DÖNEM : IX

TOPLANTI

T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ
»m<t

Cilt
7
2 Mayıs 1951 tarihli Yetmiş birinci Birleşimden
30 Mayıs 1951 tarihli Seksen üçüncü Birleşime kadar

1951

Ankara
T. B. M. M. Basımevi

Fihrist

Sayfa
1. — izmir Milletvekili Halide Edib
Adıvar'm geçen tutanak hakkındaki de
meci
136

Sayfa
2. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti'nin geçen tutanak hakkında de
meci
227:228

KANUNLAE
No.
Sayfa No,
Sayf*
5762 — Demirci yangın yerindeki arsala
«ylA Keainiıeaap Kanunu
186,294,295,
rın tevhit, ifraz ve tevzii hakkında
•295,296,297,299,300,317:320
Kanun
3,164:174,175,177,178,179:182
'5770 — Posta, M g r a f v e Mefon îşfetone
576S — Yalova Kaplıcaları İşletme ida
G ^ l Müdürlüğünün 194© Bütçe yık
resinin 1946 malî yılı bilançosunun
yedi aylık Kesinhesap Kanunu
186,294:
onanmasına dair Kanun 212,213,213,214
295,295,296,297,290,300,321:324
218:221 5771 — Türfe^ye Cumhuri^ti Eme&li San
5764 — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dığı Kanununum geçi<ri 65 ve 68 nci
dan veya namına hariçten ithal olu
maddekrinde yazılı müracaat içki
nacak hububat ve unlarla bunların
yeniden üç aylık müddet verilmesi
naklinde kullanılacak çeşitli mal
foafefand» Kanun
3,297,297:299,
zemenin Gümrük Vergisiyle Rıhtım
299:300,329:332,412
Resminden ve diğer vergi, resim ve
5772 — Malî Piyango te&fefiine daâr o t a
harçlardan muafiyeti hakkında Ka
8670 sayılı Kanunun 7 nci ve 10 ncu
nun
3,233:236,278:281,286,292,305:308
maddelerinin değiştirilmesi hıakİkın5765 — Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli
da Kanun
3,332,412.:414
Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hü
1
5773 — Türkiye Cıjm&ariyeti EmüMî Sankümlü bulunduğu cezanın affına da
idığı Kanununun 99 ncu maddesine
ir Kanun
295:296
Ibiır fıkra efkl^nm^ekıe dair Kanun
29,
5766— Millî Korunma Kanununun 65 nci
338,414,^15
maddesinin değiştirilmesi ve 66 ncı
5774 — 2292 sayılı Kanun mucibince Hamaddesinin kaldırılması hakkında
;
Mnepe intikal edwı bankınotlar muKanun
.
296
adi'li
altınlann Amortisman Sandığı
5767 — 1944 Bütçe yılı Kesuahesap Ka
n a d^vri hakkında Kanun
226,339,415
nunu
78,289:292,292:293^95,295,296, t
571©
••—
Dİmaıtaın
tolga,
tema,"'atak
ve
300,304,309:312
t
e
d
a
i
n
e
daâr
Kanun
360,433:
5768 — Devlet Havayolları Genel Mü
436,448:451
dürlüğünün 1945 bütçe yüı yedi ay
577fr —-^Atatürk Anıt - Kabri inşası haklık Kesinhesap Kanunu 188,293:294,^,
tandaM 4677 ve 5581 sayıâı kanun
295,296,297,299,300,313:316
lara *k Kanun
328,431:433,484:485
5769 — Hudut ve gafeite Sağlık Genel
5777 — Edeİbiyat ve Sanat Eseırleı&ni KoMüdürlüğünün 1945 Bütçe yılı y«dd

— 2
No.

Sayfa
328,430:431,484,485,
486,486,486,507:510
5781i — Mil'letılerarası Gümrük Tarifeleri
Yaym Birliği
Mukavıelenamesiyle
Uygulama Nteaannamesini ve îmza
Zabıtnamesini değiştiren Protokolün,
omannuası hakkında Kanun
328,433,485,
485,486,486,487,511:514
— Devlet Limanları îşletme Genel
Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı sekiz
aylık Kesinhesap Kanunu
474,522:
l
523,524,524,524,525,526:529
578$ — Devlet Denizyolları ve Iinıatniları
işletime Genel Müdürlüğünün 1943
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu
474,523:
524,524,524,525,530:533

Sayfa
•

' I

•

No.

-

hakkında Kanun

ruma için kurulan Berne Birliğine
katılma hususumda Hükümete yetki
verilmesine dair Kanun
78,338,416:
429,482.483,485,486,486,486,496:499
5778 — Türk - Macar Tasfiye Protokolü
ne ek Protokolün onıanmasma dair
Kanun
136,338:339,429:43Ö,483 •
484,485,486,486,486,499:502
5779 =— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Brezilya Cumhuriyeti' Hükümeti
aramMa H i v a TJliştirfftArîM dair
Anl#na«ıin onaaimaisi M ^ î M k Ka
mun
186,339,430,484,485,
„ 486,486,486,503:606
5780 —. Türkiye'ye ve Fransa'ya stajyer
kaibülüne dair Anlaşimiamn onanması

tkPÂiA. orrmuû îöfEĞÎ
1. — Urfa Milletvekili Hasan Oralın,
kaçakçılık: hâdisesine isminin kari^tirılması
dolay isiyle yapılan idari Ve adlî tahkikatın

netiejelenip neticelenmediğine dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu
münasebetiyle
(6/280).

192

KARARLAfe
Sayfa
No.
1725 — 5176 sayılı Kanunla dört sınıfa in
dirilen mektepli hastabakıcı hemşirele
rin beşinci sınıfta geçen sûreterîhin
dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp sayılmıyaeağıhin yorumlanmasına mahal
oîmaöığlna dair
3,214
1726 — Posta, Telgraf ve Telefon îşletme
Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ve vazife
leri ve Memurları hakkındaki 4454
sayılı Ka'nühttu 36 fteı hıMdesmin
yorühılanmâbna mahal oîffia$ığıha
daîr
3,214
1727 — Devlet Orman tşletmelerfiön bâ
zı vergilerden ıriuaf ttıtühtîâsi hakkıh-

Sayfa
j daki 4920 sayılı Kanunun 3 ncü madjdesinin yorumlanmasına mahal olmajdığına dair
3,
I
186:188,230:233
17281— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sanjdığı Kanununun 39 ncu maddesinin
f(B) fıkrasihm yorumlanmasına majhal olmadığına dair
29,
!
214:216,217,236:250,281:289
j
1729 j — Kurmay Albay Asım Eren'in najsıp tarihinin tashihi hakkındaki kara
rın kaldırılmasına dair
136,
293

ÖNERG]
Afyon Karahisar [Âli thsan Sâbis]
1. — Türk Ceza Kanununun Î61 Tici
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun 'fefttiîinîn "geri verilme'sihe 'dair
(4/i4i) ;
270
Burdur [Mehmet özbey]
2. — Devlet daireleri için 1951 yılı

Mtçİsine

konulan

döşeme ve demirbaş

ödeneğinin (Göçmen ve mültecilere
kiye j Yardım Birliği)

emrine

Tür

verilmesi

hakkındaki kanun teklifinin, yeniden incelenfhek
(4/l45)

üzere,

geri

verilmesine dair
271

— 3 —
Sayfa
Denizli [Mustu]a Gülcügill
3. — 1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı
Kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair (4/148)
*
323
4. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş
Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı
Kanunun 5 nci maddesinin yürürlükten .
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin
geri-verilmesine dair (4/147)
328
Edirne [Rükneddin
Nasuhioğlu]
5. — Dilekçe Komisyonunun 16 . IV .
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
396 sayılı kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/146) '
270
Erzurum [Enver Karan]
6. — Nüfus Kanununun 3 ncü madde
sine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici
madde eklenmesine dair plan kanun tek
lifinin geri verilmesi hakkında (4/137)
İstanbul [Andre YaJıram Boyar]
7. — ihtiyarlık Sigortası hakkındaki
5417 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (A)
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun
360
teklifinin geri verilmesine dair (4/149)
İstanbul [Ahuya .Hoşhoş]
8. — Türk Ceza Kanununun 158 nci
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin geri verilmesine dair
(4/142)
270
İstanbul [Nazlı Tlabur]
9. — Millî Piyangonun 1951 yılbaşı ke
şidesi birinci ikramiyesinin (Göçmen ve
Mültecilere Türkiye Yardım Birliği) eniri
ne verilmesi hakkındaki kanun teklifinin
geri verilmesine dair (4/140)
228
İzmir [Mehmet Aldemir ve 11 arkadaşı]
10. - - İzmir Vilâyeti Turistik Yolları
nın İnşasuhakkındaki Kanunun değiştiril
mesine dair olan kanun teklifinin geri ve
rilmesi hakkında (4/143)
270 :271
Manisa [Muhlis Tümay]
11. —. Türk Ceza Kanununun 455 ve
459 ncu maddelerinin değiştirilmesi-hak-

kındaki kamın teklifinin geri verilmesine
dair (4/138)
Niğdo [Halil Nuri Yurdakul ve 40 ar
kadaşı]
12. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin
geri verilmesde dair (4/144)
Seyhan [Sinan Tekelibğlu]
' - -13. — Dilekçe Komiyonunun 23.V.1951
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 628
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair (4/150)
Tokad [Halûk ökeren]
14 — Türk Ceza Kanununun 159 ve
160 nci maddelerine birer fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin geri
verilmesine dair (4/139)
Zonguldak [Cemal Kıpçak]
15 — Zonguldak'ta kömürlerin yıkanmasından teressüp eden kömür tozlarının
114 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde ya
zılı maden kömürü tozlarından sayılması
lâzımgelip gelmediğinin ve aynı madde
deki (maden amelesinin menafii umumiyesine hasır ve tahsis olunur.) tâbirinin,
5018 sayılı Kanunun 1 nci maddesine gö
re kurulmuş olan Maden İşçileri Sendika
sına matuf olup olmadığının yorumlan
ması hakkında (4/136)

Muğla [Nuri özsan]
1 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B)
fıkrasının yorumlanmasına dair- (4/56)
S
214:216,217,236:251,281:2
Samsun eski Milletvekili [Hüsnü Ça
kır]
2 — Dilekçe Komisyonunun 9.II.1949
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1754
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair (4/30)
136,2
Yozgad [Yusuf
Karslıoğlu]
3 — içtüzüğün 53 ncü maddesinin yo
rumu hakkında (4/134)
i

RAPORLAR
Sayfa

ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardım
cı'nm, hastane, okul, park, meydan, cad
de, stadyum ve emsali müessese ve yapı
lara yaşıyan kişi adlarının konmaması
hakkındaki kanun teklifine dair (2/14)
29,
337,373 :391,391,415:416,467 :468,485,524
2. — Edebiyat ve sanat eserlerini ko
ruma için kurulan Berne Birliğine katıl- '
mak hususunda Hükümete yetki verilme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/94)
78,
338,416,429,482 =483,486,486,495:498
3. — Erzurum Milletvekili Bahadır
Dülger'in, Basın Birliği Kanununun kal
dırılması hakkındaki 4932 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair Kanun
teklifi,hakkında (2/25)
328,431
1. — Atatürk aleyhine işlenen suçlar
hakkındaki Kanun
tasarısına
dair
(1/167)
40:
65,65:74,78:96,96:131
2. — Eski Ekonomi Bakanı Kocaeli •
Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü
bulunduğu cezanın affına dair (5/31)
295:
296
3. — Millî Korunma Kanununun 4648
sayılı Kananla değiştirilen 65 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 4945 sayılı Ka
nunla değiştirilen ^6 ncı maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun
tasarısına dair (1/98)
296
ANAYASA KOMİSYONU RAPORU
1. — Yozgad Milletvekili Yusuf Karslıoğlu'nım İçtüzüğün 53 ncü maddesinin
yorumu hakkındaki, önergesine dair (4/134) 517
BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Atatürk Anıt - Kabir inşaatına ait
işlerin 2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Ka
nunun 135 nci maddesi hükümlerinden is
tisnası hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/147)
328..431:433,484:485
2. — Limanları inşa, tevsi, ıslâh ve teç
hize dair kanun tasarısı hakkında (1/169) . 360,
433:436,448:451
3. — Vakfa ait tarihî ve mimari 'kıy

meti haiz olan eserlerin korunma, bakım ve
restorasyon işlerinde uyulacak prensipleri
kararlaştırmak üzere bir Danışma Kurulu
kurulması hakkındaki kanun tasarısına
dair (1/14)
'
3,332:337,373,415,467
BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Atatürk Anıt - Kabir inşaatına
ait işlerin. 2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı
Kanunun 135 nci maddesi hükümlerinden
istisnası hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/147)
'
328,431:433,484:485
2. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı
ve 8 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanu
nunun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasının
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine
dair (2/64)
455,482
3. — 5176 sayılı Kanunla dört sınıfa
indirilen hastabakıcı hemşirelerin beşinci
sınıfta geçen sürelerinin, dördüncü sınıfta
geçmiş saylıp sayılmıyacağınm yorumlan-'
masına dair Başbakanlık tezkeresi hakkın
da (3/19)
3,214,407
4. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye' Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 31 nci maddesine
bir. fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/134)
3,212:213,217
5. — Devlet 'Orman işletmelerinin bâzı
vergilerden muaf tutulması hakkındaki
4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin, yo
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi
hakkında (3/85)
3.^30:233,265
6. — Erzurum Milletvekili Fehmi Ça-..
banoğlu 'nun, «Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 99 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında
(2/71)
29,338,414:415
7. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, Eskişehir Çifteler Çiftliği ge
nel çevresi içinde işgal edilmiş yerler için
eçrimisil aranmaması hakkındaki kanun
teklifine dair (2/185)
455,486
8. —" Halkevleri için ithal olunacak
radyo ve sinema makinelerinin Muamele
Vergisiyle Gümrük ve Okturva resimlerin
den istisnası hakkındaki 2154 sayılı Ka-

— 5—
Sayfa
Sayfa
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair
larla bunların naklinde kullanılacak çe
kanun tasarısı hakkında (1/160)
455,485 :486
şitli kab ye malzemenin Gümrük ve Rıh
9. — 2292 sayılı Kanun mucibince Ha
tım Resmiyle diğer resim, vergi ve harç- zineye intikal eden bankmotlar muadili
lardan muafiyeti hakkındaki kanun tasa
altınların Amortisman Sandığına devri
rısına dair (1/156)
3,233:236,265,278:281,286,
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/155) 226,
292,305:308
339,415
19. — Zonguldak Milletvekili Abdür- 10. — İstanbul Milletvekili Andre
rahman Boyacıgiller'in, Ereğli Havzai
Vahram Bayar'm, Türkiye Cumhuriyeti
Fahmiyesi Maden Amelesinin hukukuna
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci
mütaallik Kanunun bâzı maddelerinin de
maddesinde değişiklik yapılmalına dair
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine
kanun teklifi hakkında (2/116) • 3,297,300,300,
dair (2/97)
226,295
" 329:332,412
1.1. — İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
1. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
m, bucak müdürlerinin devir masrafları
ması hakkındaki kanun teklifine dair
i hakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1 nci
(2/128)
3,212
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
teklifi hakkında (2/68)
205 :207
12. — Kayseri Milletvekili İbrahim
Kirazoğlu 'nun,
Türkiye
Cumhuriyeti •
I
2. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'Emekli Sandığı Kanununun 7 nci mad
I m, Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
teklifi hakkında (2/144)
226,339:342
mesi hakkındaki kanun teklifine dair
13. — Limanları inşa, tevsi ıslah ve
(2/67)
207:212
teçhize dair kanun tasarısı hakkında
3. — Hayvanlar Vergisi Kanununun
(1/169)
360,433:436,448:451
4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci
14. — Manisa Milletvekili Nafiz Kömaddesinin değiştirilmesine dair kanun
rez ve 4 arkadaşının, Demirci Kasabası
, tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yıryangın yerindeki arsaların tevhit, ifraz ve
calı'nm, Hayvanlar Vergisi Kanununun
tevzii hakkındaki kanun teklifine dair
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı
(2/155)
3,164:174,177,178,170:182
kanuna geçici bir madde eklenmesi ve Er
.15. — Millî Piyango Teşkiline dair
zurum Milletvekili Sab.ri Erdunıan ve Ço
olan 3670 sayılı Kanunun 7 nci ve 10 ncu
ruh Milletvekili Mecit Bumin'in, Hayvan
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki
lar Vergisi Kanununun yürürlükten kaldı
kanun tasarısına dair (1/120)
3,332,412:414
rılması hakkındaki kanun tekliflerine
16. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'dair (1/117, 2/103, 143)
4:17,328,361:373
ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORLARI
Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fık
1.
— Erzurum Milletvekili Said Ba
rasının yorumlanmasına dair önergesi
şak'm,
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2
hakkında (4/56)
29,214:216,217,236:251,
nci
maddesinin
değiştirilmesi ve bu kanu
'281:289
na geçici bir madde eklenmesi hakkındaki
17. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
kanun
teklifine dair (2/171)
517
me Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazife
2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahleri ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı
man Boyacıgiller'in, Ereğli Havzai Fah
Kanunun 36 nci maddesinin yorumlanma
miyesi Maden Amelesinin hukukuna müta
sına dair Başbakanlık tezkeresi hakkında
allik Kanunun bâzı maddelerinin değişti
(3/87)
3,214,217,355
rilmesi
hakkındaki kanun teklifine dair
18. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
226,295
dan hariçten ithal olunan hububat ve unI (2/97)

— 6—
Sayfî

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Edbiyat ve sanat eserlerini ko
ruma için kurulan Berne Birliğine katıl
mak hususunda 'Hükümete yetki verilme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/94)
78,
338,416,429,482 -.483,486,486,495 :498
2. — Milletlerarası Gümrük Tarifesi
Yayın Birliği Mukavelenamesiyle, Uygula
ma Nizamnamesini ve İmza Zabıtnamesini
değiştiren Protokolün onanması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/60)
328,433,
485,486,487,511:514

2. — Milletlerarası Gümrük Tarifesi
Yayın Birliği Mukavelenamesiyle, Uygula
ma nizamnamesini ve İmza Zabıtnamesini
değiştiren Protokolün onanması hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/60)
328,433,4
486,487,511:1

GÜMRÜK YE TEKEL KOMİSYONU RAPOR
LARI
1. •—• Halkevleri için ithal olunacak
radyo ve sinema makinelerinin Muamele
Vergisiyle Gümrük ve Oktruva resimlerin
den istisnası hakkındaki 2154 sayılı Kanu
nim yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/160)
455,485:486

2. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın, temsil ödeneği . hakkındaki 5027
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanım teklifine dair
(2/67)
207

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. —- Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, hastane, okul, park, meydan, cadde,
stadyum ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
daki kanun teklifine dair (2/14)
29,337,3
3. — «Türkiye'ye ve Fransa'ya stajyer
' ' * 391,391,415:416,467:468,485,!
kabulüne dair Anlaşma» nm onanması
2. —Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/152) 328,
ve 8 arkadaşının, Belediye'Gelirleri Kânu
430 :431,484,486,486,507 :510
nunun 9 ucu maddesinin birinci fıkrasının
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
no dair (2/64)
455,
ile Brezilya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile
3. —• Devlet Orman İşletmelerinin bâzı
ekinin onanması, hakkınki kanun tasarısı
vergilerden muaf tutulması hakkındaki
na dair (1/110)
186,339,430,484,486,486,
4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yo-'
503:506
rıımlanmasma dair Başbakanlık tezkeresi
5. — Türk - Macar .Tasfiye Protikolühakkında (3/85)
3,230:233,
ne ek Protokolün onanmasına dair kanun
4. — Erzurum Milletvekili Bahadır
tasarısı hakkında (1/109)
136,338:339,429 :
Dülger'in. Basın Birliği Kanununun kal
430,483 :484,486,486,499 :502
dırılması hakkındaki 4932 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORU
J hakkında.(2/25)
328,
1. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü
5. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıy
Çakır'm. Dilekçe Komisyonunun 9 . II .
meti haiz olan eserlerin korunma, bakım
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
ve restorasyon işlerinde uyulacak prensip
1754 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
leri kararlaştırmak üzere bir Danışma Ku
mesine dair önergesi, hakkında (4/30)
136,293
rulu kurulması hakkındaki kanun tasarı
EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU
sına dair (1/14)
3,332:337,373,415
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Ereğli Havzai Fahmi1. — Bursa Milletvekili Agâh Eroyesi Maden Amelesinin hukukuna mütaalzan'ın bucak müdürlerinin devir masraf
lik kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
ları hakkındaki 5005 sayılı Kanunun
mesi hakkındaki kanun teklifine dair
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair
(2/97)
226,295
kanım teklif hakkında (2/68)
205

3. — Millî Korunma Kanununun 4648
sayılı Kanımla değiştirilen 65 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 4945 sayılı Kanım-
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la değiştirilen 66 neı maddesinin yürür
lükten Kaldirriması hakkındaki kfcnün
tasarlına: dair (İ/98)
>^- ^ 6 ^
M ^ Î Y B I|0MtSYONU R^POIttiABI
• 1. — Atdturlt^&nıt -L- Kabir ' ^ m s
ait işl^fa 2490 ftt^ılt &tnwrtaIÖ50 »yılı
Kanuna» 135 ««i »adcfesi hükü»lftw«den
istisnası kaktandaki kanun tasarıma
dair (1/147)-i
328£31«483,484:485
2. - ^ B â l i t o » M ^ T e k i l i «itin Yıre«k ve 8 aFİteâ^ıntfl, fieiet^fr-Gelirleri
Kanamamın %neu *a«ddesiHin birinci
fıkraâttön ^İpştitatte«i hBkkı^âkf ka
nun fekfifîne^r (2/84)
4%482
3. — ® ^ ^ M I e # ı k i l i «tehmştözbey'iü, ftifkiyeÖtiftKu+iyeM- BJieklrSandığı MirtihuBttff'geçiei 31 nei «sektesine
bir.-filmibeklenmesine dair kanan flekKfi
hakkında (2/134)
3,212:213,217
4. — Devlet Ürmah îşletmeierhlin bâzı
vergilerden muaf tutulması hakkındaki
4920 sayılı Kanunun 3 ncû maddesinin
yorumlanmasına dâir Ösşbakaiüık tezke
resi hakkında (3/85)
3,180:233,265
5. — Erzurum MiIÜtvekili Pehmî Ç!obanoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti I&hekli Sandığı Kanununun $9 ncu maddesinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/7İ)
29,338,414:415
6. — Eskişehir Milletvekili Âbidin Potuoğlu'nun, Eskişehir Çifteler
Çiftliği
genel çevresi iğinde işgal edilmiş yerler
işin eerİBHsil aranmaması hakkındaki ka
nun t e k l i f i dair (2/185)
455,486
|
7. — Halkevleri ifin ithal #luna c«Ik
radyo vje ssseıraa makinelerinin Muamele
Vergisele Oüimjrük ve Oktrum restenl'errinden i&tismeı hakkındaki 2^54 sayılı
Ikanun tasarısı hakflniEda (1/160) 455,486:486
^ 8. — Jgtafife»l Jtiö»feVeki4i ABdre VaâıEmeMi âflîıdıgı EaH^Kimrun geetei 65 nci
madd«ftfcd« değ^kllk yapıteiffiqiıa dair
kanun ^siftifi iaktaısia (2/m)
3,29T:3fie,
9.—

İTfe-

hfcî d*g^^ÜMer yapılIsmsm teHKSçe dair
3,212
im M-

M r M i ı r ^ t e n m ^ f e e dair
fc^ftM^ttfi
miiŞtm&(2/U4t
^6,339:342
11. — fiitaaftîarı ihfa, ^tmmf l i i t t v*
ıteç&asstee &âr %a^fi Isââ**! hMöraâa
(1/1^)
'
8W?#Î43«^«S:461
12.— M ^ 9i$m& fe$$£imrdMâi «an3670 «çâfe Bi»HHwfc 7 üef y^mHtm A*ddel-erirün ofeg^tirÖQi«Bİ hftMmıdaki ktoiutı
taia^stta dair (1/İâO)
13.—Huğla
Kıanun^un 39 neu
pasmm y^rum'laıımaı
kında (4/56)

29,214:216,217,

14. — Toprak 3sfâf«u!İeri Ofisi tamafnıû&a hariçten ithal oîttHSK hufbu/hat v« un
larla bunraTin naMinde kıdiamtoöaik çe
şitli k ü j ve m^msmom /Öümsök v% *fetıım SâSteîyte diğer reSİm, Ve¥gİ w narçlardaü mii&tfiyeti halsSmdaM ^fflttûn tasa
rısına dair (1/156)
l ^ ^ ^ ^ â f t :
281,^6,292,305:308
1. — Hayvanlar V«r<gM Eanuîiunttn
4226 «apul KanuMa değiş^Mım 18 nei
majddjesinin değiştaTİlmesiııe dair karnın
*
ta»aneı ile Balıkesk Miletv^kili SıitJkı
Yıreaik'oin, Hayvanlar V©r*gM Eamınunua Mzı mıaddeleıinin 4eğ^ptâri$m«!si ve
aynı kaöumıa geçici bir madde eMemuesî
ve Basurum }SMe&&fiM Sefaâ Erduman
ve @ÛHÜL Msttsfev^kili Mecü 3umin f in,
Bayv«a%^YeggsL KanusjHöBL
ten ^^^^öti
l e r i n e r ^ r (1/147, 2/»3» 143). 4 : İ 7 ^ ^ 3 6 1 £12
361:373
mi «£§5>BLARI
MttmmmmFmmm
1. — B ^ ^ ^ W ı i r a a ^ ^•i^feaîforuma ^ | Q toH^feîfiBrae fiirtl^e 'ufal
mak 'îrtrsföun^ta Httkfîlilete^j^ctîki V4Si'ihKe-
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sine dâir kanun tasarısı hakkında (1/94)
78,
338,416,429,482:483,486,486,495:498
1. — Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'ın, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı
İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 32
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
kamın teklifine dair (2/117)
17:26,174:178,
199*205
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI
1. -r- 5176 sayılı Kanunla dört sınıfa
indirilen hastabakıcı hemşirelerin beşinci
smıftageçen sürelerinin dördüncü sınıf
ta geçmiş sayılıp sayılmıyacağınm yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi hak
kında (3/19)
3,214,407
2. 4- Elâzığ Milletvekili Mehmet Şev
ki Yazman'in, Askerlik Mükellefiyeti Ka
nununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifine dair (2/160) 411,
467
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU
RAPORU
1. -— Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun
32 nci \ maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/117)
17:26,174:
178,199:205
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 (3/142, 1/43)
78,289:293,295,296,
300,304,309:312
2. — Devlet Denizyolları İşletme Ge
nel Mİdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Devlet Denizyolları İşletme Genel
Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesap Kanunu
tasarısı hakkında (3/168, 1/176)
474,523:
524524,525,530:533
3. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabma ait
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair
Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet
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Havayolları Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe
y^lı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarı
sına dair (3/143, 1/127) 186,293:294,295,297,
i
299,300,304,313:316
j- 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hak
kındaki kanun tasarısına dair (3/133,
1|128)
.186,294,295,297,299,300,304,317:320
î 5. — Kaldırılan Devlet Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı
Kjesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin
sinulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresiyle Devlet Limanları işletme
Gjjenel Müdürlüğü 1943 yılı 8 aylık Kesin
hesap Kanunu tasarısı hakkında (3/170,
l|l77)
474,522:523,524,524,525,526:529
j 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
Gİenel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhe
sabma at Uygunluk Bildiriminin sunuldua dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle
ta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel
JVfüdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı
hfüskndak i kanun tasarısına dair (3/130,
1J129) 186,294:295,295,297,299,300,304:305,321:
324
1. — Yalova Kaplıcaları işletme İda
resinin 1946 yılı hesabına ait rapor ile bi
lançosunun sunulduğuna ^lair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi hakkında (3/73) 212,213,213,
214,217,218:221
TARIM KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Devlet Orman İşletmelreinin bâzı
Tgilerden muaf tutulması hakkındaki
20 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi
ında (3/85)
3,230:233,265
f i . — Hayvanlar Vergisi Kanununun
4JJ26 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci
niaddesinin değiştirilmesine dair Kanun
tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırc|lı'nın, Hayvanlar Vergisi Kanununun
b|zı maddelerinin değiştirilmesi ve ayni
kanuna geçici bir madde eklenmesi ve Er-
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z«tm«ft Mtl*«U^kiH Sab*i Rrdmfiftu ve Ço
rum Milletvekili Mesit^rania'm* B^pift^

nunun 36 nof ssadâMnM yorumlanmaeı•na 4ai» »a$b*i*tt>l& ieshMMf ktfekmda
(S/W)
8|a^M7,355
2. — Türkiye G«Bhu»iy«*i Bi^öm^i
ile B ^ e ^ a €«ıAııriyeti fii*öte«*i w»»*»n-

nlm«ı iaritkarlilö ksaittn tekliflerine da
ir .

Hkittin onanması hakkındaki kanun tasarı
sına-dair &/%m
İİ§,a9§f43Q,484,
çicj ^» ,«adde ^sieiiiüefti l^hkiB^ki, ka
man teklifine dair (^t71) ;
,517
haıi^öm kl«l ofaman Irabebat v* uni*rla
bu«ia«n naMhtdekoüaöiteeak ç^itli kab
vewlı>nnnmf;tiaıımkTeIfaktımfeamiyle
d i İ » mâm vergi -re haı?çittBâ»rı Tusi^sti:
hattoB<fe3»ia«mı Aaaanfim» dair (1/156) 3,233:
:,
23%865,a7m28İ^^^&2,305 -308
«e*lk Protokolün onanmasına dair kanan
tasarm
fc^tan^O^i»)
^338:33Ö*42£;430,
4 8 3 ^ 8 4 ^ 6 ^ , 4 ^ :5Û2

GEÇÎCt KOMİSYON ^POBLABI
X — Ma»** MİUetv^üî Nafiz Etym
ve 4 aıkadüpniû, Etomirci Kasabası yan
gın yemdeki araaknn levkifc* ifra& ve
tevzii hakkımdaki kaan» tefe&i&ne dair
(2/155)
, 3,M4Af4jnî,178r17Sa82
2, - Mıgfe MiâtW^<to*li î^ıtri ö»«ı'm,
<nun\m*Hi 39 DDU îBfidâfeifflm (*> fjkr«*ınıa £örAH»i«Hn**»* dair ö&wgjfei iekkmda H^6)
^-,214^16^7.230:
9ga^tâ89
Gefiül MM4&IİİİSÜ ? € £ S t t ** Vâ^kfeteri
ve MeaiKka hai*ifl)d*ki 4*54 «ey* Ka
mara* 38 n e raadâens £W»wl*ssaasiıı*. dair Başbakanlık teskeresi haMunda
(3/87)
3,214^17,355

YeTMfeltFİ
î 4İ54 ^ û ı Rar

€ » I K M^UETVEKÎLLERÎYLE ÎLGtLl tSffJGE
dBf'm,
(3/İ3Î)
43/175)

o&tatdiiltiâi

dokunuknaaliğı
185

185
(3;8S8f

185

185
1S5-186

-MBfeet'Böz-

SORULAR
mam
ılOimHİııııa^altm ** k^Metli W » » h H W İ ' t a r ü ı i « 1 i * ^ « ı^3İ bir
la^Mim is*feıa<k« Tvpk^î 'SaraşnndöH Aaave a^MetltOTMT'«TT«ioe aşsn aj^ı ttebit

«Mip edilmediğine, im enûtnfttler arasmda büyük kıyatti bek «şjmısn mev^ırt \mlunB>^'tagtOTmadıtmfl,zayi ^aakT varea
seb«iîİ3ret v*r«öler hakkında ne mu^mek
yajBİAiğHsa we,ttg^« ^ ^ A i ^ ^ ^ r * ^ t e ne» kasBum agüıp açıkaaâîftma dair aözl ü 8OT1MU
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Başbakanlıktan
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri
İşeri 'nin, Millî Korunma Kanununun kal
dırılması hakkında Başbakanlıktan olan
sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu 'nun sözlü cevabı (6/279)
28,163,
271:277
2. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, âmme hizmetlerinde kullanılan
her türlü nakil vasıtalarının suiistimalini
önlemek için Hükümetçe ne gibi tedbirler
alındığının ve alınmakta olduğunun açık
lanmasına dair, sorusuna Maliye Bakanı
Hasan Polatkan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun söz
lü cevapları (6/296)
226,349,455:458
3. —i îzmir Milletvekili Necdet tncekara'nm, iskân dâvasının halli için ayrı bir .
bakanlık ihdasının düşünülüp düşünülme
diğine, dış iskân meselesinin hangi ana
prensiplere göre halledileceğine, iç iskân
mevzuuhun dış iskânla birlikte ele alın
masının düşünülüp düşünülmediğine ve
bu dâvanın başarılması için ne gibi tedbir
ler alındığına dair sorusuna Tarım Baka
nı Nedim ökmen'in sözlü cevabı (6/278)
28,
140:151
4. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, dış memleketler hububat mah
sulünün bu seneki vaziyetine, hububat ve
bakliyatın bizdeki fiyatlariyle dış piyasa
lar fiyatlarına, Toprak Mahsulleri Ofisinin
alım ve stok vaziyetine ve mubayaa fiyat
larının tesbit edilerek bir an evvel ilânı- >
na dair sözlü sorusu (6/307)
411,480;522
5. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangi] 'in, iktisadı cihazlanmamız için ya
tırım mahiyetinde ayrılacak tahsisatın bir
plâna bağlanıp bağlanmadığına ve bu hu
sustaki çalışmaların ne safhada olduğuna
dair olan sorusuna Maliye Bakanı Hasan
Polatkan'm sözlü cevabı (6/287)
135,229,
517:522
6. — Urfa Milletvekili Hasan Oral'm,
kaçakçılık hâdisesine isminin karıştırılması
dolayısiyle yapılan idari ve adlî tahkikatın
neticelenip neticelenmediğine dair olan
sorusuna İçişleri Bakanı Halil özyörük ve
Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun

söM

cevapları (6/280)

Sayfa
28,163,188:192,192:199

j l . — Mardin Milletvekili Cevdet öztüıfk'ün, Suriye ile aramızda emlâk mese
lesinin halli için ne düşünüldüğüne, ikti
sadi gelişmemizi sağlamak üzere Mardin'
in (Suriye hududundaki kapıların çoğaltı
larak pazar yerleri kurulmasına ve Mar
din'in turistik bir merkez haline getiril
meline dair olan sorusuna Devlet Bakanı
ve fBaşbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu 'nuh sözlü cevabı (6/275)
33:39
12. — Zonguldak Milletvekili Abdürraljman Boyacıgiller'in, köy dâvamızın
h a l i için, iç ve dış iskân işlerini de içine
alrşak üzere, köy bakanlığı kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine ve iç ve dış
iskan konusu hakkındaki çalışmaların
açıklanmasına dair olan sorusuna Tarım
Babanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı
(6/J234)
140:151
j
Adalet Bakanlığndan
jl. — Kocaeli Milletvekili Ekrem AlicarJ'm, Adapazarı Askerî Tamir Fabrikasjı ihtiyacı için Millî Savunma Bakanhğıjıca kamulaştırılan araziye takdir edi
len (kıymet dolayısiyle Adapazarı Asliye
Hujcuk Mahkemesince verilen karar safa
hatına dair yazılı sorusu (6/318)
jj. — Konya Milletvekili Abdürrahman
FaHri Ağaoğlu'nun, hırsızlığın ve dilen
ci lifin önlenmesi için cezalarda bir deği
şiklik yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı sorusu (6/314)

474
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| . — Zonguldak Milletvekili Abdürrahfnan Boyacıgiller'in, Yargıçların terfileriiıin zamanında yapılmaması sebebine
daif sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin
Nasjiuhioğlu'nun yazılı cevabı (6/285)
135,
445:446
\. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller'in, İstanbul'da yeni
deni ihdas edilen iki noterliğe ve buraya
terfian tâyine müstahak noter bulunup
bulunmadığına, geliri yüksek noterlik
lere] Eylül 1938 tarihinden beri kimlerin
t â y i ı edildiklerine dair sorusuna, Adalet

Sayfa
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Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü
cevabı (6/274)
30:33
2. — Zonguldak Milletvekili Muam
mer Alakant'm, Karabük'te înci Mağa
zası sahibi Hâmit Ay gün'ün mağazasın
dan çalman on bin liralık emtia hırsızla
rının meydana çıkarılıp çıkarılmadığına
dair sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin
Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/257)
350:
353
Bayındırlık Bakanlığından
1. — Zonguldak Milletvekili Cemal
Kıpçak'ın, liman inşaatı için alınacağı ilân
edilen deniz vasıtalarına ve finansman
mukaveleleri akdedilmiş bulunan liman
ların inşasına ne zaman başlanacağına
dair, sözlü sorusu (6/306)
411,480
1. — 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
Eksiltme ve îhale Kanununun değiştiril
mesi için ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'mm sözlü cevabı (6/276)
39,158:163
2. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, sulama işleri için ya
pılan ve yapılacak olan projelere göre iş
lerin ikmali ile sudan elektrik istihsali için
ne ksdar paraya ihtiyaç olduğuna ve Kon
ya ovasında sulanamıyan kısım hakkında
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun ya
zılı cevabı (6/250)
251:255
3. — Trabzon Milletvekili Mahmut ,
Goloğlu'nım, Trabzon'da yapılması ka
rarlaştırılan hava meydanının
bugünkü
inşa durumu ile bir an evvel ikmal edil
mesi için ne gibi tedbirler alındığına, müddetlere riayet etmiyen mütaahhit hak- .
kında ne muamele yapıldığına ve istihkakının tamamen ödenip ödenmediğine dair
sorusuna - Bayındırlık Bakanı Kemal Zey
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/266)
153:155

Çalışma Bakanlığından
1. — Zonguldak Milletvekili Cemal
Kıpçak'ın, İşçi Sendikaları Kanununa, as
gari ücret işinin halli ile Ücretli Hafta
Tatili Kanununun bir an evvel çıkarılma
sına, işçilerin terfi, terfih, ikramiye, prim
gibi hak ve menfaatlerinin düzenlenmesi
ne dair sorusuna Çalışma Bakanı Nuri özsan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı
(0/305)
•
.411,476:480
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri
İşeri ! nin, süt, yoğurt, peynir ve sütten ma
mul bilûmum gıda maddeleri hakkındaki,
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Vekili Çalışma Bakanı Nuri özsan'ın söz
lü cevabı (6/273)
155:158
2. — Zonguldak Milletvekili Cemal
I
Kıpçak'ın, İşçi Sendikaları Kanununa,
asgari ücret işinin halli ile Ücretli Hafta
Tatili Kanununun bir an evvel çıkarılma
sına, işçilerin terfi, terfih, ikramiye, prim
gibi hak ve menfaatlerinin düzenlenme
sine aair sözlü sorusu (6/252)
151,188
Dışişleri Bakanlığından
1. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangirin, et (veya balık) malzeme ve te
sisleri için Marshall Yardımı çerçevesinde
memleketimize tanınmış olan yardımla
rın iptal edildiği hakkındaki haberin .
doğru olup olmadığına dair sorusuna Dış
işleri Bakanı Fuad Köprülü'nün yazılı
cevabı (6/289)
135,354:355

j
j
j
j

1. — Mardin Millevekili Cevdet Öztürk'ün, Suriye ile aramızda 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 Başbakanlıkla Dışişleri
ve İçişleri bakanlıklarından olan sorusu- *
ııa Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Samet Ağaoğlıv İçişleri Bakam Halil
Özyörük ve Dişişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün sözlü cevapları (6/275)
33:33
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2. — Niğde Milletvekili Necip Bil
in, Kasım 3 950 tarihindeki hububat mik
ge'nin, Birleşik Amerka Devletleri Sena
tarları ile mubayaa fiyatlarına, <ekmekte
tosunca Batı Avrupa. Savunma Plânla
paçal yapılmaya ne zaman başlanacağına,
rına iştirake davetimiz hususunda alman
ı hariçten alman hububatın miktar, fiyat
kararın hukuki değeri ile şümulünün
ve mubayaa şartiariyle dahilî piyasaya
açıklanmasına dair sorusuna Dışişleri
arz fiyatına, Kasım 1950 tarihindeki iç ve
Bakanı Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı
I dış piyasa fiyatlariyle bugünkü fiyatlar
(6/265)
29,151:153 | arasındaki farka
dair, yazılı sorusu
(6/303)
359
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından
|
6. — Zonguldak Milletvekili Abdür
1. — Denizli Milletvekili Fikret Ba
rahman
Boyacığiller'in, İstanbul'daki bâ
şaran'm, Millî Savunma ihtiyacını sağzı
toptancı,
imalâtçı ve ithalâtçı tüccar
lamak ve yağ fiyatlarında bir istikrar
ların perakendecilere ve taşra tüccarları
yaratmak için 1949 yılı sonlarında Diyar
na faturasız mal satarak Gelir ve Esnaf
bakır'dan mubayaa edilen sadeyağın bu
vergilerinden kaçakçılık yaptıklarına ve
günkü maliyet ve evsafı ile miktarına
ı
bu hususta alınacak tedbirlerin izahına
ve yüksek fiyatla mubayaasından müte
dair yazılı sorusu (6/290)
135
vellit maddi zarar hasebiyle suçlular hak
kında tahkikata tevessül edilip edilme
diğine dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret
1. — Trabzon Milletvekili Cahit ZaBakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/281) 135,
mangit'in, Türkiye'de yerleşmiş şahısların
yabancı memleketlerde bulunup memle
228 :229,342 :349
kete
getirmeye mecbur olmadıkları servet
2. — Kastamonu Milletvekili Şükrü
leri
hakkındaki
kararname ile elde edil
Kerimzade'nin, ithalâtta menşe şahadet
mek
istenen
neticenin
ne olduğuna dair
namelerinin konsolosluklarımıza tasdik
olan
sorusuna.
Ekonomi
ve Ticanet Bakanı
ettirilmesi mecburiyetinin ne gibi bir se
Muhlis Ete'niıı yazılı cevabı (6/260)
301 :302
bebe istinat ettiğine ve bu usulün devam
ettirilip ettirilmiyeceğine dair sorusuna
Gümrük ve Tekel Bakanlığından
Ekonomi ve Ticaret imkanı Muhlis Ete'1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü
nin sözlü cevabı (6/302)
359,465:467
Kerimzade'nin, halı transitinin ihyası im
3. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Ke
kânlarının düşünülüp
düşünülmediğine,
rimzade'nin, Petrol ve Toprak ofislerinin
Tekel mamulâtı ve bilhassa tütün ve si
bugünkü teşekkül şekilleri ile faaliyetleri
gara için 'verilen beyienin mâkul hadde
ne teşkilât ve kadrolarının ıslahı hakkında
yükseltilmesinin mümkün olup ilmadığma
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi
dair sözlü sorusu (6/300)
359,458:459
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü
"cevabı (6/301)
,
359,459:464
1. —• Konya Milletvekili Abdürrahman
4. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, Tekel maddelerinin
Fahri Ağaoğlu'nun, Zirai Donatım Kuru
maliyet ve satış fiyatlariyle istihlâk, ih
munun teşekkül tarihi ile sermayesine,
.
raç. ve -elde edilen kazanç miktarına dair
1951 yılı basma kadarki kâr ve zarar vazi
sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Rıfkı
yetine; merkez ve mülhakat teşkilâtı ile •
Salim Burçak'm yazılı cevabı (6/248) 437:442
kadrolarına, fabrika ve atölyelerin gelir
ı
giderlerine ve nerelerde bulunduğuna, Ziİçişleri Bakanlığından
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman
zaat Bankasının Tarım Bakanlığına bağ
Fahri Ağaoğlu'nun, hırsızlığın ye dilen
lanarak Zirai Donatım Kurumu vazifeleri
ciliğin önlenmesi için cezalarda bir deği
nin adı geçen bankaya devri hususunda ne
şiklik yapılmasının düşünülüp düşünülme
düşünüldüğüne dair yazılı sorusu (6/315) 374
473
5. — Manisa Milletvekili Faruk îlker'j diğine dair yazılı sorusu (6/314)

|
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2. — Samsun Milletvekili "Ferit Tüzel'i lü cevabı (6/257)
350:353
'in, Çarşamba Orta Okulunda hademe olan
İşletmeler Bakanlığından
bir kadına polis memuru Arif tarafından
1.
—
Zonguldak
Milletvekili Cemal Kıp
yapıldığı söylenen işkencenin vâki olup ol
çak'tı, Kaman petrollerinin tasfiye edilmiş
madığına, vâki. ise müsebbibi hakkında ne'
olarak
işletilmesi halindeki döviz tasarrufu
muamele yapıldığına dair yazılı sorusu
nun
senelik
miktarına ve bu suretle istik(6/291)
135
I
lake
tahsisinin
ne zaman mümkün olabile
3. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orceğine dair sorusuna İşletmeler Bakanı Hak
hon'un, Vakfıkebir
Belediye
Başkanı
kı Gedik'in yazılı cevabı (6/282)
•
135,468
Ömer Kulein'in, işten menedilmesi sebe
biyle ve bu hususta Bakanlıkça ne gibi
Maliye Bakanlığından
bir karar alındığına dair sözlü sorusu
i
1. — Diyarbak-r Miletvekili Nâzım
(6/304) .
359,467,476
Önen'in, bâzı mücevherat, altın ve kıymetli
eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi bir kara
ra istinaden Topkapı Sarayından Ankara 'ya
1. — Mardin Milletvekili Cevdet Özi nakledildiğine, vas f, cins, miktar ve kıytürk'ün, Suriye ile aramızda emlâk mese
i metlerinin evvelce ayrı ayrı tesbit edilip
lesinin halli için ne düşünüldüğüne, ikti
edilmediğine, bu emanetler arasında büyük
sadi gelişmemizi sağlamak üzere Mardin'in
I kıymeti haiz eşyanın mevcut bulunup buSuriye hududundaki kapıların çoğaltılarak
I Ummadığına, zayi olanlar varsa sebebiyet
pazar yerleri kurulmasına ve Mardin'in tu
verenler hakkında ne muamele yapıldığına
ristik bir merkez haline getirilmesine dair
ve üç anahtarlı olduğu söylenen kasanın
sorusuna İçişleri Bakanı Halil ozyörük'üıı
| açılıp açılmadığına dair sözlü sorusu
sözlü cevabı (6/275)
I
33:39 | (6/292)
136,229:230,475:476
2. — Konya Milletvekili Abdürrahman
2. — Seyhan Milletvekili Sinan TekeliFahri Ağaoğlu'nun, Ankara Keçiören Gaoğlu'nun, bâzı mücevherat; altın ve kıymetli
zinosuna içkili olarak ruhsat verilmemesi
eşyanın hangi tarihlerde ve ne; gibi bir ka
sebebine, Ankara'da açılacak içkili yerlerin
rara istinaden Topkapı Sarayından Anka
bir haritaya göre tahdit edildiğinin doğru
ra'ya
nakledildğine, kıymet, cins ve miktar
olup olmadığına ve Polis Vazife ve Salâhi
larının
zabıtla tesbit edilip edilmediğine,
yet Kanununun tadilinin düşünülüp dü
kıymet takdiri için Holânda'ya gönderildiği
şünülmediğine dair sorusuna İçişleri Baka
söylenen bu mücevherat hakkındaki müte
nı Halil Ozyörük'üıı yazıl i cevabı (6/259) 74:76
hassıs raporuna ve açıl m ıyan kasalar muhte
• 3. — Konya Milctvckili Abdürrahman
viyatına dair, sözlü sorusu (6/297) 226,349,475:
Fahri Ağaoğlu'nun, Türk Hava Kurumu,
476
Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türk
3.
—
Van
Milletvekili
Ferid
Melen'in,
Eğitim Derneğinin hangi tarihlerde ne su
Gelir Vergisi Mükelleflerinden
alınan
retle kurulduklarına yıllık gelirlerine ve
yıllık beyanname sayısı ile beyan olunan
sahip oldukları menkul ve gayrimenkul mal
kazanç ve iratların tutarına ve vergi mik
larının maliyetleriyle ıbugünkü kıymetlerine
tarına, kurumlar ve esnaf vergileri mükel
dair. sorusuna İçişleri Bakanı adına Müs
leflerinin
sayılariyle vergi miktarlarına
teşar Osman Şahinbaş'm yazılı cevabı
dair, sözlü sorusu (6/308)
411,480
(6/247)
°
391:407
4. — Zonguldak Milletvekili Muammer
Alakant'ın, Karabük'te İnci Mağazası sahi
bi Hâmit Aygün'ün mağazasından çalınan
on bin liralık emtia hırszlarımn meydana
çıkarılıp çıkarılmadığına dair sorusuna İç
işleri Bakanı adına Osman Şahinbaş'm söz-

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller'in, îsanibul 'daki bâzı top
tancı, imalâtçı ve ithalâtçı tüccarların parekeridecilere ve taşra tüccarlarına fatura- •
sız mal satarak Gelir ve Esnaf vergilerin
den kaçakçılık yaptıklarına ve bu hususta
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alınacak tedbirlerin izahına dair vazıh so
rusu (6/290)
>

135

1. — Gazianteb Milletvekili Süleyman
Kuranel'in, il merkezlerinin kaçında Hüküniet konağı bulunduğuna ve Gazianteb'e
1952 yılında Hükümet konağı yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm
sözlü cevabı (6/277)
39:40
2. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit
Eyüboğlu'nun, basma verilin iyen tahsila
tın aylık miktarlarının yeniden muntaza
man neşrine bir mâni olup olmadığına,
Hazine aylık mizanlarının
yayınlanma
müddeti ile hesapların ıslah ve ikmali için
ne düşünüldüğüne, son Hazine aylık mi-,
zanmdaki Eylül 1950 bakiyelerine ve tasar
ruf mevduatına dair sorusuna Maliye Ba
kanı Hasan Polatkan'm yazılı cevabı
(6/272)
487:493
Millî Eğitim Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Kerman'm, Emirdağı ilçesinde okulsuzluk yüzünden okula devam edemiyen
öğrencilerin durumuna ve İnkılâp ilkoku
lunun avlusunda yanan kerestelere dair
olan sözlü sorusu (6/319)
517
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, bâzı mücevherat; altın ve kıy
metli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi
bir karara istinaden Topkapı Sarayından
Ankara'ya nakledildiğine, kıymet, cins ve
miktarlarının zabıtla tesbit edilip edilme
diğine, kıymet takdiri için Holânda'ya
gönderildiği söylenen bu mücevherat hak
kındaki mütehassıs raporuna ve açılamıyan
kasalar muhteviyatına dair sözlü sorusu
(6/297)
*
226,349,475:476
3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahıman Boyacıgiller'in, izmir sağır - körler
ve dilsizler ile buna benzer müesseselerin
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tevhidi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri 'nin yazılı cevabı (6/283)
. 135,443:445
Millî Savunma Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali

İhsan Sâbis'in. bugün hava kuvvetlerimiz
de vazifeli generallerle evvelce bu kuvvet
lere mensup iken şimdi başka vazifelerde
bulunan generallere, hava kuvvetlerimiz
de kullanılan uçak modelleriyle personel
yetiştirilmesi ve meydan inşası hususların
daki faaliyetlere, 1950 yılında havacılara
verilen uçuş paralarına ve bu hususta ha
zırlanmakta olduğu haber alınan kanun
tasarısının ne zaman Meclise sevk oluna
cağına dair, yazılı sorusu (6/31.1)
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, harb plânları ile seferber
lik işlerine, Millî Savunma Bakanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 2
nci ve 4 ncü maddelerinin tadilinin lüzum
lu olup olmadığına, Kara, Hava ve Deniz
Kuvvetleri komutanlıklarının durumuna;
Askerî Şûranın bugünkü vaziyetine, Fen
ve Sanat Umum Müdürlüğünün daha ve
rimli bir hale getirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair yazılı sorusu (6/316)
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, Subayların Yaş Haddini
tesbit eden Kanunun bugünkü icaplara
göre tadilinin düşünülüp düşünülmediğine
dair yazılı sorusu (6/317)
4. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm, Adapazarı Askerî Tamir Fabrikası
ihityacı için Millî Savunma Bakanlığınca
kamulaştırılan araziye takdir edilen kıy
met dolayısiyle Adapazarı Asliye Hukuk
Mahkemesince verilen karar safahatına
dair yazılı sorusu (6/318)
5. — Konya Milletvekili Abdürrahmân
Fahri Ağaoğlu'nun, birinci takviye birliği
ile Kore'ye gitmiş bulunan kıdemli piyade
üsteğmen Ali Büyükkirişçi'nin alamadığı
dört aylık maaşı hakkındaki, yazılı sorusu
(6/310)
6. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, 1 Ocak 19-1$ tan 1 Ocak 1950 tarihine
kadar Millî Savunma Bakanlığı tahsisa
tından her yıl ne kadar tasarruf yapıldığı
na, aynı müddet içinde Sağlık İşleri Da
iresi için ne kadar tahsisat ayrıldığına ve
askerin günlük tayınatmdan kesinti yapıl
ması hakkında verilen emir suretlerine da-
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1951 yılı başına kadar ki kâr ve zarar vaziyetinie ; merkez ve mülhakat teşkilâtı île
kadrolarına, fabrika ve atelyelerin gelir
ve giderlerine ve nerelerde bulunduğuna,
Ziraat îBankasmın Tarım Bakanlığına bağ
lanarak "Zirai Btmatim Kurumu va-zif eleri
nin adı geçen bankaya devri hıjsusttnda
ne dttşöötttduğüıte dair yazılı sorusu
(6/3151)
474
5. -f- Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'm, 1Ö50 yılmda Marmara'nın bazı
havalisinde zuhur eden zeytin sineği ha
şeresinin yaptığı zararların nispet ve nıik?
tarlarına ve 1951 yılında bu haşere ile mü*
eadtfoj içm ne gibi tedbirler almdığına
dair «özit sorulu (6/295)
220,349,360
• 6. • 4- Tekirdağ Milletvekili YuSuf Ziya
Tunta^'m, ziraat işlerinde kollanılan motörfere" nn*ktazi akaryakıt ihtiyacının
ıniktateta, stoklarının nerelerde yapılma
sının düşünüldüğüne ve Marshall Yardı
mından ayrılan tahsisatın yedek parça
ların getirilmesine tahsis edilmiş olup al
madığına'dair, sözlü sorusu (6/293)
225:
226,Ş4S,360

7. ~ Tekirdağ T&Hetvektti Yûsuf Ziya
Tutttaş*ttır ziraat teşkilâtımızın ne durum
da olduğuna ve Ziraat mektepleri prograrniatımn ısiahına dair sözhl sorusu
(6/§§4)
226,
3*9,360

1. ^- fı*abfzon Milletvekili Cemal Reşit
Eyübağlu'nun, Bulgaristan'dan memleke
timize! gelen göçmenlerin sayısına, nasıl
bir İs^ftn usttİfttıe tİttı tfötûöuktena, bir
an «vHl mtfstahsîî hale fStMmeleTİ için
tatbik! TedÖmekte 6İkn usul ?e malî- kaynaKlaîın kifayetli olup oimttdığına, şim
diye ^adar ge^efetefebei*ruyolu ile re ge
rekse'yabancı kı^ttâfktftrdan torplattifctt ve

işler için s&rfoiunan paraların mikta- •
ıa dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim
snıen^n sMü cevabı (6/271)
4,29:
30A40Û51
Ulaştırma Bakanlığından
1. — Van Milletvekili Ferid Melen'in,
n Gölünde seyrüseferin tanzimi için ne
gföi tedbirler düşünüldüğüne dair soru
suna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in
zlü öevabı (6/309)
411,
480:481
. Ş 2, -i— Zonguldak Milletvekili Abdürrfthman Boyacıgiller'in, gemi inşası ve
tfrsane tesisi hakkında Hükümetçe alınn|ış. bir karar olup olmadığına, miadları
d|)lan gemilerin demir ve çelik fabrikala
rına satılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü sorusu (6/313)
473
} 3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrihman Boyacıgillerin'in, telefon tesis ve
ıiuhabere ücretlerinin indirüıaesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ulaş
tırma Bakanı Sayfi Kurtbek'in cevabı
(fe/284)
135,
353:354
4, — Zo&guldak Milletvekili Fehmi
afcıksöz'ün, Zonguldak'm Kokaksu mevki
indeki askerî hava meydanının Ulaştırma
Bakanlığına devri ile hava seferlerine
djçılması hakkında tatkikat yapılıp yapıl
madığına dair sorusuna Ulaştırma Bakanı
eyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/298)
226,
468:470
1. -— Konya Milletvekili Abdürrahman
ahvi Ağaoğl«t?nun, Devlet DemhyollarıAnkara 'daki lojmanlarında haksız
ılın
dlarak oturan memurlar hakkındaki soşısuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek , 4 yazılı cevabı (6/249)
•
302:303

I
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TJÜ3ABTLA*
Sayftı

Sayla

1. — Dînî¥B&mlm Böne* Seımayesih a k k a k (1/İ84}
1»
2. — Kooselosiuk Kanunu taaarısı
(1/188)
327
3. — Köy Kanunu tasarısı (1/185)
18)
4. — Sağır, dilsiz ve körler müessese
sinin Millî Eğitim Bakanlığına devri hak
kında (1/186)
185
5. —Subaylar Heyetine mahsus Terfi
Kamaramın 5611 saydı Kanunla değişti
rilen birinci maddesinin (B) fıkrasının
değiştİEÜmesme, Fen* ve Sanat Umum •
Müdürlüğünün kaldırılmasına ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair
(1/187),
185*
6. — «Teşkilâtlanma ve genel müza
kere hakkı prensiplerinin uygöammasma
mütaailik 98 numaralı MiHetleraraaı Ça
lışma Sözleşmesi» nim onanması hakkında
(1/183>
136

&r - - Halkevleri içm ithatşluafteak rad
yo ve sffleaa maka^erinin Muamele Ver
gisiyle' Gümrük ve öktruvâ «stmlerİHden
istisnası hakkındaki 2154 sayılı Kanunun
yürürfÖEten kahfedmasma dair (1/160)
455,
485:486
9. — Hayvanlar Vergisi I^nununun
4^ft «ayılı Kanunla değiştirilen 18 nci
maddesinin değiştirtmesine dair (1/117) 4:17,
328,361:373
10. — Hudut ve Sahiller Sağbk Genel
«Müdürlüğü 1945 Bütçe yıh Kesinhesabı
hakkında (1/128)
186,294,295,297,299,300,
304,317:320
11. — 2292 sayılı Kanun mucibince
Hazineye intikal eden bankınotlar muadili
altınların Amortisman Sandığına devri
;
Hakkında (1/155) '*
216,339,415
12. — Limanları mşa, tevsi, ıslah ve
teçhize dair (1/169)
380,4M^,448:451
13.— Milletlerarası Gümrük Tarifesi
Tayın Birliği MukaveteaameB^fc, Uygula
ma Nizamnamesini ve İmza ZabıtnameProtokolün onanması haksım

1. — Atatürk akjimıe işlenen suçlar
hakkında (1/167)
40^:65,65:74,7&:9S#€ :131
2. — Atatürk Anıt - Kabri inşaatına
ait i§lerm 249# s*.yüı Kanunla 1050 «ayılı
Kanunun 135 nci maddesi hükümlerinden
istisnası hakkrad* (1/147)
328,431:433,484:
485
3. — 1944 yılı Kestehesabı hakkındar
(1/43)
7*,2§feİfi^5,2f^3üO>3W,3»r312
4. — Edebiyat ve sanat eserlerini ko
ruma için kurulan Berne Birliğine katıl
mak hn«c»inda Hükümete yetki verilme
sine dair W » #
7 0 , 3 ^ 4 1 ^ ^ , 4 8 2 :483j4g6,
486,495:498
5. — Devlet Denizyolları iletme Ge
nel Müdürlüğü 1943 yıh Kesmhesap Ka
nunu tasamı (1/176) 475,523 -.524,524,530:833
6. — Devlet Hsvajıoüm Genel Müdür
lüğü 1945 Bötçe yılı Ke»inhesabı hakkın
da (1/127)
w^mm4>m^f^m^mfm^)
313:316
7. — Devlet Limanları îşlitnıe Genel
M d & ^ t t ^ ^ y ^ 4 »y*& Kewuhesap
Kanun» tasarâıı ( î / l 1 ^
475>52£.-523,524,

kında, (î/my
328,483,4^486,487,511:514
14. — Milî Korunma Kmuaunun 464&
sayılı Bauunla de^jştfeiiea te mel madde
sinin değiştirilmesi ve 4 9 ^ sayılt Ka
nunla değ^ttrâea 66 hcı maddeMis yifc
rürlükten kaldırdması hakkında (1/98)
296
15. — Millî Piyango Tenkiline dair
o k a 3670 sayılı Kanunun T nci ve 10 ncu
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
3yP2^:414
(t/m)
16. — Posta, Telgraf ve ÎMefon İşlet
me Genel MBdnrliğü 1945 B^tee y^t'Kesînfiesabı hakkında (1/129)
186,294^95,295,
297,299>3Ö8,804-3e5,321:324
17. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafindan haristen ithal olunan hububat ve umlarla bunların naklinde Torilambbak çeşitli kab ve malzemenin Gümrük ve Rıh
tım Resmiyle diğer resim, vergi ve harç
lardan muafiyeti hakkında (1/156)
13,233:

m$m^ımjm,m$m :308
18. — Tttrtriye Gua&u^eti

— 18 —
Sayfa
ile Brezilya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile
Ekinin onanması hakkında (1/110)
186,339,
430,484,486,486,503:506
19. — «Türkiye ve Fransa'ya stajyer
kabulüne dair Anlaşma» nın onanması hak
kında (1/152) 328,430:431,484,486,486,507:510
20. — Türk - Macar Tasfiye Protofeolü-

Sayfa
ne ek Protokolün onanmasına dair (1/109) 136,
338:399,429:430,483 484,486,486,499,502
i 21. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıy
meti haiz olan eserlerin korunma, bakım
ve-j restorasyon işlerinde uyulacak prensiplem kararlaştırmak üzere bir Danışma Ku
r u ^ kurulması hakkmda (1/14)
3,332,337,
373,415,467

TEKLİFLER
Afyon KaraMsar [Ali îhsan Sâbis]
1. — Türk Ceza Kanununun 161 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/229) 327:
328

Ankara [Osman Şevki Çiçekdağ]
2.—- Avukatlık Kanununun 7 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkında
(2/215)
Balıkesir [Vacid AsenaJ
3. — Avukatlık Kanununun 12, 44, 50
ve 54 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (2/222)
Burdur [Mehmet özbeyl
4. — 5210 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin (b)' fıkrasiyle 5, 6 ve 7 nci maddele
rinin yürürlükten kaldırılması hakkmda
(2/231)
5. — Köy Kanununa bir madde eklen
mesine dair (2/232)
6. — Mühendislik ve Mimarlık hakkın
daki 3458 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair (2/234)
7. — Ormanlar içindeki işletme binala
rının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı-,
na devri, hakkında (2/233)
8. — Türk Ceza Kanununun 567 ve 568
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkmda
(2/235)
9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi
II işaretli fıkrasının (K) bendinin değiş
tirilmesi hakkında (2/225)
Çankırı [Celâl Boymuk]
10. — Avukatlık Kanunu ile bu kanu
nu değiştiren 4359 ve 5178 sayılı kanun
ların bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (2/226)

29

226

359
359

360

359

360

270

270

Çorum [Hüseyin Ortakçıoğlu]
\ 11. — Avukatlık Kanununun 49 ncu
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/216)
j Çorum [Hüseyin Ortakçıoğlu ve İki
arkadaşı]
İ12. — Türk Ceza Kanununun 515 nci
majddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(2|219)
îErzurum [Envet Karan]
J13. — Madalya Kanunu teklifi (2/213)
JGazianteb [Cevdet San]
p.4. — Mühendislik ve Mimarlık hakkınjdaki 3458 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesine dair (2/220)
^[İdareci Üyeler Kurulu]
Ü5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
195:1 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması
hakkındaki (2/242)
jîstanbul [Ahmet Hamdi Ba§ar]
Û 6. — Milletçe Kalkınma
Kanunu
tekfifi (2/230)
İstanbul [Celâl Türkgeldi ve 9 arka-

29

78

185

517

328

JL7. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sanjdığı Kanununun geçici 65 nci maddesinifi (K) bendiyle geçici 69 ncu madde
since değişiklik
yapılması hakkında
29
(2/B18)
|zmir [Avni Başman] ve [Muhittin
Erıkıer]
18. —• Gümrük Muhafaza Komutan
lığı] eski tayfalarından Alioğlu Hüseyin
Toyjeanlar'a aylık bağlanması hakkında
(2/|21)
185
([arş [Tezer Taşkıran]
İJ9. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun! 43 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
haklında (2/239)
455

—

JL«7

Öayia

Sayfa I
Konya [Abdürrahman Fahri Ağaoğlu]
2Q. — Maaş Kanununa ek 4379 ş a y i
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine .ye bu kanuna bizi getfef
maddeler eklenmesine dair olan 5585 sayılı
Kanuna ek kanun teklifi (2/2^7)
Konya [Muammer Ohuz]
21. — Avukatlık Kanununun 4 ncü
maddesinin değiştirime® hakkında (2/217)
Kütahya [SMeyma* Süruri Nasuhoğto}
22. — Avukatlık Kanununun 5178 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında (2/240)
> Mardin [Mehmet Kâmil Beran]
23. — Memurin Kanununun ,2919 sayılı
Kanunla değiştirilen ve 2978 saydı Ka
nunla bir fıkra eklenen 64 ncü maddesine
jbir fıkra ve bu kanuna iki geçici madde ek
lenmesi hakkında (2/227)
Sasımın [Hasan Filmi üstaoğlu ve 5
arkadaşı]
24. — Millî Korunma Kanununun 5020
sayılı Kanunla değiştirilen 30 nen maddesi
nin yürürlükten kaldırılması hakkında
(2/223)
Tekirdağ [Şevkti M o can]
25. — Orman Kanunu teklifi (2/224)
Tokad [Salûk öktren]
26. — Memurların muhakeme usulleri
hakkında (2/236)
Tokad [Muzaffer önal]
27 — Subay, askerî memur ve gedikli
erbaşların mecburi hfemet müddetleri ve
istifaları hakkında (2/243)
Trabzon [T&ofik Koral ve «g arkadap]
28. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B
fıkra» ile 40 neı maddesinin A fıkrasının
değiştirilmesine dair (2/241)
Zonguldak [Abdürrahman Boyaagüler]
29. — Türk Ceza Kanununun 3038 sa
yılı Kanunla değişen 435 ve 436 ncı mad
delerine fıkralar eklenmesi hakkında
(2/228)
30. — Millî Müdafaa ihtiyaçları için ya
pılacak istimlakler hakkındaki 3887 sayılı
Kanunun değiştirilmesine dair (2/238)

Afyon Karahisar [AU İhsan Sâbû]
1. — Türk Ceza Kanununun 161 nei
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
270

m

455

2. ^ - Hastam akü!,
def ştt^fnm w e m « t t ^ # i i ^ e ve
yajiyag kaşi adlarsan ^ r t f i ^ ^ ^ ^ .
"
435,524
Balıkesir [Sm Ywcah)f3. -~ Hayvanlar V e r ^ f e B M ^ B r t n ^
z^^maıİietermin ^ e £ s i r t R t a i t * w t e & kaW i m

••;;; •: ^ ; : ; ; S ^ ^ ^ I S B ^ I ^ 7 3

- t -^3elediye0©lMea^^w^«MBi 9:
ncu maddesinin birinci
270
5. ^-fievlet .daireleriîf&
çe#fts> donulan döşeme? v#;
neğinin (Göçmen ve
YürŞfflt Birliği) emrhîe
d^t2/l»î:
•'.-'- '^:Wv:,

^ 2 7 1

dığı Kanununun geçici 8£ ıtei maddesine ^
hiriıkra e ö e n m e s i n e ^ ^ ^ ^ p f e )
3,212 513,
-•-•" -• ~:.: - - :"-':\:'^^:S-\:'
, 217

517

455

7, ^ ^ l f e e a ^ m ^ i ^ ^ ^ i » î r m a s r ^
lan hakkındaki 5005 sayıtt Kanunun 1 nei
maddesinin değiştirilmesine dair (2/68) 205:
:. V"-'
_ -—":-v ;-v
207
";•-< — Temsil o ^ t e ^ J W t e ^ f e ^ 7
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında ( 2 / 6 7 ^ W 2 — ] i 207:212
% - • 1767 s a y * S İ B W ^ | r ^ ^ s a y ^

^r

r

i

^ 328

10. -~ MöB İ ğ i t t a
Kadrolariyle Merkez
lert iyıkk«daki>
270
328
411

Sayfa
çevresi içinde işgal edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında (2/185) 455,486
Elâzığ [Mehmet Şevki Yazman]
12. — Askerlik Mükellefiyeti Kanunu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/160)
411,467
Erzurum [Bahadır Dülger]
13. — Basın Birliği Kanununun kaldı
rılması hakkındaki 4932 sayılı Kanunda ?
değişiklik yapılmasına dair (2/25)
328,431
Erzurum [Enver Karan]
14. — Nüfus Kanununun 3 ncü madde
sine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair (2/161)
78
Erzurum [Fehmi Çobanoğlu]
15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 99 neu maddesinin
değiştirilmesine dair (2/71)
29,338,414:415
Erzurum [Sabri Erduman] ve Çoruh
[Mecit Buminl
16. — Hayvanlar Vergisi Kanunu
nun yürürlükten kaldırılması hakkında
(2/143)
•
4:17,328,361:373
Erzurum [Sadd Ba§ak]
17. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun
2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da (2/171)
517
İstanbul [Ahilya MoshosJ
18. — Türk Ceza Kanununun 158 nci
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(2/205)
270
İstanbul [Andm Vahram Boyar]
19. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair (2/116)
3,
297:300,300,329:332,360,412
İstanbul [Nazlı Tldbar]
20. — Millî Piyangonun 1951 yılbaşı
keşidesi pirinci ikramiyesinin (Göçm«n
ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği)
emrine verilmesi hakkında (2/130)
228

|||j

"T'

Sayfa

] 21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Safndığı Kanununda bâzı değişiklikler yapıjması hakkında (2/128)
3,212
i İzmir [Mehmet Aldemir ve 11 arka-

nj
f 22. — İzmir Vilâyeti Turistlik Yolla
rımın İnşası hakkındaki kanunun değişti
rilmesine dair (2/184)
270:271
| Kayseri [ibrahim Kirazoğlu]
123. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sasıdığı Kanununun 7 nci maddesine bir
fıhjra eklenmesine dair (2/144)
226,
]
339r342
] Manisa [MıûıUs Tümay]
[24. — Türk Ceza Kanununun 455 ve
459 neu maddelerinin değiştirilmesi hak
kımda (2/89)
188
jManisa [Nafiz Körez ve 4 arkadaşı]
Î25. — Demirdi Kasabası yangın yerindeİi arsaların tevhit, ifraz ve tevzii hak
kımda (2/155)
3,164:174,177,178,179:182
jNiğde [Halil Nuri Yurdakul ve 40 arkaclftşı]
p6. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Saldığı Kanununun bâzı maddelerinin değiş^rilmesi hakknda (2/60)
271
pivas [İlhan Dizdar]
İ7. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
T&r^ı İcrasna dair olan 1219 sayılı Kanunun| 32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkndiı (2/117)
1756,174:178,199:205
tokad [Halûk ökeren]
|8. — Türk Ceza Kanununun 159 ve
160 İnci maddelerine birer fıkra eklenmesi
haklnda (2/60)
188
Zonguldak [Abdürrahman Boyacıgü*
ler]
2-9. — Ereğli Havaaâ Fahmiyesi Mad«n
Amşesinia hukukuna mütaallik Kanunun
bâzı {maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(2/9(7)
226,295

TEZKERELER
Sayfa
BAŞBAKANLİK

TBİSK»BESÎ

Oeriverme isteği
• 1. — Devfet Orman İşletmelerinin Bfeı
vergilerden auaf tutulması hakkındaki
4920 sayılı Kanunun üçüncü maddesâflin
yöPUttianmasına dair okn tezker«sinirt ge
ri verilmesi hakkında (3/174)
186:188,228
JVEmetvekilliği Dokunulmaalıgı
1. — Edirne Milletvekili Hasan ûşma'aın, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaİ<fe€ması hakkında (3/175)
. 185
2. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit
¥aîçm J ın Milletvekilliği dokunulmazlığı
ma kaldırılması hakkında (3^176)
185
3. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığını»
kaldırılması hakkında (3/177)
185
4. — Tekirdağ Milletvekili Hüseyin
BingüTün, Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/178)
185
5. — Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tasakçıoğlu'nun Milletvekilliği doku
nulmazlığının
kaldırılması
hakkında
(3/179)
185:186
fetogr
1. — Belediyelere =?Bröen vazifelerin
düzealenmesî ve kovuşt^rulcıası içiır İçim
leri Bakanlığında kurulmuş olan büro kad
rosunun onanmasına dair (3/181)
474
Yorum istekleri
1. — Af Kanununun 7 nei maddesinde
ki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına
Gümrük Kanununda yazdı bulunan (para
cezalarının) da dâhil olup olamıyaeağının
yorumlanmasına dair (3/180)
474
1. — 5176 sayılı Kanunla dört sınıfa
indirilen hastabakıcı hemşirelerin beşinci
sınıfta geçen sürelerinin dördüncü sınıfta
geçmiş sayılıp sayılmıyacağının yorumlan
masına dair (3/19)
3,214,407
2. — Devlet Orman İşletmelerinin bâzı

Sayfa
vergilerden muaf tutulmam hakkındaki
4920 sayılı Kânunun 3 ncü maddesinin yo
rumlanmasına dair (3/85)
3,186:188,228,230:
233,265
3. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet- ^
BOT #enel Müdürlüğü teşkilât ve Vazife
leri ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı
Kanunun 36 neı maddesinin yorumlanma4& (3/87)
3,214,217,355
gttUŞfrAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — Devlet Denizyolları tşletaıe Ge
nel Müdürlüğü 1943 Bütçe yüı Kesinhesabına. ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair (3/168)
474,523:524,524,530:533
1» — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait
Genel Uygunluk BildiriminİTİ sunulduğu
ma dair (3/142)
7Ş289:2f$f95,29§,m304,
309:312
2. '— Devlet Havayolları Genel Müdthrlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait
Uygunluk ffiMirîmMn sunulduğuna dair
£3/148^
M^293:^4,29D,297,299,300,304,
313:316
3. — Halat ve ^ h ü l e r â g l ı k Genel
MSaSriügfeün 1945 Bütçe yriı Kesinhesabma ait Uygunluk HMHminin suntöâüfrtm dair f3/133)
186,294,295,297,299,300,
304,317:320
4. — Kaldırılan Devlet Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin
aumdduğuna dair (3/170)
474,522:523,524,
524,526:529
5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesin
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair (3/130)
186,294:295,295,297,
299,300,304:305,321:324
6. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1946 yılı hesabına ait rapor ile bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/73) 212,213,
213,214,217,218:221
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TUTANAK ÖZBTLERİ
70 nei Birleşim Tutanağının özeti
71 nei
72 noi
73 neŞi
74 ncjü
75 nei
76 ncı

Sarfa
2:3
28
78

135:136
184:185
225 £26
269

f 7 nei Birleşim Tutanağının özeti
8 nei
>
»
»
9 ncu
»
»
»
0 nei
»
>
»
1 nei
»
»
»
2 nei
»
»
»

DÜZELTÎŞ]

Sayfa
327
358:359
410:411
454
473 r474
516:517

ÎB

Düzeltişlerin bulundı

şayialar
Sayfa
406
446:447
525

Sayfa
217
304:305
355
Diğer D ü z e l t i r
Sayfa;
14 i
31
32
147
280;
483
486

Sütün

Satır

Y a n 11 ş

28
45
42
22 nei

Doğ r u

köylüden
|
kökünden
Nihat
'
' J
Mithat
ikinci
)
üçüncü
satırından itibaren (Sayın arkadaşlarım) diye başhyan ifadenin
başına (Cemal Beşit Efrüboğlü) (Trabzon) ismi yazılacaktır.
37
sunuyorum
f
sunmuyorum
45
Birinci görüşülmesi 8l| ncı
Birinci görüşülmesi 78 ve 80 nei
deki (10) numaralı başlığın sonuşa [1] işareti konacak ve o sütunun altına
(177) sayılı basmayazıjtutanagınsonundadır) diye bir not yazıla
caktır.

n

mmm #ı

Söz alanlar

A
Sayfa
Salamon Adato (İstanbul) - Tababet ve
Şuabatı Sanatlarının tarzı icrasına dair
olan 1219 sayılı Kanunun 32 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi münasebetiyle
23
Halide Çdib Adıvar (izmir) - Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanun
tsaarısı münasebetiyle
89,92,119,120
Salâhaddin Adil (Ankara) -Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanun
tasarısı münasebetiyle
40,119
Samed Ağaoğlu (Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı) - Atatürk aleyhinde
işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısı
münasebetiyle
54,56,123
— Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün,âmme hizmetlerinde kullanılan her
türlü nakil vasıtalarının suiistimalini önle
mek için Hükümetçe ne gibi tedbirler alın
dığının ve alınmakta olduğunun açıklan
masına dair olan sorusuna cevabı
458
— Mardin Milletvekili Cevdet öztürk'ün, Suriye ile aramızda emlâk meselesinin
halli için ne düşünüldüğüne, iktisadi geliş
memizi sağlamak üzere Mardin'in Suriye
hududundaki kapularm çoğaltılarak pazar
yerleri kurulmasına ve Mardin'in turistik
bir merkez haline getirilmesine dair olan.
sorusuna cevabı
33
— Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp
çak'ın, işçi 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 da
ir olan sorusuna cevabı
480
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Kon
ya) - Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hak
kındaki karam tasarısı münasebetiyle
51,52

Sayfa
— Edebiyat ve sanat eserlerini koruma
için kurulan Berne Birliğine katılma husu
sunda Hükümete yetki verilmesine dair
kanun münasebetiyle
416,423,482
— Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine
dair Kanun münasebetiyle
333
— Hastane, okul, park, meydan, cad
de, stadyum ve emsali müessese ve yapı
lara yaşıyan kişi adlarının konmaması
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 389
— Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci madde
sinin değiştirilmesne dair olan kanun ta
sarısı münasebetiyle
367
— Limanların inşa, tevsi, ıslâh ve
teçhizine dair olan kanun münasebetiyle 434
— Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından
hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunların naklinde kullanılacak çe
şitli malzemenin Gümrük ve Rıhtım Resmi
ile diğer resim, vergi ve harçlardan mua
fiyeti hakkındaki kanun münasebetiyle
279
izzet Akçal (Rize) - Hastane, okul,
park, meydan, cadde, stadyum ve emsali
müessese ve yapılara yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
390
Refet Aksoy (Ordu) - Temsil ödeneği
hakkındaki 5027 sayılı Kanunun birinci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle
211
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B)
fıkrasının yorumlanmasına mahal olmadı
ğına dair Maliye, Geçici ve Bütçe, konuş
ları raporları münasebetiyle
250
— Urfa Milletvekili Hasan OraPın
kaçakçılık hâdisesine isminin karıştırıl-

-24 —
Sayfa

Sayfa

ması dolayısiyle yapılan idari ve adlî
tahkikatın neticelenip neticelenmediğine
dair olan soru münasebetiyle
192
Yusuf Kâmil Aktuğ (Diyarbakır) Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 sayılı
Kanunla değiştirilen 18 nçi maddesinin
değiştirilmesine dair olan kanun tasarısı
münasebetiyle
14
Muammer Alakand (Zonguldak) - Has
tane, okul, park, cadde, stadyum ve em
sali müessese ve yapılara yaşayan kişi
adlarının; konmaması hakkındaki kanan
teklifi münasebetiyle
384,388
Ferit Alpiskender (Diyarbakır) - Ata
türk aleyhinde işlenen saçlar hakkındaki
kanun tasarısı münasebetiyle
93*96
Kâ«m Arar (Çankırı) - Atatürk aley
hinde işlenen suçlar hakkındaki kanun
tasarısı münasebetiyle
92
— T]ababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı terasına dair ©lan 1219 sayılı Kamu
nun 32 n#i maddesinin değiştirilmesi hakT
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
18^20
Remzi Oğuz Arık (Seyhan) - Hastane,
okul, park, meydan, cadde, stadyam ve
emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi

adlarının konmaması hakkındaki kanun
tekaö münasebetiyle
378
^acit Asena (Balıkesir) - Edebiyat ve
san^t eserlerini koruma için kurulan Berne birliğine katılma hususunda Hükümete
verilmesine dair kanun münasebe-

CihaâjBafea» (İzmir) - Edebiyat ve sa
nat eserlerini korama için kurulan Berne
Birliğine katılma baısnsunda Hükümete
yetki Tesıimesine dair kanun münasebetiyle
i
4âM,4
Hüseyin Balık (Zonguldak) - Atatürk
aleyhinde) işlenen suçlar hakkındaki ka
nun tasarsa münasebetiyle
Kemal Balta (Bfae* - Millî Savunma
ihtiyacını: sağlamak ve yağ fiyattanncia
bir istikrar yaratmak için 1&49 yılı sonla
rında Dİyarbakıar'dan mubayaa. edilen
sadeyağın bugüaaikü maliye* ve evsafı ü e
miktarın* ve yüksek fiyatla mubayaasın
dan mütevellit zarar besabiyie suçlular
hakkındail tahkikata tevessül edilip edil
mediğine dair olan sesu münasebetiyle
l

tat Ban (Seyhan) - Atatürk aleyhinqe işlenen suçlar hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
127
ihm&t Hamdi Başar (İstanbul) - TopFahsuHeri Ofisi, tarafından hariçten
okınaeak hububat ve unlarla bunlalakliride kullanılacak çeşitli malzemertük ve Rıhtım Resmi üe diğer
vergi ve harçlardan muafiyeti hak
iki kanun münasebetiyle
235,236,278
Başaran (Denizli) - Millî SaiklAyemsaı sftğilatma-k ve yağ üyaftliablr;is*feflay yaıratatfi: içfiin 194)9 yılh.
Lrmda Dayarlbafeır'dan ımiilfeayaa edlr
pîeyağın togMcü-me&tydb V*- evsafı
1e-••$&&*&. fryatia müfoayamü*e¥eSİfr mum besuMyHe saçltt-

426

[idayet Aydıner (Konya) - 5434 sayılı
ciye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kaıun geçici 65 ve 68 nci maddelerinde
iı müracaat için yeniden üç aylık
müddet verilmesi hakkındaki kanun münas4betiyle
331
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt'üksek Kurulu teşkiline ve vazifeleriJair kanun münasebetiyle
•
335,337
fusuf Aysal (Kotalıya) - Bucak müîrinin devir masrafları hakkındaki
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ,
gtirümesine dair olan kanun teklifi
usebetiyle.
207
Demirci yangın yerindeki arsaların
it, ifraz ve tevzii hakkındaki kanun
sebetiyle
.165
fusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Atatürl aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki
kanf n tasarısı münasebetiyle
68

-

»

Sayfa
lar toakto&da taWkîtoata.te^e^süll ed<ülip
edilnWdiğinje dair olan sorusu münasetoe3j45
•tiyle
— Tababet ve Şaabatı Sanatlarının
Tarzı terasına daâr olan 1219 sayılı Ka
nunun 32 neir (maddesinin d^i^tirîkneşi
hakkındaki kanun,-. teklifi münasebetiyle
175
Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Âmme
İkâmetlerinde kuMajnı$Mi her. türlü- najkl
vasıtak-nnın ş^fistJteü^ligıl ötnletaaök . ifin
HÜküıitt'gt^- m <f$Â .-tedbirle* akladığının
Mr.ola.ti dorusu mHinasâ(Wtiyle
4156,458
— Temsil. ödeneği hakfcı«daki 5027 sa
yılı Kamunun. bkinci m«ddeömin değişti
rilmesi harındaki kanun teklifi münase
betiyle
208,209,210
4»dre Vahram Bayar (İstanbul) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 65 ve 68 nci
maddelerinde yazılı müracaat için yeniden
üç aylık müddet verilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle • •
299
Cevdet Baybura (Oümüşane) - Temsdl
Ödeneği haMîindaki 5027. sayılı Kanunun
birinci maddesini» deği§tirilmesr hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
210
îşmail Berkok (ga^seri) - Türkiye
Cıımlhu!rîgfe!t5..<Emekli Sandığı &annjninuuı
39 ncu madd^oŞinin (B) fıkrasının ycmıml'anmasanta mata! olmadığına^ dair Maliye,
Geçici ve Bütçe komfeyonları rapordan
münasebeti'yle
285
ömşr BÜen, (Ankara) -Hastane, okul,
park, meydan, «adde, stadyum ve ^ıssali
müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının
konmaması baklandaki kanun teklifi mü
nasebetiyle
3£2
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 31 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
213
Necip Bilge (Niğde) - Atatürk aley
hinde işlenen «Uflıasr batekındedâ Ismmı
tasarısı münasebetiyle
131
-—. 5434 sa^dı Tüjflfijçe Qumfcwiy«ti
Emekli Sandal Kanunanun 7. nei mad
desine b»? .fıkna eMenmesine 4m k*»un
teklifi münasebette
339*341

•

-

Sayfa
, — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı.hakkın
daki Kanuni müna^eMtâyle
290
— Birleşik Amerika Devletleri Senato
sunca ŞŞ&L Avruşa. Sa^u»ma plânlanma
iştirake dayetMni? hulusunda alınan. kara
rın hukuki değeri ile şümulünün ayıklan
masına dair sorusu münasebetiyle
152
— ^ i e y y a t ve> sanat e s l e r i n i koruma
için ku#uiaft!^pne BkÜğinje katana hasuşu#da Hükümete yetki verileüsine dair
Kanuna m^aşebaliyte
417,429
— £$92-sa$3h JCanu» mue4Wnöe Jtazineye intikal eden bankınotlar muadili al
tınların ^ û ^ t i s m a n gendığına devri hak
kındaki Kanun münasebetiyle
415
— Türkiye Cumhuriyeti ffimekM San
dığı Kanununun 3& neu maddesinin (B)
fıkrasının yorumlanmasına mahal olmadı
ğına dair Maliye, Geçici ve Bütçe komis
yonları raporları münasebetiyle
237
— Türk - Macar Tasfiye Protokolüne
ek Protokolün onanmasına dair Kanun mü
nasebetiyle
338
Said Bügif $öpa*ta) - Atatürk aley
hinde istenen suçlar hakkındaki kanım ta
sarısı münasebetiyle
103,106
Behzat Boğul (îzmir) - Atatürk aley
hinde işlenen suçlar hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
71
— Bevlet Orman İşletmelerinin Bâzı
Vergilerden Muaf Tutulması hakkındaki
4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
yorumlanmasına dair olan tezkerenin geri
verilmesine mütedair Başbakanlık tezkere
siyle Tarmı, Maliye, İçişleri ve 'Bütçe ko
misyonları raporları münasebetiyle
187,188,
230,232,233
— Edebiyat ve sanat eserlerini koruma
için kurulan Berne Birliğine katılma husu
sunda Hükümete yetki verilmesine dair
Kanun münasebetiyle
422
— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı icrasına dair olan 1219-şa^k. Kanu
nun 32 nci maddesinin, değiştirilmesi hak
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle
25
Remsi Birand (Konya.) -Limanların
inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine (kâr olan
436
Kanun, «lünasebSikiyle

—m
Kâmil Boran (Mardin) - Atatürk aley
hinde işlenen suçlar hakkındaki Kanun
tasarısı münasebetiyle
50,54,56
Abdürrahman Boyacıgiller (Zongul
dak) - Atatürk aleyhinde işlenen suçlar
hakkındaki Kanun tasarısı münasebetiyle 63,67
—I Edebiyat ve Sanat eserlerini koru
ma için kurulan Bern Birliğine katılma
hususunda Hükümete yetki verilmesine
dair Kanun münasebetiyle
420
— İstanbul'da yeniden ihdas edilen iki
noteriğe ve buraya terfian tâyine müsta
hak noter bulunup bulunmadığına, geliri
yüksek noterliklere Eylül 1938 tarihin
den beri kimlerin tâyin edildiklerine dair
sorusu münasebetiyle
32
—; Köy dâvamızın halli için iç ve dış
iskân; işlerini de içine almak üzere, Köy

Sayfa
[Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşüjnülnıediğine ve iç ve dış iskân konusu
(hakkındaki çalışmaların açıklanmasına
jdair sorusu münasebetiyle sözleri
145
M, Remzi Bucak (Diyarbakır) - Hasftane, okul, park, meydan, cadde, stadum ve emsali müessese ve yapılara yaşl
an kişi adlarının konmaması hakkındaki
anun teklifi münasebetiyle
373
— Hayvanlar Vergisi
Kanununun
226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci
haddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
inin tasarısı münasebetiyle
9,372
j Mecit Bumin (Çoruh) - Hayvanlar
Vergisi Kanununun 4226 sayılı, Kanunla
değiştirilen 18 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olan Kanun tasarısı münase
betiyle
12,362

Abbas Çetin (Kars) - Hastane, okul,
park, meydan-, cadde, stadyum ve emsali
müessese ve yapılara yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
378
- — Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci madde
sinin değiştirilmesine dair olan kanun ta
sarısı münasebetiyle
361
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fık
rasının yorumlanmasına mahal olmadığına
da*ir Maliye, Geçici ve Bütçe komisyonları
raporları münasebetiyle
247
—- Ürfa Milletvekili Hasan Oral'ın ka

akçılık hâdisesine isminin karıştırılması
olayısiyle yapılan idari ve adlî tahkikan neticelenip neticelenmediğine dair
dlan soru münasebetiyle
193
j Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) ittatürk aleyhinde işlenen suçlar hak
a n d a k i kanun tasarısı münasebetiyle
45
—• Hastane, olşul, park, meydan, cadstadyum ve emsali müessese ve yapılayaşıyan kişi adlarının konmaması hak
lıdaki kanun teklifi münasebetiyle
380,391
Ali Çobanoğlu (Denizli) - «Türkiye'ye
Fransa 'ya stajyer kobulüne dair Anlişma»nın onanması hakkındaki Kanun
münasebetiyle
430

Sayfa

D
tinin Dizdar (Sivas) - Tababet ve Şu<
abatı Sjanatlarınm Tarzı İcrasına dair olan
1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
AVEİİ Doğan (Yozgad ) - Atatürk atey-

17

hinde işlenen suçlar hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle sözleri
61
— Hastane, okul, park, meydan, cadde,
stfedyum ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
390

Sayfa I

Sayfa

—* Urfa Milletvekili Hasan Oral'm
kaçakçılık hâdisesine ismimin karıştırıl
ması dolayısiyle yapılan idari ve adlî tah
kikatın neticelenip neticelenmediğine da*
ir olan soru müasebetîiyle
197
Bahadır Dülger (Erzurum) - Atatürk

aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
67
— Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci madde
sinin değiştirilmesine dair olan kanun-ta
sarısı münasebetiyle
369

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
49
Selim Ragıp Emeç (Bursa) - Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
106
— Edebiyat ve sanat eserlerini koruma
için kurulan ©em Birliğine katılma hu
susunda Hükümete yetki verilmesine dair
Kanun münasebetiyle
420
Süreyya Endik (Çanakkale) -Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
70*
— Hastane, okul, park, meydan, cad- _
de, stadyum ve emsali müessese ve yapıla
ra yaşıyan kişi adlarının konmaması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
387
— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı terasına dair olan 1219 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 18,24,201
Bedii Enüstün (Çanakkale) - Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
48
Zeki Erataman (Tekirdağ) - Tababet
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına
dair olan 1219 sayâı Kanunun 32 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
26
Sabri Erduman (Erzurum) -Hayvan
lar Vergisi Kanununun 4226 sayılı Ka
nunla değiştirilen 18 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun tasarısı,
münasebetiyle
8,361
Kemal Eren (Amasya) -Temsil öde
neği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle
211

Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - Edebi
yat ve sanat eserlerini koruma için kuru
lan Bern Birliğine katılma hususunda
Hükümete yet)& verilmesine dair Kanun
münasebetiyle
423.
Agâh Erozan (Bursa) - Bucak Müdürle
rinin devir masrafları hakkındaki 5005 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olan kanun teklifi münaseetbiyle
205
— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tekilifi müna
sebetiyle
208,209,210
Nurettin Ertürk (Sivas) - Atatürk aley
hinde işlenen suçlar hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
101
— Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci madde
sinin değiştirilmesine dair olan kanun ta
sarısı münasebetiyle
4,363
— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına.dair olan 1219 sayılı Kanunun
32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
174
Muhlis Ete (Ekonomi vş Bearet Baka
nı) - Denizli Milletvekili Fikret Başaran 'ıi;
Millî Savunma ihtiyacını sağlamak ve
yağ fiyatlarında bir istikrar yaratmak için
1949 yılı sonlarında Diyarbakırdan muba-.
yaa edilen sade yağın bugünkü maliyet
ve evsafı ile miktarına ve yüksek fiyatla
mubayaasından mütevellit zarar hesabiy
le suçlular hakkında tahkikata tevessül
edilip edilmediğine dair olan sorusuna ce
vabı
342,348
— Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, ithalâtta menşe şahadetna-

Sayfa
Sayfa
melerinin ko1iso^^tfkim*«nlza' tasdik etti
[hakkındaki karttih mühaseMfîyîe
233236,
rilmesi mecburiyetinin ne gibi bir Sebebe
istinat ettikte ve bu'üstöttn deveni ettifiMehmet Sadık Eti (Malatya) 'Geçen
lip # M W y e ^ g k e dair olan sörtiSufta
tutanak
hakkında
eevaj?r
4Ö5
- İ Kastamonu MilletvekîH Ştikru 1te*
C0fnal1feeşit İ y ^ ^ « ' ( T f â t o i i f ) -BüTrimz^de 'nin, PetroJ ve Toprak Ofislerinin
garistan 'dan memleketimize gelen göçmen
bugujhkü teşekkül (Şekilleri ile faaliyetle
lerin sayısına, nasıl bîr iskân usulüne tâbi
rine,'teşkilat ve kadrolarının ısfel ahi hak^
tutulduklarına, bir an evvel müstahsil ha*
kmda ne düşünüldüğüne dair olan soru
lo getirilmeleri jçin tatbik edilmekte olan
suna I cevabı
459,462,464 [usul ve malî kaynakların kifayetli olup
olma&ğiim, şimdiye kadar gerek teberru
- i $öjirak i f â h î u î M WB
mmıtâm
yolu île ve gerekse yabaıfeı kaynaklardan
hariçjten îthal^ölüftacâlf Kübübâtve üüîarta
toplanan ve bu işler için sarİo'ünan para
bunl|rin îlakîhide küllanılacalrğeşîfli mal
ların miktarına dair olan sorusu "münasezemenin öüriıfuk ve İfolıtîm Hesinit ile di
fbetiyie
ğer resim, vergi ve harçlardan mı
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yaıagiiı f&ifaMkî

a^salarfti

tft
& iğteîîen sttçiâf
nram

tievfiâf,W^z

Atatürk

EMmii müriaHÖbe-

m

—; * Ü r ^ e Cumhuriyeti feri» Saa*
.ığı KaMnünttli 59 ncü mâd<ÎMnîh (13)
fıkrasıhin yorumîâT&ttiâsına mâftaİ c^âmdimîii'â çtair Maliye, Geçici ve fiü^çe fânîîsronlâk raporları muhalefetiyfe
240^1,245

m

Mahmut Güçbilmtfe; <<öak*>^^m^mm
far Vw|Rei Kanufeımıhı ^226 «ayıh-'KâiınttL d^iştİFSİ^n 18 mci ,m»dd*«aaSı fa&&m<

ıfitJaM fca-

Tababet ve Şfuabatt SânâlîErîJiîîi
Tarzı) terasına dâw oian 12İ9 sayiti Kanumuâjt ;"3Ö ntö m*a^€&inin
ktanûıi tekMfî
^farfaşfiriTrafozc^ı'dia ya|

fae tevzii Kakvkîıî'dâlki
fiyle ;

M515Î Pdyamgtö Teisjrito:'/;«tö# o t a /

m

['anuaİ*mtea«^5e^^[€

&&

— Z9 —

Sayfa»
Tevffc Beri (Üîîî fiğîto Sa^aaı) Diyarbakır MiUetveMM Nâzım Önen'in,
bâzı mWevberat, M m ve Srpı«îı e^aflıft
bangi TaıİBİerde0 w ne gftff1)îr kttrara
i^inaSin T<5pftaîpi 1Sarâyınİ&n Ankara *y a
nakledîMîfîfîi; vâsıf, cins; îrirBtâr ve îoymeftlerîhîh evvelce, ayrı âyfi teabH edîîip
edilm*edigîne ve bu ^manötler arasında
. büyüK TavmKeti haiz eşyanın büîühlip bntünmadığina, zayi olanlar varsa, sebebiyet
verenler hatacîöida rte muamele yâpüdîğına
ve ÜŞ ânaifcîı olduğu söylenen kâaanin
açılıp âçumâ^ğinâ dair sorusuna cevâbı 476
— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı îerasTriCdaîröian 1213saynıKânu
nun # neT îiiâdkyilniıi de^fînfine^ hâk2Ö2
kında^î "mmı ^mîfömmammfîe
SaHh tnankur (İşel) • Htayfrranlatr Ver
gisi Kanununum 42®6 sayıb Kamunla de
ğiştirilen 18 nei maddesidfcı değüşlMtenoe-"
mm daaa* olan. kamım t&öaıns* mluanasöbe^le 11
Hâmid Şevket înce ^âafear*K- AfeatÛTk a4ş#fcde işjfitten su-çlar h#dsi'H!âa4kı>
ıfcanun tasarısı münasebetiyle
80,83,106
R e f t k ^ v k ^ î n e e (BÎMâflft) - Atatörk
ateyihiııd^ işlenen sıvjlaT bafelkmdafki' ka
nun tasamı müa«s€toeıt$yiie
' 63,99
Necdet İneekara (İzmir)-.*Atstttrk
aleybkıde^^nen-afcrtK^^kka^ftktJkaRun
tasarısı münasebetiyle
87

Sayfa
-—İskân dâvasının halli için ayrı bir
Bakanlık ihdasının düşünülüp düşünülme
diğine, dış iskân meselesinin hangi ana
prensiplere göre halledileeegî&e, iç iskân
mevzüunun dış iskânla birlikte ele alınma
sının düşünülüp düşunuJmediğine ve bu
dâvanın başarılması için ne gibi tedbirler
alındığına dair olan sorusu münasebetiyle 148,
150,151
AH Fahri İşeri (Balıkesir) - Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki .ka
nun tasarısı münasebetiyle
,
HO
—
Bucak Müdürlejdnin Bevir Masraf
ları hakkındaM 50T[fö sayılı Kânunun 1 hci
maddesinin değiştirilmesine dair olan ka
mın teklifi münasebetiyle
206,207
— Edremit'ten Balıkesir hastanesine
sevkedîlen 20 erin gidiş ve döttüşlerindeki
yolsuz muameleye sebebiyet veremler hak
kında ne yapıldığına dair sorusu müna
sebetiyle
138,139,140
— Millî Korunma Kanununun kaldırıl
ması hakkmjdaki sorusu münasebetiyle
274
?- Sut, yoğurt; peynir ve sütten mamul
bilûmum gıda -maddeleri hakkındaki so
rusu münasebetiyle
156
— Türkiye Cumhuriyeti Şmeklî San
dığı kanununun 39 neü îaaöfe&ifi (B) ükrasmın yorumlanmasına^ »a^al olmaâığına
dair SaBye, Öeçici ve ^ î ç e komisyonları
raporları münasebetiyle
285

Emin Kalafat (Çanakkale) 5434 sayı
lı Türlüye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
KanuTTOnün geçi© 65 ve 68 nci maddele
rinde *yagili murâeaat için peniden üç ay
lık mu"ddet verilmesi hâklsindaki Kanun
münasebetiyle
329,330
'— 5434 sayüı/Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 7 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle
340,341
— Hayvanlar Vergisi l&nununun 4226

sayılı Kanunla değiştirîfen 18 ncl maddesi
nin değiştirirmeşfiıe dair <âin kanuu tasa
s
rısı münasebetiyle
14^64,^6370
-^ Toprak MabsuÖeH Ofisi taralından
hariçten ithalolunacak İflibuBat ve unlar
la bunların naklinde iöiÖafiılaeai: çeşitli
malzemenin Öümrüfc ve Bfhfem ftesmi ile
diğer resim, vergi ve harcardan muafiyeti
hakkındaki Kanun ,müiftsebe%le
2T8;ff9
Enver- Karan (gwuw*m) - Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar haitkmdakî ka-

Sayfa
hutı tasarısı münasebetiyle
64
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu (Manisa) Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkın
daki kariııç tasarısı münasebetiyle
120
Şükrü Kerimzade (Kastamonu) - it
halâtta menşe şehadetnamelerinin konso
losluklarımıza tasdik ettirilmesi mecburi
yetinin ne gibi bir sebebe istinat ettiğine
ve bu usulün devam ettirilip ettirilmiyeceğine dair alan sorusu münasebetiyle
466
— Petrol ve Toprak Mahsulleri ofisle
rinin bugünkü teşekkül şekilleri ile faali
yetlerine, teşkilât ve kadrolarının ıslahı
hakkında ne düşünüldüğüne dair olan so
rusu münasebetiyle *
460,463
Ali Bızâ Kılıçkale (Kayseri) - Taba
bet ve Şuabatı.Sanatlarının Tarzı İcrasına
dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 nei mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
204
Cemal Kıpçak (Zonguldak) - Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki ka^
nun tasarısı münasebetiyle
97
— İşçi Sendikaları Kanununa; Asgari
ücret işinin halliyle Ücretli Hafta Tatili
Kanununun biran evvel çıkarılmasına,
işçilerin teıtfi, terfih, ikramiye, prim gibi
hak ve menfaatlerinin düzenlenmesine da
ir olan sorusu münasebetiyle
478
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) • 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanuntınunn 7 nei maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle
341,342
— Demirci Yangın Yerindeki Arsala
rın Tevhit, = İfraz ve Tevzii hakkındaki
Kanun münasebetiyle
173
— Edebiyat ve sanat eserlerini koruma
için kurular|. Bern Birliğine katılma husu
sunda Hükümete yetki verilmesine dair
Kanun münasebetiyle
421
— Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından
hariçten ith>l olunacak hububat ve unlarla
bunların naklinde, kullanılacak çeşitli mal
zemenin Gjümrük ve Bihtım Resmi ile
diğer resim,) vergi ve harçlardan muafiyeti
hakkındaki [Kanun münasebetiyle
236
Ahmet Kocabıyıkoğlu (Balıkesir) - Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu- .

Sayfa
nunun1 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının
yorunilanmasına mahal olmadığına dair
Maliyi, Geçici ve Bütçe komisyonları ra
porla» münasebetiyle
236
Koksal (İçel) - Bâzı mücevherat,
altın f e kıymetli eşyanın hangi tarihlerde
ve net gibi bir karara istinaden Topkapı
Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, va
sıf, cijıs, miktar ve kıymetlerinin evvelce .
ayrı ayrı tesbit edilip edilmediğine ve bu
emanştler arasında büyük kıymeti haiz
eşyaniı bulunup bulunmadığına, zayi
olanlar varsa, sebebiyet verenler hakkın
da ne jmuamele yapıldığına ve üç anahtarlı
olduği söylenen kasanın açılıp atılmadı
ğına dair soru münasebetiyle
229
Fujad Köprülü (Dışişleri Bakanı) Mardin Milletvekili Cevdet öztürk'ün,
Stiriyl ile aramızda emlâk meselesinin hal
li içi» ne düşünüldüğüne, iktisadi geliş
memiş sağlamak üzere Mardin'in Suriye
hududlmdaki kapılarının çoğaltılarak pa
zar yirleri kurulmasına ve Mardin'in tu
ristik pir merkez haline getirilmesine dair
olan sorusuna cevabı
35
— Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin,
Birleşik Amerika Devletleri Senatosunca
Batı Avrupa Savunma Plânlarına iştirake
davetiniz hususunda alman kararın huku
ki değeri ile şümulünün açıklanmasına da
ir sorusuna cevabı
151
Cemal Köprülü (Edirne) - Edebiyat
ve saaat eserlerini koruma için ktfrulan
i
Bern (Birliğine katılma hususunda Hü
kümeti yetki verilmesine dair Kanun
münasebetiyle
426
Nafiz Körez (Manisa) - Demirci Yan
gın Yİrindeki Arsaların Tevhit, İfraz ve
Tevzii(hakkındaki Kanun münasebetiyle 168
HuMsi göymen (Millî Savunma Ba
kanı) I Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İş
eri'ninî Edremit'ten Balıkesir hastanesi
ne sevkedilen 20 erin gidiş ve dönüşlerindeki yplsuz muameleye sebebiyet verenler
hakkıma ne yapıldığına dair olan sorusu
na cevjtbı
137,139
Süşyman Kuranel (Gazianteb) - Gayrimenaııl Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek

— 31 —
Sayfa
Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine dair Ka
nun münasebetiyle
334
— Yurdun imar ve kalkınması için ne
gibi tedbirler alındığına, ne gibi plân ve
programların hazırlandığına, bâzı bakan
lık fen heyetleri ile bölge müdürlükle
rinden tasarruf yapılması, bayındırlık
müdürlüklerinin ıslahı ve Artırma, Ek-

layla

siltme ve ihale Kanununun değiştirilmesi
için ne. düşünüldüğüne dair olan sorusu
münasebetiyle
161
Seyfi Kurtbek (Ulaştırma Bakam) Van Milletvekili Ferid Melen'in, Van Gö
lünde seyrüseferin tanzimi için ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair olan soru
suna cevabı
480

M
Perid Melen (Van) - Hayvanlar Ver
gisi Kanununun 4226 sayılı Kanunla değiş
tirilen 18 nci maddesinin değiştirilmesine
dair olan kanun tasarısı münasebetiyle

kanun tasarısı münasebetiyle
56,§8y62,63,74
Vasfi Menteş (tzmir) - Edebiyat ve Sa
nat Eserlerini Koruma için kurulan Bern
Birliğine katılma hususunda Hükümete yet
ki verilmesine dair Kanun münasebetiyle
425
Sudi Mıbçıoğlu (Manisa) - Hayvanlar
Vergisi Kanununun 4226 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 18 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair olan kanun tasarısı münasebetiyle 365,
367

— Van Gölünde seyrüserin tanzimi
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
olan sorusu münasebetiyle
481
Adnan Menderes (Başbakan) - Ata
türk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki

N
Rükneddin Nasuhioğlu (Adalet Ba
kanı) - Atatürk aleyhinde işlenen suçlar
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 49,50,
51

— Urfa Milletvekili Hasan Oral'ın, ka
çakçılık hâdisesine isminin karıştırılması
dolayısiyle yapılan idari ve adlî tahkikatın
neticelenip neticelenmediğine dair olan so
rusuna cevabı
189,194,195,196,198
— Zonguldak Milletvekili Abdürrahman
Boyacıgiller'in, İstanbul'da yeniden ihdas
edilen iki noterliğe ve buraya terfian tâyi
ne müstehak noter bulunup bulunmadığına
geliri yüksek noterliklere Eylül 1938 tari
hinden beri kimlerin tâyin edildiklerine
dair sorusuna cevabı
30,32

— Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İş
eri'nın, Millî Korunma Kanununun kaldır İması hakkındaki sorusuna cevabı
272
— Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koru
ma için kurulan Bern Birliğine katılma
hususunda Hükümete yetki verilmesine da
ir Kanun münasebetiyle
421

o
Nuri Ocakeıoğlu (Malatya) - Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yorum
lanmasına mahal olmadığına dair Maliye,

Geçici ve Bütçe Komisyonları raporları
284
münasebetiyle
Burhanettin Onat (Antalya) - 5176
sayılı Kanunla dört sınıfa indirilen hasta

- U—
Sayfa
bakıcı hemşirelerin beşinci sınıfta geçen
sürelerinin dördüncü sınıfta geçmiş sayı
lıp sayılmıyacagının yorumlanmasına dair
rapor münasebetiyle
Hasa» Oral (İTrfa) - Kaçakçılık hâdi
sesine isminin karıştırılması dolayısiyle
yapılan idari ve adlî tahkikatın neticele
nip neticelenmediğine dair olan' sorusu

Sayfa
münasebetiyle
190,191,193,194
Hapıdi Orhon (Trabzon) - Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yorum
lanmasına mahal olmadığına dair Maliye,
Geçici ve Bütçe Komisyonları raporları
münasebetiyle
249,288
— Usul hakkında
80

214

O
Bifai öçten (Sivas) - Hastane, okul,
betiyle
432
park, meydan, cadd«, stadyum ve emsali
— Limanll&rın kışa, tevsi, ıölah ve teçmüessese ve yapılara yaşıyan kişi adla
|* hizine dair olan Kanun münajse'betiyle
434
rının konmaması hakkındaki Kanun tek
I
N a b m önen (Diyarbakır) - Bâzı mülifi münasebetiyle
380 ! cfevnetfat, aitm ve kıymetli eşyanın hangi
tarihlerde ve ne gifoi fbİT karara iisinaden
Nedim ötouon (Tarım, Bakanı) - İzmir
Topteajpı Sarayından Antoara'ya naMedilMilletvekili Necdet înGekara 'mn, iskân
[ difinıe, vasıf, cins, miktar ve kıyımelfcteıridâvasının halli için ayrı bir Bakanlık ih
nin evvelce ayrı ayrı teSİbüt edilip edoilmedasının düşünülüp düşünülmediğine, diş
dıiğine ve bu emanetler arasında büyük
iskân meselesinin hangi ana prensiplere
I kıymeti haiz eşyanın bulunup takınmadı
göre halledileceğine, iç iskân mevzuunun
ğına, zayi olanlar varsa, sefbdbiyet veren
dış iskânla birlikte ele alınmasının düşü
ler hakkında ne muameiie yapıldığına ve
nülüp düşünülmediğine ve bu dâvanın
üç anahtarlı olduğu söylenen kasanın açı
başarılması için ne gibi tedbirler alındı
lıp açılmadığına dair sorusu münasebetiyle 475,
ğına dair olan sorusuna cevabı
144
I
476
— Trabzon Milletvekili Cemal Reşit
Mehmet Özbey (Burdur) - Hastane,
Eyüboğlu'nun, Bulgaristan'dan memleke
I okul, :park, meyidan, cadde, stadyum ve
timize gelen göçmenlerin sayısına, nasıl
letaılsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi
bir iskân usulüne tâbi tutulduklarına,
'adlarınım konmaımaisı hakkındaki kanun
bir an evvel müstahsil hale getirilmeleri
teklifi münasebetiyle
386
için tatbik edilmekte olan usul ve malî
Kemal özçoban (Afyon Karahisar) kaynakların . kifayetli olup olmadığına,
Haistıajıe, okul, park, meyidan, cadde, stad
şimdiye kadar gerek teberru yolu ile ve
yum ye emsali müeö&ese ve yapılara ya
gerekse yabancı kaynaklardan toplanan
şıyan jkişi adlarının kbnlmıaması hakkın
ve bu işlar için sarf olunan paraların mik
daki l^anun teklifi müniaselbeit&yle
377,387
tarına dair olan soruşuna cevabı
142
îhjan Şerif özgen (idareci Üye) - Di— Zonguldak Milletvekili Ahdürrahyarlbalkır Milletvekili Nâzım önen'in, (bâzı
man Boyacıgiller'in, köy dâvamızın halli
ımüceAİheralt, altım ve kfiymetli eşyanın
için iç ve dış iskân işlerini de içine almak
Ihanıgi; tarihlerde ve ne: gilbi bir! karana
üzere, Köy Bakanlığı kurulmasının düşü
i istinaben Toplkapı Sarayından Ankara'ya
nülüp düşünülmediğine ve iç ve dış iskân
naikle^ildiğine, vasıf, cins, miktar ve kı)ykonusu hakkındaki çalışmaların açıklan
masına-: <N&r sorusaiiBua cevabı
142 I metleiinin 'evvelce ayrı ayrı fceslbült edilip
I 'edi'Dmidâğiftiie ve Ibu emanetler anasaaıdıa
Himmet ölçmen (Konya) - Afca/türk
Ibüyülj kıymeti haiz eşyanın M ı s m p buAnıt -. JÇalbri i&çmı İMLkkiads&i 4677 ve
|
lunım'aidigım^, zayd dfatalwr varsa- sebebiyet
5681 sarılı k&ms$WP& «k Kamın m&mase-

Sayfa
verenler h^Morudia me muamele yaıpıldığıTia ve üç ansflrtarîi oHduğu s6yflıetı<en. kıafiav
ma açılıp aşpitachğına dâafer sorusuna (îövalbı
Nuri Özsan (Çalışma Bakanı) - Zon
guldak Miai^tJvdrfla Oemal Kıpçak'ın, îşç&
Sendikaları Kanumuıııia, aögara ücret işimin hıaü l e Üca-eUL Hafta TaMfli K a m u 
nun !bir an «W€tt çılkarıillmıatonai, J)§^3*etrSo.
ıteırfi, ıterfflı, agamiye, prim gübi bak v%
mfcnfiaaliterîoiaı düzenlıeBimıeısitte dâir olan
sonusupa eevafoı
Nuri öaıan (Sağlık ve Sosyal Tardım
Bakanı Vekili) - Balıkesir MffiietıveMJi Air
Fatoi îşeri'srin, süt, yoğutrft, peynir ve
sütlten maonuf Mûtauöı gıda maddedierl
haikkınfctaikî ööjrusunia cevabı
— Tafbalbst ve Şualbafa Samtlarının
Tarzı î-oraeına dıair oTaın 1*2119 sayılı Ka
nunun 32 nei maddesinin değiştirilmeği
haktkındiafei kanun teklfimünas^be^yle
Halis örtürk (Ağn) • Hayvanlar Ver
gim Kanununun 4226 sayılı Kanunla değ%t$rfİen. 18 nei m«dd<eslmin deglştâdlm©-

sine dair olan kanun tasarısı münaeefbetiyle
Cevdet öztürk (Mardin) - Suriye ile
aramızda emlâk meselesinin halli için ne
düşünüldüğüne, iktisadi gelişmemizi sağ
lamak üzere Mardin'in Suriye hududun
daki kapılarının çoğaltılarak pazar yerleri
kurulmasına ve Mardin'in turistik bir
merkez haline getirilmesine dair sorusu
münasebetiyle

280

Halü özyörük (içişleri Bakam) Mardin Milletvekili Cevdet öztürk'ün,
Suriye ile aramızda emlâk meselesinin
halli için ne düşünüldüğüne, iktisadi ge
lişmemizi sağlamak üzere Mardin'in Su
riye hududundaki kapulannın çoğaltılarak
pazar yerleri kurulmasına ve Mardin'in
turistik bir merkez haline, getirilmesine
dair olan sorusuna cevabı

476

156

— Urfa Milletvekili Hasan OraPm,
kaçakçılık hâdisesine isminin karıştırıl
ması dolayısiyle yapılan idari ve adlî tah
kikatın neticelenip neticelenmediğine dair
olan sorusuna cevabı

200

p
Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) I
Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle
43,112
— Edebiyat ve sanat eserlerini koru
ma için kurulan Bern Birliğine katılma
hususunda Hükümete yetki verilmesine «
dair kanun münasebetiyle
423
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandılı Kanununun $9 neu maddesinin (B)
fıkrasının yorumlanmasına mahal olma
dığına dair Maliye, Geçici ve Bütçe ko
misyonları raporları münasebetiyle
245
Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün,
âmme hizmetlerinde kullanılan her türlü
nakil vasıtalarının suifetimalini önlemek
için Hükümetçe ne gibi tedbirler alındı
ğının ve alınmakta oldulunun açıklan
masına dair olan sorusuna cevabı
456
I
~ Diyarbakır
Milletvekili Nâzım

önen'in, bâzı mücevherat, altın ve kıy
metli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi
bir karara istinaden Topkapı Sarayından
Ankara'ya nakledildiğine, vasıf, cins,
miktar ve kıymetlerinin evvelce ayrı ayrı
tesbit edilip edilmediğine ve bu emanetler
arasında büyük kıymeti hak eşyanın bu
lunup bulunmadığına, zayi olanlar var
sa, sebebiyet verenler hakkında ne mua
mele yapıldığına ve üç anahtarlı olduğu
söylenen kasanın açılıp atılmadığına dair
sorusuna cevabı
— Gazianteb Milletvekili Süleyman
Kuranel'in il merkezlerinin kaçında hü
kümet konağı bulunduğuna ve Gazian
teb'e 1952 yılında hükümet konağı yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
olan sorusuna cevabı
— Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226
sayılı Kanunla değiştirilen 13 nci madde-

— Sfc —
Sayfa'

Sayfa

sinin değiştirilmesine dair olan kanun
I majhiyetinde ayrılacak, tahsisatm. bir plâna
tasarısı münasebetiyle
369,372 i ballanıp bağlanmadığına, ve. bu, husustaki
— Trabzon Milletvekili Cahid Zamançalışmaların. ne safhada olduğuna, dair
gil'in, iktisadi cihazlanmamız için yatırım
J olaja sorusuna cevabı
518,520.

Si
Mükerrem Sarol (İstanbul) - Tababet
ve Şuabato San^Iarımm Tarzı terasına dkir olan 1219 sayılı Kanunun 32 nci mad*desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
174
Rifafr Sivişeglu (Zonguldak) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine! dair kanun teklifi münasebe^tiyle
340r
— Tababet ve Şuabata, Sanatlarının
Tarzı İcrasına dair olan 1219 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
177
Cevdet Soydan (Ankara) - Atatürk
^aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
50,51,63
Mehmet Daim Süalp (Siird) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun geçici 65 ve 68 nci maddele
rinde yazılı müracaat için. yeniden üç. ay
lık müddet verilmesi hakkındaki kanun.
münasebetiyle
331
— Bucak müdürlerinin, devir masrafr
l a n hakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1 n c i
maddesinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifi münasebetiyle.
2Û7
— Demirci yangın yerindeki; arsaların

tevjhit, ifraz ve tevzii, hakkındaki kanun
münasebetiyle
170
|— Gayrimenkul Eski Eserler ve AnıU
lar | Yüksek- Kurulu- teşkiline ve1 vasıf eleri*
ne jdair' kanun, münasebetiyle
387
j — Hastane; okul^ park, meydan, cad
de, I stadyum! ve emsali müessese ve yapı
lar^ yaşıyan kişi adlarının konmaması
hakkındaki kanun teklifi, münasebetiyle
376,
3901

\— Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanun
tasarısı mühasebetyle
11,12,366
j — Millî Piyango teşkiline dair olan
3670 sayılı Kanunun 7 nci ve 10 ncu mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle
413
j— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa
yılı | Kanunun hirinci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifi, münase
betiyle
211
-j— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sam
dığıj Kanununun geçici 31 nci- maddesine
bir \ fıkra: eklenmesine: dair kanun teklifi
münasebetiyle
213 i
• j - Usul hakkında,
79

§
IHamdı Şarlan. (Ordu), - GayrimenkuL
Eski Eserler ve: Anıtlar Yüksek Kurulu
teşkiline ve vazifelerine dair Kanun mü*
I
nasebetijgle
336 I
Ali Şükrü Şavlı (Sinob) - Tababet ve
Şuabatı. Sanatlarının. Tarzı İcrasına dair.
olan 1219 sayılı. Kanunun. 32. nci. maddesiI

nin jdeğiştdrilmesi hakkındaki kanun tek
lifi jnüna&ebetiyle
22
-f- Türküye-Cumhuriyeti, Emekli Sandığı Kanununun 39. nen maddesinin (B) fık
rasının yorumlanmasına mahal olmadığına.
dairj Maliye, Geçici, ve Bütçe, komisyonları
raporları, münasebetiyle.
214

İUyfa

S«r*a

kındatt Kamın
raünartı^^e
415
— Mölî Piyango Tojfeiİtee dair olan
SKO^ydı Kamnun 7?mBHm^fmm
m^
delerinfedEğiştnrÖBiesi hııMta^kfei Sanun

-5484 8Eyıh
Tıirkiys. Gumhurd^ti Emekli
nununnn geçişti 66ı ve :9B nci.
yazıh nriirBaoaBt igirr : yanara üç
raÜdet veribarea^fiaüîEnBİakitKanuni mü,-

— Toprak Mahsulle^ OfÜBfttej^nâkn
hariçtöiu iüml afeffioak İmtad** ¥e unlarla bsrrikraiE naklindıp krrttnmfaesk yişitli malzemenin öümcük; vaf Sıklamt fte»mi
ile diğer resim, vergi ve harçlkra&m muaf $ i Ş fckkındaki Kaaan mantge&ttîyle 235*279

— D^leti Öeman
vergileccfeetiî nma£ tutrrinEarr Hakkındaki.
4920 sayül Eaunnunı 3i ÖCÜ rnaditminin yo
rumlanmasına dair olan tezk&&ma§&m^mrilmesitte mütedair • Ba^feröanl^ t^Iera^
siyle rRasmr J M p ; ; ; îgiçLsri v t i»*şe ko*
—» 2292 aayılrEamırınuiîaiirıce flac*
neye intdlhtl ectec bankmotlavr nraa^ili ak
tınların aöMBtifâoaa amâ&iwm devri hak-

dfcir Maliye, G#§id ?e Böt!Ş&*
raporlgcıt mOan«boii^le

SM«3uUah Suphi Tamtöwe («aakftKöayrimönİHiLi BBfef Eserier. ve- Anıtlar "Hak*
sek Kurulu tefküine v«! vazifelerine dair
Kaîiun münasebetiyle
— Hastane,, 4ksaki pauk, meydan, o«îde, stadjîum VBF emsali müessese v« yapı,
lara ya^yaa- kişi: arâlamnun,:hwBi?iBBW
heidcmdaki kanun, teklifi, raünasehftiİFİe- 3f6j

281

PÜFiMn TftMl
(&*Btad) - Atatfcrfc
aleyhinde: işl«nen soslar M M i l İta*
nun ta^sasa^ münasehetiyİB— Tababet ve ŞuaÖatı Sanatlannın Tar
zı İcrasına dair olan 1210'saynı Kanunun
32>nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kamm> tefelift
23

37&

lar VergiBi Kanununun 42.26 gayılı Kanun
Bâfat Ta|km (Kastamonu) • Atatürk
la değiştirilen l&nei maddea»» âiğiştailaleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanun
megine dair olan kanun tasarısı münase
tasan»mnnaşeketiyte
104 k betiyle
13
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) -Atatürk
Lûtfi Tokoğlu (KocaeU) - Atatürk aley
aleyhinde ^ğm&frm^m
hflkfeındaki< kaT
hinde işlenen suçlar hakkmdaki kanun ta
nun tasalım münaüebeüyler
sarısı münasebetiyle
108"
— Hastane okaıl, park^ m«yidani oa4dfi;
stadyum, ve, ernffiLÜ mü*ttase w yaçılana
mit Körieei mantakam il
yalayan kişi adlarının konmaması hakrdeki zeytin S ^ O M , â o g oian> haBt.alık^
kmdaki,k»ınAnıte^M£i.rgiinırwhrtigie386
laria
mücadele için ne gibi tedb&tev alın
— T^mai' idjaaMİi^hafckıarirf^ 5fi27» « •
dığına, hn husü*. içja eid* kâ£i miktacda
ilâç bulunu©, bulunmadı|RBa ve. müatah^
masihakkındaki kanun teklifi münasesılları
tenvir bafamıruian^ne da^amüldUiğür
210
n
»
dair
olan aorusun 11 ün Mütf H I ii'le
277
BaettfeStara»
dığı Kamıoamm: 3Ö neu m^dâesiniır (B)
fıtoramnın yorumlanmasına nıohal almadım
gına, dal*-Mslg»r. ^ p e t ve- Bfit^e Ho-m»?

Tarzı İcrasmai dair - o
nun 8ffcn« mmâAmmm

i kanan telifi

S&

— 36 —
Sayfa
Muhlis Tümay (Manisa) - Atatürk
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
84
Cezmi Türk (Seyhan) - Atatürk aley
hinde işlenen suçlar hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
114
— Hastane, okul, park, meydan, cadde,
stadyum, ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
385,386,
387,389
— Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci madde
sinin değiştirilmesine dair olan kanun ta
sarısı münasebetiyle
14
— Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından

Say*

hariçten ithal olunacak hububat ve unlar
la bıinların naklinde kullanılacak çeşitli
malzemenin Gümrük ve Rıhtım Resmi ile
diğer' resim, vergi ve harçlardan muafiye
ti hakkındaki Kanun münasebetiyle
Iltisnü Türkand (Kocaeli) - Tababet ve
Şuab^ıtı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair
olan J1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
,
Oj&lâl Türkgeldi (İstanbul) - Demirci
Yancın Yerindeki Arsaların Tevhit, ifraz
ve Tİvzii hakkındaki Kanun münasebetiyle
Kfemal Türkoğlu (Mardin) - Demirci
Yangın Yerindeki Arsaların Tevhit, İfraz
ve Tşvzii hakkındaki Kanun münasebetiyle

234

18

172

171

O
Murat Ali Ülgen (Konya) - 5434 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Emeki Sandığı
'Kanununun geçici 65 ve 68 nci maddelerin
de yazılı müracaat için yeniden üç aylık
müddet verilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
299
— Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine

dair Kanun münasebetiyle
336,337
Hüseyin Ülkü (Niğde) - Atatürk aley
hinde işlenen suçlar hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
97
—i Tababet ve Şuabatı Sanatlarının tar
zı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun
32 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki Kjmun teklifi münasebetiyle
203

Celâl Yardımcı (Ağrı) - Atatürk aley
hinde işlenen suçlar hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
129
— Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair olan kanun tasa
rısı münasebetiyle
371
— Hastane, okul, park, meydan, cadde,
stadyum ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 373,383,385,386
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
'Kanununun geçici 31 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle
212

- 4 Urfa Milletvekili Hasan Oral'ın, ka
çakçılık hâdisesine isminin karıştırılması
dolajjısiyle yapılan idari ve adlî tahkikatın
neticelenip neticelenmediğine dair olan so
ru mjinasebetiyle.
199
8|tkıYırcalı (Balıkesir) -DemirciYan
gın t'erindeki Arsaların Tevhit, îfraz ve
Tevzii hakkındaki Kanun münasebetiyle
166,
170
—f Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226
sayıli Kanunla değiştirilen 18 nci maddesininİ değiştirilmesine dair olan kanun tasarısj münasebetiyle
10,12
Ufnran Nazif Yiğiter (Konya) - Ata
türk \ aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki

— 37 —
Sayfa
kanun tasarısı münasebetiyle
109
— Devlet Orman işletmelerinin bâzı
vergilerden muaf tutulması hakkındaki
4920 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin yo
rumlanmasına dair olan tezkerenin geri
verilmesine mütadair Başbakanlık tezke
resiyle Tarım, Maliye, İçişleri ve Bütçe
komisyonları raporları münasebetiyle
232
— Hastane, okul, park, meydan, cadde,
stadyam, ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
388
Kemal Yörükoğlu (Gümüşane) - Tür-

3ayfa
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 neu maddesinin (B) fıkrasının
yorumlanmasına mahal olmadığına dair
Maliye, Geçici ve Bütçe komisyonları ra
porları münasebetiyle
286,288
Avni Yurdabayrak (Zonguldak) - Gay
rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair ka
nun münasebetiyle
334,336
— Hastane, okul, p&rk, meydan, cadde,
stadyum ve emsali müessese ve yapılara
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
375,382

z
Oahît Zamangil (Trabzon) - İktisadi
eihazlanmamız için yatırım mahiyetinde
ayrılacak tahsisatın bir plâna bağlanıp
bağlanmadığına ve bu husustaki çalışma
ların ne safhada olduğuna dair olan soru
su münasebetiyle
518,520,521
Kemal Zeytinoğlu (Bayındırlık Baka
nı) - Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel'in, yurdun imar ve kalkınması için
ne gibi tedbirler alındığına, ne giıbi plân
ve programların hazırlandığına, bâzı ba
kanlık fen heyetleri ile bölge müdürlük
lerinden tasarruf yapılması, Bayındırlık
müdürlüklerinin ıslahı ve Artırma, Ek-

siltme ve İhale Kanununun değiştirilmesi
için ne düşünüldüğüne dair plan sorusuna
cevabı
159
1
— Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teç
hizine dair olan Kanun münasebetiyle
434
— Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğhı'nun, Trabzon'da yapılması kararlaş
tırılan hava meydanının bugünkü inşa du
rumu ile bir an evvel ikmal edilmesi için
ne gibi tedbirler alındığına, müddetlere
riayet etmiyen mütaahhit hakkında ne
muamele yapıldığına Ve istihkakının ta
mamen ödenip ödenmediğine dair olan
sorusuna cevabı
154

