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BAKANLAR KURULU 
;^4-Viil-i*J-*«4*-^ i-:/i>iv«4-i. Sij*» 

1. — Avrupa'. Konseyi 3akaıüafIKömir 
tesinde TüTkiye'yi.^ni^.eîimök-iizeEe'^^^; 
burg 'a giden Dışişleri Bakanı Füad Köprü-

Sayfa 
lü'yo l c i ş foLB^am 5 Hahl Ozyoruk'ün ve-. 
kiîlik edeceği (3/218)* v ' - ''-'• 771 

KANUNLAR 
No. 
5802 
5803 

5804 
21 

23 
5805 

5806 

5807 

5808 

5809 

V Sayfa" 
— Astsubay Kanunu ..,.,,..,;, J .,...,, 6a 
-T--Ismailoğlu .1310_,dpğıun.lUi Ahmet ' 
Demireioğlu'nun hükümlü olduğu ce-
zanın affı haW5inda^a |uni | v t .;^ -;, :( 

—'Tekel Genel Müdürlüğü , kuru-
luş t A'p, ;görevler^.;Jjıakkjjıdsıki.t^03jŞ. 
şayılpKaınmun b j ^ 
ğiştirilnıesineı; dair^plan ,4896^ jsayılı 
Kanuna:bağlı (1) sayılı cetvelctg 'de
ğişiklik yap ılın.asi/hakfendajKa(nun 
"— Gayrimenkul eski u^erjte^^ye, ani t-. 
lâr Yüksek Kurulu Teşkiline ve va
zifelerine dair.:Kanun .., l$&X$f>M :38,54:57 
— Dinî Yayınlar' Döner jBerjEn^yesi, 
hakkında Kânun ; ^ v--.21^2,%0>38,58:'61 
-t- Muhtaç çiftçilere ödüriç;>Tohumlûk 
verilmesi hakkındaki' 52541 sayılı" 'Ka> 
nünâ ek^ânun ' : fV 22&3;30,38,62:65 
— Türkiye ile Federal 'Almanya1 

CümliüHyBi7â>asîhdaVl''Temnıûz':1950 
ila 30 Haziranv 1951" 'devr^sînde-mü-: 

badeîe •• ediİeceK 'mallara' a i t f (A) ve 
(B) listelerini muhtevi protokolün •" 
ona^ımasnîâ'dair Karimi ' "23! '32*,M,66:69 
— Türkiye - Federal 'Almanya öde-
me Anlaşmasının , 3 jıcu ~~~ maddesi 

5810 

ekinde .^inusarrâli "tediyelere yeni b | i 
zi ödemelerin ; ilavesi hakkındaki 
mektupların onanmasına dâir Kânun 23: 

•— Türkiye - Yugoslavya Ticaret Ân- . 

No. ~,̂ .*.̂ vi.A~~•--'.•' **i#-.j!' ,-.wr-.jii -LVî v-i.. Sayfa 
lâşmlısnıâ- e^tÜsteîeriri: yürürlük sü-

' z^ K^elerinin-üzâTtirmasma • •dair'-mektûp-
[:' -::l îarîrî-* onanması' 'hakkındar Kahün 24, 

: ^^,^.^u^^^,6.^ i ' ,,32,38,74:77 • 
- 5811 ^^u%ây lâ r i | l eye tu ı e Mahsûs^ Terfi 

' ' ' ' l-^a^nTİSanv'Ö'öil sayılı Kanunla de-
.•'-• vf^îş^île^^mncî-maddesinin (B) fık

rasının v:değiştirilmesine ve^mezkûr 
>JkHntokBğeçici bir madde eklenmesi-

« . ^ ,neJ$ajrL<Xâriun - 4,84:88 
5812 -^?^il l î iSavnnma Bakalilığınüı> Ku- • 

' rulûş i¥e ̂ Görevlerine dair 5398 sayılı 
^Kanünum^ maddesinin değiş-

,.,-}. tinlmesi hakkında Kaiıun^ 4,84:87,88 
5813 - ^ Almanya ile tiarb haline nihayet 

v^rflniesihe dâir Kanun 83,154:162, 
194:195 

5814 -^'- Sivas "Kongresince - seçilen ^Teni-
• sil ıHeyefî üyelmyre rTurkiye Bıiyük v " 

- -" Millet' (Meclisinin Birinci Döneminde 
: DUlünân üyelere vatani hizmet ter-

tıbirideıio aylık . bağlanması hakkın- -
cîâİtî "Kaımnıın" 4''ricii' maddesinin de-
^îştıHlmesme" dâir Kanun , 83,126,189, 

> 197,202,207,214:217 

5815 -T.A^er^i TJsul.JÇC^nununun bâzı mad-
^ ^ r j . ge^kan^^^ağl ı / ;çetyelde r ,de-

, ^ | i ^ i j k ^ p ı l m a s n ı a ye bu kanuna 
b ^ ı ^a^d.6Je|şr.,ye ^ ra la^ ' f , ^k İ^n ,e^ 

: - ^ 107,202,207,218:221 



5825 

5826 

5827 

No. ; ' _ " . ' ' Sajrtfa No. 
5816 — Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar 

hakkında Kanun " 123,250,251:2651 
, , - 266:278,278 ^290,295:298,303:324 

5817 — Tedip ve tenkil hareketleri sıra-
sinda yabancı memleketlere iltica ve i 
5677 sayılı Af Kanunundan istifade I 
ile memlekete dönen yoklama kaça- ' 
ğı, bakaya ve saklı efradın askerlik ! 
muamelelerinin tehirine dair Kanun 185, 

. ' _ " ' ' - . 236:237,374 
5818 — Hayvanlar Yergisi k a n u n u n u n 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ye - j 
bâzı maddelerinin kaldırılması hak- j 
kında Kanun - V. 250,324:342,351 i 

362,374,382,392:395 
5819 — Yüksek Denizcilik Okulu ve De- . 

nizcilik Meslek Okul ve Kursları 
hakkındaki 3 . V I . 1946 tarihli ve 
4915 sayılı Kanuna ek kanun ' 83,124: 

125,187.188,236,362:363,374,382,396:399 
5820 — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncu 

maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında Kanun > 83,125:126,18$-189, 

--'•-: 363:374,375,378,382,400:403 
5821 — Yabancı Sermaye Yatırımlarını 

Teşvik Kânunu j 348,425:438,455 :| 
'- :458,469,477,493:496! 

5822 — Sağır, Dilsiz ve Körler Müessese
sinin Millî Eğitim Bakanlığına dev
rine dair Kanun - 250,377 578,468:469,473, 

, ' 475,486,497:500 
5823 — Tütün ve müskirattan alınacak > 

Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 -
sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
ve bu kanunu tadil eden bâzı hü
kümlerin kaldırılması hakkında Ka- . . 
nun 250,378:382,469:470,473,475,486: 

; 487,501:504 
5824 — Avrupa İktisadi îş Birliği Teşki

lâtına dâhil memleketler arasındaki 
mübadeleleri serbestleştirmek ama-
ciyle mezkûr teşkilâta dâhil memle-

•-ketler arasında imzalanan (Bir Av
rupa Tediye Birliği kurulması hak
kında Anlaşma) ile bir Avrupa Te
diye Birliği kurulması hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikıria da
ir olan Protokolün onanmasv hak-

5828 

5829 

5830 

5831 

5832 

Sayfn 
kında Kanun 4,89 :93;177 181,249:250, 

." |82:385,47Ö :471,473,475,487,505:508 
~ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurları Kanunun- . 
da ve bu.kanuna ek 4862, 5087 ve 
5194 sayılı kanunlara bağlı kadro 
cetvelleri ile 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna, bağlı (L) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun 301,385: 
" : 386,471 :472,473,475,487,491,509:512 

—T îskân Kanununu tadil eden 5098 • 
sâyılr Kanunun 12 nej maddesinin de- ,' 
ği^tirilmesi ve yasaklığı"... kaldırılan 
yerlerle .5227 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin 4 ncü bendinde zikredilen 
idareten boşaltılmış bölgelerde köyler 
teşkili ve halkının yerleştirilmesi hak
kında Kanun < .185,408,518:519 
—Türkiye Cumhuriyeti Devlet Mete
oroloji İşleri Umum Müdürlüğü Teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki Kanu
nun. 15 nci maddesinin , değiştirilme
sine dair Kanun 227,347:348,443,731 
— 5210 sayılı Kanunun birinci mad- . 
desinin değiştirilmesi ve 5, 6 ve 7 nci 
maddelerinin kaldırılması hakkında 
Kanun 348,443:444,731:732 
— Vatani hizmet tertibinden bir malû
le aylık bağlanmasına dair Kanun 25Ö,4"4: 

477,733 , 
— Eesmî daire ve müesseselerin si-. 
yasi partilere bedelsiz mal devredemi-
yecekleririe ve bu daire ve müesse
selerle münfesih derneklere ait olup 
siyasi partilere terkedilmiş olan gay
rimenkul mallarla bu partiler tara
fından genel menfaatler için yaptı- ' 
rılmış olan binaların sahiplerine ye 
Hazineye iadesine dair Kanun 301,517, 

575=631,635:689,693:727,732,735,74i =744 
— .1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
A / l ve A/2 işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 517,727: 
,: ; .v . : / .730,734,737,738,745:748 
-—Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşki
lâtı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 3821 " sayılı 
Kanuna ek Kânun 301,442:443,720: 731, 

734,737,738,749:752 



Sayfa' No. 
5833 — Hariçten satmalınan. buharlı ve 

motorlu gemilerle memlekette yapı
lan mümasilleri için getirilecek eşya-""' 
nın gümrük resminlen istisnası hak
kındaki 3339 sayılı Kanunim'^ yü
rürlük süresinin uzatılmasına' dair 

. Kanun 347,444,732,734,737,738,753:756 
5834 — Teşkilâtlanma ve Kolektif müza

kere hakkı prensiplerinin uygulan
masına mütaallik 98 numaralı' Mil
letlerarası Çalışma sözleşmesinin.. 
onanması hakkında Kanun 347,444,732: 

733,734,737,738,740,757:760 
5835 — Ücretli îş bulma büroları hak

kındaki 96 numaralı Milletlerarası 
Çalışma sözleşmesi (1949 tadili) nin 
onanması hakkında Kanun 348,445,733, 

734,737,738,740,761:764 
5836 — Demiryolu ile eşya nakliyatına 

mütaallik 1933 tarihli Milletlerarası 
Mukaveleye ek olarak Berne'de akde
dilen Mukavelenin onanması hakkın
da Kanun 453,533:534,734,737,738,765:768 

5837 — işçilere hafta tatili ve genel tatil" 
günlerinde ücret ödenmesi hakkında 
Kamın 300,634,734:738,772:791,793, 

"-. 794,837:840 
5838— Subay ve Askerî memurların ma

aşları hakkındaki Kanunun" birinci 

No. . . . . . . Sayfa 
ye ikinci maddelerinin değiştirilmesi-

_ ' n e dair Kanun 770,899,899:900 
5839 — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve" teadülüne • dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) - sayılı cet
velin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına dair 
Kanun 227,770,899,900:901 

5840 — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü ile Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağ
lanmasına dair Kanun 573,770,899, 

-V"r " 901:903 
5841 *— ödünç Para Verme işleri Kanu

nunun bâzı maddelerini değiştiren 
3399 sayılı Kanunun. 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna iki 
madde ilâvesi ve 2279 sayılı • Kanu
nun 17 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun . 770,899,903:910 

5842 — Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu 227,574,791,792:794, 

795:835,843:898,905,910,922:925 
5843 — Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü ihtiyaçları -için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4860 sayılı Kanunun birinci 
maddesini değiştiren 5076 sayılı Ka
nuna ek Kanun 770,899,901,905,910, 

926:929 

KARARLAR 
1736 — Gelir Vergisi Kanununun 91 nci, 

maddesinin (B) fıkrası ile bu kanu
na bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cetveller 
sonunda mevcut hükümlerin yorum
lanmasına ihtiyaç göstermiyecek şe
kilde vazıh bulunduğu hakkında 19,93 

1737 — Hasankale'hin Sıçankale Köyünde 
kayıtlı Karaeaoğlu Hacı Şen'in ölüm-
cezasma çarptırılması-hakkında 83,171, 

195:197 
1738 -— Cumhuriyet Altm Sikkeleriyle 

Cumhuriyet ziynet altınları hakkın
da ... ,• • 228,472:473,491 

1739 — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki Kanunun birinci ve yedinermad-. 

delerinin yorumlanmasına mahal ol
madığına dair 301,487,492,519:520 

1740 — Manisa'nın Mimar Sinan Mahallesi 
Yeşiltepe caddesinde 13 numarada 
•ikamet'.'eden Hakkı Çeviksoy'un imar 
ve ihya ettiği tarla hakkındaki Dilek
çe Komisyonu1 kararının kaldırılma
sına dair 347,521 

1741 — Tabip Albay Nccmi Şar'm Albay
lık nasbinin düzeltilmesi hakkındaki 
Dilekçe Komisyonu kararının kaldı
rılmasına dair . 347,521 

1742 —Adana 'nm Icadiye Mahallesi 122 
nci sokağının 55 numarasında ikamet 

" eden ibrahim Akçora'nm iskânına 



No. * Sayfa 
tahsis edilen araziden artakalan ki- " ' 
sim hakkındaki Dilekçe Kbntîsyonü 
kararının kaldırılmasına dıaîr ""'"453;524:527 

Nol Sayfa 
İ74,3 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

çalışmalarına I Kasım' 1951 gününe 
kadar ata'Verilmesi lıak'kında '" 910 

ÖNERGELER 

517 

454 

349. 

Afyon Karahisar [Bekir OynaganU]' ,; 
1. — 1 Numaralı Geçici" TJ&^^ 

yonnnuıi 20'? VIİ : ;. 1951 tarihli Hâ l taM 
Karar" cetvelindeki 986 sayılı kararın i£a^ 
mutayda görüşülmesine' d a ^ 

Ankjara"',/öi^TO':'^a^''îW^W",vle''''d6W 
arkaâdşi] •> . - . . • - . . . • ! . • • • . — ?....•> , ; v .-,••.• ••,.•...:••... 

'2.'—- Denizbank Türk Anonim Ortaklığı 
- . Kanunu tasarismın, Karma Komlsy^M^et*" 
'kiki h a k f o r i d a ( 4 / 1 8 1 ^ ^ •;,-r;" « - - ' ^ 

Balıkesir [Vacid Â'senal 
3. — YöİV'ergiâinin'hakiki ihtiyaca.ce

vap verecek şekilde yeni''esaslara'--göre^Ü-' 
lah ye' tadilinin düşünülüp' ' düşünülmedi-* 
ğine'.'ve bu verginin • kald'ml'nifâi;'-Kâliii^'ilt 

Bütçede hasıl, olacak* açığın neJCüretle"ka-"' 
patılacağm'a "dair"olan sözlü ? soru' ÖnergĞ^ 
siniri geri yerilmesine"' dâir ('4/174) 

Burdur [Melimet ÖzKey] 
4. — Devlet ve'belediye hastaneleri,b.a,ş- . 

hekimleriyle servis şeflerine tazminat ve-' 
rilmesi hakkındaki'., kanun " teklifinin ,g;erı 
verilmesine dair' (4/İ69)"" '"•"""" '""liiA;*''--"""" 

5/'— Ormanlar içindeki işletme binala
rının Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlı
ğına devri, hakkındaki kanun teklifinin ge
ri verilmesine dair (4/175) 

Elâzığ [Şevki Yazman] 
6. — Elâzığ Hâlkevmin ve bu arada' 

bütün halkevlerinin hukuki durumu hak
kında Hükümetin'""ne 'düşündüğüne" v e İ m 
durumun İslahı; bakmımdâ:n';he.''gibir^fedbir-' 
ler alınacağına dair oİan söilu'sora 'önerge
sinin geri verilmesi haMırida'^^/ÎS^)^^^^y 

Erzurum [Bahadır 'ÎJutger''v'v:'<P*3] arka
daki ' '" " • ' • ' • v ' - - - " - > ' 

7. — Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesinin 4 ncü ''fıkrasının yol-üMam *-
ması hakkında' (4/167) ^ — - ' — ' - ^ § £ 1 2 4 

Erzurum [Emrullah. N-utkuJ -
8. -~ Arıcılık' Kânunu' ;;:leklifinin geri" •" -; 

verilmesi:hakfeırida:'(4/182)'* .'' - ^ ^ h ^ ^ ^ . 
9. —•• 5434" sayıli'-Türkiye Cumhuriyeti 

229 

349v 

771 

100 
hakkın

daki kıSımn ^eMîiniiP geri verilmesine 
ûsdr\ ^/İBZp '• •- ^--' 574 

İD. — Hafine, hususi muhasebe ve be- " 
tediyelerden'halkevleri namına alınarak 
Cuni^iınyet' Halk" Partisi hesabına geçiri-
le^-frâraîarm" geri 'alınması hakkındaki 
kanı4n;:;teklif^nin; geri .yerilmesine dair 
( 4 / l ? 8 ^ r / *:":'::•"• ' • 409 

E^urum, [F#hmi, Qo hinoğlu],, 
;.: İ t , ::-^•"Ulusal;^axrani,;yj Genel.Tatiller 

ha^n4aki;j;.2739;vşayîh Kanunun 2 nci 
mad4eşinin D ,ve E.fıkralarının değiştiiiU 
mesi! hakkımdaki kanun, teklifinin geri 
verilmesine .ĵ -air/, .önergesit (.4/180)./ 

îstanjbu^ [Fu^ .HjılfmtyemirelU] 
" ı%^Tw^y^,WyAlc^':Miy.^ iVreciisinin. 

çalışnjıalar^na. 1 .Kasım 1.951 gününe kadar-
ara vmlmesj;hakkınçiav(4/İ88), 

îzıbir [Cihad Babanve dört arkadan] 
13.1.T— Türk vatandaşlığından ıskat edi-

lenlerç vatandaşlık^ haklarının iadesi hak-
kında0J'k^ımn* teklifinin'geri verilmesine 
dair (14/170) • • . - " • ' ' " ' . 349 

îzıbir [Mehmet Aldemir ve 13 arka-

518 

919 

14.,— Tütün ekicileri ve ortaklıkları 
ve birlikleri hakkındaki İtamın tasarısının , 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
(4/179)^;;;; 348:349 

Kayseri [îsmail Berkok ve 2 arkadaşı! 
-. 15., |—- Ha5ra' şinifı mensuplarına verile

cek zaıjnlar ve''tazminler, hakkındaki 3485 
sayılı Ipanunûn 10^ 12 ye 1^. ncü maddele- . 
rinin degiş'tirüme'sine dair olan 4334 sa-
yılı Kanuna hır geçici madde 'eklenmesi 
hakKiıîlaki kanun teklifinin geri verilme-
sine d a j r ^ î r O ) ^ , ' 

Koo,$^fMe%meİYümaal 
subay ve yedek askerî 

memıirlarHâkkıhâ^ Kanunun 
3923 sajyiJF1 Kanunla''' değiştiril en 3' ncü 

229 



Sayfa 
maddece-bir fıkra^eklgnmesine &&?$-S>l8tfy1ti<,.: 
kanun, teklif inin ^ün^gıue,. 

Konya [Abdürrahman Fahri 4-ğ^^J^]^ > 

Kanunun birinci., ye İkinci,,:; ma4(|^er||}in5M... 
degişt^jlmesing; ye,. b u J f a ^ ı ^ a ^ ^ â ^ ^ ^ j ^ v 

maddeler .eklenmesine dair olan öpSJkfias . 
yılı Kanıma ek kanun teklifinin geri ve
ril meşine dair ,(4/177)., r ; • . . - . ' • • . . 350 

18.. — n K n u m a ^ a J l k ^ ^ 
misyonunun 13 . VİZy&Ö&l ^Eİhli,Jî$£$a^ 
Kamr.Ç^y$ij ı$e^§4^ MI 
mııtayda, gonişüj;^e^n§,Jair^,^/İ^^K §M 

Tokad [Mustafa özdemifh , c 
19 ,— T numaı^ı,, gemici ^ i J e k ^ K o - .'.„ 

misyonunu^ 20 . VIL . İg^^ l^ r^ I i^a f t e l ık^^ 
Karaı Cetyeli^dekj lO^&^^ı l j jkşMr^ .^ i^ . , . 
mu tayda. fförüş^İn^ç^ejdair^X|/^^^' 24§,4Jg^ 

" ' """ .'."• ' : • ' ' ""• ..52:7^29 
Tok^.lŞitk^Afa^ç],/ ; • - • • • 

. 20 -^- TekeJr, Gîenel ^ l i i y p ü , i H « f t ^ : 
işlerinin. Baym,dırhk Bakanlığına devri' hak^Sj^ 
kındaki.kanun 1;eklifinj^ nı 

sına. dair (4/171) • '..'"' 22&$3JS 

Zojıg$£a]$:,ı.J:Afidii$fahrnan Boyacıgü-
ler]' '"' V '" " •""'.' >. 

21. —- Memjırin, M^ ,, 
ki Kaııunun., ^ü^Eİ j j k i e^ . 
dair olan, kanun., v ,tek]i£injn ,jgeri,je^ij^ı^^^ 
hakkında (4/168^ tV , ' .* 1-7% 

Çaı\akk^jlc., eski;. ̂ Uetyşkil^.,:1 [AJ^.Bj^^ 
Kirseveç]..-.-.. 

1. — Dilxîk^e.JKpmi^o.nujn^u22 . i - ^ ^ * , 
1943 „taı;ihli .Haftalıkj..; K a r ^ j j C ^ e j i n ^ ^ 

1573 ^pU^a^M'Wl.Kanıutaydu görüşülme-
Şİ$U&$£r önergesi y.e .Dilekçe Jvomisyonu ra
poru ,(4^3J- r : ' 453,521:524 
. Ki\^§^yi^]MJwi Apaydın JV e Kâmil.Gün

deş] t ; 
2. ••-*- Dilekçe Komisyonunun 23 . I I I . 

.1950 tsajjihliı; (Haftalık Karar Cetvelindeki 
3020 şayjİK.Kaa'arm..Kamutayda .görüşülme
sine dair44/19)r ; 573 

Kı^üL^L:W^lety'elnli:]îsmailBü§tü 
Aksal] 

, 3.-—Dilekçe Komisyonun.un. 9 . V . 1949 
tarihi i - ,Haf tal jk; Karar . '•' Cetvelindeki 2124 
sayılı Kararan, .Kamutayda.- görüşülmesine 
dair; (4/20) ' 347,521 

4. r— Dilekçe Komisyonunun 16.11., 
1950. tarihli-. Haftalık:.} Karar: Cetvelindeki ' 
2927 sayah Kararın Kamutayda görüşülme
sine d a t o 4/25} > 573 

5. -rrr. Dilekçe,. Komisyonunun 16 . I I . 
1950 tarihlii Haftalık Karar Cetvelindeki 
2931 saydı-Kararm. Kamutayda görüşülme
sine dair. (4/24) ;: ' 453,524:527,740 

M&T&m>]Aziz;Usas] 
: d;t-i- I numaralı. Geçici Dilekçe Komis-

ypmıuun.4 ., Y i t 1951»tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki ,697,sayılı Kararın Kamutayda 
görüşülmesine,, dair (4/152) 185,235:236 

San^m.es^JVf illetvekili.: [Hüsnü Çakır] 
7. -r- Dilekçe'.Komisyonunun. 6 .1.1950. 

tarihli^Haitalık Karar Cetvelindeki 2696 
sayılı Kararın..Kamutayda görüşülmesine 
dair (4/34) ^ 347,521' 

YozgaÂ>*.[N,iyazi.tfnal Alçılı],. 
S. -—. Af-Kanua-uimn,.7 nci maddesinin 

yorumlaoîmasıf.lıakkında^(.4/166) . 301,487,519: 
1 ' 520-

RAPORLAR 
ADALET -. K O î ^ ^ ^ ^ r r ^ M I ^ M İ i ^ 

1. — Amasya .^îA^y^kjli ^em^^Şre t t ,,; 
ve A n k a ^ M j l l e ^ . 
nin, gayrjme^lgjle. J ^ 
Kanun tek l i f i ; . İ^^ j^^ ' .^^İ | . ' «* M ^ 5 - ; 3 7 6 ^ 

"'".:' ''''^"^^^^mM&â0 
2. —. .Atatürk, : ^ h i g % J ^ n e ^ ^ ı ^ r ^ ^ ; 

hakkındaki kanun,.t;asa^ışp^(^^^|^|6J^ ^ 1 2 3 ^ 
.' '". 251:265;266T278?278:290,29£29^,303 ;3oT 

3..—-.'Bâz^A^uç-iVe Cezaların Affı hak-
kın4akj;>5..677; sayılı Kanunun 6'ncı mad
desine hir.Afıbra.i eklenmesine dair. kanun 
tasarısı ih.akkmda.41/205) 185,236:237,374 
.-' 4. -—• Devlet gemilerinin- muaflığına dair 
bâzı kaidelerjjı>birleştirilmesi için imzalan
mış olâ4^»lillietler.arası .anlaşmaya ek ola
rak imzalajınıivŞr Eroto-kole. katılmamız hak
kındaki ^niın^ta'salnsına. dair (1/71) ' 517 
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özbey'in, Türk Ceza Kanununun 515, 567 
ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hak-
kııi.daki kanun teklf ilerine dair (1/103, 
2/87, 219, 235) 453 

13. —- Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal 
Alçılı'nm, Af Kanununun 7 nci maddesi
nin yorumlanması hakkındaki önergesine 
dair (4/166) 301,487,492,519:520 

5. — Fikir ye Sanat Eserleri hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/74) '" '842:843 

6. — Gemi sahiplerinin sorumlulukları::. 
nm tahdidi ve konişmentoyaı. mütaallik bâzı 
kaidelerin tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 
1924 tarihli ve deniz ticaret vasıtalarının 
rehni ve imtiyazı ve Devlet gemilerinin 
muafiyetleriyle ilgili bâzı kaidelerin tevhidi 
hakkındaki 1926 tarihli Milletlerarası. 4 

.sözleşmeye katılmamız hakkındaki > kanun 
tasarısına dair (Mütalâa olarak)' (1/36) 517 

7. — Hasankale'nin Sıçanlı Köyünde 
kayıtlı Karaea-oğlu Hacı Şen'iaı, ölüm ce- . 
zasma çarptırılması hakkındaki Başbakan
lık tezkeresine dair (3/204) 1711.95:197 

8. — Manisa Milletvekili Refik Şevket 
înce ve 7 arkadaşının, resmî daire ve mü
esseselerin siyasi partilere bedelsiz mal 
devir edemiyeceklerine ve bu daire ve mü
esseselerle münfesih derneklere ait olup • 
siyasi partilere terkedilmiş olan ıgayri-
menkul mallarla bu partiler tarafından 
genel menfaatler için yaptırılmış olan bi
naların sahiplerine ve Hazineye iadesine 
dair kanun teklifi hakkında, (2/284) 517,575: 

604,604:619,620:631,635:652, 
653:689,1693:727,732,735,741:744 

9. — ödünç Para Verme İşleri Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/191) 770, 

819,903:910 
10. — Samsun Milletvekili Hasan Feh

mi Ustatğlu ve 5 arkadaşının, Millî Ko
runma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun tekli- . 
fine dair (2/223) " ,:. 517 

11. — Tapu ve Kadastro Genel/Mü
dürlüğü ile Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/244) 770, 

" 899,901:903 
12. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında i anun 
tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Şevket 
Mocan ve 53 arkadaşının Türk Ceza Ka
nununun 141 nci maddesinin ve Çorum 
Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu ve 2 ar
kadaşı ile Burdur Milletvekili Mehmet 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali^ 
İhsan Sâbis 'in, Türk Ceza Kanununun 161 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/229) . 7:17 

2. — îsmailoğlu 1310 doğumlu Ahmet 
Demircioğlu'nun hükümlü olduğu cezanın 
affı hakkında (5/35) 21 

3. — Konya Milletvekili Ümran Nazif 
Yiğiter'ih, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 398 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kânun teklifi hakkında (2/9) 17:19 

' ANAYASA KOMİSYONU RAPORLARI 
;1. — Altın meskukât ile ziynet altmla-

- rı hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/182) '228,472:473,49] 

2. — Atatürk aleyhine işlenen suçlar 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/167) 123, 

251:265,266:290,295,298 
3. — Manisa Milletvekili Refik Şevket 

tnce ve 7 arkadaşının, resmî daire ve mü
esseselerin siyasi partilere bedelsiz mal de
vir edemiyeceklerine ve bu daire ve mü
esseselerle münfesih derneklere ait olup si
yasi partilere terkedilmiş olan gayrimen
kul mallarla bu partiler tarafından »genel 
menfaatler için j^aptırılmış olan binaların 
sahiplerine ve Hazineye iadesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/284) 517,575:604 

604:619,620:631,635:652,653 : 
689,693 :727,732,735,741:744 

4. — Sümerbank Genel Müdürlüğü 
Müfettişlerinden Hüseyin Kâmi Ezgû hak
kında mahkemeden sâdır olup kesinleş
miş bulunan karardan sonra itihaz olu
nan Dilekçe Komisyonu kararı gereğince 
bir-muamele ifa edilmemesi hususunda bu 
hâdiseye has ve münhasır olmak üzere, 
yeniden bir karar ittihazı hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/162) 301, 

. 477:486 



Sayfa 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU'. RAPORLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet,Meclisi 
Binası ve eklenti binaları ile tesislerinin ', 
yapımı yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına 
devri hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek .ka
nun tasarısına; dair (1/217-)-.. 770 

1'; — Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti 
haiz olan eserlerin korunma, bakım ve res
torasyon işlerinde uygulanacak prensipleri , 
kararlaştırmak üzere, bir Danışma, Kurulu 
kurulması hakkındaki kanun tasarısına 
dair. (1/14) 19,21,30,37:38,54:57 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

A / l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun, tasarılariyle ~ / 
İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçesinde de- : 

ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri 
hakkında (1/215, 230, 2/242, 277, 281, 285) 517, 

' 727:730,734,737,738,745:748 
2.'— Devlet Havayolları G-enel Müdür

lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında 4860 sa
yılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 
5076 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına 
dair (1/211) 770,889,901,905,910,926:929 

3. — Devlet. Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/225) 770,899,900:901 

4. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Erzurum milletvekilleri . 
Enver Karan ve Fehmi Çobanoğlu'nun, • 
Gelir Vergisi Kanununa bir madde ve 24 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair -,. 
kanun teklifleri hakkında (1/206, 2/188, '< 
189) 83,125 ,.-126,188:189,236,363:374,375,378, 

- 382,391,400:403 
5. — Gümüşane, Milletvekili Cevdet 

Baybura ve iki arkadaşı ile Niğde Millet
vekili Halil Nuri Yurdakul'un, Subay ve 
Askerî Memurların maaşlarına dair olan 
4989 sayılı Kanunun birinci maddesiyle. 

4600 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici mad
deler .eklenmesine dair olan 5609 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ^ 
eklenmesi hakkındaki kanun tekliflerine 
dair (2/210, 2/212) 770,899:900 
-..- 6. — Hariçten satınalınan buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için" getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnası hakkındaki Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (l / l64) 347,444,732,734, . 

737,738,753:756 
7. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 

4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair " kanun . 
tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı 
Yırcalı'mn, Hayvanlar Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi 
ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman 
ve Çoruh . Milletvekili Mecit Bumin'in, 
Hayvanlar Vergisi Kanununun yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun tek
liflerine dair (1/117, 2/103, 2/143) 250,324: 

- 342,351:362,374,382,392:395 
8. — İller İdaresi Kanununun 6 ncı 

maddesinin 2 nci fıkrasının yorumlanma
sına dahr Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
hakkında (3/111) 843 

9. — İşçilere hafta tatili ve genel ta
til günlerinde ücret verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/232) 634,734:735,735: 

738,772:791,793,794,837:840 
- 10. — İzmir Milletvekilleri Avni Baş

man ve. Muhittin Erener'in, Gümrük Mu
hafaza Komutanlığı eski tayfalarından 
Alioğlu Hüseyin Toycanlar'a aylık bağ
lanması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/221) . . 250,474:477,733 

11. — Manisa Milletvekili Refik Şevket 
İnce ve 7 arkadaşının, resmî daire ve mü
esseselerin siyasi partilere bedelsiz mal de
vir edemiyeceklerine ve bu daire ve müesse
selerle'münfesih derneklere ait olup siyasi 
partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mal
larla bu partiler tarafından .genel menfaat-. 
ler için yaptırılmış olan binaların sahiple-
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rine ve Hazineye iadefeinö'dai^Jtihnîf tfekliîi 
hakkında (2/284) ~ 517,575&04;60İM9$İ)#İr. 

635:652,'653',Ö89;693 :7V??m^fâf&4fcl-
12. — Ödünç Para Verme'Iğle1$3'İ£ahu--. 

nunml'bâzı-m'addelerihih*''de:ği^tm]nı^gıiMİkt- -
kındaki kamın tasarısına dâir (17191) '770:899:' 

"903İ9İO 
13. — Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi

nin Millî Eğitim7Baka'nliğmâ"'4evVı'nâMın-Vfvw 
daki kanun tasarısına dair (1/1Ö6) ;!25q^77"Ş7â, 

14. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
bğlu'nun, Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan- . 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık bağ- , 
.lanması hakkındaki 5269 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka-
nun teklifi hakkında (2/13) 83; 126,189,197,202, 

207r214^7;2S' 
15. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununun 56.11 sayılı- Kanunla ••"değiştiri
len 1 nci maddesinin (B) fıkrasının "değişti
rilmesine, Fen ve Sanat Umum Müdürlü
ğünün kaldırılmasına ve bu" kanuna' geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/187) ' 4.84:88 

16. — Tapu ve Kadastro Genel "Müdür
lüğü ile Toprak ve İskân İşleri 'Genel Mii£ 
dürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasına"' 
dair kanun tasarısı hakkında- (1/244) 770$99, 

!9t)lî9ö3 
17. — Türlriye Büyük'Millet M-eclisi bi

nası ve eklenti binaları ile" tesislerinin ya
pımı yetkisinin Bayındırlık 'Bîtkaıiİığınar 

devri hakkındaki 5011: sayılı Kamına' ekTka
nun tasarısına dair (T/217) 770 

18. — Türkiye Cılmhuriyeti'!H^küfmeti: 

ile Amerika Birleşik Devletleri Plükümeti 
adma hareket, eden Export - Import Baıik 
arasında akdedilen 36 milyoii•fdö3ârlifc- Kre
di Anlaşmasının onanmas'in'â:fdairv''kanu,W • 
tasarısı hakkında (2/121) 45^291533 

19. — Türkiye Cumhuriyeti ile"Aıneri-
ka Birleşik Devletleri arasında iin^ü'lâıYân' 
Ekonomik îş Birliği Anla^mıâ ı̂n '̂"cl;e:ği|l3-'" 
ren Protokolün o n a n m a k ^ 
sarısı hakkında- (İ/39)' ' 453^33' 

Sayfa 
"<!$&: .'— TtTeüh; ̂ 'müsTÜrMan alınacak 

^^SîM^^Haiâ^^ ': 24Wîayılı 
K a k İ f â # ^ f % (6) Jfikrll&ının^dğişti-
rilı|ııesmi3ML'>;̂ ,s"TD'ut k&ilinü "değiştiren bâzı 
hül^mferiri" 'nyururluHen s kaldinlma;sına 
filîf kanun tasarısı h'al&thtia ( İ / l İ l ) 250, 

378:382,469 =470,473,475,486: .487,501:504 
21. — 3803, 4274 ve, 4459 sayılı kanun

la rm köy-okulu;*" öğretmen evi, koy sağlık 
memurları've ebeleri evleri inşâ ettirilme-
siyle ilgili "maddelerinin 'değiştirilmesi ve 
5012 ve: 5082; -sâyılrkariühlârin kaldıhlriiası 
l îa l i jkM^ İ nci 
madesinin değiştirilmesine ve 5, 6 ve 7 nci 
maddelerinin kâ^ırıİmâsma~ dâir karnin ta-
sarisi 4le*Bû¥W'îMil1etvekilî Mehmet öz-

• . . . ' i V - . i f » < - ! . ? . . -ü t ' t ••'•• ••/ . w . . - . . . - - ı - - . , . . . . . . . . • , 

beyı'in^5210 sayılı Kân^Ühüri 1* nci madde-
'sinin tÖrft^râsl ile 5; 6 ve"7 riei'rnadde-
lerinirî*'î^rüfîulrtfen !l<a^dırilma'sı "hakkın
daki ftfe#fe1&î1fîe âaır '(İ/175',1 2/231) . , 348, 

443:444,731:732 
. : :$2; ~^aîâ1a^ l ' İ3«^' 'kfidüirİü'§ü : Teş-

. f f t ı ' f l l ^ a İ n ; ^ a ' n u ^ a değişiklik ya% ,' 
pılına^nâ^a^ir^âîrf 3^!f'Vdyı'h' Kanuna ek 
kaııtin^lâ^isriTâ6kın«(a; ('1/210). ,. 3Öİ,442: 

1' 4İ$f?30 İ73i;7341,737;738;7497752 
nr^^Me^^^'Ö^rBiiİ turtîârı 

ve j^fvlelî 'TŞtedaln;1 5375, 56ol sayılı 
kaS-ilnlârin rbâzı ^mââael^finin değiştirilme
sine! â^^^^-%^^'W^diy(1^02) "83. 

i24H25^i87 $m; :3B3;374,382,396':399 

1. -^'Ast^uBây'Kan'ü'nıı tasarısına. dair 
(1/193)" ^ ' 6:7 

v *2;" — "Dinî yayınlar döner sermayesi 
'haklhn^âlaltâliÜn'lâ^ ( İ / İ 84) 21: 

22,30;38;58,:6l 
3. ^ ' ^Hr^ fe^ i^ ; : KHHukûnun 91 nci ••• 

mâddelİnlh'v^)r;fiferası ile~bu' kanuna bağ
lı 2j §c"ve%iMmâ^alif cTtvellef ; sonunda 
])ieveüT'*Hükümîe"rin' yörümla^ımasi,'haklan-
dakî B ^ ^ â n l n r tezkerelini;dair; (3/169) İ9,"93 

îulc'^iMîlsi^îiakkmdaki 5254 sayılı Ka
nuna e!cTîaîrW '(î/Îİtf? 22:23;30, 

38,62:65 
5. '—"TİM' (^eTMullm%ğ1i Kuruluş 

ve 0 ö t e ^ e r f % l W d a l n ; 4036 saylirKa-
nuna 1 İ̂wl'm%1îdele<rînıh*f^^ değîştiriim'esme 
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dair olan 4896 sayılı Kanuna ba'^ll (l^lp 
sayıh cetvelde değişiklik yapüması hakk]^-;İ!! 
dairi kanun tasarısına, dair ' (1/180) 23 

6. — Zonguldak Milletvekili Fehmi 
Açıksöz'ün, Maaş Kanununa ek 4379 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine1 ve bu kanuna bâzı geçici 
maldeler eklenmesine dair olan 5585 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi ile geçici 3, 4, 5, 
6, 7 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Sivas Millet
vekili İllim Dizdar'm, aynı kanunun ge
çici 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/23, 2/70, 
2/73) 19,93:104 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — İstanbul Milletvekili İhsan Al-

tınel ve Ağrı Milletvekili Celâl Yardım- .. 
emin, İş Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5518 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifine dair 
(2/75) 250,376:377 

2. — İşçilere hafta tatlili ve genel tatil 
günlerinde ücret verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/232) 634,734:735, 

735:738,772:791,793,794,837:840 
3. — «Teşkilâtlanma ve Genel Müzake

re Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına 
mütaallik 98 numarala Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesi» nin onanması hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/183) 347, 

444,732:733,734,737,738,740,757:760 
4. — «Ücretli İş bulma Büroları hak

kındaki 96 numaralı Sözleşme (1949 ta
dili);» nin onanmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/201) 348,445,733, 

734,737,738,740,761:764 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Almanya ile harb haline nihayet 

verilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/218) 83,154.162,194:195 

2. — Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtına dâhil memleketler arasındaki mü
badeleleri serbestleştirmek amaciyle mez
kûr Teşkilâta dâhil memleketler arasında 
imzalanan (Avupa Tediye Birliği Anlaş
ması) na katılmamız hakkındaki 'kanun 

'tasarı»ma dair (1/72) 4, 89:93,177 181,249,: 
!-! V 382:385,470:471,473,475,487,505 

3. — Demiryolu ile eşya nakliyatına 
mütaallik Milletlerarası Mukaveleye ek 
olarak Berne'de akdedilen Mukavelenin 
onanması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/178) 453,533:534,734,737,738,765 

. 4: — Gemi sahiplerinin sorumlulukla
rının tahdidi ve konişmentoya mütaallik 
bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 25 
Ağustos 1924 tarihli ve deniz ticaret vası
talarının rehni ve imtiyazı ve Devlet gemi
lerinin muafiyetleriyle ilgili bâzı kaide
lerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihlî Mil
letlerarası 4 sözleşmeye katılmamız hak
kındaki kanun tasarısına dair • (Mütalâa 
olarak) (1/36) 

5.. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amelika Birleşik Devletleri Hükümeti 
adına hareket eden Export - împort Bank 
arasında akdedilen 36 milyon dolarlık kre
di Anlaşmasının onanmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/121) * 453,529 

6. — -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İran Şehinşahlık Hükümeti arasında 
kendi ülkeleri beyninde ve daha ötelerin
de ticari hava servisleri tesisi için Anlaş
ma ile ekinin onanması hakkındaki kanun 
tasarısma dair (1/233) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İsrail Devleti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkındaki kanun tasarına dair 
(1/207) 

8. — Zührevi hastalıklarla mücadele 
hususunda ticaret gemicilerine gösterilecek 
kolaylıklara mütaallik Brüksel Anlaşma
sına katılmamıza dair kanun tasarısı 
hakkında (1/124) 

Sayfa 
;250, 
:508 

:768 

517 

:533 

693 

693 

843 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında imzalanan Eko
nomik İşbirliği Anlaşmasını değiştiren 
Protokolün onanmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/39) 453,533 

2. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 
30 Haziran 1951 devresinde mübadele edi
lecek'mâllara ait A ve B listelerini muhtevi 



Sayfa 
Protokolün onanması hakkındaki tasarıya >:, :.^., 
dair (1/181) 23,32,38,66:69 

3. — Türkiye - Federal Almanya öde
me Anlaşmasının üçüncü maddesi ekinde.. 
rmısarrah cari tediyelere yeni bâzı ödeme
lerin ilâvesi hakkında teati olunan mek-;,,;;.. :l. 
tupların onanması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/182) 23:24,32,38,70:73 

4. — Türkiye ile îran arasında imza
lanan yolcu ve maltransit nakliyatını ko- .• 
laylaştırmayı ve çoğaltmayı güden anlaş
ma ve eklerinin onanması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/40) •.• 573:-57.4 

5. — Türkiye - Yugoslavya Ticaret 
Anlaşmasına ek listelerin yürürlük süresi-1 • • 
nin uzatılmasına dair mektupların onan- .,.;., 
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/192) 24;32,38,74:77 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Çanakkale eski Milletvekili Ali 

Rıza Kırsever'in, Dilekçe Komisyonunun 
22 . XI I . 1948 tarihK Haftalık Karar Cet- . 
velindeki 1573 sayılı Kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(4/13) -, 453,521:524 

2. — Kayseri Milletvekili Fikri Apay
dın ve Kâmil Gündeş'in Dilekçe Komis
yonunun 23 . I I I . 1950 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 3020 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (4/19) 573. 

3. — Kocaeli eski Milletvekili ismail 
Rüştü Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun , 
9. V . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2124 sayılı kararın Kamutayda...., 
görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(4/20) '347,521 

4. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail 
Rüştü Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 
16 . I I . 1950 tarihli Haftalık Cetvelindeki 
2927 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair «önergesi hakkında (4/25) 573 

ö. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail 
Rüştü Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 
16 . I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2931 sayılı Kararın. Kamutayda 

• görüşülmesine dair önergesi' hakkında . 
(2/24) 453,5<24:527,740 

Sayfa 
6.5-r- Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın 

1 Numaralı G-eçici Dilekçe Komisyonunun 
4 .VI .1951 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 697 sayılı kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi hakkında 
(4/152) 185,235:236 

7. —.32 vatandaşın öldürülmesi dola-
yısiyle eski İçişleri ve Millî Savunma Ba
kanları hakkında Meclis soruşturması açı
lıp açılmamasına dair (5/38) 27:529,693 

8. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü 
Çakır'm,, Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 . 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2696 sayıli; kararın Kamutayda görüşül
mesine: dair önergesi hakkında (4/34) 347,521 

9. — Tokad Milletvekili Mustafa Öz-
demir'in, I Numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 20 . VI I . 1951 tarihli Haftalık 
Karar, Cetvelindeki 1008 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
hakkında (4/172) 453,527:529 
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU 

RAPORLARI 
1. — Hariçten satınalman buharlı ve 

motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnası hakkındaki Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/164) 347,444,732, 

734,737,738,753:756 
2. — Türkiye ile İran arasında imzala

nan yolcu ve mal transit nakliyatını kolay
laştırmayı ve çoğaltmayı güden anlaşma ve 
eklerinin onanması hakkmda kanun tasa<-
rısı haklnnda (Mütalâa olarak) (1/40) 573:574 

3. — Tütün ve müskirattan alınacak 
Müd&faa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı 
Kanunun (B) ve (C) fıkralarının değişti
rilmesine ve bu kanunu değiştiren bâzı 
hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/111) 250, 

.378:382,469 =470,473,475,486:487,50i :504 

1. -T- Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanu
nun bâzı madelerinin değiştirilmesine dair 
olan 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına dair. (1/180) 23 



Sayfa 
ÎÇlŞLERÎ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Amasya Milletvekili Kemal Bren ve 

Ankara Milletveldli Salâhattin Benli'nin, ' 
gayrimenkule tecavüzün define dair ka- • 
nun teklifi hakkıiıda! (2/191) 301,375 =376,409: 

'425,634,794,911:918 
2. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi- • 

öz'ün, Difteri ağısının mecburi olarak tat
bik edilmesine dair kamun teklifi hakkında 
(2/46) 693 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının. 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 'Emniyet • 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/225) . -770,900:901 

4. — Erzurum Milletveldli Emrullâh,; 

Nutku ile izmir Milletvekili Necdet İnce- • ^ 
kara'nın, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
hakkındaki Kanunun ikinci maddesinin, de
ğiştirilmesine ve aynı maddeye bir fıkra. 
eklenmesine dair kanun teklifleri hak
kında (2/207, 208) • 185,233:235 

5. — Gölcük tice merkezinin Değirmen-
dere'den Gölcük Kasabasına kaldırılması- . 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/220) 347, 

i 520:521 
6. — iller idaresi Kanununun : 6 nci 

maddesinin 2 nci fkrasmın yorumlanma
sına dair Sayıştay Başkanlığı .tezkeresi 
hakkında (3/111) * 843 

7. — Manisa Milletvekili Refik Şevket! .:r? .ı 
ince ve 7 arkadaşının, resmî daire ve mü
esseselerin siyasi partilere bedelsiz mal-
devir edemiyeceklerine ve bu daire ve mü
esseselerle münfesih derneklere ait olup .̂  . 
siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimen
kul mallarla bu partiler tarafından genel 
menfaatler için yaptırılmış olan binaların 
sahiplerine ve Hazineye iadesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/284) 517,575:604,604:" 

619,620 :631,635:652,653:689,693 :727,732, 
735,741:744': 

8. — Samsun Milletvekili Hasan Feh- >, 
mi Ustaoğlu ve 5 arkadaşının, Millî'Ko- i: 
runma Kanununun 5020 sayılı" Kanunla .... 
değiştirilen 30 ncu maddesinin ' yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi->•.• -.(•"•"' 
ne dair (2/223) • • ' ;t,517 . 

Sayfa 
9. ,-*f-r Türkiye Cumhuriyeti Devlet Me

teoroloji işleri Umum Müdürlüğü Teşkilât 
've •• Vazifeleri hakkındaki 3127 sayılı Ka
nunun. 15 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/228) 347:348, 

443,731 
10. *— Uluborlu ilçesi merkezinin Se

nirkent Kasabasına ve Senirkent Bucağı 
merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldı
rılmasına, ilee adının Senirkent, Bucak 
adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/229) 301,386: 

388,438:442. 
•İl..—. 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanun

ların köy okulu, öğretmen evi, köy sağ
lık memurları ve ebeleri evleri inşa ettiril-
mesiyle ilgili maddelerinin değiştirilmesi 
ve 5012 ve 5082 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkındaki 5210 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve 5, 6 
ve 7 nci maddelerinin-kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in, 5210 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin (B) fıkrası ile 5, .6 ve 7 
nci maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifine dair (1/175, 
2/231)" 348,443:444,731:732 

1.'— Vakfa ait tarihî ve. mimari kıyme
ti haitf 'olan eserlerin korunma, bakım ve 
restorasyon işlerinde uygulanacak pren
sipleri kararlaştırmak üzere bir Danışma 
Kurulu kurulması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/14) " 19,21,30,37:38,54:57 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
"1. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 

•maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısi ile Erzurum milletvekilleri 
Enver.'Karan ve Fehmi Çobanoğlu'nvm, 
Gelir,Vergisi Kanununa bir madde ve 24 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifleri hakkında (1/206, 2/188, 
189) . . 83;125:126,188:189,236,363:374,375,378, 

. ; . . ' • • • 382,391,400:403 
. : 2 . - — Hariçten satmalman buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden: istisnası hakkındaki Kanunun 
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Sayfa 

yürürlük süresinin uzatılması: la dair ka
nım tasarısı hakkında (1/164) 347,444,732,734, 

737,738,753:756 
3. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 

4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci mad
desinin değiştirilmesine dair k urun tasarısı 
•ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırealı'mn '-. 
Hayvanlar Vergisi Kanunumu, bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve ayni hanıma geçici 
bir madde eklenmesi ..ve Erzurım Milletve
kili Sabri Erduman ve Çoruh Milletvekili 
Mecit Bumin'in,' Hayvanlar Vergisi Kanu
nunun yürürlükten kaldırılma 3i hakkinda- ̂  
ki kanun tekliflerine dair (1/117, 2/103, ,. 
2/143) 250,324:342,351:362,374,382,392:395 

4. —izmir Milletvekilleri Avni Başman 
ve Muhittin Erener'in, Gümrük Muhafaza 
Komutanlığı eski tayfalarından Alioğlu Hü
seyin Toycanlar'a aylık bağlan naşı hakkın- ' 
daki kanun teklifine dair "(2/Î21) 250,474:477, 

733 
5. — Manisa Milletvekilli Refik Şev

ket înce ve 7 arkadaşının, resnî daire, ve 
müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal 
devir edemiyeceklerine ve bu c aire ve mü
esseselerle münfesih derneklere ait olup 
siyasi partilere terkedilmiş olaı gayrimen
kul mallarla bu partiler tara:indan ge
nel menfaatler için yaptırılmış ,olan bina
ların sahiplerine ve Hazineye : adesine da
ir kanun teklifi hakkında (2/S 84) 517,575: 

604,604:619,620:63] ,635:652,653:689, 
693:727,732,735,741:744 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştiı ilmesi hak-
kıdaki kamın tasarısına dair (1/191). 770, 

899,903,910 
7. — Seyhan Milletvekili'Si aan Tekeli-

oğlu'nun, Sivas Kongresince seçilen Tem
sil Heyeti üyeleriyle Türkiye "Büyük Mil
let Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibirden aylık 
bağlanması hakkındaki 5269 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştiri 'meşine da-. 
îr kanun teklifi hakkında (2/13) — 83,126, 

189,197,20:5,207,214:217;391 
8. — Türkiye-ile Iran arasında imzala

nan yolcu ve mal transit nafciyatinı ko-

Sayf» 
lâylfî'ştırmayı ve çoğanlmayı güden Anlaş
ma ye eklerinin onanması hakkındaki ka-

İâsarısına dair (Mütalâa ** olarak) nun 
U/40) 573:574 

1J. —- Dinî yayınlar döner sermayesi 
hakkındaki-kanun tasarısına dair (1/184) 21: 

I • 22,30,38,58:61 
2. — Zonguldak Milletvekili Fehmi 

AçıksöVün, Maaş Kanununa •ek 4379 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci) maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna'bâzı geçici 
maddeler eklenmesine dair olan 5585 sa-

Kanunun 1 nci maddesi ile geçici 3, 
6, 7 ve 8. nci maddelerinin değiştiril-
hakkında kanun teklifleri ve Sivas 

yılı 
4 ,5 , 
mesl 
Milletvekili İlhan Dizdar'm, aynı kanu
nun geçici 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki' kanun teklifine dair 
2/70 2/73) 

(2/23, 
19,93:104 

İlECLlS HESAPLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU RAPORU 

1. — Büyük Millet Meclisi ve bağlanık-
ları fle Milli Saraylar, Kasırlar ve köşkler-
deki eşya hakkında (5/37) 517 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU RAPORLART 
' 1\ — Fikir ve Sanat Eserleri hakkında

ki ka^nun tasarısına dair (1/74) 842 
2. — Sağır,, Dilsiz ve Körler Müessese

sinin Millî Eğitim Bakanlığına devri hak
kındaki kanun tasarısma dair (1/186) 250,377: 

378,468:469,473,475,486,497:500 
3.) ~ 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunla

rın kpy okulu, öğretmen evi, köy sağlık me
murini rı ve ebeleri evleri inşa etıirilmesiyle 
ilgili maddelerinin; değiştirilmesi ve 5012 ve 
5082 sayılı kanunların kaldırılması hakkın
daki 5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve 5,, 6 ve 7 nci maddeleri
nin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 5210 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fık
rası; i! e 5, 6 ve 7 nci maddelerinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
ne dair (1/175, 2/231) 348,443:444,731:732 

4. — Yükseköğretim öğrenci Yurtları 
ve Aşevleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı ka
nunların bâzı madçleîerinin değiştirilmesine 
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dair kanun tasarısı hakkında, (1/202) 83,124:125 
187,188,236,362:363,374,382,396:399, 

1. — Dinî yayınlar döner sermayesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (mütalâa 
olarak) (1/184) 21:22,30,38,58:61 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Bâzı Suç ve Cezaların Affı hak

kındaki 5677 sayılı Kanunun 6 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/205) 185,236:237,374 

2. — Gümüşane Milletvekili Cevdet 
Baybura ve iki arkadaşı ile Niğde Millet
vekili Halil Nuri Yurdakul'un, Subay ve 
Askerî Memurların maaşlarına dair olan 
4989 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 
4600 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici mad
deler eklenmesine .dair olan 5609 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tekliflerine 
dair (2/210, 2/212) 770,899:900 

3. — Subaylar Heyetine, Mahsus Terfi 
Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştiri
len 1 nci maddesinin (B) fıkrasının değiş
tirilmesine, Fen ve Sanat Umum Müdürlü
ğünün kaldırılmasına ve bu kanuna geçici 
bir bil' madde'eklenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/187) 4,84:88 

1, — Astsubay Kanunu tasarısına dair 
(1/193) : * 6:7 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi 
öz'ün, Difteri aşısının mecburi olarak tat
bik edilmesine dair- kanun teklifi hakkın
da (2/46) • 693 

2. — Sağır, Dilsiz ve Körler Müesse
si nin Millî Eğitim Bakanlığına devri! hak-, . 
kındaki kanun tasarısına dair (1/186) 250, 

377 =378,468:469,473,475,486,497:500 
3. — Zührevi hastalıklarla mücadele 

hususunda ticaret gemicilerine gösterile
cek kolaylıklara mütaallik Brüksel Anlaş
masına katılmamıza dair kanun tasarısı 
hakkında (1/124) 843 

* SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORU 
•1.. r— 1946 yılı Millî Korunma Bilanço

su ile buna ait Umumi Murakabe Heyeti 
raporu, ve ilgili bakanlıkların mütalâası 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/45) • 842' 

TARIM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 

4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır ca
li'nm, Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanu
na -geçici bir madde eklenmesi ve Erzu
rum Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh 
Milletvekili Mecit Bumin'in, Hayvanlar 
Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun tekliflerine dair 
(1/117, 2/103, 2/143) '"250,324:342,351: 

362,374,382,392:395 
2. —İstanbul Milletvekili Ahmet Hain

di Başar ve 3 arkadaşının, İskân Bankası 
kurulmasına ve iskân işlerinin icra tarzı
na dair olan kanun teklifinin Geçici Ko
misyonda görüşülmesi hakkında (5/36) 350 

3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü ile Toprak ve iskân işleri Genel Mü
dürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasına, 
dair kanun tasarısı hakkında (1/244) 770, 

899,901:903 

1. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohum
luk verilmesi hakkındaki 4254 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısına dair (1/120) 22: 

23,30,38,62:65 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —•• Avrupa İktisadi İş Birliği Teş

kilâtına dâhil memleketler arasındaki mü
badeleleri serbestleştirmek amaeiyle mez
kûr Teşkilâta dâhil- memleketler arasında 
imzalanan (Avrupa Tediye Birliği Anlaş
ması) na katılmamız hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/172) 4,89:93,177:181,249: 

250,382:385,470:471,473,475,487,505:5Ö8 
2. — ödünç Para Verme işleri Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/191) 770, 

899,903:910 
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3. — Samsun Milletvekili Hasan Fehmi 
Ustaoğlu ve 5 arkadaşının, Millî Korunma 
Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştiri
len 30 ucu maddesinin yürürlükten kaldı-
rilması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/223) 517 

1. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohum
luk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı hakkında (1/120). 22: 

23,30,38,62:65 
2. — Türkiye ile Federal Almanya 

Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 
30 Haziran 1951 devresinde mübadele edi
lecek mallara ait A ve B listelerini muhte
vi Protokolün onanması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/181) 23,32,38,66:69 

3. — Türkiye - Federal Almanya ödeme 
Anlaşmasının üçüncü maddesi ekinde mıı-
sarrah cari tediyelere yeni bâzı ödemelerin 
ilâvesi hakkında teati olunan mektupların 
onanması hakkındaki, kanun tasarısına da
ir (1/182) 23:24,32,38,70:73 

4. —> Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti.'. 
adına hareket eden Export-împort Bank 
arasında akt edilen 36 milyon dolar
lık kredi anlaşmasının onanmasına, dair 
kanun tasarısı hakkında (1/121) 453,529:533 

5. —• Türkiye ile îran arasında imzala
nan yolcu ve mal transit nakliyatını kolay
laştırmayı ve çoğaltmayı güden anlaşma 
ve eklerinin onanması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (Mütalâa olarak) (1/40) 573: 

574 
6. — Türkiye - Yoguslavya Ticaret 

Anlaşmasına ek listelerin yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair mektupların onan
masına dair kanun tasarısı hakkında.. 
(1/192) 24/32,38,74:77 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU: RAPORLARI 
1. — Demiryolu ile eşya nakliyatına / . 

mütaallik Milletlerarası Mukaveleye ek" 
olarak Berne'de akdedilen mukavelenin ' 
onanması hakkındaki kanun tasarısına da-. 
ir (1/178) . 453,533:534,734,737,738,765:76,8 

2. —- Denizbank Türk Anonim Ortaklı-

Sayfa 
ğı ı kanunu tasarısı hakkında • (1/224) 573,574, 

791,792:794,795:824,825 -.835,843 :861,861:897,.. 
. ! • 897:898,905,910,922:925 

| 3. —• Devlet Havayolları Genel Müdür-
' lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında 4860 
sayılı. Kanunun birinci maddesini değişti-
reh 5076 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı-

i nal dair (1/211) 770,899,901,905,910,926:929 
4. — Devlet gemilerinin muaflığına 

dair-bâzı kaidelerin birleştirilmesi için im
zalanmış olan Milletlerarası ' Anlaşmaya 
ek olarak imzalanmış Protokole katılma
mız hakkındaki kanun tasarısına dair 
(i/ny> 517 

I 5. — Gemi sahiplerinin sorumlulukları
nın tahdidi ve konişmentoya mütaallik 
bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 25 
Ağustos 1924 tarihli ve deniz ticaret vası
talarının rehni ve imtiyazı ve Devlet ge
milerinin muafiyetleriyle ilgili bâzı kai
delerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli 
Milletlerarası 4 sözleşmeye katılmamız 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/36) 517 

I 6. — Hariçten satmalman, buharlı ve 
mbtörlü gemilerle memlekette yapılan mü-
miasilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnası hakkındaki Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısı hakkmda__(1/164) » 347,444,732, 

;. " .' 734,737,738,753:756 
1,7."— Türkiye ile îran arasında imzala

nan yolcu ve mal transit nakliyatını ko
laylaştırmayı ve çoğaltmayı güden anlaş-
m|a ve eklerinin onanması hakkındaki ka-
mfın tasarısına dair (1/40) • 573:574 

| 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
i]0 .îran Şehinşahlık Hükümeti arasında 
k^ndi ülkeleri beyninde ve daha ötelerin
di ticari haya servisleri tesisi için Anlaş-
ra|a ile ekinin onanması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/233) 693 

| 9. T— Türkiye i Cumhuriyeti Hükümeti 
ile îsrail Devleti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına.: dair olan Anlaşmanın 
onanması. •• hakkındaki kanun tasarısına 
cljıir (1/207) .693 
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GEÇİCİ KOMİSYON RAPORLARI " 
1. — İskân Kanununun bâzı .maddeleri-

nin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu ii;" 
kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar' 
ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin değiştirilmesi ve yasak-
lığı kaldırılan yerlerle 5227 sayılı Kanu- . 
nun birinci maddesinin 4 ncü bendinde 
zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde 
köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi -
hakkinda kanun tasarısı ile Niğde Millet
vekili Halil Nuri. Yurdakul ve 6 arkadaşi-
nm. ve Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'm, , 
îskân Kanununun tadili hakkında 5098 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin kaldı
rılmasına, değiştirilmsine ve bu kanuna ; 

bâzı hükümler eklenmesine ve yasaklıği 
kaldırılan yerlerle idareten boşaltılmış 
bölgelerde köy tesisine dair kanun teklifle- ,,••. r, 
ri hakkında (1/223, 2/22, 2/249) 408,458:468 

,518:519 

2. — İlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî 
tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Memu
rin Kanununun 2919 sayılı Kanunla;" deği
şen 64 ncü maddesi hükmüne göre kadro
suz stajyer olarak istihdam edilip edilmiye-
ceği hususunun yorumlanması hakkındaki 
Başbakanlik tezkeresine dair (3/195) 250,473 

3. — Tütün Ekicileri' Ortaklıkları ve 
Birlikleri hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/234) 574 

4. — "Vergi Usul Kanununun bâzı mad
deleri-ile Kanuna bağlı cetvelde değişiklik 

-yapılmasına ve bu kanuna bâzi maddeler 
ve fikralar «klenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/208) 83,127:154,189:194,197,202, 

207,218:221 
5. — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu

nu tasarisı hakkında (1/194) 348,425:438,455: 
458,469,477,493:496 

1- — Gelir Vergisi Kanununun 91 nci 
maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağ
lı 2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonunda 
mevcut hükümlerin: yorumlanması hakkin-
daki Başbakanlık tezkeresine dair (3/169) 19, 

93,120 

KARMA KOMİSYONLAR RAPORLARI 

[Bütçe, Maliye, Adalet, Ekonomi ve Ticaret] 
1. — Denizbank Türk Anonim Ortaklı

ğı kanunu, tasarısı ve Ulaştırma Komisyo
nu ile Karma Komisyon raporları (1/224) 574, 

791,792:794,79'5:824,S25:835,843: 
861,861:897,897:898,905,910,922:926 

[Bütçe - Sağlık ve Sosyal Yardım] 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı Kuruluş ve Memurları Kanununda ve 
bu kanuna ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı 
kanunlara bağlı kadro cetvelleriyle 1951 
yılı Bütçe " Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/209) 301,385:386, 

391,471:472,473,475,487,509:512 

SAYIN MÎLLETVEKÎLLERÎYLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER 
İzinler 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi (3/207) 

ödenekler 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan Malatya Milletvekili Hüse
yin Doğan'm ödeneği (3/208) 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan, Tokad, Milletvekili Fevzi 

171:173 

173 

Çubuk'un ödeneği (3/209) 173 

ölüm 
1. — Bitlis Miletvekili Muhtar Ertan'-

m, öldüğü (3/202) 84 

Seçimler 
1. — Denizbank Türk Anonim Ortak

lığı kanunu tasarısının görüşülmesi için 
geçici, bir, komisyon kurulması isteği 
(1/224) 228:229 
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SORULAR TE CEVAPLAR 

1. — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

Başbakanlıktan. 
1. — Amasya Milletvekili Cevdet Top

çu'nun, Tieani tarikatı ve mensupları hak
kında ne muamele yapıldığına ve son za
manlarda Atatürk heykellerine vâki teca
vüzleri önleyici ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
içişleri Bakanı Halil özyörük'ün cevabı 
(6/3S6) •• 82,174:176 

2. — Balıkesir Milletvekili Vacid Ase-
na'mn, Yol Vergisinin hakiki ihtiyaca ce
vap verecek şekilde yeni esaslara göre ıslah 
veya tadilinin düşünülüp düşünülmediğine 
ve bu verginin kaldırılması halinde bütçede 
hâsıl olacak açığın ne suretle kapatılacağına 
dair sorusu (6/422) • # - 248,349 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kâmil 
Tayşi'nm, bütçeye konan tahsisatla Ka
man petrollerinin Millî menfaate uygun ve 
verimli bir şekilde işletilmesinin ve kısa bir 
zamanda işletmeye açılmasının mümkün 
olup olmadığına, şahsî teşebbüsle ecnebi ser
mayenin kabul olunup olunmıyacağma dair 
sorusu (6/435) 407 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci'nin, 33 vatandaşın, katlinden hü
kümlü Mustafa Muğlalı'nın üç ayda bir 
muayenesinin yapılıp yapılmadığına ve bu 
fiilden sorumlu başka kimselerin bulunup 
bulunmadığına dair sözlü soru önergesi 
(6/436) 407:408 

5. — Elâzığ, Milletvekili gevki Yaz
man'm, Elâzığ Halkevinin ve bu arada bü
tün halkevlerinin hukuki durumu hakkında 
Hükümetin ne düşündüğüne ve bu durumun . 
ıslahı bakımından ne gibi tedbirler alınaca
ğına dair sorusu (6/434) 407,771 

6. — Rize Milletvekili Osman Kavrak-
oğlu 'nun, Tieani tarikatına mensubiyetleri 
söylenen bâzı kimselerin çıkarmakta olduk
ları hâdiseler dolayısiyle Hükümetçe ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna 
İçişleri Bakanı Halil Özyörük'ün cevabı 
(6/385) •"'. 82,174:176 

7. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-

Sayf a 
cani'ın, Nâzım Hikmet'in firarında gizli ve 
ale^ıi emniyet tegküâtımızın bir kusur veya 
noitsanlari olup olmadığına, firarının kim
ler tarafından nasıl ve nerede tertiplendi-
iğne, bu hıyanetinden dolayı vatandaşlıktan 
ihracı salâhiyetinin Bakanlar Kurulunca 
kullanılıp kullanılmıyacağma ve irticaın 
sistemli bir faaliyete geçmesinin yurdumuza 
müteveccih tecavüzlerin yakınlığına delâlet 
edip «tmediğine ve vatan hainlerine karşı 
zecfî tedbirler alınmasının düşünülüp, dü
şünülmediğine dair sorusu (6/414) , 226,549 

165 

35 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, İstanbul'da Pagabahçe İspirto Feb-> 
rikasındaki asitkarbonik tesisatının kurul
malından niçin vazgeçildiği hakkında sorusu 
(6/378) 

2. -—İzmir Milletvekili Avni Başman'-
ıri, Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin bu
günkü durumlarına, yerleştirilip bir an 
evyel müstahsil hale getirilmelerini temin 
için neler yapıldığına ve neler yapılması
nın düşünülmekte olduğuna dair sorusu 
(6/367) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Şevket 
Mpcan'ın, muhtelif tarihlerde memleketi
mize iltica edenler hakkında yapılan mua
melelere ve memleketimizde komünistliğin 
üreme ve yaşamasına âmil olanlara dair 
sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasu-
hi^ğlu'nun cevabı (6/380) 116,165,174,203:207 

j 4. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Sivil Havacılık, 
Hftva Endüstrisi, Türk Hava Kurumu, 
Uç;ak ve Motor Fabrikaları ile Türk Ku
şunun bugünkü durumlarına, Hava Ku-
rulmuna bağışlanan paraların miktarına ye 
nelere harcandığına dair sorusuna UJas-
tnJma Bakanı. Seyft Knrtbek'in sözlü ce
vabı (6/331) _ 24:30 

5 -Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacı güler'in, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığının yıllık geliri ile 
gideri miktarına, sandık mensupları için 
eV inşasının düşünülüp düşünülmediğine, 
EiîJiekli Sandığı ile İşçi Sigortalarının tev-



hidi hususundaki çalışmalara, ve bu konu-
da bir kanun tasarısının hazırlanıp hazır
lanmadığına dair sorusu (6/347) 171,233, 

Adalet Bakanlığından 
1. —. Çanakkale Milletvekili Süreyya 

Endik'in, Atatürk Min Ziraat Bankasında 
sahip olduğu üç kasadan birinin; vefatın
dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından partiye maledildiği hakkındaki.söy
lentinin hakikata uygun olup olmadığına 
dair sorusu (6/441) 634 

2. — Diyarbakır Milletveki.i Mustafa 
Ekinci'nin. 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hakkın
da yapılan tahkikatın ne safhada olduğu
na ve Hükümetin; bu hususta ne düşündü
ğüne dair sorusu (6/432) 407 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci'nin, 33 vatandaşın katlinden hü
kümlü Mustafa Muğlalı'nm üç- ayda bir 
muayenesinin yapılıp yapılmadığına ve bu 
fiilden sorumlu başka kimselerin bulunup 
bulunmadığına dair sorusu (6/436) 407:408 

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil,. Boran'm, takibi Adalet Bakanlığının 
iznine bağlı o"! an suçlara dair sorusu 
(6/413) 226 

1. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Çukurova'da kadastro işlerinin bir an 
evvel düzene konmasına ve Adana'nm Mi-
sis Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta 
olan kadastro işinin neden, uzadığına ve 
bu köyde bir jandarma karako'.unun ihda
sına neden lüzum görüldüğüne dair soru
suna Adalet Bakanı Rükneddin Naşuhi-
oğlu, İçişleri Bakanı Halil özyörük'ün 
cevabı (6/364) . 30:35 

Bayındırlık Bakanlığından 

1. — Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku 'nun, İstanbul' limanının tevsii hu
susunda Salıpazarı ve Haydarpaşa'nın in
tihap edilmesinin hangi sebebe dayandı
ğına, Salıpazarı ve Haydarpaşa limanla
rının tevsii şekline ve muhammen inşaat 

Sayfa 
ve tesisat bedellerine dair sorusu (6/373) 109, 

; ' '•• 174,200:20i,534:537 

Dışişleri Bakanlığından 
1. — Kocaeli Milletvekili Ethem Vas-

saf Akan'm, Atlantik Paktına iltihakımız 
hakkında İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. 
Morison'un Avam Kamarasında vâki be
yanatına dâir sorusu ve 'Dışişleri Bakanı 
Fuad .Köprülü'nün sözlü cevabı (6/416) 226, 

'"'••"''•• 231:233 

1. — Seyhan Milletvekli Sinan Tekeli-
oğlu'nun, umumi bakımdan haricî vaziyet 
hakkında izahat verilmesine Atlantik Pak
tına girmek için yapılan teşebbüslere, bu 
Pakta, dahil ok-n veya olmıyan devletler
den Kore'ye asker gönderenlerle gönder-
miy enlerin bulunup bulunmadığına dair 
sorusu (6/382N. 117,165,541 

Ekonon.i ve Ticaret Bakanlığından 
1. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 

Endik'in, Atatürk'ün Ziraat Bankasında 
sahip olduğu- üç kasadan birinin, vefatın
dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından partiye maledildiği hakkındaki söy
lentinin hakikata uygun olup olma dığma 
dair sorusu, (6/441) 634 

2. — Kastamonu Milletvekili Şükrü 
Kerimzade'nin, muzır ve yabancı madde
leri' muhtevi olarak İngiltere'ye ihraç edil
mişi olduğu söylenen kuru üzüm hakkında
ki havadisin ciddiyet ve sıhhat derecesi
ne, bu hususta ne muamele yapıldığına, ih
raç mallarımız üzerinde bu gibi teşebbüs
lere meydan verilmemesi için ne gibi ted
birler alındığına, ithal mallarında , itha
lâtçının mâruz kaldığı ve kalabileceği 
ahvalde koruyucu mevzuat olup olmadı
ğına dâir sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakam • Muhlis Ete'nin sözlü cevabı 
06/399)' - 226,549:553 

1. — İstanbul • Milletvekili Füruzan 
Tekil'in, İstanbul'da Ofis tarafından tâ
yin olunan un paçalından aşağı evsafta 
un imal eden bâzı değirmenlerle eksik ve 
b.pçZuk.. jekmek çıkaran fırınlar hakkındaki 
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sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin cevabı (G/375) 116,201:203 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş 'm, İstanbul 'da Paşabahçe İspirto Fab-
rikasmdaki asitkarbonik tesisatının ku
rulmasından niçin vazgeçildiği hakkında 
.sorusu (6/378) 116,165 

• y 

içişleri Bakaalığırulan 
1. — Amasya Milletvekili Kemal Eren'-

in, son günlerde. İskenderun'da vukubu- \ 
lan hâdise ile Hacıbektaş kaymakamının 
vazife başında yaralanması sebebinin ne
den ileri geldiğine, suçluların yakalanıp 
yakalanmadığına ve bu gibi hâdiselerin 
tekrarlanmaması için ne gibi tedbirler alın
dığına dair sözlü sorusu (6/433) 407 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa ' 
Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hak
kında yapılan tahkikatın ne safhada ol
duğuna ve Hükümetin, bu hususta ne dü
şündüğüne dair sözlü sorusu (6/432) 407 

3. — Erzincan Milletvekili Sabit Sa-
ğıroğlu'nun, Erzincan'da Bayan Necmi- < 
ye'nin dayısı Nuri Sağıroğlu ile müşterek 
bulunduğu arazisinin göçmenlere bağış
lanma işinin nasıl olduğuna dair sözlü so
rusu (6/423) .-249 

'4. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten 'in, İstanbul 'da hayat pahalılığı var
sa önlenmesi için Hükümetçe ne düşünül- ,; 
düğüne ve istihsal merkezleri ile istihlâk 
yerlerindeki fiyat farklarına dair sözlü 
sorusu (6/404), 226 

5. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü-,, 
rüten'in, sarkıntılık suçlarını irtikâp eden
lere karşı İstanbul Valiliğince tatbik edil
mesi düşünülen usul hakkındaki sorusu , 
(6/431) • . . . 407 

1. — İstanbul Milletvekili Füruzan Te
kil'in, İstanbul'da Ofis tarafından tâyin 
olunan un paçalından aşağı evsafta un , 
imal eden bâzı değirmenlerle eksik ve 
bozuk ekmek çıkaran fırınlar hakkında 
sorusu (6/375) ; . 116,201:203 
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2. 4— İstanbul Milletvekili Senihi Yü-

rüten'hı, İstanbul'da tranvaylarâ asılan 
Tatandjaşlara yapılan muameleye, yakala
nan dilencilere tahsis olunan ikâmetgâh ile 
Mevlâıiekapı'daki kimsesizler yurdunun 
durumlarına dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Halil özyörük'ün cevabı (6/370) 104:109 

3. -r— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Çukurova'da kadastro işlerinin bir an 
evvel düzene konmasına ve Adana'nm Mi-
sis Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta 
olan kadastro işinin neden, uzadığına ve bu 
köyde Ibir jandarma karakolunun ihdasına 
neden ilüzum görüldüğüne dair sorusuna 
İçişleri Bakanı Halil Özyörük'ün cevabı 
(6/364) • 30:35 

4. -M Seyhan Milletvekili Sinan Tekel i-
oğlu'nun, askerden dönen P. T. T. memur
larının: vazifeye alınmaması sebebine, pos
ta müyezzileri ile yataklı vagonlarda çalışan 
Türk memurlarmin ve Devlet Demiryol
ları katar personellerinin durumlarına ve 

; Polis ITeşkilât Kanunu tasarısmin hazır
lanıp hazırlanmadığına dair .sorusu ve İç
işleri [Bakanı Halil özyörük'ün cevabı 
(6/374);: 109:116 

5. 4 - Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğlur'nun, İçişleri Bakanlığı Müfettişlerin
den Rçşad Akşemsettin'in istifası sebepleri 

; hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı Halil 
Özyörük'ün cevabı (6/345) 30 

İşletmeler Bakanlığından 
, -1.-4- Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tay-

şı'nm, ; bütçeye konan tahsisatla Raman 
petrollerinin millî menfaate uygun ve ve
rimli bir şekilde işletilmesinin ve kısa bir 
zamancfa işletmeye açılmasının mümkün 
olup olmadığına, şahsi teşebbüsle ecnebi 
sermayenin kabul olunup olunmadığına da
ir soruşu (6/435) 407 

2. -4- Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut'ün, Karabük Demir ve Çelik fabri
kalarında çalışan mühendis, memur ve 
teknisiyenlerden bâzılarının işlerinden , 
uzaklaştırılması sebebine, tahsil ve ihti
sas durumları ile sicillerine nazaran gör
dükleri: ceza ve taltif işlemlerine ve nakil-
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lcrin randımana yaptığı tesir dereceleriyle 
yerlerine yapılan ve yapılacak tâyinlere 
dair sorusuna İşletmeler Bakanı Hakkı Ge
dik'in cevabı (6/397) 171,233,541:545 

3. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or
hun'un, Murgul Bakır Fabrikası duma
nının civar köylere yaptığı zarar miktarına 
ve halkın bu .daimî zarardan korunması 
için ne gibi tedbirler- düşünüldüğüne dair 
sorusu (6/442) 634 

Maliye Bakanlığından 
1. — îzmir Milletvekili Necdet înce 

Kara'mn, memnu mmtaka olmaktan çıka
rılarak Hazineye intikal eden îzmir Vi
lâyetindeki arazinin miktarına, topraksız 
vatandaşlara ne zaman ve hangi esaslar 
dâhilinde tevzi edileceğine dair sözlü so
rusu (6/430) 407 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1, — Konya Milletvekili Murad Âli Ül-

ıgen'in, kız öğrenci sayısının tahdidi ka
rarı hakkında ühıs Gazetesinde intişar 
eden yazının hakikata uygun olup olmadı
ğının açıklanmasına dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin cevabı 
(6/387)" . 82,177,207:211 

1. — îstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in, İstanbul'da tramvaylara asılan 
vatandaşlara yapılan .muameleye, yakala
nan dilencilere tahsis olunan ikametgâh 
ile Mevlânekapı'daki kimsesizler Yurdu
nun durumlarına dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tevfik îleri'nin cevabı (6/370) 197 • 

200 

Millî Savunma Bakanlığından 
1. — Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağ-

lar'm, Gülhane Akademisi içinde birkaç 
kademeyi birden aşarak ilmî hüviyeti yük
seltilmiş askerî tabipler bulunup- bulun- ''• 
madığma, Tıp Fakültesinde profesörlük 
etmek üzere ordudan mezun addedilenle-
lerin fiilen kıta stajı yapıyormuş gibi gös
terilip gösterilmediklerine ve bu hususta 
bir prensip. kararının mevcut olup olma-. 
dığma, Gülhaneden ek görev ücreti alan 
askerî tabiplerin sicil durumlarına ve Gül- .... 
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hane Hastanesinde tedavi edilen Tıp Fa
kültesi hastalarının günlük ücret ve mas
raflarına*-dair sorusu (6/439) 516 

'2. — iDyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci 'nin, 33 vatandaşın katlinden hü^ 
kümlü Mustafa Muğlalı'nın üç ayda bir 
muayenesinin yapılıp yapılmadığına ve 
bu fiilden sorumlu başka kimselerin bu
lunup bulunmadığınad air sorusu (6/436) 407: 

408 
3. — Tokad Milletvekili Hamdi Koyu-

türk'ün, Kore Tugayımızdan anavatana dö
nen kahramanların taltiflerinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusu (6/438) 453 

L — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Millî Savunma ihti
yaçları için yapılacak istimlâkler hakkın
daki Kanuna göre yapılan istimlâklerin sa-' 
yısma ve bu sebepten açılan tezyidi bedel 
dâvalariyle neticelerine dair sorusu ve 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen'în 
cevabı (6/393) 162:165 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1, — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai. 

Erkut 'un, gelirleri mahdut ve bütçeleri dar 
olan mahallî idarelere ait hastane ve sağlık 
müesseseleriyle Kırşehir Hastanesinin umu
mi muvazeneye alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine, özel idare ve belediye hasta
neleri genel giderlerine yardım için 1951 
yılı Bütçesine konulan paranın ne ölçüde ve 
nerekre tevzi edildiğine ve Kırşehir Hasta
nesine yapılan yardım miktarına dair so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Ekrem.Hayri Üstündağ'm cevabı (6/398) 171, 

233,545.549 

Tarım Bakanlığından 
1. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 

Tuntaş'm, 1950 yılında Marmara'nın bâzı 
havalisinde, zuhur eden zeytin sineği haşere
sinin yaptığı zararların nispet ve miktarına 
ve bu yılda bu haşere ile mücadele için ne 
gibi tedbirler alındığına dair sorusu (6/400) 226 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm, ziraat işlerinde kullanılan mo-
törlere muktazi akaryakıt ihtiyacının mik
tarına, stoklarının nerelerde yapılmasının, 
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düşünüldüğüne ve Marshall Yardımından 
ayrılan tahsisatın, yedek parçaların: getâriİ-
mesine tahsis edilmiş olup olmadığına dair 
sorusu (6/402) ; '.,. • • 226= 

3. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya i 
Tuntaş'm, Ziraat teşkilâtımızın ne durum-, 
da olduğuna ve. ziraat mektepleri program
larının ıslahına dair sorusu (6/401) .. 226' 

1, — Konya " Milletvekili Kemal Ata
man'm, memleketimize ithal edilen trak
törlerin tek tip olarak tesbit edilip edilme
diğine, ehliyetli ellerle kullanılmasını te
min için bir kurs açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine, ithalâtçıların ne şekilde ye
dek parça getirebileceklerine ve Zirai Dona
tıma ait olup muattal halde bulunan traktör
lere- dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim 
ökmen'in cevabı (6/368) 35:38 

2. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Çukurova'da kadastro işlerinin bir an 
evvel düzene konmasına ve Adana'nm Misis 
Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta olan 
kadastro işinin neden, uzadığına ve bu köy
de bir jandarma karakolunun ihdasına ne
den lüzum görüldüğüne dair sorusuna Ta
rım Bakanı Nedim ölçmen'in sözlü cevabı 
(6/364) • ' ' '• 30:35 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Erzurum Milletvekili Emruİkh 

Nutku 'nun, 666 sayılı Koordinasyon Kara
rma dayanılarak armatörlere ait yük gemi
lerinden bâzılarının dış seferlerinin izne 
tâbi tutulduğunun doğru olup olmadığına; 
ve bu kararın mucip sebepleriyle Bakanlar 
Kurulundan geçirilip geçirilmediğine dair 
sorusu (6/403) 226 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, askerden dönen P.'T.'T. memur
larının vazifeye alınmaması sebebine, Pos
ta müvezzileri ile yataklı vagonlarda çalı-, 
şan Türk memurlarının ve Devlet Demir
yolları katar personellerinin durumlarına 
ve polis teşkilât; kanunu tasarısının hazır
lanıp hazırlanmadığına, dair sorusuna. .,., 
Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in cevâbı 
(6/374) 1Ö9:İ16 

2\ — YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

Başbakanlıktan 
1 — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man BÖyacıgiller'in, emekli oldukları hal
de D,evlet hizmetinde istihdam edilenle
rin miktarına, mevcut tamimlere rağmen 
münljıallere memur tâyin edildiği hak
kındaki söylentilere, memurların vazifeye 
devalnını, ve rasyonel çalışmayı sağlıyacak 
ne gjbi tedbirler alındığına dair sorusu 
(6/3İ8) 82 

2.1 — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man İB'öyacıgiller'in, Türk Hava Kuru
munca yapılan suiistimaller hakkında so
ruşul (6/4İİ) 227 

Adalet Bakanlığından 
l.j— • Tökad Milletvekili Halûk 'öke-

ren'nh, Ankara Halkevi binasınui mülki
yeti Hakkında sorusu (6/383) 82 

2.!— Zonguldak Milletvekili Ahdür-
rahıri&ıı .Boyacıgüler'in, iş", veren ve işeji 
temsilcilerinin iş ihtilâflarında yargıçlık 
etmet erinin Anayasaya muhalif bulundu
ğuna ye îş Mahkemeleri Kanununun 
.değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusu (6/419) 249 

3. |—-Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man $oyacıgiller'in, Zonguldak ili ile bâ
zı kabalarının ceza ve tevkif evlerinin du-
rumTİrma ve işi çok olan Zonguldak İlin
de ikinci bir icra dairesinin açılmasına 
dair förusü ve Adalet Bakanı Rükneddin 

^ . ^ _ , _ . . L ••„___,_; /«-/onAN 82,211:213 Nasuniöğlu'nun cevabı (6/390) 

1. |— Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülgerin, Ankara Devlet Demiryolları 
Hastanesinde vefat eden Hakkı Altın'm 
ölümü sebebine, usulsüz müdahale ile ya
pılan ameliyat" neticesi hakkında tahki
kat "yİEtpılip "yapılmadığına dair sorusuna 
Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu 'nun 
cevabı (6/366) ." 46:49 

. Bayındırlık Bakanlığından 

1. h- Gaziantep Milletvekili Süleyman 
Kıırarjel'in, merkez ve taşra kadrolarında 
maa"Şy, $aimı ve muvakkat ücret ve yevmiye 
ile çalışan ne kadar, yüksek mühendis, 
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yüksek mimar, 'mühendis, mimar, fen me
muru ve inşaat kalfası bulunduğuna dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey- . 
tinoğlu'nun cevabi' (6/440) 573,920 

2. — Trabzon Milletvekili Cahid Zâ-
mangil'in, Vakfıkebir ve Akçaabat iske
leleri inşasının hangi yıl programına alın
masının düşünüldüğüne dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zey tinoğlu'nun 
cevabı (6/396) 123,344 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak'm Ku-
ruçaşile bucağına ait yolun inşası ve Cide 
ile Bartın'a bağ1 anması Zonguldak ilin
deki köylerin içme suları ile yolları için 
gönderilecek ödeneğin bir an önce sağlan
ması ve Devrek çayı yatağının emin bir 
hale konması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoglu'nun cevabı (6/408) 227,448:449^ 

4. —. Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Zonguldak - İstanbul 
Devlet yolunun 1951 de inşasına başlanmak 
üzere ilk plâna alınması hakkında sorusu 
(6/425) 347 

1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-
ın> Çankırı - Çorum illeri sınırları içinde 
bulunan Kızılırmak vadisinin sulama pro
jesi hakkındaki sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoglu'nun cevabı (6/341) 165: 

167 
2. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-

m, Sungurlu İlçesi köylerinden bâzıları
nın su ihtiyacı için, yönetmeliğe aykırı 
olarak, tahsis edilen paraya dair sorusu
na Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinog
lu'nun cevabı (6/339) ; 42:44 

Çalışma Bakanlığından 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman Boyacıgiller'in, İşsizlik Sigortası 
üzerindeki çalışmalara, Zonguldak ve Ka
radeniz bölgesinde hastalık .sigortasının 
ne zaman tatbik edileceğine ve bu bölge
deki muhtelif teşekküller için verem tee-
rithaneleri ve 400 yataklı bir prevantor
yum tesisinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna Çalışma Bakanı Nuri.'öz-

Sayfii 

san 'm cevabı (6/418) 249,567:570 
2. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahniaıV Boyacıgiller'in, iş veren ve işçi. 
temsilcilerinin iş ihtilâflarında yargıçlık 
etmelerinin Anayasaya muhalif bulundu
ğuna ve îş Mahkemeleri Kanununun, de
ğiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu (6/419) 249 

Dışişleri Bakanlığından 
. 1. — Zonguldaki Milletvekili Ab dür-

rahman Boyacıgiller'in, Endonezya ve 
Bingazi Devletleri ile olan siyasi müna
sebetlerimize, Endonezya, Pakistan, Hiı> 
distan, Bingazi dâhil'Afrika'da kurulmuş 
bulunan devletler ve siyasi teşekküllerle 
ticari münasebetlerimizi geliştirmek için 
gereken teşkilâtın kurulup kurulmadığına, 
tekel maddeleriyle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ve Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunun istihsal,, imal ettiği malların 
bu memleketlerde satışını sağlayıcı ne gibi 
çalışmalara girişildiğine ve bu yerlere 
Devlet bünyesinde çalışan teknik ve ticari 
elemanlarla özel teşebbüs ve sermaye sa
hiplerinden müteşekkil bir iki heyetin 
gönderilmesinin derpiş edilip edilmediği
ne dair sorusu (6/417) 249 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, Endonezya ve Binga
zi Devletleri ile olan siyasi münasebetle-. 
rimize, Endonezya, Pakistan, Hindistan, 
Bingazi dâhil Afrika'da kurulmuş bulu
nan devletler' ve siyasi teşekküllerle ticari 
münasebetlerimizi geliştirmek için gere
ken teşkilâtın kurulup kurulmadığına, 
tekel maddeleriyle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ve Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunun istihsal, imal ettiği malların 
bu memleketlerde satışını sağlayıcı ne gibi 
çalışmalara "girişildiğine ve bu yerlere 
Devlet bünyesinde çalışan teknik ve ticari 
elemanlarla özel teşebbüs ve ' sermaye sa
hiplerinden müteşekkil bir iki heyetin 
gönderilmesinin derpiş edilip edilmediğine 
dair sorusu (6/417) 249 

2. —:'."Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, hangi memleket-
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lerde ticaret ataşelerimiz bulunduğuna, , 
bunların tahsil 'durumları ile göstermiş ol-
dukları faaliyetin dış ticaretimize yaptığı 
tesirlere ve ticaret ataşelerimizin bulun
maması veyahut faaliyet • gösterilmemesi 
yüzünden hariçte rağbet görmiyen çeşitli 
mallarımıza dair sorusu ve Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin cevabı 
(6/326) . 388:391 

3. —• Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, metruk ve mekşuf 
madenlerin işlenmesi ve ihracı hakkındaki 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin cevabı (6/325) 553:555 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Toprak Ofisi için yap
tırılan çelik hangarlarla siloların Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu ile yerli sana
yiciler tarafından imal ve inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
(6/420) 249 

1. •— Gazianteb Milletvekili . Süleyman 
Kuranel'in, 1950 yılında ithal edilen mazot, 
benzin ve benzeri maddelerin miktarına. 
ve bunlardan alman Yol Vergisinin ne ka
dar olduğuna dair sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin cevabi 
(6/335) 242:243 

2. — Konya Milletvekili Abdürralıman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Zirai Donatım Kuru
munun teşekkül tarihi ile sermayesine, 1951 
yılı başına kadarM kâr ve zarar vaziyetine; 
merkez ve mülhakat teşkilâtı ile kadroları
na, fabrika ve atelyelerin gelir ve giderle
rine ve nerelerde bulunduğuna, Ziraat Ban
kasının Tarım Bakanlığına bağlanarak Zi
rai Donatım Kurumu vazifelerinin adı ge
çen bankaya devri hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin cevabı (6/315) 342:344 

3. — Manisa Milletvekili Faruk İlker'
in Kasım 1950 tarihindeki hububat mik
tarı ile mubayaası fiyatlarına, ekmekte pa
çal yapılmaya n,e zaman başlanıldığına, ha
riçten alman hububatın miktar, fiyat,ve 
mubayaa şartlariyle dahilî, piyasaya arz fi : 

yatma, Kasım. 1950 tarihindeki iç ve dış pi-
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y ,̂sa .fiyatlariyle bugünkü fiyatlar arasm-
djaki, farka dair sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Muhlis Ete'nin, cevabı (6/303) 237: 
i • • ' 241 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürralı

man Boyacıgiller'in, Endonezya ve Binga-
zi Devletleri ile olan siyasi münasebetleri
mize, Endonezya, Pakistan, Hindistan, 
B,ingazi dâhil Afrika'da kurulmuş- bulu
nan devletler ve siyasi teşekküllerle ticari 
münasebetlerimizi geliştirmek için gere
ken teşkilâtın kurulup kurulmadığına, te
kel maddeleriyle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ve Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunun istihsal, imal ettiği malların 
bu memleketlerde satışını sağlayıcı ne gibi 
çalışmalara girişildiğine ve' bu yerlere 
Devlet bünyesinde çalışan teknik ve ticari 
elemanlarla özel teşebbüs ve sermaye sa
hiplerinden müteşekkil bir iki heyetin. 
gönderilmesinin derpiş edilip edilmediğine 
cjair sorusu (6/417) 249 

İçişleri Bakanlığından 
| 1. —' Malatya Milletvekili Mehmet 

Kartal'ın, Hekimhan İlçesi Belediye Baş
kanı Tevfik Unsal'm Malatya Valiliğince. 
iıjîten el çektirilmesi sebebine dair sorusu 
(16/443) 634 
| '2; — Tokad Milletvekili Zihni BetiPin, 

Ayvalık- Belediye Başkanlığına seçilen Av-
ni Başkan'm, seçimine ait muamelenin ip
tali hakkında Danıştay Altıncı Dairesin
den verilen kararın infaz edilmemesi sebe
bine dair sorusu (6/444) # 842 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, bekçi teşkilâtının 
ilgası ve bu hizmetin polis ve jandarma ta
rafından ifası suretiyle mahalle polis teş
kilâtının tesisi ve bekçi ücreti olarak tah
sil olunan paraların bu teşkilâtın modern 
Vasıtalarla teçhizine sarfı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusu ve İçişleri Ba
banı Halil özyörük'ün cevabı (6/389) 82, 

487:491 
4. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman . Boyacıgiller'in, llsu Şirketinin 
bugünkü durumuna, şirket idare heyetin-
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Sayfa 

den olan bir zatın aynı zamanda 'iller Ban
kası Umum Müdür Muavinliği vazifesini 
ifa etmesinin doğru olup olmadığına, Ta-
miş Türk Anonim Şirketinin taahhüt et
tiği işlerin nakden miktarına ve Akhisar 
Belediyesi su işlerinin ihaleye çıkarılma
dan îlsu Şirketine yaptırılması sebepleri
ne dair sorusu (6/392) 82 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgillerin, Zonguldak'a bağlı 
Devrek ilçesi Hidro - Elektrik Santralinin 
inşası ile içme suyunun temini ve Çaycu
ma ilçesi Elektrik ihtiyacının bu yıl için
de giderilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna içişleri Bakanı Halil özyörük'ûn 
cevabı (6/407) 226:227,836 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
rnan Boyacıgiller'in, Safranbolu îleesi iç
me 6uyu ihtiyacının giderilmesi hususunda 
belediyeye yardım yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna içişleri Ba
kanı Halil özyörük'ûn cevabı (6/415) 227,567 

7. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Safranbolu, Kars ve 
diğer il ve ilçelerdeki askerî kışlalarını hara-
biyetten kurtarılması için mahallî belediye 
veya özel idarelere devri ile bunlardan fay-
dalaikilmasınm düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusu (6/428) 408 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Zonguldak'a bağlı 
Devrek ilçesi Hidro-elektrik santralinin in
şası ile içme suyunun temini ve Çaycuma il
çesi elektrik ihtiyacının bu yıl içinde gide
rilmesi için ne düşünüldüğüne dair sorusu 
(6/407) 226527 

1. — Çorum Milletvekili Baha Kol-
deş'ırı, iller Bankasında köyler adına top
lanan yüzde birlerden biriken paranın mik
tarına ve nerelere sarfedildiğine dair so
rusuna içişleri Bakanı Halil özyörük'ûn , 
cevabı (6/340) 555:558 

2. — Çorum Milletvekili Baha Kol
daş'm, istanbul'da Adalet binası inşası için 
istimlâk edilen ev ve apartmanlarda halen 
kimlerin, hangi kanuni mesnede göre otur
dukları hakkındaki sorusu ve içişleri Ba-

Sayf a 
kanı Halil" özyörük 'ün cevabı (6/343) 445.448 

3. — Çorum Milletvekili Baha Kol
daş 'in, jandarma kuvvetlerinin ıslahına, bâzı 
subay ve karakol komutanlarına motosik-. 
let parası verilmesine, Polis Enstitüsü mes
lekî kursuna tâbi tutulup terfileri yapıla-
mıyan polislerin durumlarına ve muame
lât memurlarının ilgası hakkındaki kanun 
tasarısının ne vakit Meclise gönderileceğine 
dair sorusuna içişleri Bakanı Halil özyö
rük'ûn yazılı cevabı (6/342) 119:120 

İşletmeler Bakanlığından 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, Kırıkkale Fabrikası 
deposunda saklanmakta olan tank dâfi top
larına, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu fabrikalarında imali mümkün olan 
bâzı silâhlara, bâzı yedek parçaların hariç
ten ithali suretiyle tepkili ve tepkisiz uçak
larımızla havacılık malzemesinin imalinin 
düşünülüp düşünülmediğine, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunu a rasyonel 

: çalışan ekonomik bir hale getirilmesine dair 
sorusu (6/410).'" " 227 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Toprak Ofisi için yap
tırılan çelik hangarlarla siloların Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile yerli sa
nayiciler tarafından imal ve inşasının dü-

Işünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
;(6/420) 249 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
• rahman Boyacıgiller'in, 1946 ve 1950 se
çimlerinde C. H. P. lehine iktisadi Devlet 

' Teşekkülleri tarafından yapılan faaliyet 
neticesinde doğan zarar dolayısiyle mü-

.; sebbipleri hakkında ne muamele yapıldığı
na, toplama havuzu yapılmaması suretiy
le (200 000) ton sılamın ziyama sebep 
olanlara, Ereğli Kömürleri Işletmesindeki 
suiistimal söylentileri dolayısiyle yapılan 

; tahkikat dosyalarının tetkikten geçirilme-
. sinin düşünülüp düşünülmediğine, Etibank 
ve Sümerbanktan seçimlerde kullanılmak 
üzere yapılan bağışlara dair sorusuna iş
letmeler Bakanı Hakkı Gedik'in cevabı 
(6/322) ; : : : : 38:42 



Maliye Bakanlığından 
1. -»- Zonguldak Milletvekili Abdürrah 

Boyacıgiller'in, Harcırah Kararnamesinin 
yeni şartlara uygun bir hale getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine ve memurların 
nakil, tahvil ve yeniden memuriyete tâyin
lerinde eşyalarının bedelsiz olarak Devlet 
taşıtlarından istifade edilerek nakli için ha
zırlanması muhtemel Harcırah Kanununa 
bir hüküm konmasının derpiş edilip edil
mediğine dair sorusu (6/427) .408 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Safranbolu, Kars 
ve diğer il ve ilçelerdeki askerî kışlala
rın harabiyetten kurtarılması için ma
hallî belediye veya 'özel idarelere devri 
ile bunlardan faydalanılmağının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu (6/428) 408 

1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-
m, pirinçten alman Muamele Vergisinin 
kaldırılması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan Po-
latkan'm cevabı (6/338) 738:739 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, Gülhane Hastanesi Röntgen Ser
visi mesaisinin istatistikle bildirilmesine 
bu istatistiğin Numune Hastanesinin ka-
yıtlariyle mukayesesine, bu hastanelerde 
röntgeni idare eden doktorların hariçte fi
lim makinelerinin bulunup bulunmadığı
na, varsa bir sene içinde yaptıkları iş 
miktarına ve Gülhane Hastanesini daha 
verimli çalıştırmak için ne düşünüldüğü
ne dair sorusu (6/395) 123 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, istanbul'da Terzilik Okulunun du
rumu ile giriş şartlarına, mezun sayısı.ile 
öğretmen ve öğrenci miktarma ve Devlet
çe bu okula yapılan masraf tutarına dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Teyfik île-' 
ri'nin cevabı (6/424) 300,920:922 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, yabancı memleketlere tahsil için 
bakanlıklar hesabına .gönderilen-'talebele
re dair sorusu (6/394) • .-82 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdıürrah-

Sayfa 
man Boyacıgiller'in, Karabük'te yeni bir 
ilkokul inşaasına kadar resmî binalardan 
bitinin bu yıl için muvakkat bir ilkokul 
olarajk tesisine ve .Millî Eğitim Bakanlığı
na devrine amade kılınmış olan fabrika
ya ait okulun da tevsi edilerek müstakil 
bir ortaokul haline ifrağına dair sorusu 
(6/406) 226 

5. —Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, memleket içi ve dı
şında kendi branşlarında eser veren, ilmî 
araştırmalarda bulunarak bunları yayın-
lıyan doçent, profesör ve ordinaryüs pro
fesörler olup olmadığına, bu araştırmala
rın halk tabakalarına aksettirilmesi için 
yapılan çalışmalara Türk âlimlerinin bil
gilerini artırmak üzere Garp üniversite ve 
araştırma kurumlarına gönderilmelerinin 
düşünülüp düşünülmediğine, eser vermi-
yen ve ilmî çalışmaya ehemmiyet vermi-
yenler hakkında ne düşünüldüğüne ve tek
nik üniversite ve fen fakültelerinin araş
tırmalarından diğer okulların faydalandı
rılıp faydalandırmadıklarına dair sorusu 
08/426) 408 

6. ,— Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Türk Tarih Kuru
mu ficin ayrılan ödeneğin bugüne kadar 
verilmemesi sebebine ,kazılar ve ilmî araş
tırmalarda bulunmak üzere hariçten gele
cek--heyetlerle müştereken çalışmak için 
anlaşmalar yapılıp yapılmadığına ve haf
riyatına başlanılmış olan Antalya, Ankara 
ve izmir kazılarının ikmali için ayrılan 
ödeneğin bir an evvel verilmesinin sağlan
masına dair sorusu (6/429) 408 

: 1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
ihsan Sâbis'in, istanbul Kız Lisesi Tarih 
ve Coğrafya Öğretmeni Maide özgeçen'in 
hastalık ve maaş durumu hakkındaki so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri'-
nin yazılı cevabı (6/377) 243:246 

Millî Savunmıa Bakanlığından 
: 1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, Gülhane Hastanesi1 Röntgen Servisi 
mesaisinin istatistikle^ bildirilmesine, bu 
istatistiğin Numune Hastanesinin kayıtla-



Sayfa 
riyle mukayesesine, bu hastanelerde rönt-;: 
geni idare eden doktorların hariçte filııj,'':' 
makinelerinin bulunup-,":•- bulunmadığına; . 
varsa bir sene içinde yaptıkları iş mikta
rına ve Gülhane Hastanesini daha verimli 
çalıştırmak için ne düşünüldüğüne dair 
sorusu (6/395) ..". " 123 

. 2. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman BoyacıgiUer'in, Kırıkkale Fabri
kası deposunda saklanmakta olan tank . 
dâfi top'arma, Makina ve Kimya Endüs
trisi Kurv; mu fabrikalarında1 imali müm
kün olan bâzı silâhlara, bâzı yedek parça
ların hariçten ithali suretiyle tepkili ' ve"'"' 
tepkisiz uçaklarımızla havacılık malzeme
sinin imalinin düşünülüp düşünülmediği
ne, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun rasyonel çalışan ekonomik bir ~ hale 
getirilmesine dair sorusu (6/410) 227 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyaeıgiller'in, Safranbolu, Kars 
ve diğer il ve ilçelerdeki askerî kışlaların 
harabiy etten kurtarılması için mahallî 
belediye veya özel idarelere devri ile bun- : 
lardan faydalanılmasmm düşünülüp dü-
şünülmediğine dair sorusu (6/428) ' 408 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
ihsan Sâbis'in, Kore Birliğimi^'n' duru
mu hakkndaki sorusuna, Millî. Savunma 
Bakanı Hulusi Köymen'in cevabı (6/381) 51:53 

2. —• Afyon-İî^ârahisar Milletvekili Ali 
îhsan Sâbis'in,'Orduda kalh krizi geçirmiş . 
olanlar hakkında ne gibi bir. muamele yar 
pumasının düşünüldüğüne dair sorusuna 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in 
cevabı (6/379) . . ' . • " • • 49:51 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
îhsan Sâbis'in, Ordu Donatım Şubesi 
Müdürü Albay Abdürrâhman Eren 'in Er
zincan'a nakli sebebine ve halen İstanbul'- '-
da muhtelif hizmetlerde orr yıldan fazla ' 
kalmış'subayların durunılarma dair soru
suna Millî avunma Bakanı Hulusi Köy
men'in cevabı (6/357) . ~ • 44:46' 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. — Ankara Milletvekili Muhlis Ba'y-

ramoğlu'nun, sağlık merkezi müessesele-

Sayfa 
ririin şehir ve kasabalarda yeniden açıl
masına devam olunup olunmıyacağma, ha
len faaliyette bulunanların isimleri ile ya
lak, hekim, hemşire ve ebelerinin aded ve 
ihtisaslarına ve bu müesseselerin işleme 
şekillerini gösteren talimatname ile. açıl
maları hakkında muayyen bir plân ve 
'program, mevcut olup olmadığına dair so
rusuna Sağlık ve"Sosyal Yardım Bakanı 
Ekrem Hayri üstündağ'ın cevabı (6/405) 226, 

•:".. . 559:563 
2. —. Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'-

m, Ankara Doğumevinde yapılan yolsuz
luklara 'dair 'sorusu (6/437) ' '453", 

3.—Zonguldak Milletvekili Abdürrâh
man Boyacigiller'in, Safranbolu, Kars ve 
diğer il ve ilçelerdeki askerî kışlaların ha-
ra'biyetten kurtarılması için mahallî bele
diye veya özel idarelere devri ile bunlar-

. dan faydalanılmasmm düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu (6/428) 408 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdür
râhman Boyacigiller'in, Zonguldak Devlet 

.hastanesinin kalorifer ve lüzumlu modern. 
malzeme ile teçhizine ve.hademe, asistan 
ve doktor kadrolarının takviyesine; Zon
guldak'ta veremle mücadele için tedbirler 
alınmasına ve bu arada tecrithane, sana
toryum ve pravantoryum inşasının, düşü
nülüp düşünülmediğine,--Kurueay ile bu
cağına bir frengi mücadele tabibi tâyinine, 
Zonguldak İlindeki hastanelere tâyin edi
len doktorların vazifelerine, devamları için 
no gibi tedbirler alındığına, Bartın'da in
şası yarım bırakılan ve Sağlık've Sosyal 
Yardım Bakanlığına devredilen binanın 
ikmaline ve Devrek İlçesinde bir sağlık 
merkezi tesisinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı .Ekrem Hayrı üstündağ'ın 
cevabı (6/409).. -227,564:567 

1. T— Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, Paris'teki Pastör Enstitü
sünde hazırlanan gençlik serumu hakkın
daki mütalâa ve tetkik neticesine dair so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Ekrem Hayrı Üstündağ'ın cevabı (6/376) 294 

2. — Ankara Milletvekili Muhlis Bay-



W-

ramoğlu 'n.uıın, İ951 yılı Bütçesine konulan 
ödenekle temini icabeden (2000) verem. 
yatağı ve personeli. için gerekli hazırlık
ların yapılıp yapılmadığına ve hangi iller
de açılacağının kararlaştırılıp kararlaş- . 
tırılmadığma... dair yazılı sorusuna Sağlık 

< vo Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayrı 
Ustündağ'm .cevabı (6/354) 117:119 

3. — Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülg-er'in, Ankara Devlet Demiryolları 
Hastanesinde vefat eden Hakkı Altın'm 
ölümü sebebine, usulsüz.müdahale ile ya--: 
pılan ameliyat neticesi" ihakkında- .tahki
kat yapılıp yapılmadığına: dair sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
Hayri üstündağ'ın cevabı (6/366) 46:49 

Tarım Bakanlığından 
. 1. — Trabzon Milletvekili Mustafa Re

şit : Tarakçıoğlu 'nun, yayla ve mera ihti-. 
lâflarının bertaraf edilmesi için ne düşünül-
düğüne dair sorusuna Tarım. Bakanı Ne
dim Ökmen 'in cevabı (6/412) 227,689:690 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boy acı güler'in Zonguldak îli için ta
rım alanında ne gibi kalkınma tedbirleri 
alındığına, bu il halkının gelirini artırmak 
ve gçimlerini sağlamak üzere ' meyvacılık 
bağcılık, ziraat aletleri tesisleri kurulması 
yolundaki çalışmalara, Bartın, Çaycuma, 
Devrek, Ereğli ve Safranbolu gibi ilçelerde , 
fidanlıklar ve yağlı tohum veren bitkilerin 
tamiminin düşünülüp düşünülmediğine da
ir sorusu (6/421) 249 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağâoğiu'nün, Zirai Donatım Kuru
munun teşekkül tarihi ile sermayesine, 1951 
yılı başına kadar...,ki kâr vo zarar vaziyeti
ne; merkez ve mülhakat teşkilâtı ile kadrola
rına, fabrika ve atölyelerin gelir ve giderle
rine ve nerelerde bulunduğuna, Ziraat Ban
kasının Tarım Bakanlığına bağlanarak Zi-
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rai 'Donatını Kurumu vazifelerinin adı ge
çen bankaya devri hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete 'nin cevabı (6/315) • 342:344 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller'in, köylüye teknik zi
raat usullerini öğretmek, gübre kullanmak, 
çeşitli mahsullerin ekilip ve toplanışı ile 
hayvancılık ve bakımı hakkında bilgi ver
mek üzere kurslar açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusu ve Tarım 
Bakanı Nedim ökmen 'in cevabı (6/360) 290: 

291 
3. —. Zonguldak Milletvekili Abdürrah

man Boyaçıgiller'in, yurt topraklarını tah
lili için Marshall Yardımından neler sağ
landığına uzvi ve kimyevi gübrelerin ne 
suretle temin ve tevzi edildiğine, zirai is
tatistik üzerindeki çalışmalara ve neticeleri
nin köylüye aksettirilip; -ettirilmediğine zi
rai istatistik üzerindeki- çalışmalara ve- zi
rai kalkinma-plânının hazırlanıp" hazırlan
madığına dair sorussu ve Tarım Bakanı Ne
dim Ökmien'in" cevabi (6/362) 291:294 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdür

rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak - Fil-
yos banliyö trenlerinde yaz aylarına mah
sus olmak üzere % 50 tenzilâtlı bir tarife
nin tesisine, .yurt içi turizmi teşvik için 
ucuz biletli trenler ihdasının düşünülüp 
düşünülmediğine d'air sorusuna Ulaştırma 
Bakanı Seyf i Kurtbek'in cevabi (6/391) .82, 

181:182 

1. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dül-
ger'in, Ankara Devlet Demiryolları;Ha-sta^ .-' 
nesinde vefat eden Hakkı Altın'in ölümü 
sebebine; usulsüz müdahale ile yapılan 
ameliyat neticesi hakkında tahkikat yapı
lıp yapılmadığına dair sorusuna Ulaş
tırma Bakanı Seyf i Kurtbek'in cevabı 
(6/366) " 46:49 
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TASARILAR 
1. —•^lmany^'üe^har.b^haliıuev: nihayet'., 

verilmesine dair (1/218)" ,;;83^3,15i:16%194.;195 
-2. —; Basın mensuplarının çalışma mü

nasebetleri.hakkında. {1/239) 573 
3. — Belediye. :Kanunur tasalısı • (1/237) 347 
4.—• 1951 yılı Bütçe .Kanununa,,bağlı ._.• 

: ( A / l ) . ve* (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik .yapılması, hakkında (1/230) . 249 

- 517,727:730,734,737,738,745;:748 
• 5. — Bütçe geHr.fazlalarnıdan 1944 yi- . 

lı sonunda .mevcut,144 440 ppO.liramnpla-
ğanüstü-ödenek karşılıklarına doğan borç
larla .mahsubuna,.dair, (1/235) 300 

'6.—• Cemiyetler îKaııununun,-4919 sa
yılı Kanunla, değiştirilen 33 nçü ve 35 nci 
maddelerinin tadiline ve muvakkat-mad
desinin (B) fıkrasının kaldırılmasına .dair 
(İ/231) 300 

7, — Çarşı.;ye- mahalle bekçileri kanu
nu tasarısı (1/219) . ' • ' • ' " • . .83 

8. — Denizbank Türk Anonim Ortak
lığı .Kanunu tasarısı (1/224) . 227,228,:229,454, 

. 574,791,792:794,795:824,S25:835,843 ;861, 
•V 861:897,897:898,905,910,922:925 

9.-— Gölcük ilce merkezinin Değir
mende re'den .Gölcük . Kasabasına, kaldırıl-
nıası hakkında (1/220) "83,347,520:52i 

,10. — Harb ffelâketzedelerinin,himaye
sine. dair 12. Ağustos 1949 tarihli Ce
nevre Anlaşmalarının onanması hakkında 

. (1/247) • . . : ' - 634 
11. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında, değişiklik ya
pılması hakkında (1/225) 227,770,899,900:901 

12..—-.Devlet-Memurları Aylıklarının' .„ 
Tevhit ve Teadülüne.dairokın : 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet \ 
.Genel Müdürlüğü kısmında bâzı değişik
likler yapılmasına dair olan 5006 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı' cetvelde değişik-, 
lik yapılması hakkında (1/236) .' 300 

,13. — ihtiyarlık Sigortası Kanununun 

• bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında (1/240) ; '• 573 

14. —'.il özel idareleri kanunu tasarısı 
(1/241) ''' 573 

15. —,,iskân.,Kanununun, bâzı.maddele
rinin kaldırılmasına,, değiştirilmesine ve bu 
kanuna^ yeniden, bâzı madde ve fıkralar ilâ
vesine; dair, olan.;5098^. sayılı -Kanunun 12 . 
nci maddesinin -değiştirilmesi ve yasaklığı 
kaldırılan yerlerle, .5227 sayılı Kanunun bi
rinci vmaddesinin, dördüncü bendinde zik
redilen idareten Jbo.şaltılmış bölgelerde köy
ler ..teşkili ye. halkının yerleştirilmesi hak

k ı n d a '(1/223) , 185,186,408,458 =468,518 =519 
16. —r İşçilere hafta tatili ve genel tatil 

günlerinde ücret verilmesi hakkında 
• (1/232) ; 300,634,734:738,772:791,793,794,S37 = 

' / . " • • • ' .840 

17. —.Karayolları trafik kanunu tasa
rısı (1/242) 573 

18. — Milletlerarası iktisadi iş Birliği 
Teşkilâtının' Dışişleri Bakanlığına bağlan

ması hakkında (1/226) 227 
19.:— -Millî Eğitim Bakanlığı Kurulup 

-Kadroları ile Merkez Kuruluşu ve Görev-
- leri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek ka
nun ;tasarısv (1/243) : 573 

20. — Taltif Kanunu tasarısı (1/248) 693 
21. -7- Tapu ve Kadastro, Genel Müdür

lüğü ile Toprak ye iskân işleri Genel Mü
dürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasına 
dair>(l/244) V 573,770,899,901:903 

22. — Taşıt kanunu tasarısı (1/221) . 83 
23. — Turizm Endüstrisi Teşvik Ka

nunu tasarısı (1/227) 227,409 
.•'•-. 24,.'.—'•. Türkiye Büyük; Millet Meclisi 
binası.. ve eklenti binaları ile .tesislerinin 

.yapımı.«yetkisinin Bayındırlık -Bakanlığına 
vdevri hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek 
kanun,tasarısı (1/217) ,.4,770 

25. —, Türkiye Cumhuriyeti Devlet, Me
teoroloji İşleri, Umum ... »Müdürlüğü Teşki
lât ye Vazifeleri, hakkındaki 3127 sayılı Ka-
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nunun 15 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/228) 227,347:348,443,731 

,26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hindis
tan Cumhuriyeti arasmda Kültürel müna-' 
sebetlere Mütaallik Anlaşmanın onanması
na dair (1/245) 573 

27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile îran Şehinşahlık Hükümeti arasmda . 
kendi ülkeleri beyninde ve daha ötelerinde 
ticari hava servisleri tesisi için Anlaşma ile' 
Ekinin onanması.hakkında (1/233). ; "v 300 

28. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme- . -
ti ile îran Şehinşahlık Hükümeti arasında 
kendi ülkeleri beyninde ye daha ötelerin
de ticari hava servisleri tesisi için Anlaş- -
ma ile Ekinin onanması hakkında (1/233) 693 

. 29. — Türkiye ile İspanya arasında,• •"','''; 
imzalanan Ticaret ve ödeme anlaşmaları 'N 

ile eklerinin onanması hakkında (1/249) 693 
30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti' . 

ile İsrail Devleti Hükümeti arasında Ha
va Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın ' 
onanması hakkında (1/207) ... -:: ••..' ~ 693 
. 31. — Türkiye ile İtalya arasındaki .. 
Kültür Anlaşmasının onanması hakkında 
(1/238) '.','.••"_•' .''•'. '"•'• <34t". 

32. — Türkiye Spor Birliği kurulması- :'" j 
na dair .(1/246);..;' .' m ı#:' ' : '• 5 7 3 

33. — Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve. î 
Birlikleri hakkında (1/234) • 300,348': 

349;574>91 
'34. — TÜtün istihsalinin tanzimi hak

kında (1/222) ••'••• v 123 
35. —Uluborlu İlçesi merkezinin Se-

nirkent Kasabasına ve Senirkent Bueağı-
merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldı-;, 
rılmasma, ilce adının Senirkent, Bucak 

.adının da Uluboi'lu olarak değiştirilmesi
ne dair (1/229)' / 227,301,368:388,438 r442 

1. —- Astsubay Kanunu tasarısı (1/193) 6:7 
2. — Atatürk aleyhine işlenen suçlar 

hakkında (1/167) 123,251:265,266:290, 
295,298,303:324 

•"" 3.::—Avrupa İktisadi îş Birliği Teş
kilâtına dâhil memleketler arasındaki .mü
badeleleri serbestleştirmek amaciyle mez
kûr Teşkilâta dâhil memleketler arasında 

Sayfa 
imzalanan (Avrupa Tediye Birliği Anlaş
madı), na katılmamız hakkında (1/72) - 4,89: 

93,177:181,249:250,382:385, 
470:471,473,475,487,'505:508 

4. — Bâzı Suç ve Cezaların Affı hak
kındaki 5677 sayılı Kanunun 6 neı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair (1/205) 185, 

: - ' 236:237,374 
. — 1951 yılı 'Bütçe Kanununa bağlı 

A / İ ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/215). 517,727:730,734, 

" j'..X. \ .< '737,738,745:748 
3. — Demiryolu ile eşya nakliyatına 

müiaallik Milletlerarası Mukaveleye ek 
olarak Berhe'de akdedilen Mukavelenin 
onanması hakkında (1/178), 453,533:534,734, 

737,738,765:768 
'r. — Devlet gemilerinin muaflığına 

dair bâzı kaidelerin birleştirilmesi için 
•inıza'lanmış'Olan milletlerarası anlaşmaya 
ek olnrak imzalanmış protokole katılma
mız hakkında (1/71) • \ . 517 
..'•• 8 .— Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında 4860, 
say]li Kanunun birinci maddesini değişti
ren- 5076 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

••.(l/ŞU)/-. 770,899,901,905,910,926:929 
9. — Dinî yayınlar döner sermayesi 

hakkında (1/184) " v 21:22,30,38,58:61 
İÇ.-—Fikir ve Sanat Eserleri hakkında 

(1/^4) ; 842:843 
M. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü . 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/206) ^83,125:126,188:189,236,363 i 

374,375,378,382,391,400:403 
12'.'— Gemi sahiplerinin sorumluluk-

]arıcın tahdidi ve konişmentoya mütaal
lik 'bâzı kaidelerin, tevhidi ha"kkindaki 25 
Ağustos 1924 tarihli ve deniz ticaret vası-
talâı'imn rehni ve imtiyazı ve Devlet gemi-
leriıjıiıımuâfiyetleriyle ilgili bâzı kaidele
rin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli Millet
lerarası 4 sözleşmeye katılmamız hakkın
da {1/36) 517 

13. — Hariçten şatmalman buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Kesrimden istisnası hakkındaki Kanunun ••••;•' 
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yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
(1/164) . • 347J444,732;734i737,738/753 :T5G 

' . "14 .^— Hayvanlar Vergisi Kanununun • 
4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/117) 250, 

324:342,351.362,374,382,392:395 
. 1 5 : — Makine ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu Kanununa ek tasarı (1/149) 186 
16. — Muhtaç Çiftçilere • ödünç To

humluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/120) 22:23,30, 

38,62:65 
17. — ödünç Para Verme îşıleri Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (1/191) 770,899,903:910 

18. — Sağır, Dilsiz ve Körler Müesse
sesinin Millî Eğitim Bakanlığına devri 
hakkında (1/186) 250,377:878,468:469,473, 

' ;.' ; ; 475,486,497:500 
. 19. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı kuruluş ve Memurları Kanununda 
ve bu kanuna ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı 
kanunlara bağlı kadro cetvelleriyim'-. 19&1 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına : dair 
(1/209) 301,385:386,391,471:472,473,475, 

4«7,491;509 :512 
20. — Subaylar Heyetine Mahsus Tetfi 

Kanununun 5611 sayılı Kanunla değişti
rilen 1 nci maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesine/Fen ve Sanat Umum Mü
dürlüğünün kaldırılmasına ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair (1/187) 4, 

" ' • • L ' 8 4 : 8 8 -
21. — Tekel Gfenel Müdürlüğü Kuruluş 

vo Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Ka.-
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 4.896 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması • hak̂ - . 
kmda (1/180) ; ? 2 3 

22. —-«Teşkilâtlanma ve Genel Müza
kere Hakkı Prensiplerinin uygulanması
na mütaallik 98 numaralı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesi» nin onanması hakkın
da (1/183) ' 347,444,732:733,734,737,738,740, 

••••/• .•• ••'-. '' 'i' . 7 5 7 : 7 6 0 
23 .— Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki tâsarı-
ya-dair (1/103) : . > / ,; 453 

Sayfa 
24. —• Türkiye • ile Federal Almanya 

p.- arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 
1951 devresinde mübadele edilecek mal
lara ait A ve B listesini muhtevi Protoko
lün onanması hakkında (1/181) 23,32,38,66: 

69 
2 5 . — Türkiye - Federal Almanya 

ödeme Anlaşmasının üçüncü maddesi 
ekinde musarrah cari tediyelere yeni bâzı 
ödemelerin ilâvesi hakkında teati olunan 
mektupların onanması hakkında (1/182) 23: 

•'..•.'•,. '.'••';'•''. • .24,32,38,70:73 
26.-:-^- Türkiye-Cumhuriyeti ile Ameri

ka Birleşik ̂ -Devletleri arasında • imzalanan 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını değiştiren 
Protokolün onanmasına dair (1/39) ;„ 453^533 

27. •—<• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
adına hareket eden Export - împort Bank 
arasında akdedilen 3Ş milyon dolarlık Kre
di Anlaşmasının onanmasına dair (1/121) 453, 
' v • 529:533 

28 .— Türkiye ile îran arasında imza
lanan yolcu ve mal transit nakliyatım ko- -
layîaştırnıayı ve çoğaltmayı güden anlaş
ma ve eklerinin onanması hakkında/ 
(1/40) / .- 573:574 

. 2 9 . — Türkiye - Yoguslavya Ticaret 
Anlaşmasına ek listelerin yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair mektupların onan
masına dair (1/192) 24,32,38,74:77 

v30. — Tütün ekicileri ve ortaklıkları 
vo birlikleri hakkında (1/232) (4/179) 348: 

' ' • '-' .349' 
31. — Tütün ve müskirattan alınacak 

Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı 
Kanunun (B) ve (C) fıkralarının değişti
rilmesine ve bu kanunu değiştiren bâzı •-. 
hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına 
dair (1/111) 250,378:382,469:470, 

'473,475,486:487,501:504 
32.—• «Ücretli îş Bulma Bürolara hak

kındaki 96 numaralı Sözleşme (1949 ta
dili).» nin onanmasına dair (1/201) 348,445, 

733,734,737,738,740,761:764 
33. — 3803, 4274 ve 4459 jsayılı" Ka

nunların köy okulu, öğretmen evi, köy 
sağlık memurları ve ebeleri evleri inşa etti
rilmeliyle ilgili maddelerinin değiştiril-
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mesi ve 5012 ve 5082 sayılı '. kanunların _ 
kaldırıl m ası hakkındaki 5210 sayılı; Kamı- '!' 
mm 1 ne i maddesinin-değiştirilmesine ve 
5, 6 ve 7 nci maddelerinin; kaldız'ilmapına 
dair '(1/175) - 348,443 :444,731:732 

, 34. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıy
meti haiz olan eserlerin korunma/bakım ve 
restorasyon işlerinde uygulanacak pren
sipleri kararlaştırmak üzere-bir Danışma 
Kurulu kurulması hakkında (1/14) 19,21, 

30,37:38,54:57 
35. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü Teş

kilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik-'ya
pılmasına dair olan: 2821 sayılı Kânuna ek , 
kanun, tasarısı (1/216) ' . 301,442:443, 

730:731,734,737,738,749:752"' 
36. — Vergi Usul Kanununun bâzı 

Sayfa 
maddeleri ile kanuna bağlı cetvelde deği-

.'şiklik 'yapılmasına ve-bu kanuna, bâzı 
maddeler ve fıkralar, eklenmesine dair . * 
(1/208), -83,127:154,189:194,197, 

- ' • ^202,207,218:221 
•37. —'Yabancı-Sermayeyi Teşvik Ka

nunu tasarısı (1/194) . :348,425:438,455: 
458,469,477,493:496 

38. —• Yükseköğrenim öğrenci'Yurtları 
ve Aşevleri hakkındaki' 5375, 5661 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştirilme
sine: dair (1/202) 83,124:125,187:188,236, 

362:363,374,382,396:399 
39. — Zührevi hastalıklarla mücadele 

hususunda ticaret gemicilerine gösterile
cek kolaylık] ara- ımütaallik Brüksel Anlaş
masına' katılmamıza^ dair-(1/124) .843 

TEKLİFLER 
Ankara [Fuad Seyhun,] . -
1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ye Mua

venet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı. Ka
nunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde-eklenmesine 
dair (2/274) '' 

Balıkesir [Sıtkı Yırcalı ve S arkadaştj 
2. — Pasaport Kanununa 56İ54- sayılı 

Kanunun birinci maddesiyle eklenen mad
denin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/286)..- ' 

Burdur [Mehmet özbeyl 
3. — Genel Bütçeye dâhil dairelerle 

Katma Bütçeli dairelerde; özel. idare ve 
belediyelerle İktisadi Devlet Teşekküllerin
de ve sermayesinin yarısından fazlası Dev
let tarafından temin edilen banka, şirket ve 
müesseselerde/emekliye ayrılanların kul
lanılmaması hakkında (2/282) 

4. — Posta. Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve 
Memurları hakkındaki 4454 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi (2/283) 

Bursa [Necdet Yılmaz, ve 19 arkadaşı! 
5. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu

nunun 7 nci maddesinin' değiştirilmesine 
ve 68 jıci maddesine bir iıkra eklenmesine 
dair (2/268)-

171 

347 

300 

300 

Erzurum, [EmruUah Nutku! 
6. — Türk Ceza Kanununun 516 ncı 

maddesinin sonuna bir .fıkra eklenmesine 
dair (2/269) 4 

Erzurum [Fehmi Çoban&ğlu] 
7. — Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 

hakkındaki«£739 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin D ve E fıkralarının değiştiril
mesi hakkında (2/273) '-83,518 

[îdarecÂ Üyeler Kurulu! 
8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

1951-yılı Bütçesinde değişildik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/277) 227,517, 

' 727:730,734,737,738,745:748 
9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 

yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/281) 249,517,727:730, 

, 734,737,738,745:748 
10.'— 1951 malî yılı Büyük Millet Mec

lisi Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/285) 300,517,727:730,734, 

737,738,745:748 
İstanbul [Ahmet Hanvdi Başar J 
11. —.Orman Kanununa bâzı maddeler 

eklenmesine ve. bu kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair olan Ka
nuna ek 5658 sayılı Kanunun;birinci. madde
sinin ilk fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(2/275), "' .'•-:.' 185,186 
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12. -—Orman Kanununun >. 5(653 sayılı~-;, 
Kanunla değiştirilen 105 nei maddesinin 
neğiştirilmesine\<dair (2/276) 185,18.6 

îstanbul [Andre Vahram Bayar] 
13. — ihtiyarlık Sigortası Kanununun 

ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (2/270)' . 4 

Konya [Hidayet Ay diner] 
14. — Türk Ceza Kanununun 5665 sa

yılı Kanunla değişen 526 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi'hakkında (2/272) 83 

Manisa [Refik Şevket İnce ve 7 ar
kadaşı] 

15.—• Resmî daire ve müesseselerin si
yasi' partilere bedelsiz mal devir edemiye-
cekl erine ve bu daire ve müesseselerle mün
fesih derneklere ait olup siyasi partilere 
terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu 
partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve 
Hazineye iadesine dair (2/284) 301,309,517, 

575:604,604 .-619,620:631,635:652,653:689, 
693:727,732,735,741:744 

Mardin : [Aziz - TJras J 
16. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığ] Kanununun, bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine daiı (2/271) 83 

Trabzon- [Faik Ahmed Barutçu ve üç 
arkadaşı] ' 

17. — İçtüzüğün 13 - 21 nei maddeleri
nin kaldırılması hakkında tüzük teklifi 
(2/279) 228 

Trabzon [Faik ATimed Barutçu vo üç 
arkadaşı] 

18. — Milletvekilleri Seçimi k a n u n u 
nun bâzı - maddelerinin ! değiştirilmesi h ak-' 
kıridaH2/278) ' - 227 

Zonguldak" [Ceinal Kıpçak] 
19. —• Maaş Kanununa -ek 4379 sayıb ; 

Kanunun 'birinci ve ikinci:maddelerinin de
ğiştiril meşine ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair olan 5585 sayılı Ka
nuna ek kanun- tekli Of' (2/287) 408 

20. — Türkiye-' Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi 
(2/288)' 408 

Zonguldak [Rifat Sivişoğlu] 
21. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-

Sayfa 
nununun 61 nei maddesinin değiştirilmesi 
hakkında.. ('2/280) , . 228 

Afyon Karahisarî^Ui İhsan Sâbis] 
1. — Türk Ceza Kanununun 161 nei 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/229) 7:17 
Amasya [Kemal Eren] ve' Ankara 

[Salâhattin Benli] . • 
2. — Gayrimenkuie tecavüzün define 

dair (2/191) 301,375:376,409: 
425,634,794,911:9.18 

Ankara [Talât Vasfi öz] . 
3. — Difteri aşısının mecburi olarak 

tatbik edilmesine dair (2/46) 693 
Balıkesir [Sıtkı YırcalıJ 
4. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında (2/103) 250,324:342,351:362, 

367,382,392:395 
Burdur [Mehmet Özbey] 
5. —: 5210 sayılı Kanunun 1 nei- mad

desinin (B) fıkrası' ile 5, 6 ve 7 nei mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında (2/231) '348,443:444,731:732 

6. — Devlet ve belediye hastaneleri 
başhekimleriyle .< servis şeflerine tazminat 
verilmesi hakkındaki kanun teklifinin ge
ri verilmesine dair önergesi (2/131) 229 

7. —. Ormanlar içindeki işletme bina
larının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına devri hakkında (4/175) 349 

8. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 567 ve 568 nei 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
.• (2/235)' 453 

Çorum [Hüseyin Ortakçıoğlu ve 2 ar
kadaşı] 

9. — Türk Ceza Kanununun 515 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/21Ö) 453 

Rrzuram[Emrullah Nutku] 
10. — Arıcılık Kanunu teklifi (2/261) 574 

oll. -r- 5434 isayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı. Kanununun 4 ncü ve 100 
ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/266). 574 
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12. — Hazine,\hususi muhasebe ve bele-
diyelerden halkevleri namına alınarak. Cum-, 
huriyet Halk Partisi hesabına geçirilen pa
raların geri alınması hakkında (2/88) .409 

13.— -̂ Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
.hakkındaki- Kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı maddeye bir fık
ra eklenmesine dair (2/207) 185,233 £35 

Erzurum [Enver KaranJ ' ' 
14. — Gelir Vergisi Kanununa bir mad

de 'eklenmesine dair (2/188) 83,125 •126,188:189, 
236,363:374,375,378,382,391^400:403 

Erzurum [Fehmi Çobanoğlu] 
15. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 

maddesine bir- fıkra eklenmesine dair 
(2/189) 83,125:126,188:189,236,363:374,375,378, 

382,400:403 
Erzurum [Sabri Erduman] ve Çoruh '-

[Mecit Buminly . l 

16. — Hayvanlar Vergisi Kanununun yü
rürlükten kaldırılması hakkında (2/143) 250,324: 

342,351:362,374,382;392:395 
Gümüşane [Cevdet Baybura ve iki arka

daşı] 
17. — Subay ve Askerî memurların ma

aşlarına dair olan 4989 sayılı. Kanunun 
birinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesinin değiştirilmesine-ve. bu 
kanuna geçici maddeler eklenmesine dair -
olan 5609 sayılı Kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasi hakkında (2/210). . 770, 

899:900 
[İdareci Üyeler Kurulu] . . . . - • ' 
18^ — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

1951 yılı Bütçesinde değşiklik yapılmasina 
dair (2/242) 517,727:730,734,737,7.38,745:748 

istanbul [Ahmet Hamdi Başar ve üç 
arkadaşı] 

19. — iskân Bankası kurulması. ve is
kân işlerinin icra tarzına dair 350 

istanbul [İhsan Altmel] ve Ağrı [Celâl 
Yardımcı] 

20. — iş Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5518 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair (2/75) 250,376:377 

Sayfa 
izmir! [Avni Başman] ve [Muhiddin 

Ervrier] ~ .-:.•-.: •:' -v '-••-'. 
21. —- Gümrük Muhafaza Komutanlığı 

eslu tayfalarından Alioğlu Hüseyin Toy-
carftlar'a aylık bağlanması hakkında (2/221) 250, 

474:477,733 
izmir [Cihad Baban ve .'dört arkadaşı] 
2 2 — Türk vatandaşlığından iskat edi-

leriılere vatandaşlık haklarının iadesi hak
kın1 da (2/265) ••' v 349 

izmir [Necdet încekara] 
23. — Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 

hakkındaki Kanunun, ikinci maddesinin ' . 
değiştirilmesine ve aynı maddeye bir fıkra 
eklenmesine dair (2/208) 185,233:235 

Kayseri [îsmailBerkok ve 2 arkadaşa] 
, 24. — Hava sınıfı mensuplarına verile

cek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayıh Kanunjun 10, 12 ve 14 ncü maddele-
ririn değiştirilmesine dair olan 4334 sayılı 
IO/nuna bir geçici madde eklenmesi hakkın
da (2/82) . 229 

Kocaeli [Mehmet Yılmaz] 
25. — Yedek subay ve yedek askerî me

murlar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 
3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/137) 301:303 

Konya [Abdürrahman Fahri Ağaoğlu] 
26. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 

Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesine dair olan 5585) sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/237) 350 

• Konya [Ümran Nazif Yiğit er] 
27. — Ceza Muhakemeleri' Usulü Ka

nt .nunun 398 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (2/9) 17:19 

Niğde [Halil Nuri. Yurdakul ve 6 ar
kadaşı] 

28. •— iskân Kanununun bâzı maddele
rimin kaldırılmasına; değiştirilmesine ve 
bıjı kanuna yeniden bâzı madde ve fıkra
lar ilâvesine dair olan '5098 sayılı Kanu
num 12 nci maddesinin kaldırılması ve bu 
kanuna' bâzı hükümler eklenmesi hakkm-
djı;'(2/22) s 5,408,458:468,518:519 

Niğde [Halil Nuri Yurdakul] 
29. — Subay ver Askerî Memurların 
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Maaşlarına dair olan 4989 sayılı- Kanunun %-•-.; 
birinci maddesi ile 4600-sayılı- Kanunun , 
üçüncü maddesinin degiştirilnıegme'.^e, bu 
kanuna geçici maddeler .eklenmesine rdair 
olan 5609 sayılı Kanunun birinci ye ikinci 
maddelerinin değiştirilmesi. ye bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında . 
(2/212) ;". ' .770,899:900 

Samsun [Hasan Fehmi Ustaöğlû ve .5 
arkadaşı] .•-.:••• • -. • 

30.—-• Millî Korunma ̂ Kanununun 5020 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin yürürlükten kaldırılması- hakkında' 
(2/223) 517 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
31. — Sivas Kongresince seçilen Temsil 

..Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki 5269 sayılı Kanu
nun 4 neü. maddesinin .değiştirilmesine-
dair (2/13), 83,126,189,197,202,207;214:217^391 

Siyas [îlhan Dizdar!',..,.;•• 
32. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 

Kanunun geçici 8 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında (2/73) 93:104 

Tekirdağ [Şevket Mocan ve 53 arka-' 
daşt] 

33. — Türk Ceza Kanununun • 141 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/37) . 453 

,;••* Sayfa 

Tokad -[Sıtkı Atang] 
34. —-Tekel Genel- Müdürlüğü yapı iş

lerinin ; Bayındırlık Bakanlığına devri 
hakkında (2/139) 229:231 

Tunceli [Htdır Aydın] 
'35. —r- iskân Kanununun tadili hakkın

da 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve ya-
saklığı kaldırılan yerlerle idareten boşal
tılmış bölgelerde köy tesisine dair (2/249) 408, 

. • • • ; • . ;; . • • . 458:468,518:519 
Zonguldak [Âbdürrahman Boyacıgüler] 
36. -— Memurin Muhakematı hakkında

ki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair (2/58) . ': .' 173 

Zonguldak [Fehmi Açıksöz] ;~ 
i,: 37. —- Maaş Kanununa ek' 4379 sayılı: 

Kanunun birinci ve ikinci . maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesine dair olan 5585 sa
yılı Kanunun, geçici yedinci maddesinin 
değiştirilmesi' hakkında (2/23) . . 93:1.04 

38. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun "birinci ve ikinci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu k'anuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesine dair olan 5585 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle geçici -
3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında (2/70) 93:1Ö4 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Geri verme isteği 
1. — Makine ve Kimya Endüstrisi Ku

rumu Kanununa ek kanun tasarısının'geri • 
verilmesine dan (3/213) ' ' ' " / ; ! 186:187 

K a r ı ş ı k . r , , -
1. — Altın meskukât ile ziynet -altın

ları hakkında (3/182) 228,472:473,491 
2. — 1946 yılı MilK Korunma Bilançosu 

ile buna ait Umumi Murakabe Heyeti ra
poru ve ilgili bakanlıkların mütalâası hak
kında (3/43) 842 

3. — Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan'-
m'öldüğüne dair (3/202) 84 

4. — Danıştay d a açık bulunan beş üye- v 

lık için seçim yapılması hakkında (3/212) 171 
5. — Danıştayda açık bulunan Üçüncü 

Daire. Başkanlığı için seçim yapılması hak
kında (3/210) ' ' 171 
. 6. —. Danıştayda açık bulunan Dördün
cü Daire Başkanlığı için seçim yapılması 
hakkında, (3/211)' ' 171 

7. — Sümerbank Genel Müdürlüğü Mü
fettişlerinden Hüseyin Kâmi Ezgû hakkın
da mahkemeden sâdır olup kesinleşmiş 
bulunan karardan sonra ittihaz olunan 
Dilekçe. Komisyonu kararı gereğince bir 
muamele ifa edilmemesi hususunda bu hâ
diseye hâs ve münhasır olmak üzere, yeni
den bir karar ittihazı hakkında (3/162). 301, 

" : -477:486 



Sayfa 
8. — Tekel Genel Müdürlüğü ile Türk 

Tütün Limitet Ortaklığının 1945 yılı Bilan
çoları ile Denetçi raporlarının gönderildi- ' 
ğine dair (3/206) ' - 83 

ölüm cezası 
1. — Hasankale 'nin Sıçanlı Köyünde 

kayıtlı Karaeaoğlu Hacı Şen'in, ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/204) 83, 

171,195:197 

Yorum istekleri 
1. — llktahsil üzerine bir yıllık mesle

kî tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Me
murin Kanununun 2919 sayılı Kanunla 
değişen 64 ncü maddesi hükmüne göre 
kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip 
edilmediği hususunun yorumlanması Kak- . 
kında (3/195) . 250,473 -

2.—- Gelir Vergisi. Kanununun 91 nci 
maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağ- . . * 
lı 2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonunda 
mevcut hükümlerin yorumlanması hakkın- . 
da (3/169) ' '' . 19^93,120 

- - -i. - ur: . 
BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

TEZKERELERİ 
1. — Bu toplantı yıüı içinde iki aydan 

fazla izin alan Malatya Milletvekili Hü
seyin Doğan'm ödeneği hakkında (3/208) 173 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan, Tokad Milletvekili Fevzi 
Çübuk'un ödeneği hakkmla" (3/209) -- 173 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına iznr 
verilmesi hakkında (3/207) 171:İ73 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERESÎ 
1. — Avrupa Konseyi-Bakanlar Komi

tesinde Türkiye'yi ^.temsil etmek • üzere 
Strasburg'a giden Dışişleri Bakanı /Fuad ^ 
Köprülü 'ye İçişleri Bakanı Halil' özyö> 
rük'ün vekillik edeceğine dair (3/218) , 771 

Sarfa 
DİEŞÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

! TEZKERESİ 
. 1. ^- Devlet gemilerinin muaflığına dair 

bâzı kaidelerin birleştirilmesi için imzalan
mış olan Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak 
imzalanmış Protokole katılmamız hakkında 
(1/71) 517 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

X. — Niğde Milletvekili Halil Nuri 
Yurdakul ve beş arkadaşının, İskân Ka
nunumun., bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin kaldırıl
masına- ve- bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair kanun teklifinin geçici komis
yon da-görüşülmesine dair (3/121) ; , 5 

SAYİŞTAY BAŞKANLİĞİ TEZKERELERİ 
;1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü-

ğürjıün 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğu hakkında 
(3/1215) - 249 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/203) 83 

13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına 
aitl Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/205) 83 

>]>-• İller İdaresi Kanununun 6 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yorumlanma
sına dair (3/111) 843 

.; 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 
Biatçe yılı Itesinhesabına ait Uygunluk Bil-, 
diriminin sunulduğuna dair (3/214) 185 

i 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğu hakkında (3/216) 249 



TUTANAK ÖZETLERİ 

96 nci 
97 nci 
98 nci 
99 ncu 

100 ncü 
101 nci 
102 nci 
103 ncü 
104 ncü 

Sayfa 

100 
104 
126 
151 
153 
336 
338 

346 

349 
374 
425 
425 
425 
426 ncı 

Birleşime 
T> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sütun 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

2 

1 
1 
2 
2 
2 ' 

sayfannı 
7 nci satırdan sonra 
795 
796 
808 
821 
857. 
862 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

ait 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

*» 

Satır 

48-49 
25 
44 
41 
15 
24-25 
30 

38-39 

42 - 43 
38 

. 3 1 
32 
34 

Sayfa 
"' 4-

81:82., 
122:123 
170:171 
184:185 
225:227 
248:249 

300 
"•':';:'347/:' 

. . . Sayfa' 
.105 nci Birleşime ait 406:408 

•'t 106 nci v .* » ' » 452:453-' 
' . 107 "nci . T> ' » 51^ • 

1Ö8 nci » » 572:573 
109 ncu •» » "634 
110 ncu » » 692 
111 nci » •» 770 
112 nci ,» » 842 
Î13 ncü » » 9 ncu cilt fihristinde 

YOKLAMA 
5 

: '- 84 
124 

.i 186 
;;::.\'}-- ••".-.:. 2 2 8 

: '250 
301 

348 
' 409 

' • • ' • ; " • " • ' ' 4 5 4 " 

517 ' 
•: •"•' 635 

— -~- ' • . ' • • 6 9 3 

771,795,843,861 

DÜZELTÎŞLER ^ 
Yanlış. ( ; Doğru 

Olmak, arkadaşımız Olmak üzere arkadaşımız 
Maliye Komisyonunun Maliye Komisyonu raporunun 
önerge kabul edilmiştir. ^Önerge kabul edilmemiştir. 
Sözcüsü ^Başkanirr , ; 

6 azami 6 ay âz$mi 
Kahramanlıklardan kahramanlıklarından. 
ncu,satırı teşkil-eden (Almıyanlar... Kifayet kabul edilmiştir.) ke
limeleri silinecektir. 
Ticaret Bakanlığına gönderil- Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
mistir. : yazılı cevabı 
olunacaktır olunmaktadır. 
tasan ;.. tasarılar 
yalnız " yainizimıkümet 
yazı olmak yazılı olmak 
tasarısını tasarısının ' 

ikinci sütunundaki 28-47 nci satırlar, 427 nci sayfanın birinci sütununa, 
başlıyan Emrullah. Nutku'nun ifadesinden evvele nakledilecektir. 

35 
19 
22 
20 
46 
21 - 22 

tahsisatı tashihatı 
vakfen ; vâkıfen 
Erârififul işare elarifü yekfihül işare 
onlar da anlarda 
ürkütmek ürkütmemek 
kurulacağı kuracağı 



V- 36 —' 
Diğer.düzeltişlerin bulunduğu sayfalar 

Sayfa 
. 1 2 0 

213 ' 
.391 

(Bu Tutanak özeti "113 ncü Birleşimin sonuna konacaktır.) 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ BÎRLEŞÎM 

10 . VIH . 1951 Oiıma 

Sayfa 
'491:492 

740 

Birinci Oturum 
Sorulardan' önce gündemde mevcut, kânun 

teklif ve tasarılarının görüşülmesi hakkındaki 
önerge kabul edildi. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısının tümü üzerindeki görüşme
ler yeter görülerek maddelere -geoidi. Bâzı 
maddeleri kabul olundu ve 

Biri eşim o ara verildi. 

İkinci Oturum \ . v; 
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 

kanunu tasarısının maddeleri üzerinde görü
şüldü. 

Birleşime ara verildi. ' 

Üçüncü Oturum - -1 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanunu kabul edildi. 

Subay ve Askerî Memurların Maaşları haki 
kındaki 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına dair olan ka
nunlarla, 

t)evlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yâçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4-860 sayılı Kanunun bi
rinci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanuna 
ek İramın, kabul edildi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
Topirak ve îskân işleri Genel Müdürlüğünün 
Başbakanlığa bağlanmasına dair kanun ile 
ödünç Para Verme İşleri Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 3399 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
iki nıadde ilâvesi ve -2279 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun, 
kabul edildi. 

, Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Anka
ra Jlfilletvekili Salâhattin Benli'nin, gayrimen
kula tecavüzün define dair kanun teklifi hak
kındaki Adalet Komisyonu raporu üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra kabul olunan 
önerge gereğince T. X I . 1951 Perşembe günü 

'saat İ5 te toplanılmak üzere, 
/Birleşime son verildi. 

Başkan " Kâtip 
îçel Milletvekili Çorum Milletvekili 
Refik Koraltan Sedat Baran 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 
_ Füruzan Tekil 



Söz alanlar 

. ' , • _ • • ' • Sayfa 

Fehmi Açıksöz* (Zonguldak) - Gelir 
•Vergisi Kanununun '91 nci maddesinin 
(B) fıkrasiyle bu kanuna bağlı 2, 3", ve 4 
numaralı cetveller sonunda mevcut hü
kümlerin yorumlanmasına mahal olmadı
ğına dair Bütçe Komisyonu raporu müna- . 
sebetiyle 94 

— 2510 sayılı iskân Kanununu tadil 
eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinin değiştirilmesi ve yasaklığı kaldîCââın 
yerlerle,: 5227 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 4 ncü bendinde zikredilen idâreten 
boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve 
halkının yerleştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle. 467 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfe
sih derneklere ait olup siyasi partilere 
terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu 
partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve 
Hazineye iadesine dair kanun münasebe
tiyle 672' 

Nâzım Ağacıkoğlu (Sivas) - Resmî dai
re ve müesseselerin siyasi partilere .bedel
siz mal devredemiyeceklerine ve bu daire 
ve müesseselerle münfesih derneklere ait. 
olup siyasi partilere terkedilmiş olan gay
rimenkul mallarla bu partiler tarafindan 
.genel menfaatler için yaptırılmış 'olan bi
naların sahiplerine ve Hazineye iadesine. 
dair kanun münasebetiyle 669 

A. Fahri Ağaoğlu (Konya) - İşçilere 
Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde . 
Ücret ödenmesi hakkındaki Kanun müna--
sebetiyle" / 778,786 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekleri* 

Sayfa 
ne ve bu- daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke 
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatler için yaptı-
r,lmış olan binalanm sahiplerine ve Hazine
ye iadesine dair Kanun münasebetiyle 650,. 

•', - • 672,700,703,709 
Samet ̂ Ağaoğlu (Devlet Bakanı, Baş

bakan. Yardımcısı) •- Atatürk aleyhine iş
lenen suçlar hakkındaki Kanun münase
betiyle 271 

îzzet Akçal (Rize) - Denizcilik Banka
sı Türk Anonim Ortaklığı Kanunu müna
sebetiyle, - . . - . - 888,896 

-r- Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
lerinin kaldırılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 358,359,361 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine 
ve bu daire ve müesseselerle münfesih der
neklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş 
olan gayrimenkul mallarla bu partiler tara
fından genel menfaatler için yaptırılmış 
olar; binaların sahiplerine ve Hazineye ia
desine dair kanun münasebetiyle 667' 

— Vergi Usul Kanununun bâzı madde
leri ile Kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad
deler ve fıkralar eklenmesine dair Kanun 
münasebetiyle 148,151,152 

Refet Aksoy (Ordu) - Atatürk aleyhi
ne işlenen suçlar hakkındaki Kanun mü-
sebetiyle ., 255 

— Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu: münasebetiyle • 894,895 

— Hasankale'nin Srçankale Köyünde 
'kayıtlı Karacaoğlu Hacı Şen'in ölüm ceza
sına • çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
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tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 196 

— Hayvanlaa* Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin, değiştirilmesi ve bâzı madde
lerinin kaldırılması hakkın dairi Kanun '"'-1"'-
münasebetiyle 337,358 

— 2510 sayılı iskân Kanununu tadil 
eden 5098 sayılı Kanunun 12 nei maddesi
nin, değiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan 
yerlerle, 5227 sayılı Kanunun 1 ncı madde
sinin 4 neü-'bendinde zikredilen idareten 
boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve hal-. 
kının yerleştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle . . v •':•• 4 6 5 . 

— işçilere hafta tatili ve genel tatil 
. günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Ka
nım münasebetiyle 781,783,784,787,788,789,791 

— îş Kanununun. 5518 sayılı Kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin (A) fıkrası- ' " 
nın değiştirilmesi ve (C) fıkrasının kaldı- '' 
rılması hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle ' " 3 7 6 

— Eesmî daire ve müesseselerin siyasi '; 

partilere'bedelsiz mal devredemiyecekleri-
ne ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu par- ' ' 
tiler tarafından genel menfaatler için yap
tırılmış, olan binaların sahiplerine ve Ha
zineye iadesine dair kanun münasebetiyle 600 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü' 
ile Toprak ve- iskân işleri Genel Müdürlü- / 
günün Başbakanlığa bağlanmasına dair 
olan kanun münasebetiyle 902 

Yusuf Kâmil Aktuğ- (Diyarbakır) -
2510 sayılı İskân Kanununu tadil edilen 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle . 
5227 sayılı • Kanunun 1 nci maddesinin . 
4 neü bendinde zikredilen idareten boşal
tılmış bölgelerde köyler teşkili ve halkının 
yerleştirilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle . 461 

ismail Hakkı Akyüz (Tekirdağ) - .Ata--' 
. türk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 
kanun münasebetiyle . . 251 

Rifat Alabay (Konya) -. îsmailoğlu 
1310 doğumlu Ahmet Demircioğlu'nun 

• Sayfa 
hükümlü olduğu cezanın affı hakkındaki 
kaıjıun münasebetiyle 21 

'Yunus Muammer Alakant (Zongul
dak^ - Atatürk aleyhine işlenen suçlar 
hakkındaki kanun münasebetiyle 255,283,307 

i— Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanunu münasebetiyle 853 

:—• Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekleri-

. ne ive bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş, olan gayrimenkul mallarla bu par
tiler tarafından genel menfaatler için 
yaktırılmış olan binaların sahiplerine ye 
Hazineye iadesine dair kanun münasebe
tiyle 585,589,592,671,693,694,695,696,700,709 

Niyazi Ünal Alçılı (Yozgad) - Af Ka
nununun 7 nci maddesinin yorumlanması
na mahal olmadığına dair Adalet Komis
yonu raporu, münasebetiyle . 519 

4—-2510 sayılı iskân Kanununu tadil 
eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin; değiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan 
yerlerle, 5227 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 4 neü bendinde zikredilen idareten 
boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve 
halkının yerleştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle 465 

Mehmet Aldemir (tzmir) - Tütün eki
cileri ve ortaklıkları ve birlikleri hakkında
ki kanun tasarısının Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 48 

Ekrem Alican (Kocaeli) - Resmî daire 
. ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz 
mal Idvredemiyeceklerine ve bu daire ve mü
esseselerle münfesih derneklere ait olup si
yasi I partilere terkedilmiş olan gayrimenkul 
mallarla bu partiler tarafından genel men
faatler için yaptırılmış olan binaların sa
hiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanun 
münjasebetiyle 667' 

Fferit Alpiskender (Diyarbakır) - Al
tın ve meskukât ile ziynet altınları hakkın
daki Anayasa Komisyonu raporu münasebe
tiyle. . 4 7 2 

• , .. -r- Atatürk • aleyhine işlenen suçlar 
hakkındaki Kanun münasebetiyle- 253,255,259, 



» -
Sayfa 

— Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu münasebetiyle 854 

- — Resmî daire ve müesseselerin siyasi' 
partilere bedelsiz mal devredemiyecek- ' ' 
lerine ve bu daire ve müesseselerle mü
nfesih derneklere ait olup siyasi par- ' 
tilere terkedilmiş olan gayrimenkul mal- ; * 
larla bu partiler tarafından genel menfa
atler için yaptırılmış olan binaların'sahip
lerine ve Hazineye iadesine dair Kanun U: 

münasebetiyle 628,630 
— . Sümerbank Genel Müdürlüğü mü- " ""• ' 

fettişlerinden Hüseyin Kâmi Ezgü hakkın
da mahkemeden sâdır olup kesinleşmiş, bu
lunan karardan sonra ittihaz olunan Di
lekçe Komisyonu kararı gereğince bir 
muamele ifa edilmemesi hususunda, bu hâ
diseye has ve münhasır olmâ'k üzere; yeni
den bir karar ittihazı hakkındaki Başbakan
lık tezkeresine dair olan Anayasa Komisyo
nu raporu münasebetiyle 483,486 

thsan Altınel (istanbul) - İşçilere haf
ta tatili ve genel tatil günlerinde ücret . 
ödenmesi hakkındaki Kanun münasebe-
tyle • ' 737,790 

Fikri Apaydın (Kayseri) - Atatürk. %. 
aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanun. • 
münasebetiyle . B . , 25\ 

Kâzım Arar (Çankırı) - Yüksek Deniz
cilik Okulu ve Denizcilik Meslek Okulu 
kursları hakkındaki 3....VI . 1946 tarihli ve 
4915 sayılı Kanuna ek. Kanun münasebe
tiyle! 188 

Remzi Oğuz Arık (Seyhan) - Resmî 
.daire ve müesseselerin siyasi partilere be
delsiz mal devredemiyeceklerine ve bu dai
re ye .müesseselerle münfesih derneklere 
ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan. -v 

gayrimenkul mallarla bu partiler tarafın
dan genel menfaatler için yaptırılmış olan 
binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine 
dair Kanun münasebetiyle 686 

Sadri Maksudi Arsal (Ankara) - Ata--
türk nleyhine işlenen suçlar hakkındaki; 
Kanun müriaseebtiyle ; 306 

Vacid Asena (Balıkesir) - Ceza Muha
kemeleri Usul i} Kanununun 398 nci -mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi -

Sayİa 
ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle . -.;••; 18. 

• — Gayrimenkule tecavüzün define dair 
kanun teklifi münasebetiyle 422 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle
rine ve bu daire ve müesseselerle münfe
sih* derneklere ait olup siyasi partilere 
terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu 
partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve 
Hazineye iadesine dair kanun münasebe
tiyle .678,697,713,714 

• — Türk Ceza Kanununun 161 nci mad- . 
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
.teklifi ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle . 11,12,14,16 

. İsmail Aşkın (Bilecik) - Resmî daire 
ve müessseelerin siyasi partilere bedelsiz 
mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve ' 
müesseselerle münfesih derneklere ait 
olup siyasi partilere terkedilmiş olan gay
rimenkul mallarla bu partiler tarafından 
genel menfaatler için yaptırılmış olan bi
naların sahiplerine ve Hazineye iadesine 
dair kanun münaseebtiyle , 576 

Kemal Ataman (Konya) - Memleketi
mize ithal edilen traktörlerin tek tip ola
rak tesbit edilip edilmediğine, ehliyetli, el
lerle kullanılmasını temin için bir kura 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine, 
ithalatçıların ne şekilde yedek parça geti
rebileceklerine ve Zirai Donatıma ait 
olup muattal halde bulunan traktörlere 
dair sorusu münasebetiyle., 36 

Sıtkı Atanç (Tokad) - Tekel Genel Mü
dürlüğü yapı işlerinin Bayındırhk Bakan
lığına devri hakkındaki kanun teklifinin 
gündeme alınmasına dair önergesi münase
betiyle 230 

Raif Aybar (Bursa) - Atatürk aleyhi
ne işlenen suçlar hakkındaki Kanım müna
sebetiyle " ' 281 

Hıdır Aydın (Tunceli) - 2510 sayılı İs
kân Kanununu tadil eden 5098 sayılı Ka
nunun"' 12 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve yasaklığı kaldırılan yerlerle, 5227 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü ben
dinde zikredilen idareten boşaltılmış böl-
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gelerde köyler teşkili ve halkının yerleşti
rilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 459, 

•465,467 
Yusuf Aysal (Kütahya) - Hayvan,'ar 

'Vergisi Knununun bâzı maldelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırıl
ması 'hakkındaki Kanun münasebetiyle 336 

• — İşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil 
Günlerinde Ücret ödenmesi Hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 737 

Ethem Vassaf Akan (Kocaeli) - Atlan-

" ". Sayfa 
tik Paktma iltihakımız hakkında İngiltere 
Dışişleri Bakanı Mr. Morison'un Avam 
Kamarasında vâki beyanatına dair sorusu 
münasebetiyle 233 

•T-, Resmî-daire ve müesseselerin siyasi 
jpartilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu par
tiler tarafından genel menfaatler için.yap- • 
tırılm?ş olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dair Kanun müasebetiyle 602 

B 
Hüseyin Balık (Zonguldak) - Denizci- • 

lik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ka
nunu münasebetiyle 850,854. 

— Vergi Usul Kanununun bâzı madde
leri ile Kanuna bağlı cetvelde değişiklik • ' 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve fıkralar eklenmesine dair Kanun müna
sebetiyle - ' . - ' , •••..:•.-:. •'••• 137 

— Yabancı Sermaye yatırımlarını Teş
vik Kanunu münasebetiyle- 428^434 

Sedat Bârı (Seyhan) - Gümrük Muha-" . 
faza Komutanlığı eski tayfalarından Ali-
• oğlu./Hüseyin: Toycanlar'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair Ka
nun münasebetiyle 475 

Faik Âhıned Barutçu (Trabzon) - Ata
türk aleyhine işlenen suçlar, hakkındaki 
Kanun münasebetiyle- V.. "'' . 272,274 

—- Resmi daire ye müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekleri- .-.. 
ne ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere 'ait olup siyasi partilere, ter
kedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu 
partiler tarafından genel menfaatler için . 
yatırılmış olan binaların sahiplerine ye. ' 
Hazineye iadesine dair Kanun-münasebe- -
betiyle 594,595,597,600,601,602,603,604 

Ahmet Hamdi Başar (İstanbul) - Al-
manya ile harb haline, nihayet'.'verilmesi, • 
hakkındaki Kanun-münasebetiyle 154 

— Denizcilik Bankası Anonim Ortak

lığı Kanunu münasebetiyle 803,804,811,817. 
818,8.19,820,821,829,830,834,855,859,860,861,863, 

864,865,866,876,878,881,888,889,890,892 
— İşçilere hafta tatili ve genel tatil 

günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 790 

-—Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-

• rine.ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatlar. için yaptı-
-i'ilmıg plan binaların sahiplerine ve Hazi
neye i iadesine dair Kanun münasebetiyle 666 

— Vergi Usul Kanununun bâzı mad
deleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve fıkralar eklenmesine dair Kanun'müna
sebetiyle ••<•• 139,143,147. 

—-- Yabancı sermaye yatırımlarını teş- • 
vik Kanunu münasebetiyle 426,428,429 

Ahmet Ba$ıbüyük (Çorum) - Atatürk 
aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 310,320,321,323 

—; ödünç Para Verme İşleri Kanunun 
bâzı maddelerini . değiştiren - 3399 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna, iki madde ilâvesi ve 2279 
sayılı i Kanunun 17 nci maddesinin değişti- • 
rilmesi hakkındaki Kanun'münasebetiyle .. 909 . 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal, devredemiyecekleri-



ne ve bu* daire1 ve müesseselerle mttj&^îfc^* 
derneklere ait olup • siyâsi-pârtilere'' ^ r k e ^ . 
dilmi* olan gayrimenkul* .maİlârla^u^arP v 
tiler tarafmdan genei menfaatler için^yap*-
tırılmış olan binaların-saniplerineuve^H;a%? 

zineye iadesine dair-Kamın münasebetiyle^ 707 
— Vergi Usul Kanununun'bâzı madde^ 

leri ile kanuna bağlı cetvelde^ değişiklik11-
yapılmasına ve bu kanuna- bâzıwmadrde&ıu"' 
ve fıkralar eklenmesine dair'l£anün m ü n a 
sebetiyle ' - " . 127^138^52^ 

Ayni Başman (izmir) *- Atatürk* v&ley-,J-
hine işlenen suçlar hakkındaki Kanun mü-** 
nasebetiyle _ 307}318 

' — Gümi ük Muhafaza- Komutan)hğıi,es-* '••• 
ki tayfalarından Alioğlu HüseyiK-Töyean--
lar'a "Vatani hizmet tertibinden aylık^foa^4'-
lanjmasına dair Kâ'nun münasebetiyle^ 475 

Suat Başol (Zonguld^ife)-1-Denizcilik i > 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı~;Kai.tıuııü---
münasebetiyle 861'' 

— İğcilere Hafta tatili ve genel ta^' 
til günlerinde ücret-ödenmesi hakkındaKî^ 
Kanun münasebetiyle sözleri ; 736,J789,,|-; 

— Sümerbank Genel MüdürlüğüK-mt-^ 
f ettişleriridem Hüseyin Kâmi lEzgü hâfckan*^ 
da mahkemeden sâdır<•'! olup,' '••• kesinlesin^ w 
bulunan •karardan sonra ' ittihaza olunana 
Dilekçe Komisyonu-.-; kaı-ıaî»: gerei§iaee:v bir?* f 
muamele^ ifa'edilememesi.' hususunda'fbıv/ 
hâdiseye has ve münhasır olmak -üzeıre^yej 
niden bir karar ittihazı hakktndald.Bagb^k,! 
kanlık tezkeresine dair olan ;; Anayasa, rKo-,-
misyonu raporu, münasebetiyle - .480.. 

Cevdet Baybura ' (Gümüşane) - Vergi... 
Usul Kanununun, bâzı maddeleri i leKaim-, 
na bağlı cetvelde /değişiklik yapjlmaştna., . 
ve bu kanıma bâz] maddeler ve fıkralar., 
eklenmesine dair Kanun münasebetiyle 140 

Nihad Keşad Belger (İstanbul) - Eniek- ' 
li Kurmay Yarbay Kemal Şeriki! hakkın
daki Dilekçe Komisyonu- karârı -müniase*J 

betiyle 523^ 
Salâhattin Benli (Ankara) - Gâyrimen-

kule tecavüzün def'ine'dâiıVrKauûîV-mü--' 
nasebetiyle- 410?? 

Ömer Bilen (Ankara)•>- Resmî daire? -
ve müesseselerin siyasi!; partilere^be.delsizc^ 
mal devredemiyeceklerine ve bü-.dâiı?e<veu 

Sayi'a 
müesseselerle müaaiesilı-tlerneklere ;ait: olup 
siyasî» partilere terkedilmiş-y.olan. /gayri
menkul mallarla;^ bul partilere tarafından-
genel meaa^aâtlei!-yiçin:lyap,tirılmı§ •; olan bi
naların sahiplerine ;ve- Hâzineye iadesme, 
dair Kanuıı^nüııasebetiyle' s 612,613 

NecijîiBi'lge (Nifde),-:; Almanya ile harb, 
halifiüei nihayetverilmesi hakkındaki-Ka-
nun münasebetiyle.v : 156 

; — Atatürk. aleyhine-;i§le.nenvşuçlar hak^. • 
kındaki-Kanunîmünasebertiyle; 322 

— Avrupa iktisadi İş /Birliği Teşkilâ
tına dâhii;/: memleketler;. arasımdaki mü
badeleleri^: serbestleştirme, amaciyle mez- . 
kûrlfteşkilâta dâhil memleketler arasında 
imzalanan* •(Avrttpa.' Tediye; Birliği;-Anlaş
ması) na .iHkaMmamız.-- • hakkındaki, Kanun 
tas&îüsı münasebetiyle 89,92,181,383,384.. 

—• Denizcilik Bankası.. Türk Anonim 
Ortaklığı jfKanûnıı.•münasebetiyle 869,889, 

• ' 895,897. 
—• GeIi*v>Ver»gi$i>!; Kanununun. 91;.nci' 

maddesin»in^:(B)-';fık-r^i-vile';.•' bu ••. kanuna 
bağlı 2, 3.;;yeî:4Maumar.ab; cetveller, sonunda 
mevcut hükümlerin: yorumlanmasına ma
hal olma<â?ğ]maı.i:4air:!Bütçe; Komisyonu r a 
poru münasebetiyle^ 99 

— Haysr&nlar "Vergisiji Kanununun bâ
zı maddelerinin' değiştirilmesi ve bâzı 
maddelerinin ikaldırilması,; hakkındaki ka
nun -münasebetiyle 332,356 

— ödünç-Para-- Verme İşleri Kanunu
nun bâzılinaddelerini değiştiren 3399 sa
yılı Kanunun;! nci maddesinin değiştiril
mesi ve bit kanuna iki madde ilâvesi ve 
2279 şayak; Kanunun .17- nci. maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle : • • • • • • 908 
. —• Resmîm daire-ve müesseselerin siyasi 

partilereJbedelsiz mal devredemiyecekleri
ne ve buf'dadre-ve /müesseselerle' münfesih 
derneklemi-aitiblup^siyasi; partilere terke
dilmiş ola7î'vgayjEİmerıl.kııl- mallarla bu par
tiler tar-afmdan; u genel • menfaati er i çi n 
yapttçıhaiş ^JolâniAbinalamn sahiplerine ve 
Hazin eyeö i a desin e. dair kanun münasebe
tiyle •• . • -• ' 665,667,683,694,718. 
, — Tapu: ve .Kadastro -Genel Müdürlüğü 
iîo<To,p'r:akfc've İskân İşleri Genel Müdür-
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lüğünün Başbakanlığa bağlanmasına • 'dair•.-.• .;•• •'-•:?.;.•' 
olan kanun münasebetiyle "•'•'•"• , 9 0 2 
• • • —' Türkiye Cumhuriyeti/Hükümeti; ile ' 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti âdı- : 

na hareket eden Expor£împort Bank ara- " ; ' 
smda akdedilen 36 milyon dolarlık Kre- : '" 
di Anlaşmasının onanmasına dâir ^karnin • ; -
tasarısı münasebetiyle ' ' ' 529r 

Sait Bilgiç (tspartSjiu- Uluborlu İlçesi 
merkezinin Senirkent kasabasına ve Seiiit'-
kent Bucağı merkezinin de Uluborlu kasa- " " 
basma kaldırılmasına';-ilce adının?-Senir
kent, bucak adının da—Uluborlu •- olarak ' r 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü- "•'' 
nasebetiyle ' : ' ' 3 8 6 

Behzat Bilgin (îzmir) - Atatürk aley^ ' 
hine işlenen suçlar hakkındaki kanun mü- ' ' 
nasebetiyle . 264' 

— Gelir Vergisi Kanununun 24 neü 
.maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle >.• . 365,369 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal*" devredemiyecekle-" 
rine ve bu daire ve-müöâseselerle münfesih " ' 
derneklere ait olup siyasi partilere terke- ,ı : 
dilmiş olan gayrimenkul mâllarla bu parti- r 

ler tarafından genel merifaatlariçin yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi- " 
neye iadesine dair kanun münasebetiyle ,'585,-

601,666,667,668,673,677,678,679,680,682, • 
683,685,696,704,714,718 

Mehmet Kâmil Boran (Mardin) - Hâ-
sankale'nin Sıçankale Köyünde kayıtlı 
Karacaoğlu Hacı Şen'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 195,197' 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekleri-
ne ve bu daire ve müesseselerle münfesih' •'"' : 

derneklere ait olup -siyasi partilere terke- ' • • 
dilmiş olan gayrimenkul mallarla"'bu'.par- ' " "• 
tiler tarafından genel menfaatler için y a p - ; V ".. 
t irilmiş olan binaların sahiplerine ve Ha- •" 
zineye iadesine dair Kanun münasebetiyle 576 

— Türk Ceza Kanununun 161 rici mad- •• • 
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu mü-" 
nasebetiyle 9,12,14,16 

Sayfa 
Abdurrahmaaı Boyacıgiller (Zongul

dak) - A t a t ü r k aleyhine işlenen - suçlar 
; hakkındaki Kanun münasebetiyle 305,309 

— Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu münasebetiyle 858 

— - E r z u r u m Milletvekili :Emrullah 
Nutkı ile izmir Milletvekili Necdet înce-
kara'nm: Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
hakkındaki Kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine, ve aynı maddeye bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tekliflerinin reddi 
hakkındaki İçişleri Komisyonu raporu mü
nasebetiyle /,'.'.- • 235 

— Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 
madc [elerinin değiştirilmesi ve bâzı mad
delerinin, kaldırılması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle - 335 

— tş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
değiştirilen: 2 nci maddesinin (A) fıkrası
nın değiştirilmesi ve: (C) fıkrasının kal
dırıl: naşı hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle • 376 

— Kanun-teklif ve tasarılarının soru
lardım önce görüşülmesi hakkındaki öner
geler münasebetiyle 351 

— Memurin Muhakematı hakkındaki 
Kan amin' yürürlükten kaldırılmasına dair 
olan Kanun teklifinin geri verilmesine 
mütedair önergesi münasebetiyle 173 

-— Millî Savunma ihtiyaçları için ya
pıla sak istimlâkler hakkındaki Kanuna gö
re yapılan istimlâklerin sayısına ve bu se
bepken açılan tezyidi bedel dâvalariyle ne
ticelerine dair sorusu münasebetiyle 164 

— Sivil havacılık, hava endüstrisi, 
Tüık Hava Kurumu, uçak ve motor fâbri-
kalııriyle Türk Kuşunun bugünkü durum-
.larına Hava. Kurumuna bağışlanan para
ların miktarına ve nerelere . harcandığına 
dair sorusu münasebetiyle. 2*5 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli. San
dığının yıllık geliri ile gideri miktarına, 
sandık mensupları, için ev inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine, Emekli Sandığı ile 
îşçjf Sigortalarının tevhidi hususunda çalış
ma ara ve bu konuda-bir kanun tasarısı
nın hazırlanıp hâzirlanmadiğına dair so
rusu münasebetiyle. 540 



. / Sayfa 
— Vergi Usul Kanununun bâzı mad

deleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına ve bu kânuna bâzi maddeler've • • 
fıkralar eklenmesine dair Kanun münasebe- ., 
tiyle '.'•'• " • • • 1 3 5 

M. Remzi Bucak (Diyarbakır) - Ata
türk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki, 
Kanun münasebetiyle . , . .-• .321,323,324. 

— Hayvanlar Yergisi Kanununun bâz ı / 

' ' ' Sayfa 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasi^hakkındaki Kanun 
münasebetiyle . rf.>•''•; /- 330,331,334,359 

• Eıfkı Salim Burçak (Gümrük ve Tekel 
Bakanı)'"'- Tütün;.ve müskirattan alınacak 
Müdafaa Vergisi hakkındaki 24:60 sayılı 
Kanunda değişildik yapılması ve bu kanu
nu tadil eden.bazı hükümlerin kaldırılma
sına dair JŞanun münasebetiyle 37S 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
münasebetiyle 792,793,805,819,824,827,830, 

- - •'•; • 835,851 
— Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı : 

, madd elerinin. değiştirilmesi ve bâzı madde
lerinin kaldırılması hakkındaki Kanun mü- •->. 
nasebctiyle ' ' 335„341 

— Resmî daire ye müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle- : 

riiıe ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan. gayrimenkul, mallarla bu parti- . 
ler tarafından genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 575, 

576,577,670,703,704,710,711 
— Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teş

vik Kanunu münasebetiyle 429,434 
Kenan Çığman (Çankırı) -Hayvanlar 

Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırıl
ması hakkındaki Kanım münasebetiyle 334 

Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) - Ata- ., 
türk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Ka
nun münasebetiyle .; 314,323 

— Denizcilik , Bankası- Türk Anonim5 

Ortaklığı Kanunu münasebetiyle 836 
—Gayrimenkule*tecavüzün def 'ine dair 

Kanun teklifi münasebetiyle 911,915,916,917,918 
—,'îsmailoğlu *:1310 doğumlu Ahmet \ 

Demircioğlu'nım hükümlü olduğu cezanın 
affı hakkındaki Kanun münasebetiyle . , • 20 

- ' — Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere; bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
dernvklere ait olup siyasi-partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 635 

— Vergi Usul Kanununun bâzı mad
deleri ile .kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve fıkralar eklenmesine.; dair Kanun müna
sebetiyle 142,149,151,194 

Ercüment Damalı (Sivas) - Hayvan
lar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin v 

değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı- •.•:••>. 
rılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 330,331 

Fuad Hulusi Demirelli (İstanbul) -Ata
türk aleyhine islenen suçlar hakkındaki Kar ; . 
nun münasebetiyle 252,259 

Bahadır Dülger - (Erzurum) - Atatürk 
aleyhine işlenen suçlar; rhakkındaki Kanun 
münasebetiyle 284,310,320 

— Emekli Kurmay Yarbay Kemal Şen-
! kıl hakkında Dilekçe Komisyonu kararı 
münasebetiyle • ' . ' 522,523,524 

— Hasankale 'nin Sıçankale Köyünde 
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kayıtlı Karaoaoğlu Hacı Şen-'in ''iölüını.^e-
zasma (:arptınlmastv%ha,kkındakitIBaşbakan- ;. 
lılc tezkeresi ve Adalet Komisy^^û''-raporu 
münasebetiyle 196. 

— İbrahim Akçora:makkH<ıdaki .Dilekçe 
Komisyonu kararı münasebetiyle 'M526 

—- -Resmî daire ve müesş^se'leı-iıicsiyasi 
partilere bedelsiz-mal-:de'\a^edemiyeesîçle- • 
rine ve bu daire ve müesseselerleTnün£e.sih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatlar için yapjtı-
rılnıış olan binaların sahiplerine, ve Hazi- , 
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 603, 

\ î62^654?69%f07,709 
—' Sümerbank Genel 'Müdürlüğü- TÎIÜ-

Tel tişlerinden. Hüseyin Kâmi--Kzgü-̂ hakl<!m-
da mahkemeden sadn.vo.lup, kesinleşmiş bu- ' 
'iman karardan sonra ittihaz olunan rBil<îk-
oe Komisyonu kararı- gereğince-bilrmuarae-
le ifa edilmemesî :/̂ ıusuS^̂ d.a,̂ '•••blI••̂ iJı:âdipey.e• 
has ve münhasır" olmak ^zere^'.yeîiid-eii bir 
karar ittihazı hakkındaki--BaşbarkaMİjk,>4;ez-
keresine dair olan Anayasa ^"K-omisyoııu 
raporu., -münasebet-iyle ' ' ,..••; 477,478,484 

— Uluborlu ileesi merkezin.insŞ>enirkent 

Sayfa 
ka$abasuıajVrve Sen-irkent; bucağı • merkezinin 
de^Hilluborlu Şşjkasabasima >kaldırılmasına, 
ilc^ra^înın .̂̂ B0mî?ken,t,-vbucâk adının . da 
Ulub^luı-ölarak .-^'değiştirilmesine dair ka

mun tasarısı münasebetiyle 
r-iAy^rgfallirâfa'Ka^ madde* 

lerjt'';il^ka1ri.uııa bağhcetvelde değişiklik ya-
^itynâfema ve.bu kanuna ibâzı maddeler vo 
f ıki^ameklenmesine^dair -Kanun münase-
betiyle 

|— Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teş
vik 

439 

141 

433 Kanunu münasebetiyle 
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) -

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak-
lığfİCanunu münasebetiyle 804,805,807, 

. . . ' ; • ' • - *' 827,876,888,889 
•:•;>-— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 

paçti!:ere,r-be4eJsiz>»-mal.devredemiyeceklc-
rineı$yerbu-daire.ve müesseselerle münfesih 
deru^klere. iüt; olup. ̂ siyasi- partilere terke- •• 

»«^ij^dş olan gayrimenkul mallarla bu parti-
le^aı*afından,-geııel menfaatlar için yaptı-
nlı^ı^ıolaı^bimalarfıı sahiplerine ve Hazi-' 
n^ey^^iadesinefdair.. Kanun münasebetiyle .695, 

i ' . . . 719,724,725 

E 
Ziyad Ebüzziya •(Konya) - ^Denizcilik 

Bankası Türk Anonim ; O rtaldığr-Kanunu 
münasebetiyle . ,v«'811 

Ferit Ecer (Niğde) -'Ödünç-Para -Ver
me işleri Kanununun bâzı* maddfelerini'de
ğiştiren 3399 sayılı Kanunun 1 nci madde- '. 
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki mad
de ilâvesi ve 2279 .ısayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle " 908,; 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Gayri- -
.menkule tecavüzündef'Mhe-dai^kanıitnî^ek-
lifi münasebetiyle . . #916 

•— G-elir Vergisi Kanuntınun|v24 ^jaeü 
maddesine bir fıkra-eklenmesi:rhjîkk-3«daki 
Kanun ••münasebetiyle' ••;.-• 5-$68„, 

—;"• ;2510 sayılı iskân Kanunumu :>-$&dil •, • ' 
eden 509S sayılı ' Kanunun1.12 --•ııcî -lîiad.- ' 

d^si'ftin r4eğişt>iifilnjesi -ve;Tyasaklıği' kald> 
^Mİan yerlerle, 5227; v,sayılı;: Kanunun - 1 

nci^fiıddesinin 4<iHeü<;bendinde ' zikredilen 
idai'4.ten>.boşaltılmış bölgelerde köyler teş-
kili^V'e^skalkiHm-'yepleştirilmesi hakkıııda-

ffdaki Kanun-münasebetiyle 466,468 
-f Resmî daire ve müesseselerin siyasi 

partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine i'e bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş. olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler ^a£tfj#aıi genefemeiiftaatlar içinyaptı-
rılmı^^lan"^binftlaTin'sahiplerinö; ve'ITazi-
neye*ıpadeşine-»dair. ;Kanun" münasebetiyle 602, 

- • - , - -603,659,724 
SjBJlim 3|£tgıp»;»Eine$v(Burşa), -^Atatürk 

âleyh^ıej^len«nr:fni5İa ı̂ rh nkkırtdaki' K«nun 
?;^t^i!ebetiyle . , ,, . , ; 254^277>321 

http://sadn.vo.lup
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Süreyya,'Endik;(Çaaakfcale) -Atatürk 
aleyhine işlenen suçlar ''hafck-ıödaki^Katnun 
'münasebetiyle ' , . "•••'*4'-ca316 

—r- Resmî daire ve' müesseselerin*;siyâsi 
partilere bedelsiz' mal devre^emiye^ekle-
rine ̂ T e<-bu:-ıJair e-ve* m€ess«s'^rl#m^^esih 
derneldere1 ait? olup « iyas i -^ 
dümiş/olan>gayrinie:tt^ 
ler •'tarafından genel1 meMiaat^a^çin^yaptı-

. rılınış<" olan'binalarını sahipferâne^ve^Hazi-
neyo^adesin'e^dait>*'îCartnin-^mün^ebe^yle- ^ 0 8 , 

-Mehmet •:^n^ün^EâiBD»)^;î^asii^k'a-
le ;nin nSıçankale''K'ölyü;nde".ikâyatMtKaTJa:ca-
oğlnlIaeKiŞen'iri^&lüm^ce^^mna^ç^ptiril- ' 
masL'jhakkındakî »BaşbakaMik Mfe^kei'esî ve 

i•• Adalet Komisyonu raporu Mniinas4b<etîyle w*196, 
•';::,": • 197 

.Bedi Enüatün :-(Oanakkale) ^&İB$8rk , 
aleyhine dişlenen isirglîir'b?l®kk«îiclakî^Ka--.-
nun.nlün'a.sebet'iyle. "^. 3^70 

-Bâki> Erden r(Siirt) ;;«. Atatî^köalöpıiıe 
Jşlenen-jsuçlar ıhafckâhdâkiûlK^ 

Misebetiyle -*̂ " ^ 3 0 5 
. ••^' ,4273L.^yıhiSuba^it&^jatf^^^Iaİı-

'<;*uS"iT(Srfi Kanununuri.t561fesay^lı^&w«sıâla 
değiştirilen birinci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine ve mezkûr \ kanuna -
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle 85 

Sabri Erduman (Erzurum) - Hayvan- £ 

lar Vergisi KanunununFbJ,zı maddelerinin 
değiştirilmesi ye bâzı maddelerinin*,kaldı-

. rılması hakkındaki Kanun, münasebetiyle ,331, 
' " • : • ^ 3 6 1 

— 2510 sayılı îskân Kanununu tadil 
eden '•• 5098- sayılı .^Kanunuiî 12«nci Eösediâesi-
nin. değiştirilmesi -ye yasaklığı «j>kzödmiıan 
yerlerle, 5227 sayılı Kanunun 1 ,nci»m&dde--
sinin 4 ncü bendinde zikredilen" idareten 
boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve hal
kının yerleştirilmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle • 463,464 

Kemal Eren (Amasya) - Gayrimenkule J 
tecavüzün define dair kanun teklifi müna
sebetiyle . •' '^375 

Muhiddin nEreaer ^ t ^n ı i r ) i ^tairSrk 
aleyhine işlenen*süçlar^l^kkmdafö^çantm ' 
münasebetiyle ' -' | , ' ;'-«$822 

Sayfa 
.•^a^öttin^Erkırren (Giresun) - Deniz-

ciliSa'©â3ikası -Türk"Anonim Ortaklığı Ka
munu-münasebetiyle 825,857,887;89i;893 

••p-̂ -s-Cfeilir.-» \%rgisi> i Kanununun 91 nei 
nıaddesi'nim^B^ifıkrasiL-ile bil kanuna bağ

ılı 2, 3 ve, 4 numaralı cetveller'-sonunda 
m e^euts hükümlerin;->yarumlanmasına ma
hal t«olma4ığına>:'dair-. Bütçe Komisyonu ra-
poruttiftünasebetiyle 100 

. -^jrİşçikre.f-Iîafta^Tatili ve . :G-enel .Tatil 
gülerimde ! .vüc^t:--^ödenmesi •• hakkındaki 
Kanunrm-ünasebetiyle '775,779;783 

-^^esmfc^aire v̂e müesseselerin; siyasi 
l,.ipa.rtilere?*»bedeljsiz'' mal :devredemiyecekle-

rihe-ve^buı-daire. ve müesseselerle münfesih 
denıeklere^ait. olup: siyasi partilere terke-

îidilmiş olan gayrimenkul mallara-bu parti
ler,: tarafından genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan. binaların sahiplerine ve Hazi
neye; iadesine, <dair- Kanun, münasebetiyle .665, 

681 
—-,,Yergi.Usul Kanununun bâzı mad

deleri* ile "Kanuna bağlı cetvelde değişik-" 
lik yapılmasına ve bu' kanuna bâzı mad
deler ye fıkralar eklenmesine dair Kanun 
münasebetiyle 138,139,140 

Halil Sezai Erkut (Kırşehir) - Gelirleri 
mahdut ve bütçeleri dar olan mahallî ida
relere ait hastane ve sağlık müesseseleriy-
io Kırşehir Hastanesinin Umumi Muvaze-, 
neye alınmasının düşünülüp. düşünülm edi
ğinde j^zelr^id ar e .ve'^be'kdiye-'hastaneJeri 
genele gâdm«larkıer!-yardı m, için '1951. "y-ılı . 

«-«bütçesine konulan, paranın ne ölçüde ve 
nerfeler^,. tey<zj«edil4iğiue"< ve-Kırşehir ITas-
tanesin^^apaflan>yardım.-miktaa.,ına , dair 
sorKiSiHimüaaseb.çıtiyle .548 

—^r^anun?teklif..veîrtasarılarırjnosoru-. N . 
lardaıv ö^%ğöırüşülmesv..ha.kkmdaki; öner
geler .münasebetiyle 351 

—-Karabük Demir ve Çelik fabrikala
rında çalışan mühendis, memur ve teknisi-
yenlerden. bâzılarının işlerinden uzaklaştı
rılması sebebine, .tahsil ve ihtisas durum
ları ile sicillerine nazaran gördükleri ceza 
ve 'iaMf^şiemlel'ine 've''nakillerin randı-
man^yâgtiğı^tesir:"dereceleriyle yerlerine' 
ya$rîaii •Vier^yapila'cak'"tâyinlere dair soru
su Münasebetiyle 542,545 
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778. 

Sayfa^ 
Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) -...Deniz

cilik Bankası Türk Anonim Ortaklığa Ka- . ,-... 
nunu münasebetiyle '. 832,833,887,889 

— işçilere'hafta tatili ve. genel tatil 
günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki,ka>i..vV: .:•;•' 
ıran münasebetiyle ••,-;•'. •;. :- .-•}.. ','.. 

— Resmî daire vo müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti-' 
ler tarafından genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dair kanun münasebetiyle 

Nurettin Ertürk (Sivas) - G-a'yrim'eriku-
le. tecavüzün "define dair kanun teklifi 
münasebetiyle - „ 

—• Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı macî- '' 
delerinin kaldırılması hakkındaki kanun 
münasebetiyle . 325,327,360 

. Muh'is sEte (Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı) - Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu münasebetiyle 849 

— İstanbul Milletvekili Füruzan Te- ' 

670 

911 

Sayfa 
kil'in,; İstanbul'da, ofis tarafından tâyin 
olunan.r.un; paçalından aşağı evsafta un 

linial eden bâzı değirmenlerle eksik- ve bo
zuk irkmek.- ..çıkaran fırınlar hakkındaki 
soruşuna, cevabı . . . 202 

i -T-..Kastamonu 'Milletvekili Şükrü Ke-
riıjnz^de'nin,..muzır ve yabancı maddeleri 
m^ıhteyi nplarak; ingiltere 'ye ihraç edilmiş 
olduğu söylenen kuru üzüm hakkındaki 
hajvadisin ciddiyet ve sıhhati derecesine, 

;>bu( hususta ne muamele yapıldığına, ihraç 
mallarımız üzerinde bu gibi teşebbüslere 
meydan verilmemesi: için ne. gibi tedbir
le* almdığma, ithal-mallarında ithalâtçı
ma mâruz kaldığı ve kalabileceği ahval
de) koruyucu mevzuat olup olmadığına da
ir (sorusuna cevabı 549 

i — ödünç Para Verme işleri Kanunu
nun bâzr maddelerini değiştiren 3399 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin, değiştirilmesi 
vej bu kanuna iki madde, ilâvesi ve 2279 
sa^jalı-Kanunun 17 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 906,907,909 

|—-Tabancı Sermaye Yatırımlarını Teş
vik Kanunu münasebetiyle 425,426,456 

Hüseyin Fırat (îçel) - Gayrimenktıle 
tecavüzün define dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 

— Resmî daire ye müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekleri-
ne ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan 'gayrimenkul mallarla bu par-

421 

tile|r tarafından genel menfaatler için yap
tırılmış olan binaların sahiplerine ve Ha
zineye iadesine dair Kanun münasebetiyle 602, 

651,711 

|Hikmet Fırat (Malatya) - Denizcilik 
OBatıkası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
münasebetiyle 890,894,898 

Hakkı Gedik (İşletmeler Bakanı) -
Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un 
Karabük Demir ve Çelik fabrikasında çalı
şan mühendis, memur ve teknisyenlerden 

bâzilarmın işlerinden uzaklaştırılması sebe
bine, tahsil ve ihtisas durumları ile.sicil
lerine nazaran-gördükleri ceza ve taltif 
işlemlerine ve nakillerin randımana yaptığı 



—*r^" 
Sayfa 

tesir dereceleriyle yerlerine yapılan ve ya- ••: •-' 
pılacak tâyinlere dair sorusuna, cevabı- "••• -541^ '• 

.. •: ••• 54^Ş45':-
Namık Gedik (Aydin) - İşçilere Hafta -« l 

' tatili ve Genel Tatil günlerinde ücret öden- '-"-1 

mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle <• '774, 
• ••'"; 783,784,785,786,789-

Abdullah Gedikoğlu (Ankara) - Ata- • • 
türk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 256,269 

— Denizcilik!Bankası Türk' Anonim 
Ortaklığı Kanunu münasebetiyle 832,833,864 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredenıiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti-'•' 
ler tarafından genel menfaatler için yaptı--

• rılmış. olan binaların'sahiplerine ve Hazi-
® neye iadesine dair Kanun münasebetiyle • ^603, 

• • • . : • • • ' . • • • . . - , - 6 0 4 

— Usul hakkında . -• . 9 1 1 
Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Gayri^ 

menkule tecavüzün define dair kanun tek
lifi münasebetiyle 421 

— İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden 
Reşat Akşemseddin'in istifası sebepleri 
hakkındaki sorusu münasebetiyle " 30 

— Tütün ve müskirattan alınacak mü
dafaa Vergisi hakkındaki 2460* sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması ve bu kanunu; 
tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılmasına • ' : 
dair Kanun münasebetiyle '•"• 3 8 1 

Bedri Nedim Göknil (İstanbul) - "Al
manya ile harp haline nihayet verilmesi-"• '••'"•" 
hakkındaki Kanun münasebetiyle ' 1 5 7 

—• Atatürk aleyhine-işlenen suçlar hak
kındaki Kanun münasebetiyle 259,277-,2S9; 

— Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına • '"'-•. 
dâhil memleketler arasındaki mübadeleleri 
serbestleştirme amaciyle mezkûr teşkilâta • ' 
dâhil memleketler arasında imzalanan (Av^ 
rupa Tediye Birliği Anlaşması) na k a t ı l - ' - ' 
mamız hakkındaki kanun tasarısı munase- " 
betiyle 384 

— Denizbank Türk Anonim Ortaklığı 
Kanunu tasarısının görüşülmesi için geçiei ' 
bir komisyon kurulması hakkındaki teklif '•''••':••. 
münasebetiyle . • : . :: ;229 

Şayia 
— Denizcilik-Bankası Türk ' Anonim 

.Ortaklığı Kanunu münasebetiyle 812 
•— Gelir Yergisi Kanununun 24 ncü 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 373,374 

— Vergi: Usul Kanununun bâzı mad-
\ deleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik 

yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve fıkralar eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 141 

Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Türk Ce
za Kanununun 161 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu münasebetiyle 9,12 
\ — Vergi Usul Kanununun bâzı madde

leri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına' ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve fıkralar • eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 152 

Reşad- Güçlü (Seyhan) - Emekli Kur
may Yarbay Kemal Şenkıl hakkındaki 
Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle 524 

Şemsettin Günaltay (Erzincan) - Res
mî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menf aatlar için yaptı- , 
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 577 

Kâmil Gündeş (Kayseri) - Resmî dai-
ire ve müesseselerin siyasi parti- -
lere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menf aatlar için yaptı
rılmış olan. binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 601, 
"'"-• , 602,622 

Enver Güreli (Balıkesir) - Avrupa ik
tisadi îş Birliği Teşkilâtına dâhil mmele-
ketler1 arasındaki mübadeleleri serbestleş
tirme amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil 
memleektler arasında imzalanan (Avrupa ' 
Tediye Birliği Anlaşması) na katılmamız 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 177, 

179,180,181,382,384 



M: 
— Yabancı \ sermaye yatırımâa^iB^tç^O.' . ' 

vik -Kanunu münasebetiyle.,**426,07<MJ^^^^ 

Ahmet Gürkan.-(Tokad) v- Hasainfeio»-'̂  -
nin Sıça.nkale Köyünde kayıih-iK&r^çmğl^' . 
Hacr Şen'in ölüm'' cezasmarn.ça.rpM'ilm.asi^-
hakknıdaki.Başbakan]iik^tezk0r€S.kve^Adiı.*t . .' 

. let Komisyonu, raporu ımünasebjetiyile^ T • 19.6I:Ü 
:— Resmî daire-Term^ 

partilere bedelsiz mal devredemiyecefeleser 
rine ve bu daire ve'müesseselerleimüiiif6iiİB.î;u 

derneklej^raiV olu^siyasiNpartilere terke-
d i l ı^^ lan . g^p^eniail^mallarla bu parti-» 
le ı^ ia iaadan genel menfaatler için yaptı
rılmış olan^jbfoaiatfto^atapleımîe* ve Hazi-r 
neye iadesiı^^adiPviKanunr^münasebetiyle • 705 

Sİaffet Gü*ol^ (Konya) - Atatürk aley-
hin^isJiBiîöm^u^ÖK^akkındaki Kanun ımi-
nase^etİy.te; 318,321,322 

-f- Re^diylîlnm^;;Osmaniye.Maltallesiu-' 
dcn^l îc^iu Cemal Küçük hakkındaki: .Di" 
lekçej Komisyonu kâran münasebetiyle 52S 

î 
Tevfik:1leri,., (Millî ̂ Eğitim ;Bakanı>^ -. 

İstanbul Milletvekili Senihi Yürütenim,-1js-rr 
tanbul'da tranvaylara asılan vatandaşla*^' . 
yapılan muameleye,:-;yakalananadileaıeiler&f* 
tahsis olunan ikametgâh. ve.'-MevlânieMpııîdâ:^" 
ki Kimsesizler Yurdunun::durumlaîy»a:''-dait. * 
sorusuna: cevabı.:.. ' j , \W> 

— Konya: Milletvekili-aMurad ?Âli Ula; 
gen'in, kız; öğrenci, sayısının^ tahdidifehâk^ 
kında Ulus Oazetesinde! •intişâr ^ d e n ^ y a ^ • 
nm hakikata uygun',olup olmadığiiiıniaçık^ 
İanmasma dair sorusuna: cevabr,; . , 207-£" 

Halil îmre (Sivas) - Dehizcilik^Banka^* 
feı Türk Anonim, Ortaklıği'Kanumt-münas'e-'" 
betiyle 818;819;82S,856<873;87# 

— Hasankale'nin Siçankâle Köyünde 
kayıtlı Karacaoğlü Hacı Şen 'in ölüm».ceza- -
sına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raparu _. 
münasebetiyle 196 

— Hayvanlar Vergisir Kanununun ?bât 
zı maddelerinin değiştirilmesi ve.bâzı-madr-
delerinin kaldırılması hakkrndaki^Kanııı^.,.:"* 
münasebetiyle "' 325 

— ödünç Para Vermem îşkrâ .Kan^Urr-
nun bâzı maddelerini değiştir,en"3399r»sayM 
lı Kanunun, 1 nci maddesininjdeğiştMlmesA;! 
ve bu kanuna ikr;madde -ilâvesi. ver2279-,:. • 
sayılı Kanunun. 17 nci ,maddesininj«4eğ.işt|̂ «v 
rilmesi hakkındaki Kanun!münasebe%iİ0^ 90fe*! 

' Hâmid Şevket înce (Ankana)»- AtatüfcteMî 
aleyhine • islenen^suçlar hakkındaki ka

nun münasebetiyle^ 2T9;280/290,aOG,332,:J14j 
3l5y31G#18,319,32(),321 

~yr DenizcJilik Bankasın Türk Anonim . • 
Orta%liğı Kan^mt-mujiaBetetiyle \S20 

—i-Resmî daire ve'müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bûrdaire-ve.müesseselerle münfesih 
dern0kler,e:'*aiteolup -siyasinpartilere terke- ; 
dilm% olan gayrimenkul mallarla «bıı parti
ler ta'rafmdakîgenet'imenfaatlar; için yaptı-» 
rılmı^ olari-ibinalarmssahiplerine ve Hazi-
neyGûjiadesine dair *kanun .münasebetiyle 003, 

• . ' • • • ' • • ' 712 
-H Süıütierbank Genel; Müdürlüğü .mü» 

fettişİerin<ienfKHüseyin Kâmil Ezgü balo 
kında: mahteemedeılBsâdir • olup kesinleş-
miçtşribulunan karardan sonra ittihaz olu
nan Bilekçe-Komisyonu kararı gereğince 
bir njıuamelei'îifa edilememesi ;chususmıda' 
bu'îhâjdiseye hâs yevmiinhasar'.olmak üzere, 
yeniden Jbir^araraittihazi: .hakkındaki Ba.ş-
bak^Jatey.te^keresiner-dair^olan' Anayasa 
Komi$yon$r*$apQraj ;;müriâsebetiyle 478,681, 

, . • ' • • • • ; • • 682 
-' Retf i fe^Şe^^t î toe^ (Manisa> - Resmî 
daire ı ve^müesse^leriîi F siyasim partilere 
bedelsiz-mail de^redemiyeçeklerine ve bu 
daire ve«mü6Ssesele^fe*münifesih:: dernek- . 
leı$xait olup siyasi partilere terkedilmiş 
olan şayrlöienkml £ maHa^la: bu1 'partiler ta
raf ındjaö^ejî.eİJ^enfaatljBSfiçin (yaptırılmış: > 
olan Mw^m:T£^B0M^0Jn^e^^e>r-^^zİ3iey6::r-
iacfeşsiie dair kanun münasebetiyle "620,708: 



r\*tt: 
Sayfa 

— Sümerbank Grenel 'Müdürlüğü ;mü-
î ettişlemeden ı Kânıi ; DEzgü-i hiâkkınVİa «niaiir 
kemeden sâdır olup 'kesinleşmiş bulunan 
karardan • sonra ittihaz • ölünaîi .Dilekçe 
Komisyonu kararı. igereğince bir: muamele 
ifa edilememesi hususunda, bu ihâdiseye 
hâs ve münhasır olmak; üzere, yemden^ ba
kara ı- ittihazı hakkındaki ; Başbakanlık ! 
tezkeresine dair olan Anayasa ^Komisyonu 
raporu münasebetiyle 481 > 

— U'uborlu ilçesi * merkezinin Seiiir- i 
kent ka.snbasma ve Seriirkönt 'Bucağı ]' 
merkezinin, de Uluborlu kasabasına fkal- \ 

x 
dırılmasın;'., ilce adının-Senirkent, büöak 1-
adının da Uluborlu' olarak' değiştir#me's!me \ 
dair kanun tasarısı münasebetiyle " ^t2*5$38i 

'-îsmet'înöirü (Malatya) -'Resmi dâfre ı 
ve ıh'üesseselerin siyasi partilere - bedelsin j 
mal devredemiyeeeklerine > Ve > bu dâire ve j 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup \ 
siyasi partilere terkedilmiş olan 'gayri- j 

'•menku! mallarla >bu partiler tarafından J 
•genel menfaatler için yaptırılmış olan bi- | 
nalarm 'sahiplerine >Ve • Hazineye • iâıdesfine I 

dair ^kanun^nıüiiaseb etiyle 
Ali?FanrİJ îşeri (Balıkesir) - Hayvanlar 

Vergisi ̂ Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve : bâzı maddelerinin kaldırıl
ması -hakkındaki kanun münasebetiyle 
"•• — Resmî daire ve müesseselerin siyasi 

partilere 'bedelsiz -mal "devredemiyecekle-
rine W bu^ daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere-ait- ölüp siyasi partilere terke-
dilmi^Jölan^g^ayrinıertkurmallarla' bu parti-

'ler tarafından genel- menfaatler için yaptı-
rümı^loiaö-binaîarin sahiplerine ve Hazi
neye -'Sâ'dSsine 'dair-kaiıun münasebetiyle 
, "•* __ - Vergi'Usul 'Kanununun-bâzı madde
leri ite kanıma bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına '•'ve'' bu kanuna bâzı maddeler 
ve fıkralar1 eklenmesine dair kanun müım-
nebetiyle ' 13 

— Yâbartcr Sermaye Yatırımlarını Teş
vik Kanunu < münasebetiyle 

Nihat îyriboz (Çanakkale) - Hayvanlar 
Vergisi-Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırd-
masv hakkındaki kanun münasebetiyle 

Sayfa 
582 

552 

708 

1,135 

435 

352 

K 
Emin Kalafat (Çanakkale) -> Atatürk 

aleyhine işlenen?suçlar hakkındakijK&ffi&n 
münasebetiyle "280; 

— Denizbank'Türk Anonim Ortaklığı • 
Kanunu tasarımın. görüşülniesi' için1 geçici 
bir komisyon kurulması hakkındaki tek- • (i 
lif münasebetiyle S29 

— Denizcilik-! Bankası? Türle ^nöniJ» 
.Ortaklığı Kanunu münasebetiyle ! 829 ; 

— G-elir Vergisi t Kanununun .'24 ÜĞÜ 
maddesine bir fıkra 0klekmeTsi>hakkındaki ' 
Kanun münasebetiyle' 366,368,370 j 
• —Hayvanlar VergisicKaınınuınînfbâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzr?mad-
delerinin kaldırılması hffkkmda'kişKa'öun 
münasebetiyle. =329^30,3311334, ' 

3£L,355;359;360 ! 
— Tütün ve'müskirattan-alanacak'nıü-

dafaa'Vergisi ha/kkindâki 2460^£(a3ah«'Ka
nımda değişiklik yapılması ve bu İtanııhu 

tadil 'e^en bâz:ı:-hükümierin kaldırılmasına, 
dair Kanun*münasebetiyle 380 

— ihüborlu îleesi merkezinin Senirkent 
-Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin 
de Uluborlu-kasabasına kaldırılmasına, il
ce abının. Senirkent, bucak adının da 
Uluborlu olarak •değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle • ' , 441 

— 'Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teş
vik Kanunu münasebetiyle 437 

OsmanKapani (îzmir) - Almanya ile 
harb -haline nihayet verilmesi hakkındaki 
Kanun-'münasebetiyle 159,161 

Sadettin Karacabey (Bursa) -işçilere 
hafta tat-ili ve - g-enel tatil günlerinde üc
ret ödenmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 775 

Enver Karan (Erzurum) - Resmî daire 
ve müesseslerin siyasi partilere bedelsiz 
mal devredemiyeceklrine ve bu daire ve 



Sayfa. 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup. 
siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimen
kul mallarla bu partiler tarafından genel 
menfaatler için yaptırılmış olan binaların 
sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Ka
nun münasebetiyle 695 

Feyzi Lûtfi Karaosmanoğlu (Devlst Ba
kanı) - Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü ile Toprak ve iskân İşleri Genel Mü
dürlüğünün Başbakanlığa bağlammasuıa 
dair olan Kanun münasebetiyle 902 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu (Manisa) -
Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal deVred'emiyecekle- ' 
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle. 597, 

> ; " , ; „ . • • • : ; • / 6 0 2 

Yusuf Karslıoğlu (Yozgad) - Gayri
menkul e tecavüzün def'ine dadı* Kanun 
teklifi münasebetiyle . 376,416,912 

Osman Kavrakoğlu (Gdresun) - Ticani 
tarikatına mensubiyetleri söylenen bâzı 
kimselerin çıkarmakta oldukları hâdiseler 
dolayıısiyle Hükümetçe ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle 176 

Şükrü Ksrimzade (Kastamonu) - Altın 
ve meskukât ile ziynet altınları hakkında
ki Anayasa Komisyonu raporu münasebe
tiyle \ . . ' . . - ' • . . .472 

—• Denizcilik Bankası Türk Anonim: 
Ortaklığı Kanunu münasebetiyle , .844 ,845, 

855,856,859,869^876,889,896 
— Muzır ve yabancı maddeleri muhte

vi olarak İngiltere'ye ihraç edilmiş.olduğu 
söylenen kuru üzüm hakkındaki havadisin 
ciddiyet ve sıhhati: derecesine, bu hususta . 
ne muamele yapıldığına-, ihraç mallarımız 
üzerinde bu gibi teşebbüslere meydan .ve
rilmemesi için ne gibi tedbirler alındığına,:.. 
ithal mallarında ithalâtçının mâruz kaldığı 
ve kalabileceği ahvalde koruyucu mevzuat 
olup olmadığına dair sorusu münasebe
tiyle . - • » • • • ., 552 

—- Tütün ve müskirattan alınacak Mü
dafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Ka-̂  ,;••, 

Sayfa 
nujjıda değişiklik yapılması ve bu kanunu 
ta4ü eden bâzı hükümlerin kaldırılmasına 
dai|r: Kanun münasebetiyle . 378,379 

I Galip Kınoğlu (Gazianteb) - Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
münasebetiyle • 883,888 

Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi
ne;* 

lik 
nu 

679 e iadesine dair Kanun münasebetiyle 
Cemal Kıpçak (Zonguldak) - Denizci-
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu-
münasebetiyle 795,820,821,882,883 
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) - Vergi 

Usul Kanununun bâzı maddeleri ile kanu
ni cetvelde değişiklik yapılmasına 

ve pu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar 
eklenmesine dair Kanun münasebetiyle 140, 

149,153 
jSTeredoğ Kişioğlu (Kocaeli) -İşçilere , 

Hafta Tatili ve genel tatil günlerinde üc
ret jödenmesi hakkındaki Kanun münase
betimle 785 

Baha Koldaş (Çorum) - Atatürk aley-
hin4 işlenen, suçlar hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 322 

^uad Köprülü (Dışişleri Bakanı) - Al
manya ile harb haline nihayet verilmesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 160 

4- -Kocaeli Milletvekili Ethem Vassaf 
Akan'm Atlantik Paktına iltihakımız hak-
;kın<fa İngiltere Dışişleri Bakam Mr. Mori-
son'un Avam Kamarasında vâki beyanatı
na dair sorusuna cevabı 232 

yahri Köşkefoğlu (Niğde) - Resmî 
„ daire; ve müesseselerin siyasi par-
'tilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla, bu parti
ler tarafından genel menfaatler için yaptı-
;rilmîş xilan binaların sahiplerine ve Hazi
neye, .iadesine dair Kanun münasebetiyle 666 

Boğan Köymen (Giresun) - İşçilere 
hafta tatili ve genel tatil günlerinde 
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ücret öden-ınesî'-'hakMndala^-'Kanün mü5 ^ , : 

nasebetiyle 779 
Hulusi Köymen (Millî Savunma Baka

nı) - 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla , 
değiştirilen birinci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine ve mezkûr kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 
münasebetiyle •• 87 , 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah- , 
man Boyacıgiller'in Millî Savunma ihti
yaçları için yapılacak istimlâkler hakkm-i 
daki Kanuna göre yapılan istimlâklerin 
sayısına ve bu sebepten açılan tezyidi be-. 
del dâvalariyle neticelerine dair sorusuna 
cevabı. 162 

Hasan Remzi Kulu (Tunceli) - Hay
vanlar Vergisi Kanununun bâzı maddeleri- j 
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkındaki Kanun münase
betiyle 361 

— 2510 sayılı îskân Kanununu tadil 
eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinin değiştiilmesi ve yasaklığı kaldırılan 
yerlerle, 5227 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 4 neü bendinde zikredilen idareten 
boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve 
halkının yerleştirilmesi hakkındaki Kanunv 

münasebetiyle. 462,467 
Seyfi Kurtbek (Ulaştırma Bakanı) -

Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik 

Perid Melen (Van) - Vergi Usul Ka
nununun bâzı maddeleri ile kanuna bağlı / 
cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenmesi
ne dair Kanun münasebetiyle. 129,136,140 

Adnan Menderes (Başbakan) - Atatürk 
aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanun 
münasebetiyle \ 253,255 

— Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanunu münasebetiyle 883 : 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemeyecekle
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 

Sayfa 
Milletlerarası Mukaveleye ek olarak Bern'
de aktedilen mukavelenin onanması hakkın
daki Kanun münasebetiyle 533 

— Denizbank Türk Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısının görüşülmesi için geçici 
bir komisyon kurulması hakkında 228 

—- Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanunu münasebetiyle 830,832,833,883 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun askerden dönen P. T. T."memur-
larmın.gvazifeye alınmaanası, sebebine, pou-
ta müvezzileri ile, yataklı vagonlarda ça
lışan Türk memurlarının ve Devlet De
miryolları Katar personellerinin durumla
rına dair sorusuna cevabı 109,114 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in sivil havacılık, hava en
düstrisi, Türk Hava Kurumu, uçak ve motor 
fabrikalariyle Türk Kuşunun bugünkü du
rumlarına, Hava Kurumuna bağışlanan pa
raların miktarına ve nerelere harcandığına 
dair olan sorusuna cevabı 25 

Kasım Küfrevi (Ağrı) - 2510 sayılı İs
kân Kanununu tadil eden 5098 sayılı Ka
nunun 12. nci maddesinin değiştirilme
si ve yasaklığı kaldırılan yerlerle, 5227 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 neü ben
dinde zikredilen idareten boşaltılmış böl
gelerde köyler teşkili ve halkının yerleştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 466 

derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 660 

Vasfi Menteş (îzmir) - Atatürk aley
hine işlenen suçlar hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 261 

Şevket Mocan (Tekirdağ) - Muhtelif 
tarihlerde memleketimize iltica edenler 
hakkında yapılan muamelelere ve memleke
timizde komünistliğin üreme ve yaşaması
na âmil olanlara dair sorusu münasebetiyle 205 
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Sayfa 
Bükneddin Nosuhioğlu (Adalet; Baka*. 

m) - Atatürk aleyhine işlenen suçlar hak
kındaki Kanım münasebetiyle 258,259^289,-. 

315,320y322, 
— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 

Çukurova'da kadastro işlerinin bir an eyvel: 
düzene konmasına ve Adana'nınMisisBur. . 
cağı Abdioğlu köyünde yapılmakta, olan; 
kadastro idinin, neden uzadığına ve.bu köy-w 
de bir jandarma karakolunun ihdasına>n&. JJ.OI1,' • 
den lüzum görüldüğüne dair sorusuna, ce
vabı f. ' 31. 

— Tekirdağ Milletvekili Şevket. Mocaa'-
m, muhtelif tarihlerde memleketimize, iltica1 

edenler hakkında yapılan muamelelere ve 
memleketimizde komünistliğin üçeme ve: 

yayılmasına, âmil olanlara dair sorusuna; 
cevabı 204,206 

— Türk Ceza Kanununun 161 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle ' . 13;1^16 

Emruîlah Nutku (Erz-urum) - Ata türk , 
aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 272;273;31i;312,322 

— Denizcilik Bankası Türk : Anonim. 
Ortaklığı Kanunu münasebetiyle 801,808,85$, 

856,857;858,859,g60,861,865;866i876,S82;884^ 
— 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah

sus Terfi Kanununun 5611 sayılı .Kanunla 
değiştirilen birinci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine ve mezkûr kanuna ge
çici. bir madde eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle . , 8Q 

— Erzurum Milletvekili. Emrullâh Nüt-

Sayfa* 
ku ile îzım^lill^tvek'îli* Nfecdet İhcekara 'nm 
Ulufcal Bayram-' ve -Genel'' Tatiller* hakkın-' ' 

' dak}, Kanunun- ikinci • maddesinin değişti
rilmesine •'ve ayta maddeye bir fıkra^eklen
mesine -dâir-kanun-•tekliflerinin" reddi hak
kındaki1 ' ibişleri-• Komisyonu raporu müna
sebetiyle 233 

— GayrittTenkule tecavüzün def ine dair 
kanılın teklifi münasebetiyle 418 

— istanbul Limanının tevsii hususunda 
Salıpazarr ve - Haydarpaşa 'nın intihap edil
mesinin hangi'• sebebe dayandığına, Salıpa-
z a n ve:- Haydarpaşa limanlarının tevsii 
gefclfrıe ve muhammen inşaat ve tesisat be
dellerine. dair sorusu münasebetiyle 534,537 

— Resmî dâire ve* müesseselerin siyasi 
partilere- bedelsiz mal devrederniyecekle-
rine ve birdaire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke-

' dilniiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafîfridan genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan binalarar sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dâir Kanun'münasebetiyle . 674, 

' 676,679,697,702,706,708 
— Türk Ceza Kanununun 161 nci mad-

desiıjım değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
teklîl'pve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 9 

—-Usıfrhakkında '• .''-' 200 
- - Y a b a n c ı Sermaye Yatırımlarını Teş

vik Kanunu münasebetiyle 427,428,436 
— Yüksek Denizcilik Okulu ve Deniz-

f.eilik Meslek Okulu kursları hakkındaki 
' 3 . Vİ". 1946 tarihli ve 4915 sayılı Kanuna 
ek Kfanun münasebetiyle 187 

îsmet Olgaç (Amasya) - Gayri men'küle • 
tecavüzün define dair kanun teklifi mü
nasebetiyle • •• • '411 

Bürhaneddin Onat (Antalya) - Beniz- • 
cilik Bankası Türk Anonim: Ortakliğj'Ka>, , 
nunu münasebetiyle 814,822,;823'>852;855#81v' 

886:^87,892; 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partülere. bedelsiz mal devredemiyecekle •' 
riiie Ve -bil) daire ve müesseselerle münfesih 
deS-nfklere ait olup'Sİyasi partilere.terke
dilmiş olan^gaytimenk-nl nıallarla^bu: parti
ler tarafıtıdanî-gcuael. menfaatlar için yaptı-
rjlmı*, olan, b i f ta ia» ' sahiplerine' ye ; Hazi-



Sayfa j, 
neye iadesine dair Kanun; münasebetiyle.; 699./.,j 

Hamdi Orhon r. (Trabzon?) - 4273 \ sayılı; 
.Subaylar-Heyetine Mahsus, Terfi: •Kanunur,-
nun 5611 sayılı Kanunla, değiştirilen b k 
rinei maddesinin (B)'• fıkrasının; değiştiril^ 
meşine ve mezkûr kanuna geçici: bir*madde;, 
eklenmesine dair Kanun inünasebetiyje 85 

— Gelir Vergisi Kanununun- 91 <nci 
maddesinin (B) fıkrası ile bu,karoma,-bağlı. 
2, 3 ve 4. numaralı cetveller sonunda.mev
cut hükümlerin .yorumlanmasına; mahal. olr 
madığına dair Bütçe Komisyonu: raporu. 
münasebetiyle- > 97,98 

— Uluborlu ilçesi merkezinin Senirkent 
kasabasına, ve Senirkent. bucağı, merkezinin. 
de Uluborlu kasabasına kaldırılmasına,, ilce 

Nedim Ökmen (Tarım Bakanı)'- Kon
ya Milletvekili Kemal Ataman'in memle
ketimize ithal edilen traktörlerin.; tek. tipj 
olarak tesbit edilip, edilmediğine,. eMi^etf. 
li ellerle kullanılmasını temin için bir. kurs 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine-,1 

ithalâtçıların ne şekilde yedek parça ge
tirebileceklerine ye n Zirai Donatıma: aiti 
olup muattal bir halde • bulunan; traktöcle-
re : dair sorusuna cevabı 35/3$' 

— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün 
Çukurova'da kadastro işlerinin bir an ev
vel düzene konmasına ve Adana'nın Misis 
Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta 
o]an" kadastro işinin neden uzadığına ye 
bu köyde bir jandarma karakolunun-ihda-
sına neden lüzum görüldüğüne dair-soru
suna cevabı 32«' 

Himmet ölçmen (Konya) - Resmi 
daire ve müesseselerin siyasi1 par
tilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle -münfösih/ 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul; ma,llarlabu'pTar tfc-
ler tarafından genel menfkatlar içini yaptır-; . 
Tilmış olan binaların sahiplerine :-ve Hazi-
neye iadesine dair .Ka nun münasebetiyle 707 

Muzaffer Önal (Tokad) -•'Resmî? da-

Sayfa 
adının -Senirkent,. bucak adının daUlubor
lu solarak değiştirilmesine!dair kanun tasa
rısı münasebetiyle. .386,439 

Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) -Ata- * 
türk' aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 319 

— Resmî-daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz , mal devredemiyecekle-
rine ve bu. daire; ve; müesseselerle münfesilı 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan. gayrinienkul!mallarla bu parti
ler tarafindan; genel menfaatlar için'yaptı-
ıı'imıg olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine-;dair Kanun nmnasebetiyle G6S, 

' ' • • . . 669;674,677,70*,706 

I ire ve.q müesseselerin siyasi parti-
j lere bedelsi»; mal devredemiyecekle-

rine ve bu daire; ve; müesseselerle münfesih 
derneklere ait;olup-siyasi partilere terke-
diliniş; olan gayrimenkul mallarla bu par ti -

' ler tarafindan genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan?-binalarım sahiplerine ve Hazi
neye iadfesine^dedr Kanun :münasebetiyre . 695, 

• ' . ' . ' . ' ' " ' : . - ; ' ! " -.- -, . - • • . • • " , - , . ' • \ 7 0 ? 

Sedat; Zekü örs (Sivas) - Yabancı ser
maye yatırımlarını teşvik Kanunu müna
sebetiyle. 436 

Talât Vasfi öz (Ankara) - Resmî 
daire' ve müesseselerin siyasi par
tilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu. daire've müesseselerle münfesih ' 
demeklere-1 ait' olup siyasi partilere terke-'. 
dilhıiş;blan gayrimenkul mallarla bu parti- -

, ler taraıfandianrigenel,'menfaatlar için yaptı
rılmış olfln binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine! dair. Kanun, münasebetiyle 713 

Kema& Özçoban, (Afyon Karahisar) -
Yabancı, r sermaye r yatırımlarını teşvik Ka
nunu münasebetiyle 426,427 

MustafjEtrözdemirr (T*>kad) - Gayrim en-
kule^tecavâzün .def 'ine dair kanun. teklifi 

-i münasebetiyle; • 420 
j — Reşadiye'nin: Osmaniye- mahallesin-. 
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Sayfi 

den Ali oğlu Cemal Küçük hakkındaki Di- ..>;;;< 
1 ekçe Komisyonu kararı münasebetiyle • : 527 

Rifat özdeş (Kırşehir) - Atatürk aley- -
hinde işlenen suçlar hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 274, 
— Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu münasebetiyle ' 821 

Nuri özsan (Çalışma Bakanı) - İşçilere 
hafta tatili ve genel tatil günlerinde üc- •":••••• 
ret ödenmesi hakkındaki Kanun, müna
sebetiyle ' ..,, .' ; 734,772:: 

Halil Özyörük (İçişleri İBakaiu) - İda-^ "; 
türk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki "• ' 
Kanun münasebetiyle ' :,287-.••, 

— İstanbul Milletvekili Füruzan Te- •••''• 
kil'in, İstanbul'da Of is taraf mdan tâyin 
olunan un paçalından aşağı evsafta un 
imal eden bâzı değirmenlerle eksik ve bo
zuk ekmek çıkaran fırınlar hakkındaki so
rusuna cevabı 201 

— İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in İstanbul'da Tramvaylara asılan va
tandaşlara yapılan muameleye, yakalanan 
dilencilere tahsis olunan ikametgâh ile ••/:•> 
Mevlânekapı'daki Kimsesizler Yurdunun 
durumlarına dair sorusuna cevabı 105,109 

— Rize Milletvekili Osman Kavrakoğr 
lu'nun Ticani tarikatına mensubiyetleri 
söylenen bâzı kimselerin çıkarmakta ol
dukları hâdiseler dolayısiyle Hükümetçe 
ne gibi'tedbirler düşünüldüğüne, dair soru- : 

••.'••->'... n L > -..i-, [\ ..w;:. ....,...:- rt-v, ' •>••' •'•»•'•Sayfa 
:6U 0e Amasya^ Milletvekili Cevdet Topçu'-
nun? Ticani, tarikatı mensupları• hakkında 

•: ne muamele yapıldığına ve son zamanlar
da Atatürk heykellerine vâki tecavüzleri 
önleyici ne gibi tedbirler düşünüldüğüne / 
dair sorularına cevabı 175 

— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün 
Çukurova'da Kadastro işlerinin bir an ev
vel düzene'konmasına ve Adana'nan Misis 
bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta 
olan Kadastro işinin neden uzadığına ve 
bu köyde bir jandarma karakolunun ih-
dasiiria neden lüzum görüldüğüne dair so
rusuna cevabı 32 ( 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nmn Polis Teşkilât Kanunu tasarısının 
hazırlanıp hazırlanmadığına dair sorusuna 
cevabı 112 

, :v 4_ Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ: 
lu'nun İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden 
Reşat Akşemseddin'in istifası sebepleri 
hakkındaki sorusuna cevabı 30 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyeeekle-

. rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
"derneklere ait'olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatler için yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi
neyi iadesine, dair Kanun münasebetiyle 656 

Arif Hikmet Pamukoğru (Giresun) -
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında- .: 
ki Kanun münasebetiyle 256,258: 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine.ve bu daire ve müesseselerle münfesih. v; 

derneklere ait olup siyasi partilere terke- -'•' 
dilmis olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatlar için yaptı--
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi-"f 

neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 666,673 
— Sümerbank Genel Müdürlüğü müfet- .v; r: •. 

üslerinden Hüseyin Kami Ezgü hakkın- • 

da rhahkemeden sâdır olup kesinleşmiş 
bulujnan karardan sonra ittihaz olunan 
Dilejççe Komisyonu kararı gereğince bir 

, nıuapıele ifa edilememesi, hususunda, bu 
; hâdi|seye has ve münhasır olmak üzere, ye* 
nideiı bir karar.ittihazı hakkındaki Başba-
kalıljc tezkeresine dair olan Anayasa Ko
misyonu raporu münasebetiyle 480 

Ijfasan Polatkan (Maliye Bakanı) -
,I)en{zcilik Bankası Türk Anonim Ortak
lığı i Kanunu münasebetiyle 833,834,835,836, 

•'••- v"f"' i 844,858;866,870,872,880,881,892,893 
-4- Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 



...'„." —^-Vergi Usül Kanununun bâzı madde
leri ile. Kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına. ve bukanuna bâzı maddeler 
ve fıkralar eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle •' ' 134,137,144 

-^-Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacı güler'in, Türkiye Cuchuriyeti 
Emekli Sandığının yıllık geliri ile gideri 
miktarına, sandık mensupları için ev in
şasının düşünülüp düşünülmediğine, 
Emekli Sandığı ile İşçi Sigortalarının tev
hidi hususundaki çakışmalara ve bu konu-

• _ v -•• • A . . , i ö ? . « . i z • • •.-. 

da bir kanun tasarısının hazırlanıp hazır
lanmadığına dair sorusuna cevabı 538,540 

Sayfa.: 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde--
lerinin ^.kaldırılması " hakkındaki.;.: Kanun ; i 
münasebetiyle , ^ 337,340,356,360 

— 2510 sayılı iskân Kanununu;; tadil" . 
eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesi-l •.: 
nin değiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan . 
yerlerle, 5227 sayılı Kanunun 1 nci mad- ; 
d esinin 4 ncü bendinde zikredilen idare'ten • 
boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve 
halkının yerleştirilmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 466,467 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle- •••'• 
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke-... * 
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatlar için yaptı* 
rılmışı olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 668>669 

Ali Rıza Sağlar (Çoruh) - İlk tahsil ^ ' 
üzerine bir yıllık meslekî'tahsil görmüş. 
olan köy ebelerinin Memurin Kanunu
nun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 hcü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer . 
olarak istihdam edilip edilmiyecekleri hu- -
susunun yorumlanmasına : mahal - olmadı- - -
ğma dair Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle • 473 

Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ) - Re*- y 

mi daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih ' :\ 
derneklere ait olup siyasi partilere terke- j 

, dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti- . > 
ler tarafından genel menfaatlar için yap.tı-* - : i 
nlmıj olan binaların sahiplerine ve Hazi- :\ 
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle '653 [ 

Akif Sarıoğlu (Antalya) - Resmî 
daire ve müesseselerin siyasi parti- - \ 
lere bedelsiz mal devredemiyecekle- j 
rine ve bu daire ve. müesseselerle münfesih ,; 

derneklere ait olup siyasi partilere terker , '- : ;: 
dilmig olan gayrimenkul mallarla bu. parti- ' ' [' 
ler tarafından genel menfaatlar için yaptı-.•.-•' < 

Abidin. Potuoğlu (Eskişehir) - Türk 
Ceza Kanununun 161 nci maddesinin de
ğiştirilmesi; hakfo^ kanun teklifi ve 
Adalet Komisyinu raporu münasebetiyle 15 

rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi-, 
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 602, 

• 710 
Mükerrem Sarol (İstanbul) - Atatürk 

aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 269 

—: Resmî, daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz, mal devredemiyeeekle-

, rine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş. olan gayrimenkul mallarla bu parti-

, ler tarafından genel menfaatlar için yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi
neye' iadesine dair Kanun münasebetiyle 594, 

611,644 
Fuat Seyhun (Ankara) - İşçilere hafta / 

tatili ve genel tatil günlerinde ücrte öden
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 773 
• ; ' Rif at Sivişoğlu (Zonguldak) -Atatürk 
aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun 
münasebetiyle 276 
;•'-?:.— Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı ?Kânunû .münasebetiyle 879 

—> Emekli.'Kurmay. Yarbay Kemal Şen-
fkıl hakkındaki dilekçe Komisyonu kararı 

s 



•'•:•-.'., Sayfa. 

münasebetiyle ' " . " . • . 321,523 
, —CErzuru-m ;MilletvekilitiEmruIlah^u^-.' ' 

kü ile îzmir Milletvekili'Necdet:Incekara^> 
nm UlıısalBayram-ve Gene! Tatil]er;hak
kındaki Kanunun ikinci maddesinin'dei •;,, 
ğiştirilmesine ve aynı maddeye, bir fıkra' 
eklenmesine dair kanun.tekliflerinın reddi 
hakkındaki içişleri-Komisyonu raporuymür 
nasebetiyle .234 

\ — Gelir Vergisi Kanununun ,91 nei 
mad d esinin (B) f ıkrasiyle bu kanuna, bağl ı 
2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonunda -mev
cut hükümlerin .yorumlanmasına :mahal,,, 
olmadığına dair Bütçe Komisyonu.raporu . 
münasebetiyle ' • ' 95 

— Resmî daire ve müesseselerin siyafji t 
partilere bedelsiz mal devredemiyecekle-
rine ve bu daire ye müesseselerle münfesih < 
derneklere ait olup siyasi partilere''terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti
ler tarafından genel menfaatler için yaptı
rılmış olan binaların sahiplerine ve Hazi- „, 
neye iadesine dair Kanun münasebetiyle 666, > 

* 701 
— Sümerbank Genel Müdürlüğü mü

fettişlerinden Hüseyin Kâmi Ezgü hak
kında mahkemeden, sâdır olup liesinlegraiş 
bulunan karardan sonra ittihaz olunan Di
lekçe Komisyonu kararı gereğince bir,mua-
mele ifa edilememesi hususunda, bu hadi
seye has ve münhasır olmak üzere, yeniden 
bir karar ittihazı hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresine dair olan Anayasa Komisyonu 
raporu,' münasebetiyle 480 

— Uluborlu İlçesi merkezinin.Seniıv 
kent kasabasına ve S enirkent,bucağı merke
zinin de Uluborlu. kasabasına . kaldırılnıa-
• sına,: ilce adının Senirkent, bucak, adının da 
Uluborlu olarak ; değiştirilmesine -dair ka
nun tasarısı .münasebetiyle.. 440 

Cevdet Soydan (Ankara) -4Jsul' 'hak
kında .,••'•.;. "911' 

Tayfur Sökmen ^(Hatay) ^ :AtatüKk:: 
;aleylmıe işlenen suçlar hakkındaki ^Kariuin.; .-.:•:. 
münasebetiyle ~ 266 

Mehmet .Daim'rSüâilp:r.CŞiird) ^Atatürk ; > 
aleyhine işlenen suçlar ' hakkmdaldûKaiian -
münasebetiyle • ' 310,320 

': ) . Sayfa 
I — IBen^cilik .Bankası Türk Anonim 

Ortaklagı 'Kanunu^münasebetiyle 894 
>--,4273/?&ıyllı Subaylar Heyetine Mah-' 

sus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla 
değiştirilene-birinci'maddesinin! (B) fıkrası
nın değ%tirümesme ve; mezkûr kanuna ge
çici bir anadde eklenmesine dair Kanun 
münasebetiyle. 84 

-^'•Gâyrim«nkule tecavüzün def 'îne dair 
kamıui.teklifijmÜTias'ebetiyle .375,418 

•—Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine bir-fıkra eklenmesi hakkındaki 
4£4nun münâsebetiyle . 364^368 

i - -Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
lerinin -^kaldırılması, hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 333 

] — -Kanun teklif ve tasarılarının soru-
i iajfclan'^mce rg&raşühnesi ? hakkındaki öner-
gejler münasebetiyle 351 

j r - Kocaeli Milletvekili Mehmet Yıl
m a m , Yedek Subay ve Yedek Askerî Me
murlar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 
39:23 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
mjıddeslne bîr fıkra eklenmesine dair olan 
kajnun teklif inin i'gündeme alınması hak-
kı^daki^bmerge münasebetiyle 303 

| — 'Mardin'de(:otüran-Sait Omay ve ar
kadaşının (Hacı Sadık Ağa Vakfı) hak
kındaki dilekçesine:dair olan Bilekçe Ko-
misy erten: raporu, münasebetiyle 235 

I''—AÎResmî.* daire ve'müesseselerin siyasi 
<.p:«t>rtiİero bedelsiz mal devredemiyeceklerine 
ve bufldaire r?e ımüesseselerle münfesih 
derneklere ait: i'olup::siyasi, partilere terke
dilmiş, olan -gayrimenkul mallarla bu par
tiler -tapafmdan genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların -sahiplerine ve 
hazineye. iadesine vidair ^kanun münasebe
tiyle .'.._ V 666,677,702 

, ~ i Türk' GezaiKanununiun 161 nci m ad
i s i n i n "değiştirilmesi 'hakkındaki kanun 
telklifi *ye-ıAdaleti^Kömisyonu; raporu mü
nasebetiyle 10 
'̂ —> Uluborlu ÎÜcesimerkezinin Senirkent 

kasabasına:nrecSeîliî?kentiBucağı merkezi
nin; de ^Uluborlu kasabasına kaldırıl ması

mı , ilce:adiihrın:Senir.kerit, bucak adının da 
Uluborlu '•olarak ^değiştirilmesine dair • ka-
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nun tasarısı münasebetiyle 
— Vergi Usul Kanununun bâzı madde-, 

leri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik 

Sayfa i Sayfa 
442 yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 

ve fıkralar eklenmesine ^air kanun müna
sebetiyle J 142 

Halûk Şaman (Bursa) - Resmî daire ve 
müesseselerin siyasi partilere bedelsiz 
mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup 
siyasi partilere terkedilmiş olan gayri
menkul mallarla bu partiler tarafından 
genel menfaatler için yaptırılmış olan bi
naların sahiplerine ve Hazineye iadesine 
dair kanun münasebetiyle 671 

Hamdi Şarlan (Ordu) - Türk Ceza Ka
nununun 161 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle - 7,13,14 

Mazhar Şener (Giresun) - Gelir Vergisi 
Kanununun 91 nci maddesinin (B) fıkrası 
ile.burkanıma bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cet

veller: sonunda mevcut hükümlerin yo
rumlanmasına .mahal olmadığına dair 
Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle 101, 

104 
—• Gelir ^Vergisi Kanununun 24 ııcü 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle 189,372,373 

.— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal deyredemiyeceklerin e 
ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu par
tiler tarafından genel menfaatler iein 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve 
Hazineye iadesine dair kanun münasebe
tiyle ' ' 6 3 0 

Avni Tan (Afyon Karahisar) - Ata
türk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Ka^ 
nun münasebetiyle 313 

Hamdullah Suphi Tanrıöver (Manisa) -
Resmî daire ve müesseselerin siyasi parti
lere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve 
bu daire ve müesseselerle münfesih dernek
lere ait olup siyasi partilere terkedilmiş v 
olan gayrimenkul mallarla bu partiler ta-
rafından genel menfaatler için yaptırılmış 
olan binaların sahiplerine ve Hazineye iade
sine dair Kanun münasebetiyle 602,613,683 

Rifat Taşlan (Kastamonu) -A ta tü rk 
aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 309 

— Kocaeli / Milletvekili Mehmet Yıl
maz'm, Yedek Subay" ve Yedek Askerî Me
murlar hakkındaki 1076 ^sayılı Karıunun 
3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncii mad
desine bir fıkra eklenmesine dair olan ka-

302 

529 

nun teklifinin gündeme alınması hakkındaki; 
önergesi münasebetiyle 

Tezer Taşkıran (Kars) - Reşadiye 'nin 
Osmaniye mahallesinden Alioğlu Cemal Kü
çük hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı 
münasebetiyle 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Askerden 
dönen P. T. T. memurlarının vazifeye alın
maması sebebine, posta müvezzileri ile ya
taklı vagonlarda çalışan Türk memurları
nın ve Polis Teşkilât kanunu tasarısının 
hazırlanıp ha zırlanan adığırna ve Devlet De
miryolları katar personellerinin durumla
rına dair sorusu münasebetiyle 113,114,115 

— G-ayrimenkule tecavüzün define 
dair kanun teklifi münasebetiyle , 415 
•';'•-— Gelir Vergisi Kanununun; 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi, hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 370 

— İbrahim Akçora hakkındaki Dilekçe 
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Sayfa 

Komisyona kararı, münasebetiyle .,',"'' '',' 524,526 
......— Kanun' teklif ve tasarılarının soru-.,' . ' 
lardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
geler münasebetiyle 351 

—• Mardin'de oturan Sait. Omay ve ar-. 
kadaşnı.m (Hacı Sadık Ağa Vakfı) hakkın
daki dilekçesine dair olan Dilekçe Komis
yonu rapora münasebetiyle , 236 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi" '_'"'' 
partilere bedelsiz mal devredemiyecelderine ,Â 
ve .İm daire ve müesseselerle münfesih der- ' 
nekl ere ait olup siyasi partilere terkedilmiş 
olan gayrimenkul malİaHa bu partiler ta-, , 
rafından.,,.genel menfaatler için'Vaptırılmış 
olan binaların sahiplerine ve Hazineye iade
sine dair Kanun münâsebetiyle* ,, ,_ ,, " ... 726 

Fürüzan Tekil (istanbul) - İstanbul'da,, 
Ofis tarafından tâyin.olunan ,un, paçalın
dan aşağı evsafta un imal. eden bâzı değir-..'. '..;«. 
menlerle eksik ve bozuk ekmek çıkaran fi-"'' 
rmlar hakkındaki sorusu münasebetiyle . 203 

Abidin Tekön .(İzmir)' r İşçilere .hafta.,.;. „... 
tatili ve genel tatil günlerinde ücret öden-' , v. 
mesi hakkındaki Kanun (münasebetiyle 734, 

78$ 
Ahmet Topçu (istanbul) - İşçilere hafta 

tatili ve genel tatil günlerinde ücret öden
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 735 

Muharrem Tuncay .(Balıkesir) - İşçile
re hafta tatili ve genel tatil günlerinde uc-
ret ödenmesi hakkındaki Kanun münase'-' 
betiyle''',T^J;?;;;.,,'.,;:.'_;;., :'..̂ '. / ısojs^ 

— Resmî daire ve. müesseselerin siyasi^ 
partilere bedelsiz mal devredemiyeçekle-
rine ve Jm daire ye müesseselerle, münfesih 
derneklere ait. olup siyasi partilere terke- ' _,ı J 
dilmiş olan. gayrimenkul inallarla bu parti- '"" i 
ler tarafından genel menfaati ar için yaptı- ,":". \ 
rılmış olan binaların sahiplerine, ve Hazi- j 
neye iadesine, dair Kanun, münasebetiyle il 

neye iadesime dair Kanun münasebetiyle 654, 
' • :•.::;::•:'• r-zhsih-.'^ı^ -nv 672,679,711 
Yusuf Ziya Tuntaş (Tekirdağ) - '•(&- .' 

lir Vergisi Kanırhtınun 24 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki, Kanun "' 
.münasebetiyle '"'"""' >J <: ' " 3 7 3 

Muhlis ' Tümaŷ  ^(Manisa)- -Atatürk - ^ 
.aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanun •• •• 
münasebetiyle " , ' ' : ,; '""'c'v"^ .;-—:r\-r;: -" "28 .5 

".'.'•'."" S a y f a 

"'"•"— Resmî daire ve'müesseselerin'siyasi 
partilere'..bedelsiz mâl'devredemiyecekleri-' 
ne ve bu'daire ve müesseselerle'münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu par
tiler tarafından genel menfaatler için yap
tırılmış olan binaların sahiplerine ve Ha
zineye iadesine dair Kanun münasebetiyle 640 

Cezmi rTürk (Seyhan) - Atatürk aley
hine işlenen suçlar hakkındaki Kanun im ü-

' nasebetiyle',.',,.'. .-.'.V. ..*..• ' 280,28(î,306;321 
— Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı

na' dâhil.memleketler,arasındaki ^nübadele-
leri serbestleştirme amaçiyle mezkûr • teşki
lâta dâhürmemleketler arasında imzalanan 
•(•jA-vrupa Tediye Birliği Anlaşması) na ka- , r., 
tılmamız hakkındaki Kanun tasarısı ınüna- . 
sebetiyle .'• '\.,.7,!,'_ „.-,... > . . ; . . . 179,180 

—: ^Çukurova'da Kadastro işlerinin. bir-
an'.eyvel düzene konma -sı na ye Adana'nın 
MisisBuçağı Abdioğiu -Köyünde yapılmak-'. • 
ta ol an. kadastro işinin neden uzadığına ve 
bu köyde bir jandarma karakolunun ihda- : 

sına neden lüzum görüldüğüne dair sorusu 
münasebetiyle 32 

— Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu münasebetiyle 854,866, 

867,869,870,871.873 
—-Emekli Kurmay Yarbay Kemal Şen-

kıl hakkındaki Dilekçe Komisyonu karan 
•münasebetiyle 524 

--~ Gayrimenkule tecavüzün define dair 
kanuırteklifİ;münagebetiyİe ' 376,412,419,912, 

""; ;; y'r •'•"' \ .917,918 
— ^İlayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
lerinin kaldırılması "• hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 338,339,340,35,3,356 

— İşçilere hafta' tatili ve genel tatil 
g'ünlerinıde ücret ödenmesi hakkındaki Ka
nun ıh İmasebetiyle'; -778,783,784,787 

—^:Tâpü ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile1 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü- : 

günün Başbakanlığa bağlanmasına dair olan 
Kanun.münasebetiyle1 902 

•—-•;-Ver'̂ i-- Usur^Kanunünütfb'âzı'-macl- ; '•'•' 
deleri''^"- kânu'na'-bâğll- Cetvelde -'değişilcHk • 
ya]rılnfasına:''ve;-bü' kâiiüria'';:bâzr':mâddeler' ;" ' 



m -
; ; '-':,< ' . Sayfa 

1 . . • . • - . . . -r . 

ve i'ıkmlaı cldehmessine dair Kanim'mühâ-'--•'•': 
scbetiyle-: '•'•' •'•' ;: "' +J;T&Z_ " :<••;::::•:;.-.:: :;r.'. :-j^İ,14r7' 

—'Y^ibanci" Sermaye 'Yatırımlarını' Teş- r"' 
vık Kahüıiü münasebetiyle'- ' : . '427/456,457 
-••Hüsnü Türkand (Kocaeli) - Gümrük 
Muhafaza Komutanlığı eski tayfalarından 
Alioğhı Hüseyin Toy canlar'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 
münasebetiyle 476 

— Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin 

Millî •Eğitim- Bakanlığına devriue dair Ka
nun, münasebetiyle'-'' •-••••-• 

Kemâl-Türkög-lü (Mardin) - Atatürk 
aleyhine işlenen -suçlar hakkındaki Kanun 
münasebetiyle '•'"•""••'• '•.•.••,•'•;. '. • 

-- Türk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 

.— Usul hakkında 

Sayfa 

377 • 

319 

15 
911 

Zihni Ural (Çoruh) -- Gayrimenkule 
tecavüzün define dair kanun teklifi, mü
nasebetiyle ' •'•'•' '•' 

— Gümrük Muhafaza Komutanlığı eski 
tayfalarından Alioğlu Hüseyin Toycanlar'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma-

u 

419 

sına dalı- Kanun münâsebetiyle 474 

—' Jlîayyanlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
lerinin kaldırılması - hakkındaki Kanun 
münasebetiyle • 338,357 

ü 
Murad Âli Ülgen (Konya) - Denizcilik 

Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
münasebetiyle 1803,804,835 

— îlktahsil üzerine bir yıllık meslekî 
tahsil görmüş, olan köy ebelerinin Memu
rin Kanununun 2919 sayılı Kanunla deği
şen 64 neü maddesi hükmüne göre kadro
suz stajiyer olarak istihdam edilip edil-
miyecekleri hususunun yorumlanmasına 
mahal olmadığına dair Geçici Komisybn 
raporu münasebetiyle 473 

— Kız öğrenci sayısının tahdidi kara
rı hakkında Ulus Gazetesinde intişar eden 
yazının hakikata uygun olup olmadığının 
açıklanmasına dair sorusu münasebetiyle !311 

— Kocaeli Milletvekili Mehmet Yıl- . 
maz'm, Yedek Subay ve Yedek Askerî 
Memurlar hakkındaki 1076 sayılı Kanu
nun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen -3 ncü 
maddesine bir fıkra-eklenmesine dair olan 
kanun teklifinin gündeme alınması' hak

kındaki önerge münasebetiyle 303 
— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 

partilere. bedelsiz mal devredemiyeeekleri-
ne ve bu daire ve müesseselerle münfasih 
derneklere ait olup siyasi partilere terke
dilmiş olan gayrimenkul mallarla bu par
tiler tarafından .genel menfaatler için yap
tırılmış olan binaların sahiplerine ve Ha
zineye iadesine dair Kanun münasebetiyle 630, 

668,670. 
— Uluborlu Ilcesr merkezinin Senir-

kent Kasabasına ve Senirkent Bucağı 
Merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldı
rılmasına, ilce adının Senirkent, bucak 
adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 386 

Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri) - Ata
türk Aleyhine" işlenen Suçlar hakkında 
Kanun münasebetiyle 276 

Ekrem Hayri Üstündağ (Sağlık ve 
Sosyal Yardim .Bakanı) - Kırşehir Millet
vekili Halil -Sezai Erkut'un'gelirleri malı-



60 
Sayfa 

dut ve bütçeleri dar olan mahallî idarele
re ait hastane ye sağlık müesseseleriyle 

Kırşehir Hastanesinin Umumi Muvazeneye 
•alınmasının, düşünülüp düşünülmediğine, 
özel idare ve belediye hastaneleri genel 

zı 
ne 
tev 
yap}l 
ce-v 

Sayfa 
giderlerine yardım için 1951 yılı Bütçesi-

İfconulan paranın ne ölçüde ve nerelere 
edildiğine ve Kırşehir 'Hastanesine 

an yardım miktarına dair sorusuna 
abı 545 

Zühtü Hilmi Velibeşe- (îzmir) - Deniz
cilik Bankası Türk Anonim Ortakhğı Ka
nunu münasebetiyle 817,821 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi' 
partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine 
ve bu daire ve müesseselerle münfesih der
neklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş 
olan gayrimenkul mallarla bu partiler ta
rafından genel menfaatler için yaptırılmış 
olan bina'arm sahiplerine ve Hazineye 
iadesine dair kanun münasebetiyle 604 

Ahmed Veziroğlu (Afyon Karahisar) -
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkın
daki kanun münasebetiyle 254 

— Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde

lerinin kaldırılması hakkındaki kanun 
münlasebetiyle 335,337 

Resmî daire ye müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal dövredemiyeceklerine 
ve bu daire ve müesseselerle münfesih der
neklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş 
olan' gayrimenkul mallarla bu partiler ta
rafımdan genel menfaatler için yaptırılmış 
olan binaların sahiplerine ve Hazineye 
iadesirie dair kanun münasebetiyle 712 

Uluborlu ilçesi merkezinin Senır-
Kasabasına ve Senirkent Bucağı 

kezinin de Uluborlu Kasabasına kaldı-
asma, ilce adının Senirkent, bucak 

da Uluborlu olarak değiştirilmesi-
air kanun tasarısı münasebetiyle 387 

•kent 
iner 
nlm 
a 
no d 

dinin 

Oelâ! Yardımca (Ağrı) - Atatürk aleyhi
ne işlenen suçlar hakkındaki kamın mü
nasebetiyle 289,308,314 

— Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu münasebetiyle 896,897 

—•Resmî daire ve müesseselerin siyasi par
tilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve 
bu daire ve müesseselerle münfesih dernek
lere ait olup siyasi partilere terkedilmiş , 
.olan gayrimenkul mallarla bu partiler ta
rafından genel menfaatler için yaptırılmış •'• 
olan binaların sahiplerine ve Hazineye 
iadesine dair kanun münasebetiyle 647 

—• Sümerbank Genel Müdürlüğü mü
fettişlerinden Hüseyin Kâsmi Ezgü hakkın-. 
da mahkemeden sâdır olup kesinleşmiş bu
lunan karardan sonra ittihaz.olunan Di- ' 

lekçe Komisyonu kararı gereğince bir mu
amele ifa edilmemesi hususunda, bu hadi 
şeye has ve münhasır olmak üzere, yeni
den bir karar ittihazı hakkındaki Başba 
kanlıık tezkeresine dair olan Anayasa Ko 
misyonu raporu münasebetiyle 477,478,479 

480,485 
jy[. Şevki Yazman. (Elâzığ) - 4273 sa

yılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 
birirtei maddesinin (B) fıkrasının değiştiril
mesine ve mezkûr kanuna geçici bir mad 
de eklenmesine dair Kanun münasebetiyle 86 

Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'nı, Te
kel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin 'Bayın
dırlık, Bakanlığına- devri'hakkındaki kanun 
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lifi ve Adalet Komisyonu raporu münase- .. 
betiyle ' ' 17 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak)- .-Ata
türk aleyhine işlenen J suçlar hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 315 

— Gelir Vergisi Kanununun 91 nci 
maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 
2,3 ve 4 numaralı cetveller sonunda mev
cut hükümlerin yorumlanmasına mahal 
olmadığına dair Bütçe Komisyonu raporu 
münasebetiyle. . 96 

— İşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil 
günlerinde Ücret Ödenmesi hakkındaki Ka-, 
nun münasebetiyle 775,778 

Senini Yürüten (İstanbul) - Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
münasebetiyle * • 874 

— İstanbul'da tramvaylara asılan vatan
daşlara yapılan muameleye ve yakalanan 
dilencilere tahmis olunan ikametgâh ve-
Mevlânakapı'daki Kimsesizler Yurdunun 
durumlarına dair sorusu münasebetiyle 104, 

106,107,108,198,200 

Sayfa 
teklifinin gündeme alınmasına dair öner
gesi münasebetiyle"'-': . . . . -230 

'Mehmte Yılmaz. (Kocaeli) - Yedek Su
bay ve Yedek Askerî Memurlar hakkında- ' : 
ki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanun
la değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan kanun teklifinin gün
deme alınması hakkındaki önergesi müna
sebetiyle . 302 

Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) - Gayrimenku-
le tecavüzün define dair kamın teklifi mü
nasebetiyle • * . - . • 917 

— Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerme 
ve bu daire ve müesseselerle münfesih der
neklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş 
olan gayrimenkul mallarla bu partiler ta
rafından genel .menfaatler için yaptırıl
mış olan binaların sahiplerine ve 
Hazineye iadesine dair Kanun münasebe
tiyle 595,608,611,675,682,683 

ümran Nazif Yiğiter (Konya) - Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 398 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek-

Cahid Zamangil (Trabzon) - Almanya 
ile harb haline nihayet verilmesi hakkın-
daki Kanun münasebetiyle 158 

— Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu ınünasebetiyle 797,79!\ö03, 

807,823.845,846,852,853,862,863,864,865,874,876 -| 
— Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
lerinin kaldırılması hakkındaki Kanun mü- I 
nasebetiyle 354 ' 

— İşçilere hafta tatili ve genel tatil gün
lerinde ücret ödenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 787 

— Ödünç Para .'.Yerme- İşleri Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren 3399 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna iki madde ilâvesi ve 2279 sa
yılı Kanunun 17 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 903,904, 
• 906,907 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devleti Hükümeti adına 
hareket eden Export - împort Bank ara
sında akdedilen 36 milyon dolarlık kredi 
anlaşmasının onanmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 532 

— Yabancı sermaye yatırımlarını teşvik 
Kanunu münasebetiyle .458 

Mustafa Zeren (Erzurum) - Resmî da
ire ve müesseselerin siyasi partilerebedelsiz 
mal devredemiyecekleıine ve bu daire ve 
.müesseselerle münfesih derneklere ait olup 
siyasi partilere, terkedilmiş olan gayrimen
kul mallarla bu partiler tarafından genel 
menlaatlar için yaptırılmış olan binaların 
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Sayfa 

sahiplerine, ve Hazineye iadesine dair Ka
nun münasebetiyle 707,715,716 

Kemal Zeytinci» (Bayındırlık Baka
nı) - Erzurum Milletvekili Emrullah Nut- . 
ku'nun, İstanbul limanının tevsii .hususun-• 

•^-'7S'-y\ Sayfa 

da Şalıpazan ve Haydarpaşa'um intihap 
edilmesinin hangi sebebe, dayandığına, Sa-
lıpaf.arı ve -Haydarpaşa limanlarının tev
sii pekline ve muhammen in§aat ve tesisat 
bedelli erine dair sorusuna cevabı 534,536 


