıl ne kadar tasarruf yapıldığına, j 
aynı müddet içinde Sağlık İşleri Dairesi 
için ne kadar tahsisat ayrıldığına ve as
kerin günlük taymatmdan kesinti yapıl
ması hakkında verilen emir suretlerine dair 
olan yazılı sorusu (6/268) 252 

5. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'- | 
ün, 1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 tarih ir I 

kadar ordumuzda görülen bulaşık hastalık
larla çiçek, lekeli humma, akciğer veremi, 
sıtma, dizanteri, tifo ve musap ve vefiya
tının ayrı ayrı, miktarları ve aynı müd
det içindeki, akciğer veremi musap ve ve
fiyatının yıllık miktarı hakkındaki yazılı 
sorusu (6/267) 252 | 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, hava tebdili ve resmî izinli 
bulunan gedikli erbaşlara tayın bedelinin 
verilmemesi sebebine dair sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü 
cevabı (6/206) 133:135 

2. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç 'in, İkinci Dünya Harbinde bakımsızlık 
ve idaresizlik yüzünden öldüğü söylenen 
askerler hakkındaki iddia mahiyetinin 
açıklanmasına dair sorusuna Millî Savun
ma Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü ce
vabı (6/204) 131,149:152 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. — Balıkseri Milletvekili Ali Fahri 

Îşeri'nin, süt, yoğurt, peynir ve sütten 
mamul bilûmum gıda maddeleri hakkın
daki sözlü sorusu (6/273) 340 

2. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâ
mil Aktuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve bil
hassa Diyarbakır'da Mayıs 1950 tarihinden 
beri açılan ve 1951 yılı içinde açılması dü
şünülen sıhhi müesseselerin sayısına, va
tandaşların ilâç ihtiyaçlarını karşılamak 
ve sağlık durumlarını korumak için ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üs-
tündağ'ın sözlü cevabı (6/228) 145,164, 217: 

219 
3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

ınan Boyacı güle r/in, hastanelerin bir el-
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5. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Karadeniz kıyı
ları halkının verimli sahalara iskân edil
mesi, meyvacılık ve dokumacılık işleriyle 
geçimlerinin sağlanması hakkındaki soru
suna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in söz
lü cevabı (6/255) 216,279,292:294 
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den idaresi hakkında sözlü sorusu (6/242) 159, 

210,265 :270 
4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in hastane ve sağlık 
tesislerinin tevhidi ile sağlıık işlerinin 
programlaştırılması hakkında ne düşü
nüldüğüne, millî sağlık plânının tatbik 
edilip edilmediğine ve sağlık sigortası 
haikkındaki çalışmaların neden ibaret ol
duğuna dair sözlü sorusu (6/241) 159,210, 

264:265 

1. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, 
korunmaya muhtaç kimsesiz gocuklar 
hakkındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanı Ekrem Hayri Üstündağ'-
m sözlü cevabı (6/217) 137,156,160,253:259 

Tanm Bakanlığından 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet 

Kartal'ın, Sultansuyu harasına ikinci bir 
avukat tâyin edilmesi sebebine dair sözlü 
sorusu (6/220) 26,152,156 

2. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'-
in, Türkiye Zirai Donatım Kurumu idare 
Meclisi üyeliğine tâyin edilen Turgut Nal-
cıoğlu'nun tahsil derecesi hakkındaki ya
zılı sorusu (6/263) 252,341 

3. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, Bulgaristan'dan memleke
timize gelen göçmenlerin sayısına, nasıl 
bir iskân usulüne tâbi tutulduklarına, bir 
an evvel'müstahsil hale getirilmeleri için 
tatbik edilmekte olan usul ve malî kay
nakların kifayetli olup olmadığına, şim
diye kadar gerek teberru yolu ile ve ge
rekse yabancı kaynaklardan toplanan ve 
bu işler için sarfolunan paraların miktarı
na dair olan sözlü sorusu (6/271) 286 

4. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'-
in, Zirai Donatım Kurumu Ankara Depo 
Müdürlüğünde satılan traktör ve malze
mesi ile 1 . XI . 1950 tarihinden 30 . XI . 
1950 tarihine kadar yapılan satışa, arı * 
kovanlarının kaça satıldığına ve küçük 
çiftçilerin kalkınması için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/238) 159,202:207 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Tarım Bakanlığı teşkilâtında 
stajyer olarak çalışmakta olan İzmir Zira
at Okulu mezunlarının durumları hakkın
daki sorusuna Tarım Bakanı Nedim ök
men'in sözlü cevabı (6/218) 137:138 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye 
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan bü
tün Devlet daire ve müeseselerinin, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin ve sermayesi
nin bir kısmı Devlete ait şirketlerin 1950 
malî yılı içinde ödedikleri ve ödiyecekleri 
kira bedellerinin miktarı ile bu daire ve 
müesseselerin, Devlete ait binalarda top
lanmasının mümkün olup olmadığı hak
kındaki sorusuna Tarım Bakanı Nedim 
ökmen'in, yazılı cevabı (6/153) 322:336 

3 — Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 
Of ve Rize'deki çay bahçelerinin tesis ta
rihlerine göre beş yılı doldurmıyan mik-
tarlariyle mesahai sathiyelerine ve çay 
bahçesi kuranlara parasız verilmesi gere
ken kimyevi gübre ve mualeeeye dair so
rusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in 
yazılı cevabı (6/219) 35:37 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Zi
ya Tuntaş'm, 1950 - 1951 yılı kışlık hu
bubat ekimi ve hububat stokumuz hakkın
daki sorusuna Tarım Bakanı Nedim ök
men'in yazılı cevabı (6/197) 279:282 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Zi
ya Tuntaş'ın Marshall Yardım Plânına 
göre alınan traktörlerin sayısı ile bakım 
tamir ve tevzi şekli ve akar yakıt stokları
mız hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı 
Nedim ökmen'in yazılı cevabı (6/196) 47:49 

6. — Urfa Milletvekili Necdet Açan-
aPm, Süne haşeresi ile mücadele için ne 
gibi tedbirler alındığına ve bu hususta 
bir plân tatbik edilip edilmediğine dair 
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sorusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in 
sözlü cevabı (6/194) 131,146:149 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, Devlet Demiryolları
nın. Ankara'daki lojmanlarında haksız 
olarak oturan memurlar hakkındaki ya-
zıh sorusu, (6/249) 215 

2. — Sivas Milletvekili İbrahim Duy
gun'un, Erzurum P. T. T. Başmüdürü 
Fuat ' ın aldığı yevmiyelere, Ankara dışın
da çalışan müfettişlerin yevmiyelerinin 
verilip verilmemesi hususundaki görüş 
farklarının izalesi için bir teşebbüse geçi
lip geçilmediği, Eskişehir Başmüdürü 
Hayri Oktay'ın aldığı harcıraha, Ankara 
Telefon Müdürü Sadi Alasgil'in yapmış 
olduğu söylenen usulsüz sarfiyata ve 14 
Mayıs 1950 tarihine kadar Ankara Tele
fon Müdürlüğünde tahsil olunmıyan tele
fon ücretleri miktarına dair olan sorusu
na Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in 
yazılı cevabı (6/258) 216,317:319 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller'in, köy telefonları 

1. — Askerî Memurlar hakkındaki Ka
nunun 3128 sayılı Kanunla değiştirilen 5 
nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair (1/158) 27 

2. — Atatürk aleyhine işlenen suçlar 
hakkında (1/167) 60,253,294 

3. — Avrupalılararası Tediye Birliği 
Anlaşması hükümlerinin Türkiye ile Bel
çika arasında tatbikini mümkün kılmak 
üzere imzalanan Protokolün onanması hak
kında (1/168) 145 

4. — Avrupalılararası Tediye Birliği 
Anlaşmasının 8 nci maddesi hükümleri
nin Türkiye ile Fransa arasında tatbikini 
mümkün kılmak üzere teati edilen mek
tupların onanması hakkında (1/162) 44 

5. — Avukatlık Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve bu kanunu de-

Sayfa 
hakkındaki sözlü sorusu (6/226) 145,160:163 

4. — Zonguldak Milletvekili Rifat Si-
vişoğlu'nun, Posta, Telgraf ve Telefon 
Genel Müdürlüğü tarafından açılmış mes
lek okulu varsa sayısına, kuruluş tarihine, 
nerelerde ve kaç talebesi olduğuna, yıllık 
sarfiyatı ile senede kaç mezun verdiğine 
ve bu okul haricinde mektepten yetişerek 
askerliğini bitirmiş açıkta sıra bekliyen 
memurların miktarına dair sözlü sorusu 
(6/251) 215,270,290 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Umumi Muvazeneye 
dâhil dairelerle bunun haricinde kalan 
bütün Devlet daire ve müesseselerinin, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve serma
yesinin bir kısmı Devlete ait şirketlerin 
1950 malî yılı içinde ödedikleri ve ödiye- # 

çekleri kira bedellerinin fmiktarı ile bu 
daire ve müesseselerin, Devlete ait bina
larda toplanmasının mümkün olup olma
dığı hakkındaki sorusuna Ulaştırma Ba
kanı Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı 
(6/153) 322:332 

ğiştiren 4359, 4756 ve 5178 sayılı kanun
ların bâzı maddelerinin tadiline dair 
(1/163) 44 

6. — Danıştay Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında (1/6) 341 

7. :— Demiryoliyle eşya nakliyatına 
mütaallik Milletlerarası Mukaveleye ek 
olarak Berne'de akdedilen Mukavelenin 
onanması hakkında (1/178) 286 

8. — Devlet Denizyolları işletme Genel 
Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesap Kanunu 
tasarısı (1/176) 252 

9. — Devlet Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1943 yılı sekiz aylık Kesinhe
sap Kanunu tasarısı (1/177) 252 

10. — Emir ve Seyis Erleri hakkında 
Kanun tasarısı (1/159) 27 

11. — Gümrük Kanununun 18 nci 
maddesi uyarınca Gümrük Vergisinden 

TASARILAR 
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muaf olarak yurda giren eşyadan Tekel 
maddesi olanlarının Tekel Resmiyle diğer 
vergi ve resimlerden de muafiyetine dair 
(1/157) 3 

12. — Halkevleri için ithal olunacak 
radyo ve sinema makinalarının Muamele 
Vergisiyle Gümrük ve Okturva resimlerin
den istisnası hakkındaki 2154 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair 
(1/160) 27 

13. — Hariçten satınalınan buharlı ve. 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın. Gümrük 
resminden istisnası hakkındaki Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dadr 
a /164) 44 

14. — Hayvan sağlık memurlarına hay
van yem bedeli verilmesi hakkındaki 4291 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair (1/171) 175 

15. — Kadrodan çıkarılmış bulunan 
harb gemilerinin satılmasına dair (1/165) 44 

16. — Limanlan inşa, tevsi, ıslah ve 
teçhize dair (1/169) 145 

17. — Maliye Bakanlığı Başhukuk Mü
şavirliğinin ve Muhakemat Genel Müdürlü
ğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının ta
kibi usullerine ve merkez ve vilâyetler kad
rolarında bâzı değişiklikler yapılmasına da
ir olan 4353 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmam hakkında (1/172) 175 

18. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda okutturulacak ders kitaplarının 
seçilmesi, basılması ve dağıtılması hak
kındaki 5429 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair (1/173) 175 

19. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunu tasarısı (1/174) 175 

20. — Orman Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve bu kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair olan 4785 
sayılı kanuna ek kanun tasarısı (1/179) 286,287' 

21. — Orman Kanunu tasarısı (1/170) 145, 
155:156 

22. — Refah vapurunda ölen askerî şa
hısların şehit, dul ve yetimlerinin de şehit 
dul ve yetimi sayılması hakkında (1/161) 27 

23. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanu-

Sayfa 
nun. bâzı. maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 4896 sayılı Kanuna, bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/180) 286 

24. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunların naklinde kullanılacak çeşitli 
kab ve malzemenin Gümrük ve Rıhtım 
Resmiyle diğer resim, vergi ve harçlardan 
muafiyeti hakkında (1/156) 3 

25. — Türkiye - Belçika ödeme Anlaş
masının 13 ncü maddesinin değiştirilmesi 
için Belçika Elçiliği ile teati olunan mek
tupların onanması hakkında (1/166) 44 

26. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 
Haziran 1951 devresinde mübadele edilecek 
mallara ait (A) ve (B) listelerini muhtevi 
Protokolün onanması hakkında (1/181) 286 

27. — Türkiye - Federal Almanya öde
me Anlaşmasının üçüncü maddesi ekinde 
musarrah câri tediyelere yeni bâzı ödeme
lerin ilâvesi hakkında teati olunan mek
tupların onanması hakkında (1/182) 286:287 

28. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanun
ların köy okulu, öğretmen evi, köy sağlık 
memurları ve ebeleri evleri inşa ettirilme-
siyle ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve 
5012 ve 5082 sayılı kanunların kaldırılması 
hakkındaki 5210 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine ve 5, 6 ve 7 nci mad
delerinin kaldırılmasına dair (1/175) 175 

1. — 1944 yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/43) 3,29:32,45,67:73,171 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı 
Kesinhesabı hakkında (1/125) 3,46,47,47,50,55:58 

3. — Devlet kitapları döner sermayesi 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan 4940 sayılı Ka
nun süresinin uzatılması hakkında (1/136) 175, 

211,278,282,342:343 
4. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 

4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/117) 340 

5. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak-
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kında (1/138) 3,14:15 
6. — Konsolosluk Kanunu tasarısı 

(1/37) 4 
7. — Millî Korunma Kanununun 4648 

sayılı Kanunla değiştirilen 65 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 4945 sayılı Kanunla 
değiştirilen 66 ncı maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında (1/98) 245,279,352:353 

8. — Özel idarelerden aylık alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarının Millî 
Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alınması hak
kındaki 5166 sayılı Kanuna bağlı cetvelin 
değiştirilmesine dair olan 5283 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi 

Sayfa 
hakkında (1/150) 175,211,278:279,343:344,347, 

362,385:388 
9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Mısır Kıraliyet Hükümeti arasında 
bu iki ülke beyninde ve daha ötesinde ta
rifeli hava servisleri tesisi için yapılan 
Anlaşmanın onanması hakkında (1/69) 12:13, 

32,37,38:41 
10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

1945 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygun
luk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Kesinhe-
sabı hakkında (1/10) 3,45:46,47,47,50,51:54 

TEKLİFLER 
Afyon Karahisar [Ali İhsan S abis] 
1. — Türk Ceza Kanununun 161 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/206) 252 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 92 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/203) 216 

Amasya [Kemal Eren] ve Anakara 
[Salâhattin Benli] 

3. — Gayrimenkule tecavüzün define 
dair (2/191) 44 

Aydın [Şevki Hasırcı] 
4. —• Askerî Memurlar Kanununun 8 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/187) 27,245 

Balıkesir [Sıtkı Yırcalı ve 9 arkadaşı] 
5. — Köy Okulları ve Enstitüleri Teş

kilât Kanununun 13 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve aynı kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair (2/197) 154 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel ve i 
arkadaşı] 

6. — istanbul Selimiye Hayvan Sağlık 
Okulu mezunlariyle istanbul Sağlık Me
murları Okulu 1945 yılı mezunlarına ye
dek subaylık hakkının tanınması hakkında 
(2/198) 154 

Bolu [Kâmil Kozak ve 2 arkadaşı] 
7. — Orman Kanunu teklifi (2/200) 175 
Erzurum [Emrullah Nutku] 
8. — Ulusal Bayram ve genel tatiller 

hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair (2/207) 
Erzurum [Enver Karan 1 
9. — Gelir Vergisi Kanununa bir madde 

eklenmesi hakkında (2/188) 
Erzurum [Fehmi Çobanoğlu] 
10. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/189) 

Eskişehir [Abidin Potuoğlu] 
11. — Eskişehir'de Çifteler Çiftliği ge

nel çevresi içinde işgal edilmiş yerler için 
ecri misil aranmaması hakkında (2/185) 

Giresun [Arif Hikmet Pamukoğlu] 
12. — Tasfiye edilen ve emekliye sevko-

lunan Dışişleri Bakanlığı memurları hak
kında (2/190) 

Gümüşane [Cevdet Baybura ve iki ar
kadaşı] 

13. — Subay ve Askerî Memurların Ma
aşlarına dair olan 4989 sayılı Kanunun bi
rinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun üçün
cü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici maddeler eklenmesine dair olan 
5609 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında (2/210) 

istanbul [Ahuya Moshos] 
14. — Türk Ceza Kanununun 158 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/205) 

İstanbul [Andre Vahram Bayar] 
15. —• Hastalık ve Analık Sgortası Ka-

252 

27 

27 

287 

244 
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nurlunun 15. nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/211) 287 

16. — İhtiyarlık Sigortası hakkındaki 
5417 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (2/196) 145 

17. — Millî Şükran Madalyası hakkın
daki (2/186). 3 

îzmir [Cihad Baban] 
18. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanunnnun geçici 65 nci madde
sinin (g) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/183) 3 

izmir I Mehmet Aldemir ve on bir ar
kadaşı] 

19. — îzmir Vilâyeti turistik yolları
nın inşası hakkındaki Kanunun değiştiril
mesine dair (2/184) 3 

îzmir [Necdet tncekara] 
20. — Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 

hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/208) 252 

Kastamonu [Galip Deniz ve 4 arkadaşı] 
21. — Köy Kanununun 44 ncü maddesinin 

2 sayılı bendinin değiştirilmesi hakkında 
(2/195) 76 

Kastamonu [Fahri Keçecioğlu] 
22. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 40 nci ve geçici 15 nci 
maddejerine birer f^ra eklenmesi hakkında 
(2/209) 252:253 

Konya [Hidayet Aydıner] 
23. — Belediye Gelirleri Kanununun 

28 ve 37 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/192) 44 

Maraş [Abdullah Aytemiz] 
24. — İrtikâp ve irtişa melûfları hak

kında (2/213) 340 
Mardin [Aziz Uras] 
25. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 93 neü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (2/201) 199 

Mardin [Mehmet Kâmil Boran] 
26. — Yargıçlar Kanununa ek Kanu

nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/204) 216 

Niğde [Halil Nuri Yurdakul] 
27. — Subay ve Askerî Memurların Ma

aşlarına dair olan 4989 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ile 4600 sayılı Kanunun 
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üçüncü maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 
olan 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında (2/212) 340 

Samsun [Hadi Uz^r] 
28. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 52 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/199) 159 

Tokad [Ahmet Gürkan] 
29. — Bâzı adlî, askerî ve idari memur

lara ait muvakkat tasfiye (2/193) 44 
30. — Dinî tahsil müesseseleri açılması 

ve Vakıflar İdaresinin Diyanet İşleri Baş
kanlığına bağlanması hakkında (2/194) 44 

Tokad [Halûk ökeren] 
31. — Türk Ceza Kanununun 159 ncu 

ve 160 nci maddelerine birer fıkra eklen
mesi hakkında (2/202) 199 

Afyon Karahisar [Ati îhsan Sâbis] 
1. — Büyük Millet Meclisi azasının 

tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1757 
sayılı Kanuna ek 3050 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/11) 139:140 

Afyon Karahisar [Gazi Yiğitbaşı] 
2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve 28 nci maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna iki geçici madde eklenmesine 
dair olan 5621 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında (2/20) 199,228:239 

Afyon Karahisar [Kemal Özçoban ve 
44 arkadaşı] 

3. -? 20 . II . 1948 tarihli ve 5189 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında (2/135) 244,278,316:317,342 

Amasya [Kemal Eren] 
4. — Gayrimenkule tecavüzün define 

dair olan 2311 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/45) 66 

Ankara [Cevdet Soydan ve 3 arkadaşı] 
5. — Kan gütme sebebiyle işlenen adam 

öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
leri ve hısımları bakkaldaki 3236 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkın- . 
da (2/164) 244,279,353:362 
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Ankara [Fuad Seyhun] 
6. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci ben
dine bir fıkra.ve aynı kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair (2/165) 245 

Ankara [Salâhattin Benli] 
7. — Gayrimenkule tecavüzün define 

dair olan 2311 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/54) 66:67 

Ankara [Talât Vasfı Öz] 
8. — Difteri aşısının mecburi olarak 

tatbik edilmesine dair (2/46) 159,178:192 
Balıkesir [Sıtkı YırcalıJ 
9. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında (2/1.03) 340 

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

bir madde eklenmesine dair (2/74) 13:14 
Burdur [Mehmet Özbey] 
11. — Bina yapımını Teşvik Kanunu

nun 7 nci maddesinin kaldırılması hakkın
da (2/175) 246 

12. — Devlet, Gümrük ve Tekel, Ulaş
tırma, Çalışma ve işletmeler Bakanlıkla
rının kaldırılması hakkında (2/104) 4 

13. — Kira kontratolariyle ferağ ve 
intikal ilmühaberlerinin ve nüfus hüviyet 
cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması 
hakkındaki 3356 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (O) fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki Kanun teklifinin geri verilme
sine dair önergesi (2/176) 146 

14. — Ordu mensuplarının evlenmele
rine dair olan 3663 sayılı Kanunun .1 nci 
maddesinin kaldırılması hakkında (2/133) 11 : 

12 
Bursa [Agâh E rozan] 
15. — Bucak müdürlerinin devir mas

rafları hakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/68) 340 

16. — Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 
sayılı Kanunun, 1 nci maddesinin değişti-
ıt'lmesi hakkında (2/67) 340 

Diyarbakır [Ferit Alpiskender ] 
17. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 

Sayfa 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/91) 4 

Erzurum [Fehmi Çobanoğlıı] 
18. -— İnhisar beyiyeleri üçte birleri

nin harb malililerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra ekenmesi 
hakkında (2/78) 29 

Erzurum [Sabri Erduman] ve Çoruh 
[Mecit Bumin] 

19. —• Hayvanar Vergisi Kanununun 
yürürlükten kaldırılması hakkında (2/143) 340 

İstanbul [Ahmet Topçu] 
20. — «ihtiyarlık Sigortası Kanununun 

40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanım teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/154) 5:11 

Kastamonu [Hayri Tosunoğlu] 
21. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununa ek 4800 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin değiştıirilmesine dair (2/106) 246 

Konya [Ümran NazifYiğiter] 
22. — Türk Ceza Kanununun 12 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair (2/10) 4:5 
Mıardrn [Mehmet Kâmil Boran] 
23. — 1 Kasım 1339 tarihli ve 367 sayılı 

Kanunun, yürürlükten kaldırılması hak
kında (2/79) 245,277,301:307 

Niğde [Halil Nuri Yurdakul ve 8 ar
kadaşı] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci maddesiyle ge
çici 76 ncı maddesine bâzı fıkralar eklen
mesine dair (2/83) 146 

Niğde [Necip Bilge ve üç arkadaşı] 
25. — 30 . XI . 1942 tarihli ve 4309 sa

yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (2/145) 131 

Sivas [likan Dizdar] 
26. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 

Tarzı Icra-sına dair ölaın 1219 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/117) 287,342 

Sivas [Rifat Öçten] 
27. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 33 ncü madde
sinin (C) bendine bir fıkra eklenmesine 
dair (2/169) 200 
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Tokad [Ahmet Gürhan] 
28. — Mason derneklerinin kapatılması 

hakkında (2/156) 245,278, 
307:316,317,333:336,342,345,362,381:384 

Zonguldak [Fehmi Açtksöz] ve [Rifat 
Sivişoğlu] 

29. — Bâzı Suç ve Cezaların Affı hak
kındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun tek-

Sayfa 
lifi (2/170) 245,277,294:297 

Zonguldak [Rifat SivişoğluJ 
30. — (fenel ve katma bütçelerle özel 

idare ve belediyeler bütçelerinden ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinden aylık ve 
ücret alan memur ve hfeme'tliiterin siyasetle 
uğraşamıyacaklarına dair (2/33) 245,277, 

297:301 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEZKERESİ 

Geriverme istekleri 
1. — Danıştay Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının geri verilmesine dair (3/173) 341 

1, — Konsolosluk Kanunu tasarısının 
geri verilmesi hakkında (3/152) 4 

Karışık 
1. — Sümerlbank Grene! Müdürlüğü 

'müfettişlerinden Hüseyin Kami Eagü 
ibaJkflond'a malık eımeden sâdır olup kesin-
leş'miş 'bulunan kanardan sonra ittiltoaiz <okı-
nıan Dilekçe Ko'mfeyonu kanarı gereğince 
(bir mua'me'le ifa edükneımesi hususunda, 
ibu hâdiseye Ibas ve münhasır oil'ınak üzere 
yeniden Ibir karar ittilhiazı hakkında (3/162) 27 

I. — Bayındırlık Baıkanlığı l%0 yılı 
Bütçesinin 602 nei Ibölülmünüın 3 ncü (yer-
«arsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören 
Iböllgelere) ımaddesine 5607 sayılı Kanuna 
dayanılarak 2 500 000 liralık ek ödenek 
verildiğine dair (3/18) 27,47 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — İzmir Milletvekili Sadık Giz'm 

.milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması halkkında (3/159) 27,199,228 

2. — Maraş Milletvekili Ahmet Boz-
dağ'm milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/160) 27 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal özçoban'm milletvekilliği dokunul

mazlığının kaldırılması hakkında (3/147) 199, 
228 

2. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 
Önen'in milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/135) 199,228 

3. — Edirne Milletvekili Hasan Osma'-
nın milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/151) 199,228 

4. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Âli Mühto'nun milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/136) 199, 

246 
5. — Kütahya Milletvekili Remzi Ko

çak'm milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/124) 199,246 

6. — Malatya Milletvekili Mehmet 
Kartal'ın milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/137) 199,246, 

247 
7. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 

Incedayı'nın milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/138) 199,246, 

247 
8. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'in 

milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/125) * 199,246 

Yorum istekleri 
1. — O el ir Vergisi Kanununun 91 nci 

maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 
2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonunda mev
cut hükümlerin yorumlanması hakkında 
(3/169) 253,253 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Kars Milletvekili Sırrı Ata-
lay'm ödeneği hakkında (3/165) 176:177 
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2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Manisa Milletvekili Ham
dullah Suphi Tanrıöver'in, ödeneği hak
kında (3/166) 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/164) 
(3/171) 

Sayfa 

177 

176 
287:288 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Başbakan Adnan Menderes'in çe

kildiğine ve yeni hükümet kuruluncaya ka
dar eskisinin vekâleten vazifeye devam ede
ceğine dair (3/153) 28 

2. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Kongre
sinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Ce
nevre'ye giden Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'a Çalışma 
Bakanı Nuri özsan'm vekillik edeceğine 
dair (3/172) 341 

3. <— İstanbul Milletvekili Adnan Men
deres tarafından kurulan yeni Bakanlar 
Kurulu listesinin onandığına dair (3/155) 28:29 

4. — Manisa Milletvekili Refik Şevket 
Lice'nin Devlet Bakanlığından çekildiğine 
dair (3/163) 131 

5. — Yeni Hükümeti kurmaya İstan
bul Milletvekili Adnan Menderes'in me
mur edildiğine dair (3/154) 28 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Aralık 1950 - Şubat 1951 ayları

na ait raporun sunulduğuna dair (3/167) 216 
2. — 1945 yılı Kesinhesabına ait Uy

gunluk Bildiriminin sunulduğuna: dair 
(3/156) 27 

3. — Devlet Denizyolları İşletme, Genel 
Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına 

ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/168) 

4. — Devet Orman İşletmeleriyle ke
reste fabrikalarının İ947 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilançolar
la birlikte sunulduğuna dair (3/157) 

5. — Haziran - Kasım 1950 aylarına ait 
raporun sunulduğuna dair (3/158) 

6. — Kaldırılan. Devlet Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/170) 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/161) 

Sajrfa 

253 

27 

27 

253 

27 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı 
Kesinhesabı hakkında (3/129) 3,46,47,50,55:58 

2. — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/142) 3,»2î9:3>2,45,67:73,171 

3. —• Mart - Mayıs 1950 aylarına ait 
birinci üç aylık raporun sunulduğuna dair 
(3/83) 5,29,37 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygun
luk Bildiriminin sunulduğuna dair (3/144) 3, 

45:46,47,47,50,51:54 
5. — Yalova Kaplıcaları işletme İda

resinin 1946 yılı hesabına ait rapor ile 
bilançonun sunulduğuna dair (3/73) 340 

TUTANAK ÖZETLERİ 
54 ncü Birleşim Tutanak özeti 
55 nci 
56 ncı 
57 nci 
58 nci 
59 ncu 
60 ncı 
61 nci 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

2 
26:27 

44 
60 
76 

130 
144:145 

154 

62 nci 
63 ncü 
64 ncü 
65 nci 
66 ncı 
67 nci 
68 nci 
69 ncu 

Birleşim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tutanak 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

özeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.58 :159 
174 

198:199 
214:216 

244 
251.252 
285:286 
339 :340 

< 
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YOKLAMALAR 

Sayfa 
3 

155 
160 

DÜZELTÎŞLER 
Düzeltirlerin bulunduğu sayfalar 

37 
50 

141 

Diğer düzeltişler 

Yanlış 

2 13 278 
2 26,40 tezkereyi 
1 17 İyileşmesi 
2 18 majliyesinin, iktisadının 
2 27 Samsun 

ü sayfa, ikinci sütundaki 29-32 nei satırlar silinecekti e. 
2 38,44 Galinos 
1 4 düşünüyoruz 
2 29 tasrih 

Doğru 

274 
önergeyi 
tyileşmemesi 
maliyesine, iktisadına 
Ordu 

Calinos 
düşünmüyoruz 
tashih 

Sa7fa 
175 
200 

171:172 
247 
282 

ıv*<ı 
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A 
Sayfa 

Necdet Açanal (Urfa) - Süne haşeresi 
ile mücadele için ne gibi tedbirler alındı
ğına ve bu hususta bir plân tatbik edilip 
edilmediğine dair sorusu münasebetiyle 147,149 

Fehmi Açıksöz (Zonguldak) - Bâzı Suç 
ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 294 

•Samet Ağaoğlu (Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısi) - Genel ve katma büt
çelerle özel idare ve belediyeler bütçelerin
den ve İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
aylık ve ücret alan memur ve hizmetlilerin 
siyasetle uğraşamıyacaklarma dair kanun 
teklifi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları münasebetiyle 299 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Devlet matbaalarının 
tevhidi için alınmış bir karar olup olma
dığına, varsa bundan istihsali umulan Dev
let menfaatinin neden ibaret bulunduğuna, 
hususi matbaaların ve işçilerinin menfaat
lerini koruyucu tedbirlere ve ceza evleri 
matbaalarına dair alan sorusuna cevabı 290,292 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) -
Emekli jandarma yüzbaşısı Reşit Sümer'
in emeklilik işi hakkında Dilekçe ve Ana
yasa Komisyonları raporları münasebetiyle 139 

Ethem Vassaf Akan (Kocaeli) - Difteri 
aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine 
dair olan kanun teklifi hakkında Sağlık 
ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 187 

îzzet Akçal (Bize) - Eski Ekonomi Ba
kam ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bellioğ-
lu 'nun, hükümlü bulunduğu cezanın affına 
dair kanun münasebetiyle -»51 

—• Kan gütme sebebiyle işlenen adam öl
dürme veya buna teşebbüs cürümlerinin 

Sayfa 
failleri ve hısımları hakkında tatbik o'una-
cak muameleye dair 32156 sayılı Kanunun 
ilgası hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 355,361 

Refet Aksoy (Ordu) - İnhisar beyiyeleri 
üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit 
yetimlerine tahsis ve tevziine dair o'an Ka
mınım 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle 15 

Yusuf Kâmil Aktuğ (Diyarbakır) -
Şark vilâyetlerinde ve Diyarbakır'da Mayıs 
1950 tarihinden beri kaç tane ilk ve orta 
okul açıldığına, bunların öğretmenleriyle 
öğrenci nispetlerine ve 1951 yılı içinde Di
yarbakır'da kaç tane ilk ve orta okul 
açılmasının düşünüldüğüne ve bu husus 
için ayrılan tahsisat ile bina, proje ve 
plânların hazırlanıp hazırlanmadığına da
ir o1 an sorusu münasebetiyle 260,262 

— Şark vilâyetlerinde ve bilhassa Di
yarbakır'da Mayıs 1950 tarihinden beri 
açılan ve 1951 yılı içinde açılması düşünü
len sıhhi müesseselerin sayısına, vatandaş
ların ilâç ihtiyaçlarını karşılamak ve sağ
lık durumlarını korumak için ne düşünül
düğüne dair olan sorusu münasebetiyle 218 

— Şark vilayetleriyle Diyarbakır ve 
mülhakatında Mayıs 1950 tarihinden beri 
yapılan yol ve köprülerin bugünkü duru
muna ve Diyarbakır'da 1951 yılında yeni
den yapılması gereken proje ve plânların 
hazırlanıp hazırlanmadığına dair olan so
rusu münasebetiyle 209 

Rifat Alabay (Konya) - Emekli jandar
ma yüzbaşısı Reşit Sümer'in emeklilik işi 
hakkında Dilekçe ve Anayasa Komisyonla
rı raporları münasebetiyle 139 

Salih Esad. Alperen (Trabzon) - Emek
li jandarma yüzbaşısı Reşit Sümer'in emek-
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lilik işi hakkında Dilekçe ve Anayasa Ko
misyonları raporları mün sebetiyle 138 

— Kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme veya buna teşebbüs cürümlerinin 
failleri ve hısımları hakkında tatbik olu
nacak muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun ilgası hakkındaki Kanun teklifi mü
nasebetiyle 353 

Kâzım Arar (Çankırı) - Eski Ekonomi 
Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bel-
lioğlu'nun, hükümlü bulunduğu cezanın 
affına dair Kanun münasebetiyle 347 

Remzi Oğuz Arık (Seyhan) - Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tslâm 
Sanatları tarihi kürsüsüne alınacak Asis^ 
tan için 1950 ve 1951 yıllarında açılan 
imtihanda iki defa başarı gösteren namze
din tâyin edilmemesi sebebine ve adı ge
çen Fakültede batı dillerine vakıf olmı-
yan profesörlere dair sorusu münasebe
tiyle 274,276,277 

— Başbakan Adnan Menderes'in kur
duğu Hükümetin programı münasebetiyle 93 

Vacid Asena (Balıkesir) - Bâzı suç ve 
cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 295 

— 1 Kasım 1939 tarihli ve 367 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 303,305,306 

Sayfa 
— Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli 

Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nım, hükümlü 
bulunduğu cezanın affına dair kanun mü
nasebetiyle 344,346,347,351 

— Genel ve Katma bütçelerle özel 
idare ve Belediyeler bütçelerinden ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinden aylık ve 
ücret alan memur ve hizmetlilerin siya
setle uğrasamıyacaklarma dair kanun 
teklifi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları münasebetiyle 300 

— Mason derneklerinin kapatılması 
hakkındaki kanun teklifi ve İçişleri ve 
Adalet Komisyonları raporları münasebe
tiyle 312,315 

— Millî Korunma Kanununun 65 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 66 ncı mad
desinin kaldırılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 352 

ismail Aşkın (Bilecik) - Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, 28 nci maddesinin 
kaldırılmasına ve bu kanuna iki geçici 
madde eklenmesine dair olan 5621 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kamın münasebetiyle 233 

Hidayet Aydıner (Konya) - Birçok feci 
kaza ve yangınlara sebep olan oyuncak 
tabanca mantarının menedilmesi veya za
rarlarının önlenmesi hakkında ne düşünül
düğüne dair olan sorusu münasebetiyle 378 

B 
Cihad Baban (izmir) - Eski Ekonomi 

Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bel-
lioğlu'nun, hükümlü bulunduğu cezanın 
affına dair Kanun münasebetiyle 348,350 

Kemal Balta (Rize) - Kan gütme sebebi 
ile işlenen adam öldürme veya buna teşeb
büs cürümlerinin failleri ve hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun ilgası hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle 358 

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Baş
bakan Adnan Menderes'in kurduğu Hü
kümetin programı münasebetiyle 76,80,120 

Fikret Başaran (Denizli) - Küçük sa
nat erbabının kalkındırılması gayesiyle 
Muamele Vergisi Kanununun tadilinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair olan so
rusu münasebetiyle 226 

Suat Başol (Zonguldak) - Genel ve 
katma bütçelerle özel idare ve belediye
ler bütçelerinden ve iktisadi Devlet Te- . 
şekküllerinden aylık ve ücret alan memur 
ve hizmetlilerin siyasetle uğrasamıyacak
larma dair kanun teklifi ve içişleri ve 
Adalet komisyonları raporları münasebe
tiyle 299 
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Sayfa 

— Zonguldak Ticaret ve Ekonomi Mü
dür lüğü ile Maden Umum Müdür lüğü mü
hendis kadro lar ın ın takviyesi için bir ted
bir düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusu münasebetiyle 

Ahmet Başıbüyük (Çorum) - 1 Kasım 
1 :î39 tar ihl i ve 367 sayılı Kanunun yürür 
lükten kaldırılması hakk ındak i kanun 
teklifi ve Adale t Komisyonu raporu müna
sebetiyle 

— Kan gütme sebebi ile işlenen adam 
öldürme veya buna teşebbüs cürümlerinin 
failleri ve hısımları hakk ında ta tb ik olu
nacak muameleye da i r 3230 sayılı Kanu
nun ilgası hakk ındak i k a n u n teklifi mü
nasebetiyle 

ismail Berkok (Kayseri) - Başbakan 
Adnan Menderes ' in ku rduğu Hükümet in 
programı münasebetiyle 

Ömer Bilen (Ankara) - Kan gütme se
bebi ile işlenen adam öldürme veya buna 
teşebbüs cürümler inin failleri ve hısımla
rı hakk ında ta tb ik olunacak muameleye 
dair 3236 sayılı K a n u n u n ilgası hakkın
daki kanun teklifi münasebet iyle 35 

Necip Bilge (Niğde) - 1944 Bütçe yılı 
Kcsinhesap K a n u n tasarısı hakkında 

— Özel idarelerden aylık alan ilkokul 
öğretmenler inin kadrolar ın ın Millî Eğitim 
'Bakanlığı teşkilâtına alınması hakk ındak i 
5166 sayılı Kanuna bağlı ( l ) sayılı cetve
lin değiştiri lmesine dai r olan 5283 sayılı 
Kamına bağlı (1) sayılı cetvelin değiştiril
mesi hakk ındak i kanun münasebetiyle 

— Türkiye Hükümet i ile Mısır Hükü
meti arasında bu iki ülke beyninde ve da
ha ötesinde, tarifeli hava servisleri tesisi 
için Anlaşmanın onanması hakk ındak i 
k a n u n münasebet iyle 

Sait Bilgiç (İsparta) - Toprak Mah
sulleri Ofisi K a n u n u n u n bâzı maddeleri
nin değiştiri lmesine, 28 nci maddesinin 
kaldır ı lmasına ve bu kanuna iki geçici 
madde eklenmesine dair olan 5621 sayılı 
K a n u n d a değişiklik yapılması hakk ındak i 
kanun münasebetiyle 

Mehmet Kâmil Boran (Mardin) - Ata-

Sayfa 

168 

305 

357 

7,360 

29,69 

343 

12 

232 

289 

376 

296 

türkMin, mânevi varl ığına ve maddi hâtı
ralarına vâki tecavüzler hakk ındak i soru
su münasebetiyle 

— 1 Kasım 1339 tar ihl i v e 367 sayılı 
Kanunun yürü r lük ten kaldırı lması hak
k ındaki kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 301,305 

— P a k i s t a n ' d a n buğday sa tmalmak 
üzere Hükümet namına temasta bu lunmak 
için biı- milletvekil inin tavzif edildiği hak
k ındak i haber in doğru olup olmadığına 
dai r sorusu münasebetiyle 

Abdürrahman Boyacıgiller (Zongul
dak) - Bâzı suç ve cezaların laffı 'hakkın -
daki 5677 sayılı Kanuna, ek ikaınun 'teklifi 
ve Adale t Komisyonu raporu raiiniaS'eJbe-
tiyle 

— Devlet niiatibaıalarınm tevhidi için 
alınmış b i r k a r a r olup olınaldığına, varsa 
'bundan isHihsali Umulan Devlet menfaat
lerinin neden ibaret bu lunduğuna , hususi 
matbaalar ın ve işçilerinin menfaatlerini 
koruyucu tedbir lere ve ceza evleri matba
alarının ve işçilerinin menfaat ler ini koru
yucu tedbir lere ve ceza evleri matbaalar ı 
na dair olan sorusu münasebetiyle 

— Ha'sfcvne ve sağlık te'sislerlinin tev
hidi ile, sağlık işlerinin prograimlaştırıi]-
ması hakkında ive düşünüldüğüne , millî 
sağlık plânıni'iı tatibilk edilip edilmediğine 
ve sağlık sigortası hakk ındak i çalışmala
rın neden ibaret olduğuna ve hastanelerin 
ll>ir elden idaresine dair soruları münase-
Ibetiyle 

— 'Karadeniz kıyıları halkının verimli 
sabalara iskân edilnıe'si; meyva'cılık ve 
dokuınaeıl ık işleriyle geçimlerinin »ağlan-
ınvası hakkımdaki sorusu münafs'elhe'tiylc 

—-- Köy telefonlar'! hakkındaki 'sorusu 
münasebetiyle 

— Teknik malı iye ttelkli klâsik ve mo
dern eserlerin dilimize çevrilme'si hakkın
da harekete geçilip geçilnıediğine da i r so
rusu ınüna'sielbetiyle 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - Başba
kan Ad nam Menderes ' in ku rduğu Hükü
metin programı müna&elbetiyle 104,106, 

107,108,119 

29 

366 

293 

162 

263 
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Ali Fuad Cebesoy (Eskişehir) - Başba
kan Adnan Menderes'in kurduğu iTükü-

Sayfa 
metin programı münasebetiyle 

Sayfa 
84 

Abbas Çetin (Kars) - Eski Ekonomi 
Balkanı ve. Komili Milletvetili Sırrı Bel-
lâöğıhı'mın, bükümlü bulunduğu cezanın 
affiıiıa dair kanun münaselbeîtâyile 349 

Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) - Mason 
derneMedinin kapatılması hakkındaki ka
nun teklifi ve İçişleri ye Adalet Komis
yonları raporları münasebetiyle 31 

D 
Bahadır Dülger (Erzurum) - Eski Eko

nomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sırrı 
Bellioğlu'nun, hükümlü bulunduğu ceza
nın affına dair kanun münasebetiyle 347 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) -
Bingöl merkezini demir yoluna bağlıyacak 
o hin Murat Suyu üzerindeki köprünün in
şa ve ikmali için ne düşünüldüğüne dair 
sorusu münasebetiyle 136 

— Hava tebdili i ve resmî izinli il/ulunan 
gedikli erbaşlara tayın bedelinin verilmeme
si sebebine dair olan sorusu münasebetiyle 134,135 

— İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 
ncı maddesinin kaldırıması hakkındaki Ka

nun münasebetiyle 

— Kiği Kazasının Bingöl merkezi ve 
Pahı ile olan muvasalasını temin içm Peri 
Suyu kenarını takip edecek bir yolun in
şası hakkında ne düşünüldüğüne dair soru
su münasebetiyle 137 

— Mason derneklerinin kapatılması hak
kındaki Kanun teklifi ve içişleri ve Adalet 
Komisyonları raporları münasebetiyle 313,314 

—• Tarım Bakanlığı teşkilâtında stajyer 
olarak çalışmakta bulunan İzmir Ziraat 
Okulu mezunlarının durumu hakkındaki so
rusu münasebetiyle 138 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Kan-
gütme sebebiyle ı'.şlenen adam öldürme veya. 
buna teşebbüs cürümlerinin failleri ve hı
sımları hakkında tatbik olunacak muame
leye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hak
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle 

Selim Ragıp Emeç (Bursa) - Başbakan 
Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin 
programı münasebetiyle 

Faik Erbaş (Yozgad) - Zirai Donatım 
Kurumu Ankara Dex>o Müdürlüğünde sa
tılan traktör ve malzemesi ile 1 . XI . 1950 

I tarihinden 30 . XI . 1950 tarihine kadar 
ı 
\ yapılan snt'şa, arı kovanlarının kaça sa-
; tıldığma ve çiftçilerin kalkınması için ne 
\ gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu 
| münasebetiyle 206 

353 j Muhiddin Erener (tzmir) - Başbakan 
i Adnan Menderes'in kurduğu Hükümet'in 

programı münasebetiyle 91 
102 Mehmet Erkazancı (Burdur) - Bâzı 

; suç ve cezaların affı hakkındaki 5677 sa-
i yılı Kanuna ek Kanun teklifi ve Adalet 

Komisyonu raporu münasebetiyle 296 



Sayfa 
—• Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 28 nei 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna 
iki geçici madde eklenmesine dair olan 
5621 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle 234,239 

Halil Sezai Erkut (Kırşehir) - İhtiyar
lık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesinin 
kaldırılması, hakkındaki kanun münasebe
tiyle 7,9,10 

Nurettin Ertürk (Sivas) - Genel ve kat
ma bütçelerle özel idare, belediyeler bütçe
lerinden ve İktisadi Devlet Teşekküllerin
den aylık ve ücret alan memur ve hizmetli
lerin siyasetle uğraşamıyacaklarma dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet Komis
yonları raporları münasebetiyle 297,300,301 

Muhlis Ete (Ekonomi ve Ticaret Baka
nı) •• Denizli. Milletvekili Fikret Başaran'm, 
küçük sanat erbabının kalkındırılması ga
yesiyle Muamele Vergisi Kanununun tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair olan 
sorusuna cevabı 226 

— Mardin Milletvekili. Mehmet Kâmil 
Boran'm Pakistan'dan buğday satmalmak 
üzere Hükümet namına temasta bulunmak 
için. bir milletvekilinin tavzif edildiği hak-

Naşit Fırat (Ordu) - Orman Kanunu 
tasarısının görüşülmesi için geçici bir ko-

Nanıık Gedik (Aydın) - Difteri aşısı
nın m'ecfburâ olarak tatbik «dilmesitte dair 
olan kanun teklifi hakkında Sağlılk ve Sos
yal Yardım Komisyonu raploru münastelbe-
•tiyle 187,190 

— İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 
ncı maddesinin kıaHdırılma'sı haklkındaıki 
'kanun münasebetiyle 5,9 

Hakkı Gedik (işletmeler Bakanı) - Ço-
rulh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'in, Nazilli 

Sayfa 
kındaki haberin doğru olup olmadığına da
ir sorusuna cevaba 375 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun. 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 28 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna 
iki geçici madde eklenmesine dair olan 
5621 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun münasebetiyle 229 

— Trabzon Milletvekili Oahid Zanıan-
gil'in, ithal, edilecek buğdayların miktar 
ve fiyatlariyle mukavele şartları arasında 
arpa ihracının mevcut olup olmadığına ve 
un paçalında değişiklik yapılıp yapılmaya
cağına dair sorusuna cevabı 372,374 

~- Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in Karadeniz kıyıları hal
kının verimli sahalara iskân edilmesi, mey-
vacılık ve dokumacılık işleriyle geçimleri
nin sağlanması hakkındaki sorusuna ce-

j vahi 292 

— Zonguldak Milletvekili Suat Başol'-
| un, Zonguldak Ticaret ve Ekonomi Mü-
j dürlüğü ile Maden Umum Müdürlüğü mü

hendis kadrolarının takviyesi için bir ted
bir düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna cevabı 168 

F 
I misyon kurulmasına dair teklif münase-

betiyle 155 

G 
j Ibatsraa falbrikaısı kömür ilhtiya/cının gıarlb 

linyitierinden temin eldülmesi suretiyle vâ
ki zararın mahiyetine ve (buna selbep olan-

I ilarla durumun düzeltilmesi haıklkında ne 
I düşünüldüğüne dair olan sorusuna eevalbı 271 
I Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Kan güt

me selbe'bi ile işlenen adam Öldürme veya 
I (buna teş'efbbüs oürümlerinin failleri ve hı-

•sımları (hakkında tatfbik oluna'cak muıamıe-
I leye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hak-



— 29 
Sayfa 

ıkındalki kanun teklifi münasebetiyle 356,359 
Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Bâzı suç 

ve cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı 
Kanuna ek kanun iteMifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 295 

— Eski Ekonomr. Bakanı ve Kocaeli Mil
letvekili Sırın Bellioğhrnım, hükümlü bu
lunduğu cezanın affına dair kanun münase
betiyle 349 

— Gedikli Erlhaş Kanunuma geçici bir 
maJdlde eklenimıesine dair o'lan kanun müııa-
'setbetüyle 13,14 

— Miillî Korunma Kam ununun 65 nci 
'maddesinin değiştirilmesi ve 66 nci mad
desinin kaldırıl ması hakkındaki kanun ıırü-

Hâmit Şevket ince (Ankara) - Bâzı I 
suç ve cezaların affı hakkındaki 5677 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet j 
Komisyonu raporu münasebetiyle 295 I 

— Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli j 
Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun; hükümlü j 
bulunduğu cezanın affına dair kanun mü- j 
nasebetiyle 348 j 

Refik Şevket ince (Millî Savunma Ba- | 
kanı) - İnhisar Beyiyeleri Üçte Birlerinin j 
l larb Malûllerine ve Şehit Yetimlerine | 

I 

tahsis ve tevziine dair olan kanunun 4 ncü | 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki j 
kanun münasebetiyle 14,15 J 

Refik Şevket ince (Manisa) - Mason | 
derneklerinin kapatılması hakkındaki ı 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet Komis- | 
yonları raporları münasebetiyle 314,315 i 

Tevfik ileri (Millî Eğitim Bakanı) - \ 
Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Ak- j 
tuğ'un Şark vilâyetlerinde ve Diyarba- ! 
kır 'da Mayıs 1950 tarihinden beri kaç j 
tane ilk ve orta okul açıldığına, bunların | 
öğretmenleriyle öğrenci nisbetlerine ve ! 
1951 yılı içinde Diyarbakır'da kaç tane i 
ilk ve orta okul açılmasının düşünüldü- ; 
güne ve bu husus için ayrılan tahsisat ile ' 

Sayfa 
nasebetiyle 352 

— Ordu mensuplarının evlenmelerinle 
dair <>lan Kanunun 1 mei maddesinıim 'kal
dırılması .hakkındaki kamun mimaselbetiiyle İ l 

Enver Güreli (Balıkesir) - Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun ibâzı maddeleri 
•niıı değiştirilmesine, 28 nci mraddietsindîi 
<kaMırı<lrması<na ve (bu 'kanuna iki geçici 
madde eklenmesine dair olan 5621 sayılı 
Kanunda değişiklik yapi'lnHam hakkındaki 
kanun münasebetiyle 229,238,,w39 

Ahmet Gürkan (Tokad) - Mason der
neklerinin kapa t iknası hakkındaki kanun 
te l i f i ve İçişleri ve Adalet Komisyonları ra
porları .münaselbeStiyile 307,312,313 

bina proje ve plânlarının hazırlanıp hazır
lanmadığına dair olan sorusuna cevabı. 259, 

261 
— Kan »ütme sebebi ile işlenen adam 

öldürme veya İrana teşebbüs cürümlerinin 
failleri ve hısımları hakkında tatbik olu
nacak muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun ilgası hakkındaki Kanun teklifi mü
nasebetiyle 359,360 

— Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, 
korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar 
hakkındaki sorusuna cevabı 256 

-— Seyhan Milletvekili Remzi Oğuz 
Aıık'in Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa
kültesinin islâm Sanatları tarihi kürsü
süne alınacak asistan için 1950 ve 1951 
\ ıll arında açılan imtihanda iki defa ba
şarı gösteren namzedin tâyin edilmemesi 
sebebine ve adı geçen Fakültede lirdi dil
lerine vâkıf olmayan profesörlere dair so
rusuna cevabı. 274 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
ıııaıı Boyacıgiller'in, teknik mahiyetteki 
klâsik ve modern eserlerin dilimize çevril
mesi hakkında harekete geçilip geçilme
di ğine dair sorusuna cevabı 262 
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Sayfa 
Osman Kapani (îzmir) - Başbakan Ad

nan Menderes'in kurduğu Hükümetin 
programı münasebetiyle 99 

Sadettin Karacabey (Bursa) - Kan 
»ütme sebebi ile işlenen adam öldürme 
veya buna teşebbüs cürümlerinin failleri 
ve hısımları hakkında tatbik olunacak mu
ameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 359 

Enver Karan (Erzurum) - Kurye Fuat 
(lüzaltan'm ölümü hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle 166 

Şükrü Kerimzade (Kastamonu) - Yeni 
şartlar karşısında dış ticaret rejimimizle 
idhalât ve ihracatımız hakkında yeni ted
birler alınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair olan sorusu münasebetiyle 225 

Mümtaz Kavalcıoğlu (Kocaeli) - Mar
din Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
Pakistan'dan buğday satmalmak üzere 
Hükümet namına temasta bulunmak için 
bir milletvekilinin tavzif edildiği hakkın
daki haberin doğru olup olmadığı hakkın
daki sorusu münasebetiyle 376 

Kâmil Kozak (Bolu) - Ankara - Bolu -
İstanbul şosesinin 240X270 inci kilomet
releri arasında bozulan asfalt kısmının in
şası için ne miktar para sarfolunduğuna, 
zarar varsa müsebbipleri hakkında ne mu
amele yapıldığına, Ankara - İstanbul ana 
şosesinin kifayetli ve iktisadi olup olma
dığına ve Karayolları Genel Müdürlüğü
nün inşaat sistemi bakımından bugünkü 
çalışma programına dair sorusu münase
betiyle 221,222 

Aziz Koksal (tçel) - Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 28 nci maddesinin kaldırıl-

Sayfa 
masına ve bu Kanuna iki geçici madde ek
lenmesine dair olan 5621 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 238 

Fuad Köprülü (Dışişleri Bakanı) - Baş
bakan Adnan Menderes'in kurduğu Hü
kümetin programı münasebetiyle 112,113 

Hulusi Köymen (Çalışma Bakanı) - ih
tiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı mad
desinin kaldırılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 5,8 

Hulusi Köymen (Millî Savunma Ba
kanı) - Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, Edremit'ten Balıkesir hastane
sine sevkedilen 20 erin gidiş ve dönüşle-
rindeki yolsuz muameleye sebebiyet veren
ler hakkında ne yapıldığına dair sorusuna 
cevabı , 167 

— Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, hava tebdilli ve resmî izinli 
bulunan gedikli erbaşlara tayın bedelinin 
verilmemesi sebebine dair olan sorusuna 
cevabı 133,135 

— Erzurum Milletvekili Enver Karan'-
in, Kurye Fuat G-üzaltan'm ölümü hakkın
daki sorusuna cevabı 164,167 

— Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç'ın, İkinci Dünya Harbinde bakımsız
lık ve idaresizlik yüzünden öldüğü söyle
nen askerler hakkındaki iddia mahiyeti
nin açıklanmasına dair sorusuna cevabı 149 

Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) - Baş
bakan Adnan Menderes'in kurduğu Hükü
metin programı münasebetiyle 101 

Seyfi Kurtbek (Ulaştırma Bakanı) -
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yaeıgiller'in, köy telefonları hakkındaki 
sorusuna cevabı 162 

M 
Adnan Menderes (Başbakan) - Kurdu

ğu Hükümetin programı münasebetiyle 
demeci 60,79,80,106,107,114,119,123 

Sudi Mıhçıoğlu (Manisa) - Toprak 
Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine, 28 nci maddesi
nin kaldırılmasına ve bu kanuna iki ge
çici madde eklenmesine dair olan 5621 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun münasebetiyle 232 
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Sayfa 
Rükneddin Nasuhioğlu (Adalet Baka

nı) - Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli 
Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü 
bulunduğu cezanın af ma dair Kanun 
münasebetiyle . 348 

— Kan gütme sebebi ile işlen adanı öl
dürme veya buna teşebbüs cürümlerinin 
failleri ve hısımları hakkında tatbik olu-

Esat Oktay (Kars) - Korunmaya muh
taç kimsesiz çocuklar hakkındaki sorusu 
münasebetiyle 257 

Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) - Mason 
derneklerinin kapatılması hakkındaki ka
nun teklifi ve içişleri ve Adalet komis-

Nedim Ökmen (Tarım Bakanı) - Bin
göl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, 
Tarım Bakanlığı teşkilâtında stajyer ola
rak çalışmakta bulunan İzmir Ziraat Okulu 
mezunlarının durumu hakkındaki sorusuna 
cevabı 137 

— Orman kanunu tasarısının görüşül
mesi için geçici bir komisyon kurulması 
hî'kkında 155 

— Ur fa Milletvekili Necdet Açanal'ın, 
Süne haşeresi ile mücadele için ne gibi ted
birler alındığına ve bu hususta bir plân 
tatbik edilip edilmediğine dair sorusuna 
cevabı 147 

— Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm 
Zirai Donatım Kurumu Ankara Depo Mü
dürlüğünde satılan traktör ve malzemesi 
ile 1 . V . 1950 tarihinden 30 . XI . 1950 
tarihine kadar yapılan satışa, arı kovanları
nın kaça satıldığına ve çiftçilerin kalkın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sorusuna cevabı 203 

Sayfa 
nacak muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun ilgası hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 359 

Emrnıllah Nutku (Erzurum) - Eski 
Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili 
Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü bulunduğu 
cezanın afma dair Kanun münasebetiyle 350 

yonları raporları münasebetiyle 312 
Bekir Oyuaganlı (Afyon Karahisar) -

Emekli Jandarma Yüzbaşısı Reşit Sümer'
in emeklilik işi hakkında Dilekçe ve Ana
yasa Komisyonları raporları münasebe
tiyle 139 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Karadeniz kıyıları 
halkının verimli sahalara iskân edilmesi, 
nıeyvacıhk ve dokumacılık işleriyle geçin
melerinin sağlanması hakkındaki sorusuna 
cevabı 293 

Talât Vasfi Öz (Ankara) - Difteri aşı
sının mecburi olarak tatbik edilmesine dair 
olan kanun teklifi hakkında Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonu raporu münasebe
tiyle 178,185,189,190 

Mehmet Özbey (Burdur) - Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, 28 nci maddesinin kal
dırılmasına ve bu kanuna iki geçici madde 
eklenmesine dair olan 5621 sayılı Kanunda 
değişiklik yapıması hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 234 

Kenml Özşoban (Afyon Karahisar) -
(Tünel ve katma bütçelerle, özel idare ve 
belediyeler bütçelerinden ve İktisadi Dvlet 
Teşekküllerinden aylık ve ücret alan me-

o 

ö 
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••- Konya Milletvekili Hidayet Aydı-
ner'in, birçok feci kaza ve yangılılara se
bep olan oyuncak tabanca mantarının me-
nedilmesi veya zararlarının önlenmesi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair olan so
rusuna cevabı 378 

- - Mardin' Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'ın, Alatürk'ün mânevi varlığına 
ve maddi hâtıralarına vâki tecavüzler 
hakkındaki sorusuna cevabı 288 

Mûison derneklerinin kapatılması 
hakkındaki kamın leklifi ve İçişleri ve 
Adalet Komisyonları raporları miinasebetiy 
le 309 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'ınıu Ceyhan ilçesinin su işinin bir an 
evvel lanıamlanması için ne düşünüldüğü 
ve Adana elektrik tahsildarının zimmetine 
geçirdiği para hakkındaki sorusuna ce
vabı ' 132 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacı güler'in, köy telefonları hak
kındaki sorusuna cevabı 160 

Sayfa 
ımır ve hizmetlilerin siyasetle ıığraşamıya-
caklarına dair kanun teklifi ve İçişleri ve 
Adalet Komisyonları rapor lar ı münasebe
tiyle ;.J0() 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 28 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna 
iki geçici madde eklenmesine dair alan 5621 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun münasebetiyle 232 

--- 20 . II . 1948 tarihli ve 5189 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu münasebetiyle 316,317 

Halil özyörük (İçişleri Bakanı) - Af
yon Karahisar Milletvekili Cîazi Yiğitba
şı'um Mason dernekleri hakkındaki soru
suna cevabı 364 

— Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli 
Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun, hükümlü 
bulunduğu cezanın affına dair kanun mü
nasebetiyle. 345 

Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) -
1944 Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısı hakkında 31,67 

— Denizli Milletvekili Fikret Başa-

Ali İhsan Sâbis (Afyon Karahisar) -
İkinci Dünya Harbinde bakımsızlık ve 
idaresizlik yüzünden öldüğü söylenen as
kerler hakkındaki iddia mahiyetinin açık
lanmasına dair soru münasebetiyle 151 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
28 nci maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
olan 5621 sayılı Kanımda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 231 

'•Ali Rıza Sağlar (Çoruh) - Nazilli Bas-

ran'm, küçük sanat erbabının kalkındı
rılması gayesiyle Muamele Vergisi Kanu
nunun tadilinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair olan sorusuna cevabı 225 

ma Fabrikası kömür ihtiyacının Garp lin
yitlerinden temin edilmesi suretiyle vâki 
zararın mahiyetine ve buna sebep olan
larla durumun düzeltilmesi hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiy
le 271 

Cevdet Soydan (Ankara) - Bâzı suç ve 
cezaların affı hakkındaki 5677 sajnlı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 296 

— Kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme veya buna teşebbüs cürümlerinin 

P 
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failleri ve hısımları hakkında tatbik olu
nacak muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun ilgası hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 354,360,301 

— Orman Kanunu tasarısının görüşül
mesi için geçici bir komisyon kurulması

na dair teklif münasebetiyle 
Mehmet Daim Süalp (Sürd) - Bu birle

şime ait soruların, teklif ve tasarılardan 
sonra görüşülmesi hakkındaki önergesi 
münasebetiyle 

Sayfa 
155 

341 
Usul hakkında 110,113,185 

Halûk Şaman (Bursa) - Mason dernek
lerinin «kapatılması hakkındaki kanun tek-

S 
lifi ve içişleri ve Adalet komisyonları ra
porları münasebetiyle 313 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Başbakan 
Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin 
programı münasebetiyle 86 

— Ceyhan İlçesinin su işinin bir an ev
vel tamamlanması için ne düşünüldüğü 
ve Adana elektrik tahsildarının zimmetine 
geçirdiği para hakkındaki sorusu müna
sebetiyle 132 

—• Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli 
Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü 
bulunduğu cezanın afma dair Kanun mü
nasebetiyle 347,348 

Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) - İhtiyarlık Si
gortası Kanununun 40 ncı maddesinin kal
dırılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 10 

Ahmet Topçu (İstanbul) - İhtiyarlık Si
gortası-Kanununun 40 ncı maddesinin kal
dırılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 7 

Hüsamettin Tugaç (Kars) - İkinci 
Dünya Harbinde bakımsızlık ve idaresiz
lik yüzünden öldüğü söylenen askerler 
hakkındaki iddia mahiyetinin açıklanma
sına dair sorusu münasebetiyle 149,152 

Muhlis Tümay (Manisa) - Emekli Jan

darma Yüzbaşısı Reşit Sümer'in emeklilik 
işi hakkında Dilekçe ve Anayasa komis
yonları raporları münasebetiyle 

Cezmi Türk (Seyhan) - Difteri aşısının 
mecburi olarak tatbik edilmesine dair olan 
kanun teklifi hakkında Sağbk ve Sosyal 
Y-ardım Komisyonu raporu münasebetiyle 

140 

185, 
190 

— İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 
ncı maddesinin kaldırılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 8,9,10 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
28 nci maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
olan 5621 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 233 

Hüsnü Türkand (Kocaeli) - Difteri aşı
sının mecburî olarak tatbik edilmesine da
ir olan kanun teklifi hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 188 

Kemal Türkoğlu j(Mardin) - Başbakan 
Adnan Menderes 'in kurduğu Hükümetin 
programı münasebetiyle 110 
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Sayfa 
Aziz Uras (Mardin) - Eski Ekonomi 

Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bel-
lioğlu'nun hükümlü bulunduğu cezanın 
affına dair Kanun münasebetiyle 35ü 

— ihtiyarlık Sigortası Kanununun 4ü 
ncı maddesinin kaldırılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 

Sayfa 

10 

Ü 
Hüseyin Ülkü (Niğde) - Difteri aşısının 

mecburi olarak tatbik edilmesine dair olan 
kanun teklifi hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Koımiisyonu raporu münastebetiyle 

Ekrem Hayri Üstündağ (Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı) - Diyarbakır Millet
vekili Yusuf Kâmil Aktuğ'un, Şark •vilâ
yetlerinde ve bilhassa Diyarbakır'da Mia-
yıs 1950 tarihinden Iberi açılan ve 1951 
yılı içlinde iaçıllınası düşünülen sıhlhi •mües
seselerin sayısına, vatandaşların illâç ihti
yaçlarını karşılamak ve sağlık durumları
nı korunmak için ne düşünüldüğüne daiir 

185 

•sorusuna cevabı 217,219 
— Kare Milletvekili1 Esat Oktay'ın, ko» 

rıınmaya muhtaç kÜm'sesiz çocuklar 'hak
kındaki sorusuna cevabı 254 

— Zonguldak Milletvekili Abdürralh-
ınan Boyacugiller'lin, hastane ve sağlık te
sislerinin tevlhidi ile sağlık işleninin pro'g-
ramlaştmlması hakkınıda ne düşünüldüğü
ne, millî sağlık plânının t'a'tlbik edilip edil
mediğine ve sağlıik sigortası hakkındaki 
çalışmaların neden ibaret olduğuna ve 
hastanelerin bir elden idaresine dair 
olan sorularına cevalbı 265,268 

Zühtü Velibeşe (İzmir) - Mason der
nekleri hakkındaki soru münıaselbetiyle 369 

Ahmed Veziroğlu (Afyon Karahisar) -
Usul hakkında 316 

Hasan Ali Vural (Çorum) - Kangütme 

sebebi ile işlenen adam öldürme veya bu
na teşebbüs cürümlerinin failleri ve hısım
ları hakkında tatbik olunacak (muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkında
ki kanun teklifi münasdbetiyle 358 

Gazi Yiğitbaşı (Afyon Karahisar) -
Mıason dernekleri hakkındaki sorusu mü
nasebetiyle • 365 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak) - Ma

son derneklerinin kapatıllm'ası hakkındaki 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet Komis
yonları raporları münasebetiyle 311,315 
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Sayfa 
Cahit Zamangil (Trabzon) - 1944 Büt

çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hakkında 30 
— İthal edilecek buğdayların miktar 

ve fiyatla riyle mukavele şartları arasında 
arpa ihracının mevcut olup olmadığına ve 
un paçalında değişiklik yapılıp yapılmı-
yaeağma dair sorusu münasebetiyle 372,374 

Kemal Zeytinoğlu (Bayındırlık Baka
nı) - Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in Bingöl merkezini demir yolu
na bağlıyacak olan Murat Suyu üzerindeki 
köprünün inşa ve ikmali için ne düşünül
düğüne dair sorusuna cevabı 136 

— Bingöl Milletvekili Fendim Fikri 
Düşünsel'in, Kiği kazasının Bingöl mer
kezi ve Palu ile olan muvasalasını temin 
için Peri suyu kenarını takip edecek bir 
yolun inşası hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna cevabı 136 

Sayfa 
— Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm, 

Ankara. - Bolu - İstanbul şosesinin 240X 
270 inci kilometreleri arasında bozulan 
asfalt kısmının inşası için ne miktar para 
sarfolunduğuna, zarar varsa müsebbibleri 
hakkında ne muamele yapıldığına, Anka
ra - İstanbul ana şosesinin kifayetli ve ik
tisadi olup olmadığına ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün inşaat sistemi bakımın
dan bugünkü çalışma programına dair 
sorusuna cevabı 178,220,223,224 

— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâ
mil Aktuğ'un Şark vilayetleriyle Diyar
bakır ve mülhakatında Mayıs 1950 tari
hinden beri yapılan yol ve köprülerin bu
günkü durumuna ve Diyarbakır'da 1951 
yılında yeniden yapılması gereken proje 
ve plânların hazırlanıp hazırlanmadığına 
dair olan sorusuna cevabı 207 




