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BAKANLAR KURULU
Sayfai
1. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
Altıncı Oturumunda bulunmak üzere Paris'e giden Dışişleri Bakanı Fuad Köp
rülü'ye Devlet Bakanı Başbakan Yardım
cısı Samet Ağaoğlu'nun vekillik edeceği
2. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim
Burçak'm, Gümrük ve, Tekel Bakanlığm-

26

Sayfa
dan istifa ettiğine ve yerine Çalışma Ba
kanı Nuri özsan'm vekillik edeceği

26

3. — îzmir Milletvekili Halil özyörük'ün içişleri Bakanlığından istifa ettiğine ve
yerine Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun, vekillik edeceği

25

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. — Cumhurbaşkanının söylevi
3:16
2. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit
Yalçın'm, Dördüncü Birleşimde Ordu Mil-.

letvekili Fevzi Boztepe'nin, bir sorusunun
görüşülmesi esnasında şahsına yapılan sa
taşma münasebetiyle demeci
309:310

ÇEŞÎTLÎ KÂĞITLAR
1. — Federal Alman Cumhuriyetini zi
yaret için on milletvekilinin davet edildi

ğine dair Federal Alman Cumhuriyeti
Meclisi Başkanının telgrafı (5/39)
26:27

GENSORU
1. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit
Eyüboğlu ve üç arkadaşının, resmî ilânla
rın gazetelere tevzii hakkındaki 3/13294

sayılı son kararname ve bu kararnamenin
uygulama şekli hakkında . Başbakandan
gensoru açılmasına dair önergesi (6/470) 171:172

ÖNERGELER
Ankara (Fuad Seyhun)
1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve ,
Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı
Kanunun 16 ncı maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde
eklenmesine dair olan kanun teklifinin
geri verilmesi hakkında (4/195)
309
Antalya (Akif Sanoğlu ve dört arka
daşı)
•
, • .
2. — Halkevleri hakkındaki kanun tek
lifinin vgeri verilmesine dair (4/190)
124:125
Diyarbakır (Nazım önen) *
3. — Belediyeler Kanununun ,71, 77,

91, 92 ve 125 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin geri
verilmesine dair (4/189)
109:110
Giresun (Arif Hikmet Pamukoğlu)
4. — II Numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 1''. XI . 1951 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 1370 sayılı Kara
rın
Kamutayda
görüşülmesine
dair
(4/192)
124
(İdareci Üyeler Kurulu)
5. — Büyük Millet Meclisi Âzasmın
Tahsisat ve Harcırahları hakkındaki 1613
sayılı Kanunun birinci maddesinin ikinci

1

Sayfa

fıkrasının yorumlanması ve 306 sayılı Ka
rarın 3 ncü bendinin ikinci fıkrasının tav
zihi hakkında' (4/194)
267
Manisa (Kâzım Ta§kent ve iki arka
daşı)
6. — Yeni Gördes Kasabasının kurulu
şu , hakkındaki kanun' teklif inin geri veril
mesine dair (4/191)
125
T'okad (Halûk ökeren)
7. — Eski Türkocaklarmm feshi üze-

\
Sayfa
rine C. H. Partisine devir ve teslim edi
len. malların yeniden kurulan Türkocaklarma iadesi hakkındaki kanun teklifinin
geri verilmesini'dair*- (4/193) •
170
Erzurum (Bahadır
Dülger ve üç ar.kadaşı)
1. — Belediye Gelirleri Kanununun
21 nci maddesinin, dördüncü fıkrasının yo
rumu hakkındaki (4/167)
83:84

RAPORLAE
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Fikir ve sanat eserleri hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/74)
278:302,305
2. — Samsun Milletvekili Hasan Feh
mi Ustaoğlu ve 5 arkadaşının, Millî Ko
runma Kanununun 5020 sayılı Kanunla
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/223)
274:277
3. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Şevket
Mocan ve 53 arkadaşının, Türk Ceza Ka
nununun 141 nci maddesinin ve Çorum
Milletvekili
Hüseyin Ortakçıoğlu ve 2
arkadaşı ile Burdur Milletvekili Mehmet
özbey'inı Türk Ceza Kanununun 515,
567 ve 568 nci maddelerinin değiştirilme
si ^hakkında kanun tekliflerine dair (1/103,
2/37, 219, 235)
110:120,120:121,125:126,127,
131:152,152:153,172:199,199 511,221:
245,245:252,254 =263,270 -274,311:335
BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
1. — Deniz tuzlalarından yabancı mem
leketlere. ihraç edilmek şartiyle tuz istih
sali için hakiki veya hükmi şahıslara
izin verilebileceği hakkında kanun tasa
rısı ile Çanakkale Milletvekili Kenan. Akmanlarîn Tuz Kanununun 1 nci'madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (1/210, 2/49) .
GÜMRÜK YE TEKEL KOMİSYONU
RAPORU
1. — Deniz tuzlalarından yabancı mem-

leketlere ihraç edilmek şartiyle tuz istih
sâli için hakiki veya hükmi şahıslara
izin verilebileceği hakkında kanun tasarısı
ile Çanakkale Milletvekili Kenan Akmanlar'm, Tuz Kanununun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (1/210, 2/49)

308

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
1: — Diyarbakır İline bağlı Eğil İl
çesi adının Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle
Bucağı adının da Eğil olarak değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/252)
130

1. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi
öz'ün, difteri aşısının mecburi olarak
tatbik edilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/46)
169:170
2. — Samsun Milletvekili Hasan Feh
mi Ustaoğlu ve 5 arkadaşının, Millî Ko
runma Kanununun 5020 sayılı Kanunla
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifine
dair (2/223)
274:277
MECLÎS HESAPLARINI İNCELEME KO
MİSYONU RAPORU
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
1951 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos
ayları hesabı hakkında (5/40)
168,274

308

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU
1. — Fikir ve sanat eserleri hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/74)
278:302,305

— 3—
Sayfa
SAĞLIK VE-SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NU RAPORU
/•".•I. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi
öz'ün,, .difteri aşısının mecburi olarak
tatbik edilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/46)
169:170

Sayfa
TÎCARET KOMİSYONU RAPORU
1. —-Samsun Milletvekili Hasan Feh
mi Ustaoğlu ve 5 arkadaşının, Millî Ko
runma'Kanununun 5020 sayılı Kanunla
değiştirilen 30 neu maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/223)
274:277

SAYIN MÎLLETVEKÎLLERÎYLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER
Andiçmeler
1. — Milletvekilliklerine seçilen Aydın
Milletvekili Lûtfi Ülkümen, Balıkesir Mil
letvekili Mücteba Iştın, Bitlis Milletvekili
Nusrettin Barut, Bursa Milletvekili'Kenan
Yılmaz, Gümüşane Milletvekili Ahmet
Kemal Varınca, istanbul Milletvekili Ha
di Hüsman ve Seyfi Oran, izmir Milletve
kili Pertev Arat, Kastamonu Milletvekili
Ziya Termen, Muğla "Milletvekili Nâtık
Poyrazoğlu, Zonguldak Milletvekili Esat
Kerimol'un andiçmeleri.
18:19
.2. — Milletvekilliğine seçilen Aydın
Milletvekili Cevat Ülkü, Bilecik Milletvekili
Yümnü Üresin, Çanakkale Milletvekili Nusret Kirişcioğlu, Denizli Milletvekili Baha
Akşit, Eskişehir Milletvekili Ekrem Bay
sal, Kırşehir Milletvekili Elvan Kaman,
Sinob Milletvekili Muhtar Acar ve Sivas
Milletvkili Reşat Şemsettin Sirer'in andiç
meleri
25,27
3. — Milletvekilliğine seçilen Aydın
Milletvekili Nail Geyeci'nin andiçmesi
66
İzinler
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi (3/238)
66:67
Milletvekilliği Dokunulmazlığı
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Be
kir Oynaganlı'nın Milletvekilliği dokunul
mazlığı (3/247)
2. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın milletvekilliği dokunulmazlığı (3/248)
3. — Aydın Milletvekili Nail Geveci ve
Çoruh Milletvekili Ali Riza Sağlar'm,
milletvekilliği dokunulmazlıkları (3/249)
4. — Balıkesir Milletvekili Vacid
Asena'nm milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/219)

266
266
•
266
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5. — Gümüşane Milletvekili Halit Zar
bım'un Milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/220)
6. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in milletvekilliği dokunulmazlığı (3/222)
7. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in
milletvekilliği dokunulmazlığı (3/221)
8. — Kırklareli Milletvekili Mahmut
Erbil'in : milletvekilliği
dokunulmazlığı
(3/223)
9. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat'ın milletvekilliği" dokunulmazlığı (3/224)
10. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti ve Mardin Milletvekili Aziz Uras'2:3ın milletvekili dokunulmazlıkları (3/225)
Ödenek
1. t— Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan istanbul Milletvekili Nihad
Reşad.Belger'in ödeneği (3/139)

67

Ölümler
1. — Denizli Milletvekili Hüsnü Ak
şit'in, ölümü (3/236)
. 2 6
2. — Malatya . Milletvekili Şefik Tu
gay'in ölümü (3/246)
267
3. — Trabzon Milletvekili Tevfik Ko
ral'in, ölümü (3/235)
26
Seçimler
1. — Başkanlık Divanı seçimi
17,18
2. — Erzurum Milletvekili Bahadır
Dülger ve üç arkadaşının Belediye Gelir
leri Kanununun 21 nci maddesinin dör
düncü fıkrasının yorumu hakkındaki öner
gesinin (4/167) görüşülmesi için geçici bir
komisyon kurulması
83:84
3. — istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'm, bir iskân bankası kurulmasına
ve iskân işlerinin icra tarzına ait teklifin

4N

Sayfa
(2/264) görüşülmesi için geçici bir komis
yon kurulması
84
4. — Komisyonlar seçimi
27:28,29:36
5. — Meclis ^Başkam seçimi
17
6. — Orman kanunu tasarısı ile Ormana
mütaallik diğer tasarı ve tekliflerin görü
şülmesi için geçici komisyon kurulması
83
7. -— Tutanakları İnceleme Komisyo
nuna bir üyenin seçilmesi
84:85
Seçim tutanakları
1. — Bilecik Milletvekilliğine seçilen
Yümnü Üresin'in seçim tutanağı (3/240)
83
2. — Denizli Milletvekilliğine seçilen
Baha Akşit'in seçim tutanağı (3/241)
83.
3. — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen
Ekrem Baysal'ın seçim tutanağı (3/253) « 308

Sayla

4. —: Kırşehir Milletvekilliğine seçilen
Elvan Kaman'in seçim tutanağı (3/242)
83
5. — Yeni seçilen milletvekillerinin se-,
çim tutanaklar*-,
j ^
,;84:85
6. — Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
Esat Kerimol'un seçim tutanağı (3/243)
83
Meclîs dışı seçimler
1. — Açık bulunan Danıştay Başkanlığı
için seçim yaılması (3/252)
308
2. — Sayıştay Birinci Başkanlığı için
seçim yapılması (3/228)
3
3. — Sayıştayda açık bulunan iki daire
başkanlığı için seçim yapılması (3/229)
3
4. — Sayıştayda açık bulunan iki üye
lik için seçim yapılması (3/230)
3

SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR VE

CEVAPLAR

Büyük Millet Meclisi Başkanlığından
1...—• Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 9 Eylül 195İ tarihli Ulus Gazetesinde
(Gözü kapalı oy verme) başlığı altında çı
kan başyazı hakkında Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına tevcih edilen sözlü sorusuna
Meclis Başkanlığı adma Başkanvekili Muh
lis Tümay'ın sözlü cevabı (6/455) 23,97:101,
309:310
Başbakanlıktan
1. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardım
cı'nın, Ulus Gazetesinin, Büyük Millet
Meclisinin otoritesini zedeleyici neşriyati
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu
n a Adalet Bakam Rükneddin JSTasihioğlu'mm sözlü cevabı (6/448)
23,91:96
2. — Kars Milletvekili Hüsamettin
Tugaç'm, Kars îli çevresindeki mahsu
lün zarardan vikayesi için bir an evvel
tarladan kaldırılması hususunda ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne ve bu yıl yağ
murdan zarar gören muhtaç ailelere be
delsiz yiyecek ve yemlik hububat verilip
verilmiyeeeğine dair Başbakanlıktan söz
lü sorusu (6/458)
23,101:102,110,170:171
3. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin 9 Eylül 1951 tarihli Ulus Gazetesinde
(Gözü kapalı oy verme) başlığı altında çı

kan başyazı hakkında Başbakanlıktan
olan sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/455)
23,97:101,309:310
4. — Sivas Milletvekili Reşat Şemset
tin Sirer'in, göçmenlere dağıtılan toprak
lar arasına hiç toprağı bulunmıyan bir
kısım köylü vatandaşların uzun zaman ek
tikleri halde tapusu olmıyan tarlalarının
da katılıp katılmadığına ve bu gibiler hak
kında ne gibi tedbirler alındığına - dair
Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Ba
kanı vekili ve Tarım Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı (6/465)
124,218:221
1. — Diyarbakır Milletvekili Kâmil
Tayşı'mn, Bütçeye konulan tahsisatla
Raman petrollerinin millî menfaate uy
gun ve verimli bir şekilde işletilmesinin
ve kısa bir zamanda işletmeye açılmasının
mümkün olup olmadığına, şahsi teşebbüs
le ecnebi sermayenin kabul olunup olunmıyacağma dair Başbakanlıktan sözlü
sorusu (6/435)
76,86
'2. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo- .
canın, Nâzım Hikmet'in firarında gizli ve
aleni emniyet teşkilâtımızın bir kusur veya
noksanları olup olmadığına, firarının kim
ler tarafından nasıl ve nerede tertiplendi
ğine, bu hiyanetinden dolayı vatandaşlık-

— 6—
'"
Sayfk
tan ihracı salâhiyetinin Bakanlar Kuru
lunca kullanılıp kullanılmıyacağına ve irti
caın- sistemli bir-'faaliyete geçmesinin yur^dumuza müteveccih tecavüzlerin yakınlığı
na delâlet' edip etmediğine ye vatan hain
lerine karşı zecrî tedbirler alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/414)
73:74

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından
, 1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, .
yurdun muhtelif bölgelerindeki akar ya
kıt kifayetsizliğine karşı alman tedbirle
rin neden ibaret olduğuna dair' Ekonomi
ve Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu
(6/472)
' 266

Adalet Bakanlığından
1. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı 'nın, Ulus Gazetesinin Büyük Millet Meclisi
nin otoritesini zedeleyici neşriyatı hakkında
ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna Ada
let Bakam Rükneddin Nasuhioğlu'nun
sözlü cevabı (6/448)
23,91:96

1. — Çanakkale Milletvekili Süreyya
Endik'in, Atatürk'ün Ziraat Bankasında
sahip olduğu üç kasadan birinin vefatından
sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından
partiye maledildiği hakkındaki söylentinin
hakikata uygun olup olmadığına dair Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü so
rusu (6/441)
76,90

1. —• Çanakkale Milletvekili Süreyya
Endik'in, Atatürk'ün Ziraat Bankasında
sahip olduğu üç kasadan birinin vefatından
sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından
partiye maledildiği hakkındaki söylentinin
hakikata uygun olup olmadığına dair Ada
let, Bakanlığından sözlü sorusu (6/441)
76,90
2. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, takibi Adalet Bakanlığının
iznine bağlı olan suçlara , dair sorusuna
Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun
sözlü cevabı (6/413)
69:73
Bayındırlık Bakanlığından
•1. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in,
Horasan'a kadar gitmiş bulunan demiryo
lunun Sarıkamış'a kadar uzatılmasının ve
Kağızman - Horasan arasında bir şose in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair
Bayın dirlik Bakanlığından sözlü sorusu
(6/467)
130,221
Dışişleri Bakanlığından
1. — Seyhan^ Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, umumi bakımdan haricî vaziyet
hakkında izahat verilmesine, Atlantik Pak
tına girmek için yapılan teşebbüslere, bu
pakta dâhil olan veya olmıyan devletler
den Kore'ye asker gönderenlerle göndermiyenlerin bulunup bulunmadığına dair
Dışişleri
Bakanlığından
sözlü sorusu
46/382)
67,85

Sayfa

İçişleri Bakanlığından
1. — Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'nun, sicil almış jandarma albayla
rının terfi ettirilmemeleri sebebine ve diğer
sınıflardan aynı durumda bulunup Askerî
Temyize baş vuran albaylara dair İçişleri
Bakanlığından sözlü sorusu (6/449)
23,96:97, .

1. —• Amasya Milletvekili Kemal Eren'in, son günlerde İskenderun'da vukubulan hâdise ile Hacıbektaş Kaymakamının
vazife başında yaralanması sebebinin neden
ileri geldiğine, suçluların yakalanıp yaka
lanmadığına ve bu gibi hâdiselerin tekrar
lanmaması için ne gibi tedbirler alındığı
na dair sorusuna İçişleri Bakanı vekili ve
Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun sözlü cevabı (6/433)
75:76
2. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, Erzincan'da Bayan Necmiye'nin dayısı Nuri Sağıroğlu ile müşterek bu
lunduğu arazisinin göçmenlere bağışlanma
işinin nasıl olduğuna dair İçişleri Bakan
lığından sözlü sorusu (6/423)
74,85
3. — İstanbul Milletvekili Senüıi Yü
rüten'in, İstanbul'da hayat pahalılığı var
sa önlenmesi için Hükümetçe ne düşünül
düğüne ve istihsal merkeziyle istihlâk
yerlerindeki fiyat farklarına dair İçiş
leri Bakanlığından sözlü sorusu (6/404)
69
4. — İstanbul Milletvekili Senini Yü-

—6—
Sayfa
r üten 'irij> sarkıntılık suçlarını irtikâp eden
lere karşı İstanbul Valiliğince tatbik edil
mesi. düşünülen usul hakkındaki sorusuna
İçişleri Bakam vekili ve Devlet Bakanı
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/43,1)
74:75
'5. — Trabzon Milletvekili Mahmut
Goloğlu'nun, İçişleri Bakanlığı müfettişle
rinden Reşad Akşemsettin'in istifası sebep
leri hakkında İçişleri Bakanlığından sözlü
sorusu (6/345)
67,85
İşletmeler Bakanlığından
1. — Diyarbakır Milletvekili Kâmil .
Tayşı'nm, Bütçeye konulan tahsisatla Raman petrollerinin millî menfaate uygun ve
verimli bir şekilde işletilmesinin ve kısa bir
zamanda işletmeye açılmasının mümkün
olup olmadığına, şahsi teşebbüsle ecnebi ser
mayenin kabul olunup olunmıyacağma dair
İşletmeler Bakanlığından sözlü sorusu
(6/435)
•
76,86
2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon 'un, Murgul Bakır Fabrikası dumanının
civar köylere yaptığı zarar miktarına ve
halkın bu daimî zarardan korunması için ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna
İşletmeler Bakanı Hakkı Gedik'in sözlü ce
vabı (6/442)
76:78
Maliye Bakanlığından
1. — İzmir Milletvekili Necdet încekara'nm memnu mmtaka olmaktan çıkarı
larak Hazineye intikal eden İzmir Vilâye
tindeki arazinin miktarına, topraksız va
tandaşlara ne zaman ve hangi esaslar dâhi
linde tevzi edileceğine dair sorusuna Maliye
Bakam Hasan Polatkan'm sözlü cevabı
(6/430)
74,85:86
Millî Savunma Bakanlığından
1. — Kastamonu Milletvekili Hayri
Tosunoğlu'nun, sicil almış jandarma al
baylarının' terfi ettirilmemeleri sebebine
ve diğer sınıflardan aynı durumda, bulu
nup Askerî Temyize baş vuran albaylara
dair Millî Savunma Bakanlığından sözlü
sorusu (6/449)
23*96:97,310

Sayfa
1. — Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağ
lar'm, Gülhane Akademisi içinde birkaç
kademeyi birden aşarak ilmî hüviyeti yük>
«eltilmiş askerî tabipler: bulunup bulunma^ : - *
dığma, Tıp Fakültesinde profesörlük et
mek üzere ordudan mezun addedilenlerin
fiilen kıta stajı yapıyormuş gibi gösteri
lip gösterilmediklerine ve bu hususta bir
prensip kararının mevcut olup olmadığı
na, Gülhanede ek görev ücreti alan aske
rî tabiplerin sicil durumlarına ve Gülha
ne Hastanesinde tedavi edilen Tıp Fakülte
si hastalarının günlük ücret ve masrafları
na dair sorusuna Millî Savunma Bakanı
Hulusi-Köymen'in sözlü cevabı (6/439) 76,86:
90
2. — Tokad Milletvekili Hamdi Koyutürk'ün, Kore Tugayımızdan anavatana dö
nen kahramanların taltiflerinin düşünülüp
düşünülmediğine dair Millî Savunma Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/438)
76
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
•1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın,
trahom ve zührevi hastalıklarla mücadele
de yeni antibiyotiklerin kullanılması sis
temine geçilip geçilmediğine ve bundan
fayda mülâhaza edilip edilmediğine dair
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Dr. Ekrem Hayri Üstünd'ağ'm sözlü ce
vabı (o/m)
168,267:270
Tarım Bakanlığından
1. — Kars Milletvekili Hüsamettin
Tugaç'm, Kars İli Çevresindeki mahsulün
zarardan vikayesi için bir anevvel tarladan
kaldırılması hususunda ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne ve bu yıl yağmurdan zarar
gören muhtaç aileleıe bedelsiz yiyecek ve
yemlik hububat verilip verilmiyeceğme dair
sorusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in
sözlü cevabı (6/458)
23,101:102,110,170:171
1. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın, 1950 yılında Marmara'nın bâzı
havalisinde zuhur eden zeytin sineği haşe
resinin yaptığı zararların nispet ve mikta
rına ve bu yılda bu haşere ile-mücadele
için ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım Bakanlığından sözlü sorusu (6/400)
67,85

Sayfa
2. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın, ziraat teşkilâtımızın ne' durum
da olduğuna ve ziraat mektepleri program
larının ıslahına 'dair Tarım 'Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/401)
67,85
3. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın, ziraat işlerinde kullanılan motörlere. muktazi akar yakıt ihtiyacının
miktarına, stoklarının nerelerde yapılma
sının düşünüldüğüne ve Marshall Yardı
mından ayrılan tahsisatın yedek parçala
rın getirilmesine tahsis edilmiş ohıp olma
dığına dair Tarım Bakanlığından sözlü so
rusu (6/402)
67,85
Ulaştırma Bakanlığından
1. -T- Mardin Milletvekili Aziz Uras'm,
yurdun muhtelif bölgelerindeki akar yakıt
kifayetsizliğine karşı alman tedbirlerin ne
den ibaret olduğuna dair ulaştırma Bakan
lığından sözlü sorusu (6/472)
266
1. — Erzurum Milletvekili Emrullah
Nutku'nun, 666 sayılı Koordinasyon Ka
rarına dayanılarak armatörlere ait yük ge
milerinden bâzılarının dış seferlerinin izne
tâbi tutulduğunun doğru olup olmadığına.
ve bu kararın mucip sebepleriyle Bakanlar
Kurulundan geçirilip geçirilmediğine dair
sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurbek'in sözlü cevabı (6/403)
67:69
B — YAZILI SORULAR VE

CEVAPLAR

Başbakanlıktan
1. —* Kırşehir Milletvekili Halil Sezai
Erkut'un, köyler ve köylüler arasında
artan mera, arazi ve sınır ihtilâfları hak
kında hükümetçe idari ve kanuni ne gibi
tedbir düşünüldüğüne dair Başbakanlık
tan yazılı sorusu (6/4'53)
2. — Mardin-Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, müstakil kaza hakkının kul
lanılmasına müdahale mahiyetinde telâk
ki ettiği Başbakan Yardımcısı ve Adalet
Bakanının basma yaptıkları beyanat hak
kında Başbakanlıktan
yazılı
s.orusu
(6/450)
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

24

24

Sayfa
man Boyacıgiller'in, yurt içi ve. yurt dışı
mahsul piyasa ve fiyatlarının radyo ile
köylüye duyurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakanlıktan olan
,
sorusuna Ekonomi ve Tiearet Bakanı
Muhlis Ete'nin yazılı cevabı r( 6/361)
36:37
Adalet Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
îhsan Sâbis'in, Çankırı Ağır Ceza Mah
kemesi Başkanının emekliye şevki sebe- ,
bine dair Adalet Bakanlığından yazılı so
rusu (6/462)
65
2. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, mHistakil kaza hakkının
kullanılmasına müdahale mahiyetinde te
lâkki ettiği Başbakan Yardımcısı ve Ada
let Bakanının basma yaptıkları beyanat
hakkında Adalet Bakanlığından1 yazılı
sorusu (6/450)
24
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, iş veren ve işçi
temsilcilerinin iş ihtilâflarında yargıçlık
. etmelerinin Anayasaya muhalif bulundu
ğuna ve îş Mahkemeleri Kanununun de
ğiştirilmesinin düşünlüp\ düşünülmediğine
dair olan sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı
cevabı
(6/419)
47:49
Bayındırlık Bakanlığından
. 1 . — Gazianteb Milletvekili Süleyman
Kuranel'in, 1 Mart 1950 tarihinden bu
güne kadar Devlet yollarının bakım ve
yapımına ne kadar para sarf edildiğine
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal
Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/454) 24,53:54
2. — Van Milletvekili Ferid Melen'in,
il ve köy yollan ile halkın yapacağı su iş
leri için 1951 yılı Bütçesine konulan öde
neğin ne ölçüde ve hangi illere tahsis ve
tevzi edilmiş olduğuna dair sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun
yazılı cevabı (6/451)
24,52:53
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Zonguldak - İs
tanbul devlet yolunun 1951 de inşasına
başlanmak üzere ilk plâna alınması hak-

Sayfa
kındaki; sorusuna Bayındırlık Bakanı Keımal Zeytinoğhrnun yazılı cevabı (6/425) 40:41

Çalışma Bakanlığından
1. :— Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, iş veren ve işçi tem
silcilerinin % ihtilâflarında yargıçlık et
melerinin Anayasaya muhalif bulunduğu
na ve îş Mahkemeleri Kanununun değiş
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine
dair olan sorusuna Çalışma Bakanı Nuri
özsan'm yazılı cevabı (6/419)
~
47:49
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından
•1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde
bulunan 600 tona yakın sade yağın satı
lıp satılmadığına ve bu hususta çıkan an
laşmazlık yüzünden hâsıl olan zarardan
dolayı müsebbipleri hakkında ne muamele
yapıldığına dair Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından yazılı sorusu (6/446)
23:24
2. — Trabzon Milletvekili Cahid Za- ,
mangil'in, İzmir, ve Çukurova Pamuk Ta
rım Satış Kooperatifleri Birlikleri ile Halk
Bankası tarafından Sümerbanka devredil
miş bulunan pamuk ve pamuk iplikleri
hakkındaki K/836 ve K/837 sayılı karar
lar tatbikatının verdiği neticelere dair .
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yazılı
sorusu (6/469)
130
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Toprak Ofisi için
yaptırılan çelik hangarlarla siloların Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile
yerli sanayiciler tarafından imal ve inşa
sının düşünülüp ' düşünülmediğine dair ,
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin yazılı cevabı (6/420)
49:51
Gümrük ve Tekel Bakanlığından
1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Trabzon'un, îskefye Bucağı böl-'
gesinde tütün ekimine nihayet verildiğine
göre tütün ekicilerinden .kesilen yüzdele
rin sahiplerine iade edilip edilmiyeceğine
dair Gümrük Ve Tekel Bakanlığından ya
zılı sorusu (6/459)

24

Sayfa
2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Trabzon'un, îskefye Bucağı böl
gesinde- tütün ekimine nihayet verildiği
ne , göre tütün ekicilerinden kesilen yüzde
lerin sahiplerine iade edilip edilmiye
ceğine dair sorusuna Gümrük ve Tekel
Bakanı Nuri özsan'm yazılı cevabı (6/449) 106
İçişleri Bakanlığından
1. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, Mecitözü İlcesine bağlı olan bâzı
köylerin Çorum'a bağlanması hususunda
il umumi • meclisince verilen kararın han
gi sebeplerle yerine getirilmediğine, dair
İçişleri Bakanlığından yazılı sorusu (6/464)
2. — Van Milletvekili Ferid Melen'in,
22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar
belediyelerde yapılan teftiş neticelerine ve
muhalefet partilerinin çoğunlukta bulun
dukları belediyeler için bakanlığın farklı
bir murakabe usul ve programı olup olma
dığına dair içişleri Bakanlığından yazılı
sorusu (6/452)

66

24

İşletmeler Bakanlığından
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Kırıkkale Fabrikası
deposunda saklanmakta olan tank. dâfi
toplarına, Makine ve Kimya Endüstrisi .
Kurumu fabrikalarında imali mümkün
olan bâzı silâhlara, bâzı yedek parçaların
hariçten ithali suretiyle tepkili ve tepkisiz
uçaklarımızla havacılık malzemesinin ima
linin düşünülüp düşünülmediğine, Maki
ne ve Kimya Endüstrisi Kurumunun ras/yonel çalışan ekonomik bir hale getirilme
sine dair sorusuna İşletmeler Bakanı Hak
kı Gedik'in yazılı cevabı (6/410)
102:106
2. — Zonguldak Milletvekili Abdür,rahman Boyacıgiller'in, Toprak Ofisi için
yaptırılan çelik hangarlarla siloların Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile
yerli sanayiciler tarafından imal ve inşa
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna İşletmeler Bakanı Hakkı Gedik'in
yazılı cevabı (6/420)
49:51
Maliye Bakanlığından
1. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-

Sayfa

mangil'in 30 Eylül 1951 târihine kadar ya
bancı memleketlerde tekevvün etmiş döviz
lerin Türkiye'ye .getirilmesi' için 3/12696
sayılı -karar uyarınca yapılan ithalâtın ne
den, ibaret olduğuna dair; Maliye Bakanlı
ğından yazılı sorusu (6/468)

130

Millî Eğitim Bakanlığından
1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Gülhane Hastanesi ile Tıp Fakül
tesinin bir arada 'çalışmasındaki mahzur
ları bertaraf etmek ve Fakültenin verimi
ni sağlamak hususunda ne düşünüldüğüne
dair Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağlık
ve Sosyal Yardım bakanlıklarından olan
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik İle
ri'nin yazılı cevabı (6/445) ,
23,212:216
1. — Burdur. Milletvekili Mehmt özbey'in, Gülhane Hastanesi Röntgen Servisi
mesaisinin istatistikle bildirilmesine bu is
tatistiğin Numune 'Hastanesinin kayıtlariyle mukayesesine, bu hastanelerde rönt
geni-idare. eden doktorların hariçte filim
makinelerinin bulunup bulunmadığına, var
sa bir -sene İçinde "yaptıkları iş miktarına
ve Gülhane Hastanesini daha verimli ça
lıştırmak için ne düşünüldüğüne "dair Millî,
Eğitim
Bakanlığından
yazılı
sorusu
(6/395)
38:40,211:212
(
"2.'—- Zonguldak Milletvekili Abdürrahınan Boyacıgiller'in, Karabük'te yen}
bir ilkokul inşasına kadar resmî binalar
dan birinin bu yıl. için muvakkat bir ilk
okul olarak tesisine, ve Millî Eğitim •Ba
kanlığımı devrine âmatie kılınmış olan
fabrikaya ait okulun da tevsi edilerek
müstakil bir ortaokul haline ifrağına dair
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik İle
ri 'ııin yazılı cevabı (6/406)
165:166
Millî Savunma Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis 'in, Dumlüpinâr 'da 30 Ağus
tos Zafer Bayramını kutlama tövenine ka
tılan milletvekillerine söz verilmemesi se
bebine dair sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in
yazılı - cevabı
(6/461)
65,252:254
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali

•^::"h-:;
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Sayfa

İhsan Sâbis'in, Hava Kuvvetlerimizdeki
bâzı yolsuzluklar hakkındaki Millî Savun
ma Bakanlığından yazılı sorusu (6/460)
65
3. —Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, Kore'de bulunan ve ora
dan gelen askerlerimizin sıhhi halleri hak
kındaki sorusuna Millî Savunma Bakanı
Hulusi Köymen'in yazılı cevabı (6/463)
65:
66,336:337
. 4. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Gülhane .Hastanesi ile Tıp Fakül
tesinin bir arada çalışmasındaki mahzur
ları bertaraf etmek ve Fakültenin verimi- ,
ni sağlamak hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağ
lık ve Sosyal Yardım
bakanlıklarından
olan sorusuna Millî Savunma Bakanı Hu
lusi Köymen'in yazılı cevabı (6/445) 23,212:216 •
,.5. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde
bulunan 600 tona yakın sade yağın satılıp •
satılmadığına ve bu hususta çıkan an
laşmazlık yüzünden hâsıl olan zarardan
dolayı müsebbipleri hakkında ne muame- ,
le yapıldığına dair Millî Savunma Bakan
lığından yazılı sorusu (6/446)
23:24
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz- .
bey'in, Gülhane Hastanesi Röntgen Ser
visi mesaisinin istatistikle bildirilmesine bu
istatistiğin Nüniune Hastanesinin kayıtlâriyle mukayesesine, bu hastanelerde rönt
geni idare eden doktorların hariçte filim
makinelerinin
bulunup bulunmadığına,
varsa bir sene içinde yaptıkları iş mikta
rına ve Gülhane Hastanesini daha verimli
çalıştırmak için ne düşünüldüğüne dair
. sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi
Köymen'in yazılı cevabı (6/395)
38:40,211:
212
2. — Zonguldak Milletvekili Abdür• rahman Boyacıgiller'in, Kırıkkale Fab
rikası deposunda saklanmakta plan tank
dâfi toplarına, Makina ve Kimya Endüst
risi/Kurumu fabrikalarında imali müm
kün, olan bâzı silâhlara, bâzı yedek par
çaların hariçten ithali suretiyle tepkili
ve tepkisiz uçaklarımızla havacılık mal
zemesinin imalinin düşünülüp lüşünülme-
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Sayfa
diğine, Makina^ve Kimya Endüstrisi 'Kurunrunun rasyonel çalışan ekonomik bir ha
le getirilmesine dair ' sorusuna Millî Sa- vunma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı.
cevabı (6/410)
102:106
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Gülhane Hastanesi ile Tıp Fakül
tesinin bir arada çalışmasındaki mahzurları
bertaraf etmek ve Fakültenin verimini sağ- '
lamak hususunda ne düşünüldüğüne dair
Millî Eğitim, Millî' 1 'Savunmay Sağlık ve
Sosyal Yardım bakanlıklarından olan so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Ekrem Hayri Üstündağ'm yazılı ceva
bı (6/445)
23,212:216
' 1 . , — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Gülhane Hastanesi Röntgen Servisi
mesaisinin istatistikle bildirilmesine bu is
tatistiğin Numune Hastanesinin kayıtlariyle mukayesesine, bu hastanelerde rönt
geni idare eden doktorların hariçte filim '
makinelerinin bulunup bulunmadığına, var
sa bir sene içinde yaptıkları iş. miktarına
ve Gülhane Hastanesini daha verimli ça
lıştırmak için ne düşünüldüğüne dair soru- ;
suna Sağlık ve Sosyal Yardım" Bakanı Ek
rem Hayri Üstündağ'm yazılı cevabı
(6/395)
38:40,211:212
2. — Çankırı Milletvekili 'Kâzım A r a r ' - '
m, Ankara Doğumevinde yapılan, yolsuz
luklara dair sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstün
dağ'm yazılı cevabı (6/437)
. 41:46
Tarım Bakanlığından
1. —Çanakkale Milletvekili Bedi Eruıstünûn, Muhtelif Devlet çiftlikleri ve harala
rında 1949 - 1951 yıllarında sahil ve yay
la tohumluk buğdaylarının ekiliş saha ge-1 nişlikleri ile istihsal ve tohum tevziatının
ne cins ve ne miktarının hangi illere veril
miş olduğuna dair Tarım Bakanlığından
>
yazılı sorusu (6/473)
'
308

Sayfa
2. — Kars Milletvekili S i m Atalay'ın, Kars ye ilçelerinde, devamv eden sü- ,;i>*.i
rekli yağmurlar ><lolayisiyle mahsulünü kal- •":> >?
dıranuyan köylülere harman makinesi
gönderilmesine ve,, bu hususta Tarım Ba- •••
kanlığmca alınması gereken âcil ted
birlere, yapılan yardımların ..neden ibaret
olduğuna dair sorusuna, Tarım Bakanı
Nedim ökmen'in yazılı cevabı (6/457) 24,61:62
3. —• Konya Milletvekili Abdi Çilin
gir'in, ormanlarımızın' senelik kesim mik
tarının mahallî ihtiyaca yetip yetmediği-.
ne, Mısır'a sevkedilen travers ve makaslıklara, 22 . V . 1951 tarihinden bugüne
kadar ihraç edilen kerestelere, evsafı müş* teriyo arzedilmeden açıktan yapılan sa
tışlara istihsal yapılan ormanlarımızın
işletme ve amenajman plânlarına dair
sorusuna Tarım fiakanı Nedim ö k m e n ' i n . •
yazılı cevabı (6/456)
'
24,54:61
1. -T- Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgillerin Zonguldak ili için
tarım alanında n e . gibi kalkınma tedbir
leri alındığına, bu il halkının gelirini ar
tırmak ve geçimlerini sağlamak üzere
nıeyvacılık bağcılık, ziraat aletleri tesis
leri kurulması yolundaki /'çalışmalara,
Bartın, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Saf
ranbolu gibi ilçelerde fidanlıklar ve yağlı
tohum veren bitkilerin tamiminin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ta
rım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı ceva- '
bı' (6/421)
'
•
51:52
Ulaştırma Bakanlığından
1. — Konya Milletvekii' Saffet Gür
ol'un batan, Refah Vapurunda ölen De
nizyolları mensuplarının adlarına, yetim
- ve dullarına maaş ve ikramiye verilip
verilmediğine ve bunlar hakkında da bir
kanun tasarısının Meclise sevkının düşü
nülüp
düşünülmediğine dair sorusuna
Ulaştırma Bakanı Sey.fi Kurtbek'in ya
zılı cevabı (6/466)
•
130,303:304

SUNUKLAR VE TELGRAFI»AR
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L

-iiTASARILAR
Şayia

Sayfa
1. — Ankara Üniversitesi' 1951 yılı
Bütçe Kanununanbağlı A / l işaretli cetvel
2
de değişiklik£"yapılması'hakkıhxîa (1/250)
2. —-.. Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkmda (1/264)
266
3. — Bankınotlarm ihtiyatlariyle de
ğiştirilmesi hakkında (1/262)
66
4. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı
A / l işaretli cetvelde değişiklik yaılması
hakkında (1/263)
66
5. — D. D. T. Döner Sermayesi Kanunu
tasarısı (1/265)
266
6. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1949 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı (1/251)
7. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülü .hakkındaki 3656 sayılı
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü kısmında ve
1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve
L işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sına dair (1/267)
308
8. — Diyarbakır İline bağlı Eğil İlçesi
adının Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Bu
cağı adının da Eğil olarak değiştirilmesi
hakkında (1/252) -.
2,130
9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genci
Müdürlüğü 1949 yılı Kesinhesabı hakkın
da kanun tasarısı (1/261)
24
10. — Islahı Hayvanat
Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair
308
(1/268)
2,169
11. — Maden kanunu tasarısı (1/253)
12. — Orman Genel Müdürlüğü 1948
Bütçe yılı Kesinhesap
kanunu
tasarısı
(1/254)
13. _ Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me, Genel Müdürlüğü* 1949 Bütçe, yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/255)
14. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka-

nuna geçici bir madde eklenmesine dair
olan 4930 sayılı Kamına ek kanu ntasarısı
;:r
(1/256)" X •
15. — Turistik otel inşası için İstanbul
Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına devredilecek arsa
hakkında (1/266)
266
16.—• Türkiye - İsveç Ödeme Anlaşma
sına ek olarak imzalanan Protokol, ve ekle
rinin onanması hakkında (1/257)
17. — Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme
Anlaşmalarının tekrar yürürlüğe girmele
rine dair mektup teatisi suretiyle yapılan
Anlaşmanın onanması hakkında (1/258) ,
18. — Türkiye ile Pakistan arasında
Dostluk Andlaşmasmm onanması hakkın
da (1/259)
19. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı
(1/260) '
••!.'•— Deniz tuzlalarından
yabancı
memleketlere' ihraç edilmek şartiyle tuz
istihsali için hakiki veya hükmi şahısla
ra izin verilebileceği hakkında (1/210).
308
'2. — Fikir ve sanat eserleri hakkın
da kanun tasarısı (1/74)
278:302,305
. 3. — Hukukta Yargılama Usulü hak
kındaki. kanun tasarısının geri verilmesi
ne dair (1/154)
26
4. — Orman Genel Müdürlüğü Teşki
lât Kanunu tasarısı (1/174)
83.
83
5. — Orman Kanunu tasarısı (1/170)
6. — Orman Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve bu kanunun birinci
maddesinde değişiklik yapılmasına dair
83
(1/179)
7. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/103) 110:
120,120 7121,125:126,127,131:152,152:
165,172:199,199:211,22i :245,
245':252,254:2'63,270:274,311:335

TEKLÎFLEE
Ankara (Fuad Seyhun)
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 3 ncü maddesine

bir fıkra eklenmesi hakkında (2/302)
Bursa (Agâh E rozan)
2. — Temsil ödeneği hakkındaki Ka-

266

îâr,,£

" "-

- Sayfa

nuna ek kanun teklifi (2/300)
''
30
' Çorum' r( Ahmet Bdşibüyük ve Hüseyin
Ortakçıoğlu)
v. '..,•• . .,
3. — Emirber ve seyis erleri, hakkında- .
ki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 neü mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 1600
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında (2/293)
, ' "•
24
Çorum (Saip özer)
ve Zonguldak
(Cemal Kıpçak)
.
'
4. -— Tükiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun, geçici 65 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi'hakkında (2/299) ±.
82:83
Erzurum (Enver Karan) .
5. — Türk Kanunu Medenisinin 292
nci ve 310 ncu maddelerinin değiştirilmesi
hakkında (2/294)
(İdareci Üyeler Kurulu)
6. — Türkiye, Büyük Millet' Meclisi.
. 195İ yılı Bütçesinde değişiklik yapılması
hakkında (2/295)
7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak- -.
kında (2/296)
''
İstanbul (Ahmet Topçu)
8. — îş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen 13 neü maddesinin Ç
bendinin 4 neü fıkrasının değiştirilmesi
hakkında (2/301)
<
Niğde (Halil Nuri
Yurdakul)
9. — Askerî memurlar hakkındaki 1455
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değişti• rilmesi hakkında (2/289)
\
10. — Menkul ve gayrimenkul eski eserler, hakkında (2/290)
11. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi
Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirip
rilen 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/291)
.'
12. — Subay ve Askerî Memurların
Maaşları; hakkındaki 5609 sayılı Kanunun
5838 sayılı Kanunla değiştirilen ,2 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/292).
Zonguldak (Abdürrahman
Boyacıgiller)
13. — Adalet Bakanlığına bağlı Yüksek
Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürürlükte
olan kanun ve tüzüklerin tek metinde der
lenmesine dair (2/303)

'

24

24
,
24

168

2
2

2

2

308

Sayfs
\
. Zonguldak (Rifat
Sivişoğlu)
14. —. Eczacılar've eczaneler hakkında
ki 964 sayılı Kanunun 49 ncu' maddesi
nin değiştirilmesi;'îV»i53'neü'maddesine, fıkra "1\ ;
eklenmesi ve bâzı maddelerinin kaldırıl
24
ması hakkında (2/297)
15. — Yüzelliliklerin yetimlerine • • ve
heyeti mahsusalarca haklarında karar ve
rilmiş olanların şahıslarına ve yetimle
24
rine maaş tahsisi hakkında (2/298)
Ankara (Fuad Seyhun)
1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve
Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı
Kanunun 16. nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair (2/274)
309
Ankara (Salâhaddin Âdil)
2. — Maden kanunu teklifi (2/85)'
169
Ankara, (Talât Vasfi öz)
3. — Difteri aşısının mecburi olarak
tatbik edilmesine dair. (2/46)
169:170
Antalya (Akif Sarıoğlu ve,\ dört arlmdaşı)
4. - - Halkevleri hakkında (2/4,),
124:125
Bolu (Kâmil Kozak ve iki arkadaşı)
5. — Orman kanunu teklifi (.2/200)
83
Burdur (Mehmet özbey)
6. —• Türk Ceza Kanununun 567 ve 568
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(2/235)
110:120,12.0.:İ21,125:126,127,131:152,
152:165,172:1?9,199:211,221::245;245:252,
254.:26.3>270;274,311:335
Çorum (Hüseyin Örtakçıoğlu ve iki arr
kaâa§ı)
7. — Türk ,Ceza Kanununun 515 nci
maddesinin değiştirilmesine dair (2/219.)
110:
120,120 :121,125:126,127,131:152,152:165,
172:199,199 :211,221:245,2.45:252,254:263,
270:274,311:335
Çanakkale (Kenan
Akmantar)
8. — Tuz Kanununun; 1 nci maddesinin
değiştirilmesi: hakkında (2/49,)
308
Diyarbakır (Nâzım, önen)
9. — Belediye Kanununun 71, 77, 91, 92
ve 125 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (2/24)
;•
109*10
İstanbul (Ahmet Ramdi )Başar)
11. — Orman Kanununa bâzı maddeler

mSayfa
eldenmeşine ye% bu kanunun bjrinçi nıajiçLe-*
sinde değişiklik; y a j & l m j ş ^ , <$air olan ka
nuna efe 5j6Ş&, s a y ı l ı J ^ u n u n , \ nci> madde-.
sinin iiki fılçrşgınjjRL, dağiştirilmejsine, dair
{2/275)
.<,*,•
8&
10. — Bir iskân bankası kurulmasına
ve iskân işlerinin icra tarzına ait (2/264)
84
12. — Orman Kanununun 5653 sayılı
"Kanunla değiştirilen 105 nei maddesinin
değiştirilmesine dair (2/276)
'
- 83
Manisa (Kâzım Taşkent ve iki arkadaşı)
13. — ^CM : Gferdeş Kasabasının kuru
luşu hakkmda;'( 2/110) '.'•125
•Samsun. (Hasan Fehmi Ustaoğlu ve. 5
arkadaşı,)
34. — Millî; Korunma Kanununun 5020
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin yürürlükten kaldırılması hakkında
(2/223)
274:277
Tekirdağ (Şevket Mocan)
15. — Orman ve Orman Teşkilât ka-

.
Sayfa
nunlariyle 4785:, sayılı. Kanuna.ek,- Ka^ıuıv
da değişiklik yapılmasın hakkında, (2/224),
83
Tekirdağ (Şevket Hocan ve. 53 arkadaşı)
:
16. — Türk. Ceza. Kanununun 14İ; nci
maddesin jn değiştirilmesine dair (2/37)
110:
120,120 .-121,125:126,127',13,1:152,15^:
165,172:199,İ99:211,221:245,24£#52,
:;2İ54:263,270:274,311:335^
Tokad•
(Halûk-Ökerevt,)]
17. — Eski Türkocaklarının feshi üze
rine O. H. Partisine devir ve teslim-edilen •
malların yeniden kurulan Türkocaklarma
iadesi hakkında (2/17)
./.
. 170
Tokad (Wto
Atqn$)
• 18., — Orman kanunu teklifi (2/254).

83

Zonguldak (Fehmi Açıksöz ve Rifat Sivişoğlu)
19; — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın- "
daki 5677 sayılı' Kanuna ek kanun teklifi
> (2/170) .
. •
~83

TEZKERELER
BAŞBAKANDIK

TEZKERELERİ

Geriverme istekleri
1. — Hukukta Yargılama. Usûlü, hak
kındaki. kanım tasarısının geri verilmesine
dair (3/234)

26^

Karışık
J. — Açık-bulunan Danıştay Başkan
lığı için seçim yapılmasına dair (3/252)
308
2. — Benizli Milletvekili Hüsnü Akşit'in öldüğüne dair (3/2S&)
. ' ?6
3. — Malatya Milletvekili Şefik Tu
gay 'in öldüğüne,;dair (3/246)
•' - 267
4. — Millî Korunma 1347- ve 1948' yıl
ları . Bilançosunun
gönderildiğine dair
(3/226)
' .
3
5. — Trabzon Milletvekili Tevffk Ko
r a l ' m öldüğüne dair (3/235)
26
Milletvekilliği dokunulmazlığa
1. —- Afyon, Karahisar Milletvekili-Be
kir Oynaganlı'nın milletvekilliği dokunul- '
mazbğmm kaldjrılmasi hakkında (3/247)' 266
2. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'- >.
mn milletvekilliği dokunulmazlığının kal

dırılması hakkında (3/248)
3. -— Aydın Milletvekili Nail G-eveci
ve Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'm milletvekilliği dokunulmazliklarınm kal
dırılması hakkında (3/249).
4. — Balıkesir Milletvekili- Vacid Asen a ' n m milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/219)
5. — Gümüşane Milletvekili, Halit Zarbun'un milletvekilliği' dokunulmazlığının
kaldorılnıa^ı^fekpıda,. C.3/^20):
6. — Kars MHetv^kiJi^ Abbas Çetin/in
millety-ekilljğij dpkuP/Uİma;zlığının- kaldırıl
ması h a k t o d a ( 3 / 2 2 1 ) 1 "
7. — Kars Milletyekili,: Abhaş Oeıtin'üi:
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/222)
8..—.Kırklareli Milletvekili "Mahmut
Erbil'in milletyekilliği. dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında! (3/223)
,
9. — Malatya Milletvekili Hikmeti Fı
rat'ın. milletvekilliği. dokunulnıazlığ>E:ın
kaldırılması hakkında, (3/224)
1 0 . — Malatya Milletvekili Mehmet
Sadık E t i , v e Mardin Milletvekili Aziz

:

266
v
•
266

2

2

2

2

2

2

— M—
Uras'm milletvekilliği dokunulmazlıkları
nın kaldırılması hakkında (3/225)
2:3
"İr
Yorum isteği
. 1. — Mühendislik ve Mimarlık hakkın
daki 3458 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin. (a) fıkrasının yorumlanması hakkında
(3/227)
.

3

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
TEZKERELERİ
1. — Sayın. üyelerden bâzılarına izin
verilmesi hakkında (3/238)
66:67
" 1. ,-— Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan İstanbul Milletvekili Nihad
Reşad Belger'in ödeneği hakkında (3/139)

67

' CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. ~ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
Altıncı Oturumunda bulunmak üzere Pa
ris'e giden Dışişleri Bakanı Fuad Köprü
lü 'ye Devlet Bakam, Başbakan Yardımcısı
Samet Âğaoğlu'nun vekillik edeceğine da
ir (3/233)
2. >^ Erzurum Milletvekili Rıfkı Sa
lim Burçak.'m, Gümrük ve Tekel Bakan
lığından istifa ettiğine ve yerine Çalışma
Bakanı:Nuri özsan'm vekillik edeceğine
dair (3/232)
3. —• İzmir Milletvekili Halil özyörük'ün, İçişleri Bakanlığından istifa ettiğine
ve yerine Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanbğlu 'nun, vekillik edeceğine dair
,(3/231)
.

26

26

25

EKONOMİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI,
TEZKERESİ
1. — Maden Kanunu tasarısı ile Anka
ra Milletvekili Salâhaddin Âdil'in Maden
Kanunu teklifine dair (3/245)
169

Sayfı
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
TEZKERESİ
1. — Maden Kanunu tasarısı ile Anka
ra Milletvekili Salâhaddin Âdil'in maden
kanunu teklifine dair. (3/244)
169
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. —• Devlet Denizyolları ve Limanları
İşletme GeneL Müdürlüğü. 1944 Bütçe yılı
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin
sunulduğuna dair (3/250)
266
2.—• Devlet Denizyolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin
sunulduğuna dair (3/237) ^
24
3. — Sayıştay Birinci Başkanlığı için
seçim yapılması hakkında (3/228)
3
4. — Sayıştayda açık bulunan iki daire
başkanlığı için seçim yapılması hakkında
(3/229)
,
3
5. —- Sayıştayda açık bulunan iki üye
lik için secini yapılması hakkında (3/230
3
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
TEZKERELERİ
İ. — Bilecik Milletvekilliğine seçilen
Yümnü Üresin'in seçim tutanağı hakkında
(3/240)
, .
83
2. — Denizli Milletvekilliğine seçilen
Bahâ Akşit'in seçim tutanağı hakkında
(3/241)
,
83
3. -7- Eskişehir Milletvekilliğine seçilen
Ekrem Baysal'm seçim tutanağı hakkında
(3/253)
308
4. — Kırşehir Milletvekilliğine seçilen
Elvan Kaman'm seçim tutanağı hakkında
(3/242)
83
5. ••— ^Zonguldak Milletvekilliğine seçilen
Esat Kerimol'un seçim tutanağı hakkında
(3/243)
""
83

TUTANAK ÖZETLERİ
1
2
3
4
5

nci Birleşim tutanak özeti
nci
»
»
»
ncü
»'
»
»
ricü
»
»
»
nci
»
»
»

23:24
65:66
81:82
108:109
124

6
7
8
9
10

nci Birleşim tutanak özeti
\nci
»
»
»
nci
»
»
»
ncu
»
»
»
ncu
»
»
»

130
168
218
266
308
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YOKLAMA
Sayfa
3
1.09
152
169,199

iib

DUZELTIŞLER
Düzeltişlerin bulunduğu sayfalar:
127,305

»•«-o

Sayfa
218
267
309

Söz alanlar

A
Sayfa
Salamon Adato (İstanbul) - Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu münasebetiyle
281
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle
313
Halide Edib Adıvar (izmir) - Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu münasebetiyle
278
Samet Âğaoğlu (Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı) r Türk Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
208,233,249,250,324
^ — Ulus gazetesinde (gözki kapalı oy ,
- verme) başlığı altında çıkan başyazı hak
kındaki soruya cevabı
98,99,100
İzzet Akçal (Rize) - Türk Ceza Kanu
nunun 141 ye 142 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
,
\
'" 333;334
Refet Aksoy (Ordu) - Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu münasebetiyle
300
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle
180,312,316
Lâtif Aküzüm (Kars) - Türk, Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe' tiyle
•' 112
Rifat Alabay (Konya) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle
231,246

Sayfa
— Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu mü
nasebetiyle
286
Yunus Muammer Alakant (Zongul
dak) - Türk ,Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle
185,186,251,252,327,
328,331
Pertev Arat (İzmir) - Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
323,331
Vâcid Asena (Balıkesir) - Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu münasebetiyle
282,
284,286,299,300,301,302
— Millî Korunma Kanununun .5020 sa
yılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesi
nin yürürlükten kaldırılması hakkındaki
. teklifi münasebetiyle
'>
277
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin . değiştirilmesi hakkında
ki Kanuıi münasebetiyle •
110,159,172,177,
178,187,231,248,249,251,252,273,
274,317,318,320,332,333,335
Arif Nihat Asya (Seyhan) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
.değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle .
'
111,112,113,115,120,126
Hidayet Aydmer (Konya) - Türk Ceza
Kanununun. 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle' .

B
Cihad Baban (İzmir) - Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu münasebetiyle

301

Sedat Barı (Seyhan) - Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin de-

312

— 17 —
Sayfa
Sayfa
ğiştirilmesi hakkındaki; Kanun münase
betiyle , ;
118,313,316 betiyle
228
Behzat Bilgin (îzmir) - Türk Ceza Ka
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon)nununun 141 ve 142 nci maddelerinin de
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki
betiyle
' .
207
kanun münasebetiyle
113,121,140,141,
Mehmet Kâmil Boran (Mardin) - Ta
142,143,145,181,199,203,204
kibi, Adalet Bakanlığının iznine tâbi olan
Ahmet Başıbüyük <Çorum) - Türk Ce
suçlara dair sorusu münasebetiyle 70,71,72,73
za Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
ci maddelerinin değiştirilmesi hakkında- r
nasebetiyle
325,326,332,333
ki Kanun münasebetiyle
112,188,204,273,
Celâl Bayar (Cumhurbaşkanı) - Bü
274,311,324
yük Millet Meclisinin İkinci Toplantı yı
Feyzi Boztepe (Ordu) - Ulus Gazete
lını açış söylevi.
3
sinde (Gözü kapalı oy verme) başlığı alNecip Bilge (Niğde) - Türk Ceza Ka
' tında çıkan başyazı hakkındaki soru mü
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin de
nasebetiyle
100,101
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun* münasebeOsman Bölükbaşı (Kırşehir) - Türk
. tiyle
190,205,206,246,316,317,318,320,335
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde-'
Said Bilgiç (îsparta) - Türk Ceza Ka
lerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin
münasebetiyle
131,132,134,137,138,
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase140,141,142,143,147,181,182,183,202,203,209

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle

••-•••

-•••• j ;

Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) - Türk
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki' Kanun "
münasebetiyle
326
Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) - Türk
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri
nin değiştirilmesi-hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
"
'185

226,249,250

Abbas Çetin (Kars) - Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin'de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
175

D
.:•• Fuad Hulusi Demirelli (îstanbul) Tjirk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
246,250,251
Avni Doğan (Yozgad) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle
112

— Ulus gazetesinde (gözü' "kapalı oy
verme) başlığı altında çıkan başyazı hakkın
daki soru münasebetiyle

99

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
179,192,224,225,226,238,317,332

-— 18 —

E
Sayfa
Süreyya Endik (Çanakkale) - Türk Ce
za Kanununun 141 ve 14,2 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
119
Kemal Eren (Amasya) - Son günlerde
İskenderun'da vukubulan hâdise ile Hacı
bektaş Kaymakamının vazife başında yara
lanması sebebinin neden ileri geldiğine, suç
luların yakalanıp yakalanmadığına ve .bu ,

Sayfa
gibi hâdiselerin tekrarlanmaması • için ne
gibi tedbirler alındığına dair, soru müna-,;.sebetiyje \ . ...-• {, ^^ıW W! 7 5
Müfit"Erkuyumcu (Balıkesir) - Fikir
ve Sanat'Eserleri Kanunu münasebetiyle
300
— Türk Ceza • Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
125,126,159,162,177,320,
329

Naşit Fırat (Ordu) - Ulus gazetesinde
(gözü kaaplı oy verme) başlığı altında çı

kan başyazı hakkındaki soru münasebetiyle

. Hakkı Gedik (işletmeler Bakanı) Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un,
Murgul Bakır Fabrikası dumanının civar .
köylere yaptığı zarar miktarına ve halkın
bu daimî zarardan korunması için ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna ce
vabı
'
77
Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun, münase- .
betiyle
190,197,208,270
Beşad Güçlü (Seyhan) - Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
328
—• Ulus Gazetesinin B. M. Meclisinin
otoritesini zedeleyiei neşriyatı hakkında

ne düşünüldüğüne dair soru münasebe
tiyle
95
Şemsettin Günaltay (Erzincan) - Türk
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
112
Kâmil Gündeş (Kayseri) - Millî Ko
runma Kanununun 5020 sayılı Kanunla
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
277
Ahmet Gürkan (Tokad) - Takibi, Ada
let Bakanlığının iznine bağlı olan suçlara
dair soru münasebetiyle
* 72
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle
187,210,273,317

î
Hâmit Şevket înce (Ankara) - Türk Ce
za Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
137,157,165,178,229,230,231,238

Necdet încekara (îzmir) - Memnu
mıntaka olmaktan çıkarılarak Hazineye
intikâl eden îzmir Vilâyetindeki arazinin
miktarına, topraksız .vatandaşlara ne za-

99

19 —
Sayfa
man ve hangi esaslar dâhilinde tevzi edi
leceğine" dair sorusuna cevabî
Ali Faljri İşeri (Balıkesir) - Türk,Cecza

86

Sayfa
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle ^ j ;:
197

K
Hulusi Köymen (Millî Savunma Baka
nı) - Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'm, Gülhane Akademisi içinde birkaç kade
meyi birden aşarak ilmî hüviyeti yükseltil
miş askerî tabipler bulunup bulunmadığı
na, Tıp Fakültesinde profesörlük etmek
üzere ordudan mezun addedilenlerin fiilen
kıta stajı yapıyormuş gibi/gösterilip gös
terilmediklerine ve bu hususta bir prensip
kararının mevcut olup olmadığına, Gülhanede ek'görev ücreti alan askerî tabiplerin
sicil durumlarına ve Gülhane Hastanesinde
tedavi edilen Tıp Fakültesi hastalarının
günlük ücret ve masraflarına dair sorusu
na cevabı (6/439)
87
Muzaffer Kurbanoğlû (Manisa) - Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu münasebetiyle
301
Seyfi Kurtbek (Ulaştırma Bakanı) Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku 'nun,
666 sayılı koordinasyon kararma daya
nılarak armatörlere ait yük gemilerinden
bâzılarının dış seferlerinin izne tâbi tutul
duğunun doğru olup olmadığına ve bu
kararın mucip sebepleriyle .Bakanlar Ku
rulundan geçirilip geçirilmediğine dair
olan sorusuna cevabı
68
Kâzım Küfrevi (Ağrı) - Fikir ve San
at Eserleri Kanunu münasebetiyle
282

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu (Devlet Ba
kanı ve İçişleri Bakan Vekili) - Amasya ~
Milletvekili Kemal Eren'in, son günlerde
İskenderun'da vukubulan hâdise ile Hacı
bektaş Kaymakamının vazife başında ya
ralanması sebebinin neden ileri geldiğine,
suçluların yakalanıp yakalanmadığına ve bu
gibi hâdiselerin tekrarlanmaması için ne gi-: .bi tedbirler alındığına dair sorusuna cevabı 75
- — İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in, sarkıntılık suçlarını irtikâp edenlere
karşı İstanbul Valiliğince düşünülen usul
hakkındaki sorusuna cevabı
75
Osman Kavrakoğlu (Rize) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve .142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle
:
323,329
İbrahim Kirazoğlü (Kayseri) - Türk
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
177,178,180,182,250
Refik Koraltan (Başkan) - Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına seçilmesi münase- .
betiyle
17
Cemal Köprülü (Edirne) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle
313

M
Ömer Mart (Çanakkale) - Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu münasebetiyle
282
Ferit Melen (Van) - Türk Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 139
Adnan Menderes (Başbakan) - T ü r k
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü-

nasebetiyle

120,132,137,138,139,140,142,
160, 162, 163, 165, 179, 181,183, 200,
206,239,240
Vasfi Mİenteş (İzmir) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle
118
Şevket Mocan (Tekirdağ) -Nâzım ilik-

•

— 20—
Sayfa
met'in firarında gizli ve aleni emniyet teş
kilâtımızın bir kusur veya., noksanları
olup olmadığına, firarının kimler tarafın
dan nasıl ve nerede tertiplendiğine, bu hiyanetinden dolayı vatandaşlıktan ihracı
salâhiyetinin Bakanlar Kurulunca kulla
nılıp kullanılmıyacağma ve irticaın sistem
li bir faaliyete geçmesinin yurdumuza mü
teveccih tecavüzlerin yakınlığına delâlet

Sayfa
edip etmediğine ve yatan hainlerine karşı •zecrî tedbirler alınmasının düşünülüp dü^:c>••*
şünülmediğine; dair'• sofusunu geri âlrna--^
sı münasebetiyle
74
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki Kânun münasebetiyle
110,117,126,134,
,-v231

Rükneddin Nasuhioğlu (Adalet Baka
nı) - ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm,
Ulus gazetesinin B. M. Meclisinin •• otori
tesini zedeleyici; neşriyatı ^hakkında . ne - ••
düşünüldüğüne dair: sorusuna cevabı
' 91,95
— Fikir ve - Sanat Eserleri Kanunu
münasebetiyle
281
— Mardin Milletvekili - Mehmet Kâmil
-Boran'm. takibi, Adalet Bakanlığının izni
ne bağlı olan suçlara dair sorusuna -ce- -"^
vabı
70,72^73
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142

ci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle
137,146,147,163,177,
197,203,249,321,334
Bmnılİah Nutku (Erzurum) - 666 sa
yılı Koordinasyon kararma dayanılarak
armatörlere ait yük gemilerinden bâzıla
rının dış seferlerinin izne tâbi tutulduğu
nun doğru olup olmadığına ve bu kararın
mucip sebepleriyle Bakanlar Kurulundan
geçirilip geçirilmediğine dair olan sorusu- .
na cevabı
69

o
Hamdi Orhon (Trabzon) - Murgul Ba
kır Fabrikası dumanının civar köylere
yaptığı zarar miktarına ve halkın bu dâ
imi zarardan korunması için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sorusu müna--

sebetiyle
77
Hüseyin Ortakcioğlu (Çorum) - Ceza.
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle
115,205,319,322,326

ö
Nedim Ökmen (Tarım Bakana ve Dev
let Bakanı vekili) - Sivas Milletvekili Eeşat Şemsettin Sirer'in, göçmenlere dağıtı. lan topraklar arasına hiç toprağı bulunmıyan bir kısım köylü vatandaşların uzun
zaman ektikleri toprakların da katılıp ka
tılmadığına ve bu gibiler hakkında ne ted-

birler alındığına dair 'sorusuna cevabı

219,
220,221
Himmet Ölçmen (Konya) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle •;
225,231
Sedad Zeki Örs (Sivas) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin .

— 21—Sayfa
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle;
.... i: a
: 271,272
Keinal Özçoban (Afyon Karahisar) - >
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad^
delerinin değiştirilmesi hakkındaki' kanun

Sayfa
münasebetiyle ~
• ' 180,185,197,202,242,243
Halil Özyörük (îzmir) - Türk Ceza Ka
nununun - 14Î ve 142 nci maddelerinin de-.
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle x •
'
193,196,221,223,224,311,314

Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) îzmir Milletvekili Necdet încekara'nın,
memnu mmtaka olmaktan çıkarılarak Ha
zineye intikal eden îzmir ; Vilâyetindeki
arazinin miktarına, topraksız vatandaşla
ra ne zaman* ve hangi esaslar dâhilinde

tevzi edileceğine dair sorusuna .cevabı
86
Natık Poyrazoğlu (Muğla) - Türk Ce
za Kanununun 141 ve-142 nei maddelerim
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü?
nasebetiyle
191

Ali Biza Sağlar (Çoruh) - Gülhane
Akademisi içinde birkaç kademeyi birden
aşarak ilmî hüviyeti yükseltilmiş askerî
tabipler bulunup bulunmadığına, Tıp Fa
kültesinde profesörlük etmek üzere ordu
dan mezun addedilenlerin fiilen kıta stajı
yapıyormuş gibi gösterilip gösterilmedik
lerine ve bu hususta bir prensip -kararı
nın mevcut olup olmadığına, Gülhane'de
ek görev ücreti alan askerî tabiplerin si
cil durumlarına ve Gülhane Hastanesin^
de tedavi edilen Tıp "'Fakültesi hastaları
nın günlük ücret ve masraflarına dair
sorusu münasebetiyle
-Mükerrem Sarol (îstanbul) - Takibi
Adalet Bakanlığının iznine bağlı olan
suçlara dair soru münasebetiyle
Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) - Göç
menlere dağıtılan topraklar arasına hiç

toprağı bulunmıyan bir kısım köylü va
tandaşların uzun zaman ektikle,ri toprak
ların da katılıp katılmadığına ve bu gibi
ler hakkında ne tedbirler-alındığına dair
sorusu münasebetiyle
220
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle
112
— Ulus gazetesinde (Gözü kapalı oy
verme) başlığı altında-çıkan başyazı hak- „
kındaki soru münasebetiyle
100

Ali Şükrü Şavlı (Sinob) - Fikir ve Sa

89

71

Mehmet Dsaint Süalp,; (Siird) - Türk
Ceza îüanununun: 141 ve 142 nci.madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki Eamm
münasebetiyle
•
331
'— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun, münasebetiyle
176,33!

nat-Eserleri Kanunu münasebetiyle

2Ş0

—

2 2 . — •;

T
J Sajtfa
Hüsamettin^Tugaç^(Kats) - Türk Çj&abb-üi.?
za Kanununun 141 ve 142 nci maddele-mn<'
rinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
181,182
Muhlis Tümay (Meclis Başkanvekili) Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 9 Ey
lül 1951 tarihli Ulus Gazetesinde (Gözü
kapalı oy verme) başlığı altında çıkan baş
yazı hakkındaki sorusuna cevabı.' "
98
Muhit Tümerkan (Sinob) - Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu münasebetiyle .
282
Cezmi Türk (Seyhan) - Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki. Kanun münasebe
tiyle
"145,147,151,152,157,159,160,163,
,
164,165,183,198,208,2.10,236,237,238,239,240
Kemal Türkoğlu (Mardin) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki, Kanun münase
betiyle
138

Hamdullah Suphi Tannöver (Mani
sa) - Türk Ceza Kanununun 141; ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle
118,119
Rifat Taşkın (Kastamonu) - Türk Ce
za Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü- "
nasebetiyle
'. 189
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Türk Ce
za" Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki Kamın mü
nasebetiyle
189
Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve. 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle
.
321
Atıf Topaloğlu (Ordu) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki . Kanun müna
sebetiyle
113 \

u
Azir Uras (Mardin) - Trahom ve-züh
revi hastalıklarla mücadelede yeni antibi-.
yotiklerin kullanılması sistemine geçilip
geçilmediğine ve bundan fayda mülâhaza ;
edilip edilmediğine dair sorusu münase
betiyle ,
;
269

Hasan Fehmi Ustaoğlu (Samsun) - Mil
lî Korunma Kanununun 5020 sayılı Ka
nunla değiştirilen 30 ncu maddesinin yü
rürlükten . kaldırılması hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
274

o
Murat Âli Ülgen (Konya) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase. betiyle
142
Cevat Ülkü (Aydın) - Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin-de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
324

Ekrem Hayri Üstündağ (Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı) - Mardin Milletvekili
Aziz Uras'm, trahom ve zührevi hastalık
larla mücadelede yeni
antibiyotiklerin
kullanılması sistemine geçilip geçilmedi
ğine ve bundan fayda mülâhaza edilip
edilmediğine dair sorusuna cevabı
267
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V
Sayfa
Ahmet Kemal Varınca (Gümüşane) -'•
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci
maddelerinin değiştirilmesi •, hakkındaki
Kanun< münasebetiyle
r 179,188,246,320,330

O

Sayfa
Ahmed Veziroğlu (Afyon Karahisar) Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nei madlerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
• 246,249,252

Hüseyin Cahit Yalçın (Kars) - Dör
düncü Birleşimde Ordu Mileltvekili Feyzi
Boztepe'nin bir sorusunun görüşülmesi
esnasında .şahsına yapılan sataşma mü
nasebetiyle
309,310
Celâl Yardımcı (Ağrı) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
v
147
— Ulus Gazetesinin B. M. Meclisinin
otoritesini zedeleyici neşriyatı hakkında
ne düşünüldüğüne dair sorusu" münase
betiyle
92,94,96
Sani Yaver (îstanbul) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin ,

Senihi Yürüten (îstanbul) - Sarkıntı
lık suçlarını irtikâp edenlere karşı îstan
bul valiliğince tatbik edilmesi düşünülen
usul hakkındaki sorusu münasebetiyle
— Usul hakkında

Mustafa Zeren (Erzurum) - Türk Ce
za Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri

nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
225

....>...

t>o<t

değiştirilmesi
sebetiyle

hakkındaki Kanun müna-

Sıtkı Yır cali (Başkanvekili) - Başkan
lık Divanına seçilmeleri münasebetiyle ken
disi ve arkadaşları adına teşekkürü

172

18

Kemal Yörükoğlu (Gümüşane)^- Türk
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele^
rinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
313

75
69

