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BAKANLAR KURULU
Sayfa

Sayfa
1. — Açık bulunan Bakanlıklardan, İç
işleri Bakanlığına Manisa Milletvekili ve
Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun ve Gümrük ve Tekel Bakanlığına da
Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'mn tâ
yin edildikleri
2. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır
calı'mn Gümrük ve Tekel Bakanlığına tâ
yininden dolayı Büyük Millet Meclisi Baş
kan vekilliğinden çekildiği

3. — Batı Almanya'ya giden Ekonomi
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'ye Maliye
Bakanı Hasan Polatkan'm vekillik edece
ği (3/25,1)

3:4

4. — Kütahya Milletvekili Hakkı Ge
dik'in işletmeler Bakanlığından çekilmesi
üzerine Çalışma Bakanı Nuri özsan'm
İşletmeler Bakanvekilliğine tâyin edildiği
(3/260)

165

DEMEÇLER
.1. — Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün Hükümetin takibettiği dış politika
hakkındaki demeci
226:239
2. — Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün Sovyet Rusya notası hakkında demeci 89 ;90
3. — İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Kara-

osmanoğlu'nun Kaman'da karakolda dö
vüldüğü iddia edilen kimseler hakkında
demeci
4. — Trabzon Milletvekili Hamdi Qrhon'un Kudret Gazetesinin Kaman'da ka
rakolda döğüldüğü iddia edilen kimseler
hakkındaki neşriyatına dair demeci

311

125

KANUNLAR
Sayfa
No.
5844 — Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun
9:21
5845 — Millî Korunma Kanununa göre
yapılmış olan harcamalara ait 1946
takvim yılı Bilançosunun onanması
hakkında Kanun
21:22,32,32:35
5846 — Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 22:32,
42:53
5847 — Türkiye ile İran arasında imzala
nan Yolcu ve Mal Transit ve Nakli
yatını kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı
güden Anlaşma ve ekleri ile ödeme
Anlaşması ve eki mektupların onan
ması hakkında Kanun 54:57,93:94,97,101,
103,104:107

No.
5848

Sayfa
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İsrail Devleti Hükümeti arasında
Hava Ulaştırmalarına dair olan An
laşma ile ekinin onanması hakkında
Kanun
57:58,94,97,101,103,108:111

584?) — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İran Şehinş'ahlık Hükümeti ara
sında kendi ülkeleri beyninde ve da
ha ötelerinde Ticari hava servisleri
tesisi için Anlaşma ile ekinin onan
masına dair Kanun
58,94,97,101,103,
112:115
5850 — Zührevi hastalıkların tedavisi için
ticaret gemicilerine gösterilecek ko
laylıklara mütaallik Anlaşmaya ka,-

No.

Sayfa
turnamıza dair Kanım
53:54,95,97,101,
103,116:11.')
585.1 — Diyarbakır iline bağlı Eğil ilçesi
adının (Dicle) ve bu ilçeye bağlı Dicle
Bucağının adının da (Eğil) olarak
değiştirilmesi hakkında Kanun
58:59,
76:78,135
5,852 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri adına
hareket eden Export - împort Bank
•arasında akdedilen (36) milyon dolar
lık Kredi Anlaşmasının onanmasına
dair Kanun
58,70:75,134:135,137,140,
154,155:158
5853 — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika

No.

Sayfa
Birleşik Devletleri arasında imzala
nan Ekonomik iş Birliği Anlaşması
nı değiştiren Protokolün onanmasına
dair Kanun
58,75:76,135,137,141,154,
159-:162
5854 — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında Kanun 225,
275,338,338,348,350,351:354
5855 — Türkiye Büyük Millet Meclisi
binası ve eklenti binaları ile tesisleri
nin yapımı yetkisinin Bayındırlık
Bakanlığına devri hakkındaki Ka
mına ek Kanun
58,95:101,375,381,382,
' 390.395 :398

KARARLAR
1744 — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
Dış Ticaret Dairesi Raportörlerinden
ismail Polat Bozoklu'ya bir üst de
rece maaşının verilmesi hakkındaki
Dilekçe Komisyonu kararının kaldı
rılmasına dair
129:134
1745 — Sayıştay Birinci Başkanlığına
Mümtaz Tarlıan'm seçildiği hak
kında
165,209,210,211,221
1746 -r- Sayıştay daire, başkanlıklarına

Muhittin Gürün iîe Faruk Işık'ın se
çildikleri hakkında
165,209,210,211
1747 •— Sayıştay üyeliklerine Rahmi Uç
kun ile Ali Rıza Toksöz'ün seçildik
leri hakkında
165,209,210,211,221
1748 — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
. bağlanıkları ile Millî Saraylar, ka
sırlar ve köşklerdeki eşya hakkında
soruşturma yapılmasına dair 210,211:221.
239:266,276 -284

ÖNERGELER
GELER
Afyon Karahisar (Bekir Oynaganlı)
1. — Dilekçe Komisyonunun 26 . . X I .
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
1042 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/203)
165
Antalya (Bürhanettin
Onat)
2. — Libya'nın istiklâline kavuşması
münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin iyi temennilerinin iblâğ edilmesi
hakkındaki (4/205)
311:312
Balıkesir (Sıtla
Yırcalı)
3. — Gümrük ve Tekel Bakanlığına tâ
yininden dolayı Büyük Millet Meclisi Baş
k a n vekilliğinden çekildiğine dair (4/198)
Burdur (Mehmet
özbey)
4. — Vali konaklariyle kaymakam ve
bucak müdürü evlerinin veremle savaşta
kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yar-

4

dım Bakanlığına devri hakkındaki kanun
teklifinin geri verilmesine dair (4/197)
4
Çorum (Saip özer) ve Zonguldak (Ce
mal Kıpçak)
v 5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair (4/196)
4
Erzurum (Enver Karan)
6. — Türk Kanunu Medenisinin 292 nci
ve 310 ncu maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair (4/204)
276
izmir (Pertev Arat)
7. — içtüzüğün 22 ve 85 nci maddeleri
nin yorumlanması hakkında (4/202)
Mardin (Aziz TJras)
8. — Dilekçe Komisyonunun 5 , X I I .

124

_ â Öayfa

Sayfa
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
1234 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/201)
69
Seyhan (Reşad Güçlü)
9. —- Basın Kanunımun 36 nci madde
sindeki (Basın yoliyle işlenmiş bulunan
suçlar) tâbirinin yorumlanması hakkın
da (4/199)
39,358:359
Zonguldak (Cemal Kıpçak)
10. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunun İ n c i ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici
maddeler eklenmesine dair olan 5585 sayı
lı Kanuna ek kanun teklifinin geri verilme
si hakkında (4/200)
69
Giresun (Arif Hikmet Pamukoğlu)
1. — II Numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 1 . XI . 1951 tarihli Haftalık

Karar Cetvelindeki 1370 sayılı Kararın
Kamutayda görüşülmesine dair (4/192)
310
İstanbul (Bedri Nedim tGöknil)
2. — İş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesinin (A)
fıkrasının yorumlanması hakkında (4/153) 312:
320

Kocaeli eski Milletvekili (İsmail Rüş
tü Aksal)
3. — Dilekçe Komisyonunun 16 . II .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2927 sayılı kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/25)
129:134
Seyhan (Sinan Tekelioğlu)
4. — Dilekçe Komisyonunun 7 . VII .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
77 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/62)
165,338:348,376^83

RAPORLAR
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Adliye Harç Tarifesi Kanununa
ek Noter Harç Tarifesi Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve 19 ncu mad
desinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/189)
225:226
2. — Aı Kanununun . 7 nci maddesin
deki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına .
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para
cezaları) nm da dâhil olup okuyacağının
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkere
ci hakkında (-3/180)
358
3. — Eskişehir Milletvekili merhum İs
mail Hakkı Çevik'in, Cumhuriyet Halk
Partisi ile Halkevlerine teberru edilen veya
ucuz bedelle satılan gayrrmenkullerin eski
mâlikleri "adına kaydının tashihine dair ka- ."
mm teklifi hakkında (2/2)
165,210
4. — îzmir Milletvekili Halide Edib
Adıvar ve 10 arkadaşının, Çiftçi Malları
nın Korunması hakkındaki Kanunun 4 ııeü
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/253)
124,184:189,375:376
1. ^-i Devlet gemilerinin muaflığına dair
bazı kaidelerin birleştirilmesi için imza

lanmış olan Milletlerarası Anlaşmaya ek
olarak imzalanmış Protokole katılmamız
hakkındaki kânun tasarısına dair (1/71)
542. — Fikir ve sanat eserleri hakkındaki
kanun tasarısına dair (1/74)
22:32,42:53
3. —- Gemi sahiplerinin sorumlulukları
nın tahdidi ve konişmentöya mütaallik
bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 25 Ağus
tos 1924 tarihli ve deniz ticaret vasıtaları
nın rehni ve imtiyazı ve Devlet gemilerinin
•muafiyetleriyle ilgili bâzı kaidelerin tev
hidi hakkındaki 1926 tarihli Milletlerarası
4 sözleşmeye katılmamız hakkındaki kanun
tasansma dair (Mütalâa şeklinde) (1/36)
54
4. — 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 Mil
letvekili Hüseyin Ortakcıoğlu ve 2 arkada
şı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbeyin.,
Türk Ceza Kanununun 515, 567 ve 568 nci
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tekliflerine dair (1/103, 2/37, 219,
235)
9:21
ANAYASA KOMİSYONU RAPORU
• 1. — Eskişehir Milletvekili merhum îs-

-^4 —
Sayfa
mail Hakkı Çevik'in Cumhuriyet Halk Par
tisi ile Halkevlerine teberru edilen veya
ucuz beclelle satılan gavrimenkullerin eski
mâlikleri adına kaydının tashihine dair
kanun teklifi hakkında (2/2)
165,210
BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nası ve eklenti binaları ile tesislerinin yapı
mı yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına dev
ri hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısına dair (1/217)
58,95:101,375,
381,382,390,395:398
BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI
1. —• Adliye Harç Tarifesi Kanununa
ek Noter Harç Tarifesi Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve 19 ncu mad
desinin son fıkrasının kaldırılması hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/189) 225:226
2. — Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevası
na Gümrük Kanununda yazılı bulunan
(para cezaları) nın da dâhil olup olmıyacağmın yorumlanmasına dair Başbakanlık
tezkeresi hakkında (3/180)
358
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, Riyaseticumhur Teşkilât
Kanununda değişiklik yapılması hakkın
daki 3568 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı
cetvelin değiştirilmesine dair olan 4462 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/179)
88,134
4. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı
A / l ve A/2 işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısına
dair (1/286)
275,338,338,348,350,351:354
5. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Köy Enstitüleri hakkındaki 3803 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/177)
88,135:140
6. — 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 yapılması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/267)
226

Sayfa
7.—'Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dâir olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
hakkındaki 4598 sayılı r Kanunun :3 neü •
maddesinin' yorumlanmasına dair Başba-'• ^.
kanlık tezkeresi hakkında (3/51)
•
226
8. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı *
Giriş, Genel Tarifesinin 647 nci maddesinin
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/198)
.
226
9. — Kibritin tekelden çıkarılmasına
ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (1/199)
226
10. — Milletlerarası İktisadi İş Birliği
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/226)
226
11. — Muamele Vergisi Kanununun 9
ve 89 ncu maddelerine birer fıkra eklen
mesine dair kanun
tasarısı: hakkında
(1/200);
'
226
12. —Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Tekel Genel Müdürlüğü Yapı İşlerinin
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki
kanun teklifine dair (2/139)
193,383 :390
1. — Deniz tuzlarından yabancı mem
leketlere ihraç edilmek şartiyle tuz istih
sali için hakiki veya hükmi şahıslara izin
verilebileceği hakkında kanun tasarısı ile
Çanakkale Milletvekili Kenan Akmanlar'm Tuz Kanununun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair ,
(1/210, 2/49)
59,78:84
2. — İller İdaresi Kanununun 6 nci
maddesinin 2 nei fıkrasının yorumlanması
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi hak
kında (3/111)'
167:184
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
binası ve eklenti binaları ile tesislerinin
yapımı yetkisinin -Bayındırlık Bakanlığı
na devri hakkındaki 5011 sayılı Kanuna
ek kanun tasarısına dair (1/217)
58,95:101,
375,381,382,390,395:398
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika
Birleşik Devletleri arasında imzalanan
Ekonomik iş Birliği Anlaşmasını değişti-

Sayfa I
ren Protokolün onanmasma dair kanun
tasarısı hakkında (1/39)
58,75:76,135,137,
141,154,159:162
:;
5.'.;— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
adına hareket eden Export-Import Bank
arasında akdedilen 36 milyon dolarlık kre
di Anlaşmasının onanmasına dair kanun
j
tasarısı hakkında (1/121)
58,70:75,134:135,
137,140,154,155:158
ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORU
1. —. İhtiyarlık Sigortası Kanununun
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun tasarısına dair. (1/240)
3,
.59,84:85
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Milletlerarası İktisadi iş Birliği
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/226)
226
1. — Gemi sahiplerinin sorumlulukla
rının tahdidi ve konişmentoya mütaallik
bâzı kaidelerin
tevhidi
hakkındaki
25 Ağustos 1924 tarihli ve deniz ticaret
vasıtalarının rehni ve imtiyazı ve Devlet
gemilerinin muafiyetleriyle ilgili bâzı ka
idelerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli
Milletlerarası 4 sözleşmeye katılmamız
hakkındaki kanun tasarısına dair (Müta
lâa olarak) (1/36)
54
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika
Birleşik Devletleri arasında imzalanan
Ekonomik îş Birliği Anlaşmasını değişti
ren Protokolün onanmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/39) 58,75:76,135,137,141,
154,159:162
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
adına hareket eden Export - Import Bank
arasında akdedilen 36 milyon dolarlık Kre
di Anlaşmasının onanmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/121)
58,70:75,134:135,
137,140,154,155:158
4. — Türkiye ile îran arasında imzala
nan yolcu ve mal transit nakliyatını ko
laylaştırmayı ve çoğaltmayı güden An}agma ve eklerinin onanması hakkındaki

kanun tasarısına dair (1/40)

54:57,93:94,97,
101,103,104:107
5. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile îran Şehinşahlık Hükümeti .arasında
kendi ülkeleri beyninde ve daha ötelerin
de ticari hava servisleri tesisi için Anlaş
ma ile ekinin onanması hakkındaki kanun
tasarısına dair (1/233) 58,94,97,101,103,112:115
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İsrail Devleti Hükümeti arasında Hava
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanm
onanması hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/207)
57 58,94,97,101,103,108:1.11
7. — Zührevi hastalıklarla mücadele
hususunda ticaret gemicilerine gösterile
cek kolaylıklara mütaallik Brüksel Anlaş
masına katılmamıza dair kanun tasarısı
hakkında (1/124)
53:54,95,97,101:103,116:119
DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI
1. ~ Giresun Milletvekili Arif Hikmet
Pamukoğlu'nun, II Numaralı Geçici Di
lekçe Komisyonunun 1 . X I . 1951 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 1370 sayılı
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair
önergesi hakkında (4/192)
310
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 7 . V I I .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
77 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesi
ne dair önergesi hakkında (4/62)
165,338:
348,376:383
1. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail
Rüştü Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun
16 . II . 1950 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2927 sayılı Kararın Kamutayda
görüşülmesine dair önergesi hakkında
(4/25)
129:134
EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Kibritin tekelden çıkarılmasına
ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (Mütalâa ola
rak) (1/199)
226
2. — Zonguldak Milletvekili Cemal
Kıpçak'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa ek kanun teklifinin Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair
(5/41)
194;195

Sayfa
OÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU RAPOR
LARI
1. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı
giriş genel tarifesinin 647 nci maddesinin
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/198)
226
2. — istanbul Milletvekili Bedri Nedim
GÖknü'm, î§ Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesinin (A)
fıkrasının yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair (4/153)
312:320
3. — Kibritin Tekelden (-ıkaı-ılmasın;)
ve istihlâk Vergisine tâbi tutulmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (1/199)
226
4. — Muamele Vergisi Kanununun î) ve
89 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı hakkında (1/200)
226
."). -- Tokad Milletvekili Sıtkı Atand
ın, Tekel Genel Müdürlüğü Yapı iğlerinin
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki
kanun teklifine dair (2/139)
193,383:390
(i.
Tütün istihsalinin tan/imi hak
kındaki kanun'tasarısına dair (1/222)

124

1. — Deniz tuzlarından yabancı mem
leketlere ihraç edilmek şartiyle tuz istih
sali için hakiki veya hükmi şahıslara izin
verilebileceği hakkında kanun tasarısı ile
Çanakkale Milletvekili Kenan Akmanlar'm Tuz Kanununun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(1/210, 2/49)
59,78:84
2. — Türkiye 'ile İran arasında imza
lanan yolcu ve mal transit nakliyatını ko
laylaştırmayı ve çoğaltmayı güden Anlaş
ma ve eklerinin onanması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (Mütalâa olarak)
(1/40)
54:57,93:94,97,101,103,104:107
İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
. 1 . — izmir Milletvekili Halide Edib
Adıvar ve 10 arkadaşının, Çiftçi Malları
nın Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü
maddesine bir fıkra ve bu kanuna, geçici
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
hş$q2?da ve Tarım, içişleri ve Adalet ko-.

misyonları raporları (2/253).

Sayfa
124,184:189,375:
376

1. —». Diyarbakır iline bağlı Eğil İlçesi
adının Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Bu
cağı adının da Eğil olarak değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/252) 58:
59,76:78,135
2. — İller İdaresi Kanununun 6 nci
maddesinin 2 nci fıkrasının yorumlanma
sına dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
hakkında (3/îlİ)
167:184
MALÎYE KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Adliye Harç Tarifesi Kanununa
ek Noter Harç Tarifesi Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve 19 ncu mad
desinin son fıkrasının kaldırılması- hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/18.9)
225;
220
• 2. —• Af Kanununun 7 nci maddesinde
ki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (pa
ra cezalan) nın da dâhil olup olmıyacağı- .
nın yorumlanmasına-dair Başbakanlık tez
keresi hakkında (3/180)
358
3. — Eskişehir Milletvekili merhum. İs
mail Hakkı Çevik'in, Cumhuriyet. Halk
Partisi ile. Halkevlerine teberru edilen
veya ucuz bedelle satılan gayrimenkullerin eski mâlikleri adına kaydının tasni- • . .
hine dair kanun teklifi hakkında (2/2)
165-,
210
4. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağ
lı giriş genel tarifesinin • 647 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
hakkında (1/198)
226.
5. — Kibritin tekelden çıkarılmasına
ve İstihlâk Yergisine tâbi tutulmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (1/199)
226
6. — Muamele Yergisi Kanununun 9 ve
89 ncu maddelerine birer fıkra eklenme;
sine dair kanun tâsansı hakkında (1/2.00) 226;
7. — Türkiye ile Iran arasında imza
lanan yolcu ve mal transit nakliyatını
kolaylaştırmayı ve < çoğaltmayı güden An- '
laşma ve eklerinin onanması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (Mütalâa olarak). (1/40) 54::
. . ; . , . : :. 57,93:9^97,101,103,104:107;

—f
Sayfş*
MECLÎS HESAPLARINI İNCELEME KOMİS
YONU RAPORLARI
1. _ Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951
yılı EyMl : Kasım aylan hesabı hakkında
(5/42)
275
2. — Büyük Millet Meclisi ve bağlamkları ile Millî Saraylar, Kasırlar ve köşk- •
lerdeki eşya hakkında (5/37)
210,211:221,239:
251,251:266,276:284
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONLARI RAPORLARI
1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, köy enstitüleri hakkındaki 3803 sa
yılı Kanunim 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanım teklifine
dair
(2/177)
88,135:140
1. — Fikir ve sanat eserleri hakkındaki
karnın-tasalısına dair • (İ/74)
22:32,42:53
SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM KOMİSYONU
RAPORU
1. -— .Zührevi, hastalıklarla mücadele hu-,
susunda ticaret • .gemicilerine gösterilecek
kolaylıklara mütaallik Brüksel Anlaşma
sına katılmamıza dair kanun tasarısı hak
kında (1/124)
53:54,95,97,101,103,116:119
SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORU
1. — 1946 yılı Millî. Korunma Bilanço
su ile buna ait Umumi Murakabe Heyeti
raporu ve ilgili bakanlıkların mütalâası hak
kındaki Başbakanlık tezkeresine dair (3/45) 21:
22,32,32:35
TARIM KOMİSYONU RAPORLARI
L — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Köy Enstitüleri hakkındaki 3803 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki
kanun
teklifine dair
(2/177)
88,135:140
2. — îzmir Milletvekili Halide Edib
Aclıvaı* ve 10 arkadaşının, Çiftçi Malları
nın Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi .
hakkında (2/253)
124,184:180,375:376

Sayfa
3. — Tütün istihsalinin tanzimi hakkın
daki kalıun tasarısına dair (1/222) ""•*•

124

TİCARET KOMİSYONU RAPORLAR]
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına
hareket eden Export - împort Bank arasın
da akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi
Anlaşmasının onanmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/121)
58,70:75,134:135,137.
140,154,155:158
2. — Türkiye ile İran arasında imzala
nan yolcu ve mal: transit nakliyatını ko
laylaştırmayı ve çoğaltmayı güden Anlaşma
ve eklerinin onanması hakkındaki kanun
tasarısına dair (1/40)
54-57,93:94,97,101,103,
104:107
3. — Tütün istihsalinin tanzimi hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/222)

124

ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Devlet gemilerinin muaflığına dair
bâzı kaidelerin birleştirilmesi için imzalan
mış olan Milletlerarası Anlaşmaya ek ola
rak imzalanmış Protokole katılmamız hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/71)

54

2. — Gemi sahiplerinin sorumlulukları
nın tahdidi ve konişmentoya mütaallik bâzı
kaidelerin tevhidi hakkındaki .25 Ağustos
1924 tarihli ve deniz ticaret vasıtalarıma
rehnî ve imtiyazı ve Devlet gemilerinin
muafiyetleriyle ilgili bâzı kaidelerin tevhidi
hakkındaki 1926 tarihli Milletlerarası dört.
sözleşmeye katılmamız- hakkındaki kanun
tasarısına dair (1/36)

54

3. — Türkijre ile İran arasında imza
lanan yolcu ve mal transit nakliyatını ko
laylaştırmayı ve çoğaltmayı güden Anlaş
ma ve eklerinin onanması hakkındaki, ka
nun tasarısına dair (1 /4Q)
54:57,93:94,97,10J.
103,104:107
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İran Şehinşahlık Hükümeti arasında
kendi ülkeleri beyninde ve daha ötelerinde
ticari hava servisleri tesisi için Anlaşma
ile ekinin onanması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/233)
58,94,97,101,103,112:115

—8
Sayfa
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İsrail Devleti Hükümeti arasında Hava
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/207)
57:58,94,97,101,103,108:111
KARMA KOMİSYON RAPORLARI
[Bütçe - Maliye - Sayıştay]
1. — Sayıştay Birinci Başkanlığı için
Keçini yapılması hakkındaki Sayıştay Baş-

Savfa
kanlığı tezkeresine dair (3/228)'165,209,210,210:
211,221.
2. — Sayışta yda açık bulunan iki
daire başkanlığı için seçim yapılması hak
kındaki Sayıştay Başkanlığı tezkeresine dair
(3/229)
"
165,209,210:211
3. — Sayıştayda açık bulunan iki üye
lik için seçim yapılması hakkındaki Sayış
tay Başkanlığı tezkeresine dair (3/230)
165,
209,210:211,221

SAYIN MÎLLETVEKÎLLERÎYLE ÎLGÎLÎ ÎŞLEK
Çekilme
1. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalıo'nın B. M. Meclisi Başkan vekilliğin
den çekilmesi (4/198)

4

İzinler
1. — Say m üyelerden bâzılarına izin.
verilmesi (3/257)
165:166
Milletvekilliği dokunulmazlığı
1. — Antalya Milletvekili Akif Sarıoğhı ve Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın milletvekilliği dokunulmazlıkları (3/265) 357:
358
2. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm,
Milletvekilliği dokunulmazlığı (3/255)
124
3. — Çanakkale Milletvekili Süreyya
Endik'in . Milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/266)
358
4. — Gümüşane Milletvekili Halis Tok' demir'in milletvekilliği
dokunulmazlığı
(3/267)
358
5. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü

rüten'in
Milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/268)
6. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçm'm milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/256)
7. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai
Erkut'un milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/269)
8. — Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nım milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/270)
9. —* Zonguldak Milletvekili Rifat Siviso&lu'nun milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/271)

358

124

358

358

358

ödenekler
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Diyarbakır Milletvekili Yu
suf Kâmil Atağ'un ödeneği (3/258)
166,167
2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan İstanbul Milletvekili Nazlı
Tlabar'm ödeneği (3/259)
167
Seçim
1. — Meclis Başkanlığı seçimi

126,129

SEÇÎM
1. — Sayıştay Birinci Başkanlığı için
seçim yapılması (3/328)
165,209,210,210:211,
221
2. — Sayıştayda açık bulunan iki daire

başkanlığı için seçim yapılması (3/229)
165,
209,210:211
3. — Sayıştayda açık bulunan iki üye
lik için seçim yapılması (3/230)
165,209,210:
211,221

— 9—
SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ
Sayfa
Başbakanlıktan
1. —- Giresun Milletvekili Doğan Köymen'in, .Doğu Karadeniz bölgesinde bulu
nan illerdeki topraksız köylü sayısına ve
çiftçiliğe elverişli topraklarla, mübadil ve
mütegayyip eşhastan Hazineye intikâl et
miş olan gayrimenkullerin miktarına ve
bunların teffiz suretiyle yapılan tevzilerinde takip edilen usule, bilfiil çiftçi olmıyan
şahıslara geçmiş köy; tarla ve meralara ve
köy enstitüsü mezunlarına tahsis edilen
topraklara dair sözlü sorusu (Ç/510)
309:310
Adalet Bakanlığından
1. — İzmir Milletvekili Pertev A r a t ' m
neşren hakaret suçundan dolayı üç ay hap
se mahkûm edilen Yeni Cephe Gazetesi
sahibi Osman Hâmit Tad hakkındaki ke
sinleşmiş ilâmın infaz edilmemesi sebebine
dair sorusuna Adalet akanı RüloıecMin
Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/511)
310,
372:375
2. ~ Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, adalet kadrosundaki nâkil.
ve tahvillerle bunlar dolayı siyle harcanan'
ödenek hakkındaki sorusuna Adalet Ba
kanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü
cevabı (6/508)
275,364:371
3. — Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiPin, mağşuş şekerler hakkındaki
"K/846 sayılı Kararnamedeki «alım»' kelilimesinden doğabilecek mahzurlara dair
sorusuna Adalet Bakanı Rükne.ddin Nasu
hioğlu'nun sözlü cevabı. (6/474)
39,91:93
Bayındırlık Bakanlığından
1. — Kars, Milletvekili Lâtif Aküzüm'iifı. Kars - Digör şosesinin 45 kilometre
kadar temdidi ve Kars'la, ilçeleri arasın
daki yollarda kar temizleme makinesi ve
cankurtaran ' ekipleri
bulundurulması
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Bayındırlık Bakam Kemal Zeytinoğlu'nun.sözlü cevabı (6/501) '
225,295:297
1. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in,

SORULAR
Sayfa
Horasan'a kadar gitmiş bulunan demir
yolunun
Sarıkamış'a kadar uzatılması
nın ve Kağızman - Horasan arasında bir
şose inşasının düşünülüp
düşünülme
diğine dair sorusuna Bayındırlık Baka
nı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı '
(-2/467)
41,126:129
Çalışma Bakanlığından
1. — Ankara Milletvekili Fuad* Şey
him'un, Makine ve Kimya " Endüstirisi
Kurumunda çalışan işçilere verilomiyen
fazla mesi ücretleriyle miktarına; mütera
kim ücretlerin defaten ödenmesinin mü m- .
kün olup olmadığına ve ne zaman öde
neceğine dair sözlü sorusu (6/489)
123,205
2. — îzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün. işçi sendikaları teşkilâtının çalışma
tarzı hakkında ne gibi tedbirlerin düşü- .
nüldüğüne dair Çalışma Bakanlığından
sözlü sorusu (6/483)
'
' 123.198,289:293
Dışişleri Bakanlığından
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, ıımumi bakımdan haricî vaziyet
hakkında izahat verilmesine, Atlantik ...
Paktına girmek için yapılan teşebbüslere,
bu pakta dâhil olan veya olmıyan devlet
lerden Kore'ye asker gönderenlerle gön-. •
dermiyenlerin bulunup bulunmadığına da
ir Dışişleri Bakanlığından sözlü sorusu
(6/382)
40
Ekonomi ye Ticaret Bakanlığından
1 .— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, yurdun muhtelif bölgelerindeki
akar .
»yakıt kifayetsizliğine karşı alman tedbir- .
lerin neden ibaret olduğuna dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'- .
nin, sözlü cevabı (6/472) 4:9,41,70,90:91,195:198
. İçişleri Bakanlığından
1. — Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'nun, sicil almış jandarma albayla-

Sayfa

n n m terfi ettirilmemeleri sebebine ve diğer
sınıflardan aynı durumda bulunup Askerî
Temyize baş vuran albaylara dair içişleri
"Bakanlığından sözlü sorusu (6/449)
4:8,40:43
işletmeler Bakanlığından
1. — Ankara-Milletvekili Fuad Şey
him'un, Makine ve Kimya Endüstirisi Ku
rumunda çalışan işçilere verilemiyen fazla
mesai .ücretleriyle miktarına, müterakim
ücretlerin defaten ödenmesinin mümkün
olup olmadığına y e ne zaman ödeneceğine
dair Çalışma ve işletmeler bakanlıkla
rından sözlü sorusu (.6/489)
123,205
Maliye Bakanlığından
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri
İşeri'nin, pirinç ve çelikten alman Mua
mele Vergisinin yıllık tutarına ve bu ver
ginin ıslahı veya tamamen kaldırılması
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna*«Maliye Bakanı Hasan Polatkan 'm sözlü cevabı (6/486)
123,200:201

Millî Savunma Bakanlığından
1. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, sıhhi kurul muayenesi için
yurdun uzak bölgelerinden Güllıane" Aske*
rî Tıp Akademisi 'Miniklerine sevkedilen
hasta veya tebdil havalı
erlerin iş
lerinin en kısa bir zamanda sonuçlandırıl
ması için ne düşünüldüğüne dair sorusuna,
Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in
sözlü cevabı (6/485)
123,198:200
1. — Kastamonu Milletvekilli- Hayri Tosunoğlu'nun, sicil almış jandarma albayla
rının terfi ettirilmemeleri sebebine ve di
ğer -sınıflardan ajmı durumda bulunup As
keri Temyize, baş vuran albaylara dair iç
işleri ve Millî Savunma . bakanlıklarından
olan sorusuna Millî Savunma Bakanı Hu
lusi Köymen'in sözlü cevabı (6/449)

4:8

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
1. — Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'
in, Köy Grup Sağlık memurlarına ve ebe
lerine, Hükümet tabiplerine birer kâtip
Millî Eğitim Bakanlığından
kadrosu verilmesine, Sıtma Mücadele teşkilâtiyle sağlık merkezlerine kadroları tam
1. •—- Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in,
olmıyan hastanelerle tam teşkilâtlı hasta
öğretmenlerin Yapı-Sandığı işlerine, köy
nelerin
kadrolarına
röntgen cihazlarına
enstitülerine yerilecek unvanla mezunları
Ankara
Numune
Hastanesi
kliniklerindeki
nın tâbi olacakları şartlara, , ilkokulların
izdihamın sebeplerinle, şimdiye kadar açıl
teftişine \öy okullarına verilen bahçelere ve
mış' veya açılacak hastanelerdeki tabip,
Millî Eğitim memurlarına birer yardımcı
hemşire ve diğer müstahdem ihtiyacının
veya. ikâtip kadrosunun verilmesine dair so
ayarlanmasına ve aylardan beri Yusufeli
rusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik Ile,ri,nin
I
ilcesine.
gitmiyen doktorlar hakkında ne
sözlü cevabı (6/504)
225,329:332
muamele yapıldığına dair sorusuna Sağlık
2. — Gümüşane< Milletvekili Vasfi MaA^e-Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üs, hir Kocatürk'ün, Osmanlı Tarih Deyimleri
tündağ
'm sözlü cevabı (6/505)
• 225,332:337
ve Terimleri Sözlüğü hakkındaki sorusuna
. Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin söz
Tarım Bakanlığından
lü cevabı (6/503)
225,329,359:364
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri

r

Işeri'nin, Manyas ilçesi ile köylerinde ça
' 3 . — izmir Milletvekili Abidin Tekün'ün, kimsesiz çocukları yetiştirme yurtları
lışan Toprak Tevzi komisyonlarının ne ka
nın öğretmen ve idareci kadrolariyle koru
dar zaman vazife gördüklerine ve kaç İnsi
nan çocukların durum ve miktarına, mezkûr
den ibaret olduğuna, bunların aylık gün
yurtlanıl kanunun koyduğu esaslar dairesin
lük ücretlerine ve şimdiye kadar-'hangi
de kurulup kurulmadığına, ve koruma ilâmı
köylerde ne miktar toprak tevzi edildiğine
olup da yurtlarına yerleştirilmiyen çocuk
dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim ö'kların miktarına dair sorusuna Millî Eğitim
L men'in-sözlü cevabı (6/498)
164;293,328
Bakanı v ^ e v f i k ( îleri'nin, sözlü
cevabı
I
2. - - Balıkesir Milletvekili Ali Fahri
(6/482)
;;• ^23,198,2$4>289 | Işeri'nin^ Tuzjada'ki>\ Teknik Bahçıvanlık

—H —
Sayfa
Okulu ile -Çayırova- Çiftliğinin ;.tesis ^tarih
lerine ve binaların kaça mal olduğuna,
senelik bütçesi -ile arazisinin kaç dünüm
den ibaret bulunduğuna, kadrosu ile aylık •ve yevmiye masraflarına,, talebe miktarı
na, ziraat-işlerinde kaç traktör ve maldne'
kullanıldığına, büyük;ve k ü ç ü k b a ş hayvan
miktarına dair sorusuna Tarıma Bakanı Ne^ •
dim Ökmen/in sözlü cevabı (6/497)
164,293,
323:327,
3. -'-• Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, köylüye yapılan, tohum yar.dımiyle elde mevcut istok mikfarma ve müş
kül durumda-bulunan Çanakkale bölgesine
yapılacak yardım hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Tarım Bakam Nedim
jökmen'in sözlü cevabı (6/490).
123,205 :208 ••'
4. — Kayseri Milletvekili Mehmet özdemir'in, memleketimize ithal edilen trak
tör,-biçerdöver, pulluk ve mümasili, ziraat
aletlerinin Zirai Donatım Kurumu vasıtasiyle satışı esnasıiıda hângr esasların v nazarı dikkate' : alındığına ve zirai' istihsal âtımı
zın' inkişaf ve kalkınması için. bu kurumun- '
çalışma sistemi hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna»Tarım Bakanı Nedim 'ök-'
nıen'iıı•'sözlü, cevabı (6/487) r '
123,201:204
5. — Malatya Milletvekili'Mehmet Kar
tal 'm, Türkiye Zirai Donatını Kurumu-îdare Meclisi : üyeliğine ; seçilen Turgut Nalcroğlu 'nun,' tahsiî ; derecesi -hakkındaki soru
suna Tarım ••••Bakanı1 Nedim Ökmen 'in söz
lü cevabi (6/499)'^
193,294,328:329
6. --- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, J'stanbuiv Kırklareli-ve Tekirdağ'
illerinin kereste, odun ve kömür olarak
yıllık verimlerinin ne kadar olduğuna,
B — YAZILI

Sayfa
orman kaynağı olmıyan ! .'Tekirdağ^itl£ kududunun tashihi hakkındaki müracaatla
rın neticesine, kental başına kanunsuz ve
usulsüz alınan rüsumun mesnediyle alman
paraların iade edilip edilmiyeceğine, elde
mevcut tomruk ve mamul kereste miktarı
na ve yeni Orman Kanunu tasarısı hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım/
Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı
(6/484)
123,198,293,320:323
Ulaştırma Bakanlığından
1. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, H o r a s a n - Kızılçakcak arasındaki yo
lun daima işler bir halde bulundurulması'
için mezkûr mahalle kar temizleme maki
nesi gönderilmesi ve Kars - Kızılçakcak" 1
arasında işliyen katarlara her gün sefer
yaptırılması hususunda' ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Ulaştırma "Bakanı Seyfî ' '
Kurtbek'in sözlü'cevabı (6/5Ö0f
225,294
2. —' Siird Milletvekili Baki Erden'in,
her türlü nakil, vasıtalarından . mahrum
bölgelerde helikopter. istasyonu ihdasının
mümkün olup olmadığına ve Hükümetin
bu hususta ne düşündüğüne dair sorusu
na Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in
sözlü cevabı (6/488)
123,204:205'

1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm,,
yurdun muhtelif bölgelerindeki akar. yakıt
kifayetsizliğine karşı alman tedbirlerin
neden ibaret olduğuna dair Ekonomi ve
Ticaret ve Ulaştırma Bakanlıklarından
olan sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi
Kurtbek'in sözlü cevabi (6/472)-

SORTİLAR VE

Başbakanlıktan
1. -— Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün,. yeni teşkil olunacak.-. Tapula
ma komisyonlarından • birkaç" tanesinin Çorum ve kazalarına 'gönderilmesinin dü
şünülüp düşünülmediği hakkındaki ya//ıh sorusu ,(6/502)
225
2. — Kize Milletvekili Ahmet Morgil'in,

8:9

CEVAPLAR

köyliv vatandaşların köy yolu yapma mü
kellefiyeti hakkındaki, yazılı sorusu (6/
480)
69
3, — Rize Milletvekili Ahmet Morgil'
in, asker ailelerine, yapılmakta olan yar
dımın çok . fakir köylü vatandaşlara > da
teşmil edilip edilmiyeceği hakkında ne
düşünüldüğüne dair • yazılı- sorusu (6/481) . f>9'
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Adalet Bakanlığından
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm,
Ardahan ve İğdır'da birer mürettep Ağır
Ceza, Arpaçay, Çıldır ve Tuzluca'da Asli
ye mahkemeleri teşkiline ve Kars ile ilçe
lerinde de iş ve sağlık teşkilâtı esaslarına
müstenit ceza ve tevkif evleri inşası
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazı
lı sorusu (6/507) .'
,

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından

275

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, Çankırı Ağır Ceza Mahke
mesi Başkanının emekliye sevkı sebebine
dair sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin
Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı (6/462)
151:153.
2. — Tokad Milletvekili Halûk Öke- • •
ren'in, Ankara Halkevi binasının mülki
yeti hakkındaki, sorusuna Adalet Baka
nı Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı.ce- •
vabı (6/383)
. . .' ;
'
141:144
Bayındırlık Bakanlığından
1. —• Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Kars ti i dahilindeki şoselerle bu ili Ar
dahan'a bağlı yan
şoselerin
yapılması
veya tamiri için ne miktar yardun ya
pılacağına, Kars - Horasan demiryoluna,
susuz köylere su getirilmesi, İğdır - Tuz
luca ovalarının sulanması, Kelkit köprü
sü ile (Arapkir - Başköy) Araş şeddinin
yapılmasının ctüd
edilip edilmediğine
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal
Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/494) .124,348:
350
Dışişleri Bakanlığından
i. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, ECA idaresiyle yapılmakta olan
görüşmeler neticesine dair yazılı sorusu
(6/479)

Sayfa

Sayfa

1 J— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde
bulunan 600 tona yakın sade yağın satılıp
satılmadığına ve bu hususta çıkan anlaş
ın azlık yüzünden hâsıl olan zarardan dola
yı müsebbipleri hakkında ne muamele ya
pıldığına dair sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Muhlis Ete 'nin yazılı cevabı
(6/446)
298:299
2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, -İstanbul'daki bâzı
toptancı, imalâtçı ve ithalâtçı tüccarların
perakendecilere ve taşra tüccarlarına faturasız mal satarak Gelir ve Esnaf vergi
lerinden kaçakçılık yaptıklarına ve bu hu
susta alınacak tedbirlerin izahına dair so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete 'nin yazılı cevabı (6/290)
391:394
İçişleri Bakanlığından
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm,
Kars'ın Kağızman İlçesi Çamışlı Köyü
nün kaymakta olan arazisi hakkında ne
gibi tedbirler alındığına ve alınacağına da
ir yazılı sorusu (6/496)

124

1 .— Çorum Milletvekili Ahmet Başibüyük'ün, Mecitözü İlcesine bağlı olan bâzı
köylerin Çorum'a bağlanması hususunda
İl Umumi Meclisince- verilen kararın han
gi sebeplerle yerine getirilmediğine dair
sorusuna İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Ka'raosmanoğlu'nuıı yazılı cevabı (6/464) 101:102
Maliye Bakanlığından

69

2. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamaııgil'in, ECA Türkiye . Misyonu Şefi
11. Dorr'un karşılık fonundan serbest bıra
kılan meblâlar yekûnuna dair basma yap-'
tığı beyanat ile karşılık fonundan çeşitli
işlere tahsis suretiyle serbest bırakılan
meblâğların 17 . X I I . 1951 tarihindeki ye
kûnuna dair yazılı sorusu (6/509)
275

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Harcırah Karar
namesinin yeni şartlara uygun bir hale
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine
ve memurların nakil, tahvil ve yeniden
memuriyete tâyinlerinde .eşyalarının be
delsiz olarak Devlet taşıtlarından istifade
edilerek nakli için hazırlanması muhtemel
Harcırah Kanununa, bir hüküm, konması- '
nin derpiş edilip edilmediğine dair soru
suna Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın
yazılı cevabı (6/427)
149:150

— 13 -»
I
2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'nin, istanbul'daki bâzı
toptancı, imalâtçı ve ithalâtçı tüccarların
perakendecilere ve taşra tüccarlarına fa
turası/ mal satarak Gelir ve Esnaf vergi
lerinden kaçakçılık yaptıklarına ve bu hu
susta alınacak tedbirlerin izahına dair so
rusuna Maliye Baikanı Hasan Polatkan'm yazıl ıcevabı (6/290)
391:394
Millî Eğitim Bakanlığından
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm,'
Kars Lisesi ile Erkek Sanat Okulunun
belediyece devralman askerî paviyonlara
nakillerine, Kars'ta tarım endüstrisi per
soneli yetiştirilmesi hususunda ne düşünül
düğüne, adı geeen ilde bir kız enstitüsü,
Çıldır ve Arpaçay ilçelerinde birer orta
okul, İğdır ve Kağızman ilçelerinde birer
ilkokul
açılmasına dair yazılı sorusu
(6/493)
123:124
1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, yabancı memleketlere tahsil için
bakanlıklar hesabına gönderilen talebele
re dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı
Tevi'ik İleri'nin yazılı cevabı (6/394)
144:148
2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Türk Tarih Ku
rumu için 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 İzmir kazılarının ikmali için ayrılan
Ödeneğin bir arı evvel verilmesinin sağlan
masına dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı
Tevfik İleri'nin yazılı cevabı (6/429)
150:151
Millî Savunma Bakanlığından
1. — Afyon Karahisar Milletvekili. Ali
İhsan Sâbis'in, Hava Kuvvetlerimizdeki
bâzı yolsuzluklar hakkındaki sorusuna
Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in
yazılı cevabı (6/460)
59:66
2. .— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in. Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde
bulunan 600 tona yakın sade yağın satılıp

Sayfa
satılmadığına ve bu hususta çıkan anlaş
mazlık yüzünden hâsıl olan zarardan do
layı müsebbipleri hakkında ne -muamele
yapıldığına dair sorusuna Milli Savunma
Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı cevabı
•(6/446)
298:299
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm,
mevcut kadrosu ile ihtiyacı karşılıyamıyacak bir durumda bulunan Kars memleket
hastanesine bir röntgen verilmesine, lüzum
ve zaruret hâsıl olan yerlere sağlık mev- •
kezleri açılması için teşebbüse geçilip geçilmediğine, İğdır hastanesine operatör tâ
yin edilmemesi sebebine ve bu ilin dokuz
ilçesinde kaç sağlık memuru ve ebe bulun
duğuna dair yazılı sorusu (6/491)
123
Tarım Bakanlığından
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm,
Kars bölgesindeki arazi ihtilâflarının bir
an evvel önlenmesi için Tapulama Kanunu
gereğince Arazi Tevzi komisyonlarının
fazlalaştırılmasına, bu ile Marşal yardı
mından ziraat aletleri verilmesine, son ya
ğan şiddetli yağmurlardan büyük zararla
ra uğrıyan köylülere yardımda bulunul
masına ve yakacak ihtiyaçlarının karşılan
masına ve Posof ve Kağızman ilçelerine
birer meyvacılık mütehassısı tâyin edilme
sine dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim
Ökmen'in yazılı cevabı (6/492)
123,302:305
2. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın, 1950 yılında Marmara havali
sinde zuhur eden zeytin sineği haşeresinin
yaptığı zararların nispet ve miktarına ve
1951 yılında bu haşere ile mücadele için
ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna
Tarım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı ce'
vabı (6/475)
68,267 :268 •
3. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın, Ziraat Fakültesi ile mekteple
rinde tatbikat derslerinin artırılmasına ve
ziraat, makinist mekteplerinin muhtelif
bölgelerde açılmasına dair sorusuna Ta
rım Bakanı Nedim ökmen'ûî yazılı cevabı
(6/477)
•*
69,269:270
4. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya
Tuntaş'ın, ziraat işlerinde kullanılan mo-

-U:~
Sayfa
türlere muktazi .•vakan yakıt ...ihtiyacının.'.-..
miktarına- ve Marshall- yardımından .ayrı
lan tahsisatın .yedek parçaların getirilraer,
sine tahsis edilmiş olup, olmadığınav dair
sorusuna Tarım;Bakanı:Nedim ökraen'in
yazılır cevabı (6/478)
69,270:271
:

5. - Tekirdağ.- Milletyekili Yusuf Ziya
Tuntaş'm, ziraat teşkilâtımızın ne-; durum
da olduğuna, motorlu ve hayvanlı ziraat
itibariyle esaslı bir ziraat programı"tatbiki
hakkında ne düşünüldüğüne dair,sorusuna.
Tarıru Bakanı Nedim ökmen'in yazılı, ce
vabı (6/476)
68:69,268 :269
Ula.ştarmayBukanlığmdan v
l. — Kars Milletvekili Sırrı • Atalay'ın;
1952 Bütçe yılında ' Kars'a tayyare seferi
yapılıp yapılmayacağına, Kars- - Erzurum *•
arası posta nakliyatına,»...Kars'm.-şehirler-

Sayfa
;

'arası telefondan ı istifadesine. , Kars-. i [çele
rine haftada • karşılıklı olarak kaç defa
posta seferi '.yapılın ası n a. Kars - E rzıh'iım ;.. •
yolu için »kar makinesi •verilmesine, Kars Horasan .arası.! dekovilinin > kışlık kömür.
.ihtiyacına,-Hopa. - İstanbul arasında işliyen vapur, seferlerinin artırılmasına- ve
canlı hayvan •.nakleden, katarlara dair so
rusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'hı yazılı cevabı (6/495)
124,299:302
2. — Trabzon, Milletvekili Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'nun, Denizyolları İdare- •
si tarafından-1945 yılından.'itibaren «bugü
ne kadar= satınalmarak hizmete konmuş
gemilerle : siparişleri verilmiş; ve tcsliîmv.
alınmamı»-.;olan' gemilerin•. tonajına -ve
Türk lirası'olarak • bedellerine- dair-olaıı-'
yazılı sorusu- (6/506) :'
'
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SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
390

TASARILAR
1. - - Altmış ı milyon liralık iç istikraz
akdi hakkında ,.(1/301)
357.
2. — Ankara-Üniversitesi 1952 yılı Büt
çe kanunu-,tasarısı (1/270)
2
3. — Askeri Muhakeme Usulü Kanunu
nun -4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/287)
225
4." — Askerî Tayinat ve Yem Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadili hakkında
ki 2247 sayılı, Kanunun . 3 ncü maddesi
nin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair
(1/302)
357
Ş. —• Beden Terbiyesi Genel. Müdürlü
ğü 1952? yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/271)
2
6.' — 1951. yılı Bütçe Kanununa bağlı
A / l ve A/2.işaretli cetvellerde^ değişiklik
yapılmas! hakkında (1/286)
225,275,338,338,
348,350,351:354
7. — 1952 yılı Bütçe- kanunu tasarısı
(1/269) , ' •
'."" 2
* 8. — Devlet Demiryollan ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü .1946 yılı, Kesinlıesabı hakkında,. (.1/293)
310

9: — Devlet Demiryolları ve Limanlarv
İşletme Genel Müdürlüğü* İ952- yılı; Büt
çe kanunu tasarısı (1/272)
2
10. — Devlet' Denizyolları ve Limanla- ; .
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkında :(1/294)
310
11. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı ;
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik -yapıl
ması hakkında (1/285)
164
12. — Devlet Havayolları Genel Mü-'
dürlüğü 1946 yılı Kemiihesabı hakkında
(1/292)
310
13. — Devlet Havayolları Genel >Mü^
dürlüğü 1952 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/273) ,
. 2
14. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ta- -•'
dil ve eklerinin Adalet, Bakanlığı,-iller kıs
mında değişiklik yapılması hakkında (1/291) 310
1.5. — Devlet- Memurları- .Aylıklarının,<
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı

15
Sayfa

Sayfa'
Kanuna 'bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve
eklerinin Adalet Bakanlığı" merkez "kısmın
da değişiklik yapılması hakkıridafW289) '310
16. — Devlet Üretme Çîftlikleriv Genel
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe : kanunu tasa
rısı (î/274)
İ t . — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşmasına ekli Turquây Protoko
lünün onanmasına dair (1/288) ,
18. — 'Hayvanlar Vergisi Kanununun
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
(1/297)
19. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1946 yilr Kesinhesabı hakkın
da (1/295)
'
20. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı (1/275)
;
21. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1952
yılı Bütçe kaimim tasarısı (1/277)
22. — İstanbul Üniversitesi' 1952 yılı
Bütee kanunu tasarısı (1/276)
23. — Jandarma Kanununun 15 ıı,ei
maddesinin- değiştirilmesine ve bu kanuna
geçici maddeler eklenmesine dair (1/284)
24. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1952 yılı Bütçe kânunu, tasarısı (1/278)
25. — Konya Ovası Sulama İdaresi Teş
kilât ve-Vazifeleri hakkındaki 3538 sayılı
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine
dair (1/298) 26. — Orman Genel Müdürlüğü 1952
yılı" Bütçe kaimim tasarısı (1/279)
27. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me • Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı
hakkında- (1/296)!'
28. —-Posta, .-Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı (1/280)'
2 9 . — Tekel Genel Müdürlüğü 1951
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli "cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında (1/299)
30. — Tekel-Genel Müdürlüğü 1952 yılı
Bütçe'kanunu tasarısı (1/281)
31. - - T e m y i z -Mahkemesi' teşkilâtına
1221 sayılı Kanunun 2020:sayılı Konunla
değişen 1 ve 5 nci ve 5458 sayılı Kanunla
değişen. 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi, ve

2

'225

357

310

2
3
3

124
3

357
3

310

3

357
3

4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (1/290)
32. _ Toprak Mahsulleri Ofisi Kânunnunun 26 nci maddesinin değiştirilmesine
dair (1/300)
.
33. — Tuz Kanununun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair (1/283)
34. __ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/282)

310

357

1. — A d l i y e Harç. Tarifesi Kanununa
ek Noter Harç Tarifesi Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve 19 ncu mad
desinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında (1/189)
'
225:226
2. — Deniz tuzlarından yabancı mem
leketlere ihraç edilmek, suretiyle tuz istih
sali için hakiki veya hükmi şahıslara izin #
verilebileceği hakkında (1/210)
'"59}78:84
3. — Devlet gemilerinin muaflığına
dair bâzı kaidelerin-birleştirilmesi için im
zalanmış • olan Milletlerarası 'Anlaşmaya ek
olarak imzalanmış Protokole katılmamız
hakkında kanun (1/71)
54
4. -— Devlet ' Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü kısmında ve 1951
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (D
işaretli cetvellerde değişiklik yapılmasına
dair (1/267) "
226
' 5. — Diyarbakır îline bağlı' Eğü îlcesi
adının Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Bu
cağı, adının da Eğil olarak değiştirilmesi
hakkında (1/252). .
•
58:59,76:78,135
6. — Fikir ve sanat eserleri hakkında
(1/74)
22:32:,42:53
7. — Gemi sahiplerinin sorumlulukla
rının tahdidi ve konişmentoya mütaallik
bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 25
Ağustos 1924 tarihli ve deniz ticaret va
sıtalarının rehni ve imtiyazı ve Devlet ge
milerinin muaf iyetleriyle ilgili bâzı kai
delerin tevhidi hakkındaki' 1926' tarihli
Milletlerarası dört sözleşmeye katılmamız
hakkında (1/36)
54
8. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı
giriş gen er tarifesinin 647 ncv maddesinin
değişrivihm^inp dan- (1-/198)
- 22<>

— 16
Sayfa
9. —• İhtiyarlık Sigortası -Kanununun
I »azı maddelerinde derişiklik yapılması hak
kında (.1/240) , •
3,59,84:85
10'. — Kibritin tekelden, yıkarı İmasına ve
İstihlâk Verdisine tâbi tutulmasına dair •
(1/199)
.
226 .
11. -~ 'Milletlerarası İktisadi İş-BirliğiTeşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkımda (1/226) .
226 .
12. — Muamele Verdisi Kanununun f>
ve 89 ncu maddelerine birer Tıkra eklenme
sine dair, (1/200)
226
.1-3. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/103)
9:21
14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
binası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya
pımı yetkisinin' Bayındırlık Bakanlığına
devri hakkındaki'5011 sayılı Kanuna, ek
kanun tasarısı' (1/217) 58,95:101,375,381,382
• • •
390,895:308
15. —'Türkiye, Cumhuriyeti ile Amerika
Birleşik Devletleri arasında imzalanan Eko
nomik îş Birliği Anlatmasını, değiştiren
Protokolün onanmasına dair (1/39)
58,75:76,
135,137;141,154,159:162
16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti

Sayfa
adına, hareket eden Export - İmport Bank
arasında aktledilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair (1/121)
58,
70:75,134:135,137,140,154,155-158
17. — 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 hakkında (1/233)
öS,
- , - 94,97,101,103,112:115
,18. — Türkiye ile İran arasında imza
lanan yolcu mal transit nakliyatını ko- •
laylaştırmayı ve çoğaltmayı güden Anlaş
ma ve eklerinin onanması hakkında (1/40) 54:
57, 93:94,97,101,103,104:107
19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile îsrail Devleti Hükümeti arasında Hava
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın.
onanması hakkında (1/207) 57:58,94,97,10i,
103,108:111
20. — Tütün istihsalinin tanzimi hak
kında (1/222)-'
124
21. — Zührevi hastalıklarla mücadele
hususunda ticaret gemicilerine gösterile
cek kolaylıklara mütaallik Brüksel Anlaş
masına, katılmamıza dair (1/124)
53:54,95,97,
•
101,103,116-119

TEKLÎFLEK
Ankara (Talât Vasfi Öz)
1. — Kontrol Deta hakkında (2/312)
2. — Sağlık sigortalariyle özel hastane
lerin vergi muafiyetlerine dair (2/310)
Bilecik (Talât Oran)
3. — Türkiye'de mevcut (Gülhane As
kerî Tıp Akademisi ve üniversiteler klinik
leri hariç) bütün sağlık müesseselerinin tev
hit edilerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı tarafından idare edilmesi hakkında
(2/304)
• • • . - •
Çorum (Saip Özer) ve Zonguldak (Ce
mal Kıpçak)
4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/305)
Diyarbakır (Yusuf
Azizoğlu)
5. — Mahrumiyet bölgelerinde çalışan
memur ve hizmetlilere verilecek tazminat

164
124

3

3,4

hakkında (2/317)
357
Erzurum (Enver Karan)
6. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren 4896 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair olan 5804 sayılı
Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında (2/313)
193
Gümüşane (Ahmet Kemal. Yarınca ve
beş arkadaşı)
,
7. — Kavurma imal ve satışından do
layı tahakkuk etmiş olan Muamele vergi-lerinin terkini hakkında (2/315)
225
(İdareci Üyeler Kurulu)
8. —" Cumhurbaşkanlığı 1951 yılı Büt
çesinde değişiklik yapılması
.hakkında
(2/306)
3
9. -—Sayıştay 1951 yılı Bütçesinde de-

— İT
ğişiklik yapılması. Hakkında (2/318)
Kastamonu (Bifat Taşkın)
10. — Askerî Mıthakeme Usulü Kanunu
nun 52 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/307)
Kocaeli (Ekrem Alican)
11. — Vergi Usul Kanununun bâzı mad
deleri ile kanuna -bağlı cetvelde değişiklik
.yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve
fıkralar eklenmesine dair 5815 sayılı Kanu
nun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine
dair (2/319)
Konya (Hikmet
ölçmen)
12. — Gezici yargıçlık teşkili ve görev
leri hakkında (2/316)
Konya (Saffet
Gürol) ve Rize
(Zeki
Rıza Sporel)
13. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün kaldırılmasına ve yeniden bir teşki
lât kurulmasına dair (2/308)

Sayfa
357

357

310

39
Tokad (Ahmet Gürkan)
14. — Türk Harflerinin Kabul ve.Tat
biki hakkındaki 1353 sayılı Kanunun 9 ncu
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/309) 39
15. — Sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretiyle kurulan îktisadi Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve mu
rakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanunun
42 ve 43 neü maddelerinin değiştirilmesi
hakkında (2/314)
193
Tokad (Sıtkt Atanç)
16. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 65 nei madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/320) 357
Zonguldak (Ab dür rahman Boyacıgiller)
17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 22 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/311)
124
Zonguldak (Suat Başol)
18. — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında (2/321)
357
19. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(2/322)
357
20. — İş Kazalariyle Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları Kanununun 5564
sayılı Kanunla değiştirilen 32 nei maddesi-

Sayfa
nin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında
(2/323)

357

Afyon Karahisar (Ali İhsan Sâbis)
1. — Riyaseticumhur Teşkilât Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkındaki 3568
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesine dair olan 4462 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi, hakkında (2/179) ' 88,134
Burdur (Mehmet özbey)
2. —• Köy enstitüleri hakkındaki 3803
sayılı Kanunun 5 nei maddesinin değişti
rilmesi hakkında (2/177)
88,135:140
3. — Türk Ceza Kanununun 567 ve
568 nei maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (2/235)
9:21
4. —• Vali konaklariyle kaymakam ve
bucak müdürü evlerinin veremle savaşta
kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına devri hakkında (2/56)
4
Çanakkale (Kenan
Akmanlar)
5. — Tuz Kanununun 1 nei maddesinin
değiştirilmesi hakkında (2/49)
59.78:84
Çorum (Hüseyin Ortakçıoğlu ve 2 ar
kadaşı)
6. — Türk Ceza Kanununun 515 nei
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/219) 9:21
Erzurum (Enver Karan)
7. —• Türk Kanunu Medenisinin 292
nei ve 310 ncu maddelerinin değiştirilmesi
hakkında (2/204)
27H
Eskişehir (Merhum îsmaÜ Hakkı Çevik)
8. — Cumhuriyet Halk Partisi ile halk
evlerine teberru edilen veya ucuz bedelle
satılan irayrimenkullerin eski malikleri arlı
na kaydının tashihine dair (2/2)
165,210
îzmir (Halide Edib Adıvar ve 1.0 ar
kadaşı)
9. — Çiftçi Mallarının Korunması
hakmdaki Kanunun 4 neü maddesine bir'
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair (2/253)
'
124,184:189,375:376
Tekirdağ (Şevket Mocan ve 53 arka
daşı)
10. — Türk Ceza Kanununun 141 nei
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/37) 9:21.
Tokad (Sıtkı Atanç)
11. — Tekel Genel Müdürlüğü Yapı İş
lerinin Bayındırlık Bakanlığına devri hak-

18 —
Sayfa
kında (3/139)
. „: A
193,383:390
Zonguldak(Cemal JÇıpcak)
12. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici

maddeler eklenmesine dair olan 5585 sayılı
Kaımıia ek kanun teklifi (2/287) •
69
r
13. — Türkiye Cumhuriyeti EmekliSandığı Kanununa ek kanun teklifi (2/288) 194:
195

TEZKERELER
' BAŞBAKANLIK T E Z K E R E L E R İ
Karışık
.1. — 1946 yılı Millî Korunma Bilanço
su ile buna ait Umumi Murakabe Heyeti
raporu ve ilgili bakanlıkların mütalâası
hakkında (3/45)
21:22,32,32:35
Milletvekilliği dokunulmazlığı
1. — Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu
ve Denizli Milletvekili Fikret Başaran'm
milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldı
rılmaları hakkında (3/265)
357:358
2. — Bolu Milletvekili Kâmü Kozak'm,
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması •• hakkında (3/255)
124
3. — Çanakkale Milletvekili Süreyya
Edik'in milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/266)
358
4. — Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir'in milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/267)
358
5. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/268)
358
6. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit
Yalçın'm, milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/256)
124
7. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai
E r k u t ' u n milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/269)
358
S. — Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/270)
358
9. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu 'nun milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/271)
358
Yorum istekleri
.1. — Jandarma albaylarının' terfilerin
de 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus

Terfi Kanununun 9 ııcu maddesinin uygu
lanıp uygulanmıyacağmm yorumlanması
357
hakkında (3/264)
2. — Memurin Kanununa ek 5439 sayılı
Kanunun ikinci maddesi muvacehesinde
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun
96 nci maddesinin yürürlükte olup olma
dığı hususunun yorumlanmasına dair
193
(3/262)
1. — Af Kanununun 7 nci 'maddesin
deki (vergi cezaları) tâbirinin muhteva
sına Gümrük Kanununda yazılı bulunan
(para cezaları) nın da dâhil olup olmıya358
c.eğmın yorumlanmasına dair (3/180)
2. — Devlet Memurları Aylıklarının,
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 'sayılı Kanunun
3 ncü maddesinin yorumlanmasına, dair
226
(3/51)
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
TEZKERELERİ
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan IMyarbakır Milletvekili Yu
suf Kâmil Aktuğ'un Ödeneği hakkında.
(3/258)
166:167
2. —• Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan İstanbul Milletvekili Nazlı
Tlabar'm ödeneği hakkında (3/259)
167
3: — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi hakkında (3/257)
165:166
CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — Batı Almanya'ya giden Ekonomi
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'ye Maliye
Bakanı Hasan Polatkan'm vekillik edece
ğine dair (3/251)
3:4
2. —- Açık bulunan bakanlıklardan, İç
işleri Bakanlığına Manisa Milletvekili ve

19
Sayfa
Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun ve Gümrük ve Tekel Bakanlığına da
Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcah'nm tâ
yin edildiklerine dair (3/254)
.,. 3. — Kütahya Milletvekili Hakkı Ge
dik'in, İşletmeler Bakanlığından çekilmesi
üzerine Çalışma Bakanı Nuri Özşan'ın,
İşletmeler Bakanvekilliğine tâyin edildi
165
ğine dair (3/260)

Sayfa
tâbirinin yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair
358:359

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
TEZKERESİ
1. —'Devlet
gemilerinin muaflığına
dair bâzı kaidelerin birleştirilmesi için
imzalanmış olan Milletlerarası Anlaşmaya
ek olarak imzalanmış Protokole katılma
mız hakkında
54

1. — İller İdaresi Kanununun 6 ncı
maddesinin 2 nci fıkrasının yorumlanması
na dair (3/111)
167:184
2. —r Sayıştay Birinci Başkanlığı için
seçim yapılması hakkında (3/228)
165,209,210,
210:211,221
3. — Sayıştayda açık bulunan iki daire
başkanlığı için seçim yapılması hakkında
(3/229)
165,209,210:211

İÇİŞLERİ

KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
TEZKERESİ
1. — Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nün Başın Kanununun 36 ncı maddesinde- '
ki (Basın ypliyle işlenmiş bulunan suçlar)

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
'., i v ^ 1946 yılı Kesin Hesabına• âfti' Uy- *
gunluk
bildirimiıiiQ:!::t;^ııi'aldıığıınia ^dâir'
(3/261)
•
164
2. — Mart : Ağustos 1951 aylarma ait
raporun sunulduğuna dair (3/263)
275

4. — Sayıştayda açık bulunan i k i üyelik
için seçim yapılması hakkında (3/230)
165,
209,210 -211,221

TUTANAK ÖZETLERİ
11
12
13
14
15

nci Birleşim
nci
»
ncü
»
ncü
»
nci
»

tutanak
»
» '
»
»

özeti
»
»
»
»

2
39
68:69
88
2:124

16
17
18
19
20
21

ncı Birleşim tutanak
»
nci
»
»
»
nci
ncu
»
»
»
nci
»
nci
»
»

özeti
»
»
»
»
»

164
193
224:225
275
309:310
356:357

YOKLAMALAR
3
40
69
89
125
165

194
226,251
276
311
358

YORUM
Sayfa

No.
252

İl İdaresi Kanununun 6 ncı mad-

No.
desinin ikinci fıkrasının yorumu.

Sayfa
167:
184
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DÜZELTÎSLER
Düzeltişleriıı bulunduğu sayfalar
Sayfa

İtay£ft

103
154
189

221
350

Diğer düaeltişler
Say£a
.1.26
183
244
246
255

Sütun

Satır

Yanlış

Doğru

..2

•38
44
50

Ruslarda
tamamlanması
idarei
dahi, çoluk
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — E-

Ruslardan
yorumlanması
iradei
dahi ederek, çoluk
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon
Karahîsar) — Devam buyurun
muhalefet
MEHMET KÂMÎL BORAN
(Devamla) — E v e t
BAŞKAN — Başka söz

o
u

43.

257)

44

vet

390

20

Başka söz

\>-m<\

Söz alanlar
•11»!

A
Sayfa
Samet Ağaoğlu (Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı) - Adalet kadrolarındaki nakil ve tahvillerle bunlar dolayısiyle
harcanan ödenek hakkında soru münase
betiyle
368
— Hükümetin takip ettiği dış politika
hakkında Dışişleri Bakanı Puad Köprülü
nün demeci münasebetiyle
234
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri adına hareket
eden Export,- İmport Bank arasında ak
dedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşma
sının onanmasına,dair kanun münsebetiyle 72,73
İzzet Akçal (Bize) - Deniz tuzlaların
dan yabancı memleketlere ihraç edilmek
şartiyle tuz isthsali için hakiki veya hük
mi şahıslara izin verilebileceği hakkında
ki kanun tasarısı münasebetiyle
80
Kenan Akmaniar (Çanakkale) . Deniz
tuzlalarından yabancı memleketlere ihraç
edilmek şartiyle tuz istihsali için hakiki
veya hükmi şahıslara izin verilebileceği
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle , 79
Refet Aksoy (Ordu) - Burdur Milletve
kili Mehmet Özbey'in, Köy Enstitüleri
hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun teklifi ve Millî Eğitim, Tavım ve
Bütçe komisyonları raporları münasebe
tiyle
138
Lâtif Aküzüm (Kars) - Horasan - Kızıleakcak arasındaki yolun daima işler bir
halde bulundurulması için mezkûr mahalle
kar temizleme makinesi gönderilmesi ve
Kars ve Kars - Kızılçakçak arasında işliyen katarlara her gün sefer yaptırılması
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na cevabı
295
— Kars - Digor şosesinin 45 kilometre
kadar temdidi ve Kars'la ilçeleri arasında -

Sayfa
ki yollarda kar temizleme makinesi ve can
kurtaran ekipleri bulundurulması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusu münase
betiyle
295,296,297
Yunus Muammer Alakant (Zongul
dak) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri adına hareket
eden Export - împort Bank arasında akdedi
len 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının
onanmasına dair kanun münasebetiyle
73
Ferit Alpiskender (Diyarbakır) - Diyar
bakır iline bağlı Eğil ilçesi adının Dicle
ve bu ilçeye bağlı Dicle Bucağı adının da
Eğil olarak değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
77
Kâzım Arar (Çankırı) - Çiftçi malları
nın korunması hakkındaki Kanunun 4
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun münasebetiyle
188
— Tekel Genel Müdürlüğü yapı işleri
nin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
388,389
Pertev Arat (İzmir) - Çiftçi malları
nın, korunması hakkındaki Kanunun 4
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair
Kanun münasebetiyle
.
184,189
— Neşren hakaret suçundan dolayı
üç ay hapse mahkûm edilen Yeni Cep
he Gazetesi sahibi Osman Hâmid Tad
hakkındaki kesinleşmiş ilâmın infaz edilmemesi sebebine dair sorusu münase
betiyle
373,374
— Türk' Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan Kanun münasebetiyle
15
Remzi Oğuz Arık (Seyhan) - Büyük
Millet, Meclisi ve bağlanıkları ile Millî
Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya
hakkındaki Meclis Hesapları
İnceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle
247
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Sayfa
— Cemal Çakır hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu kararı münasebetiyle
342
Vacid Asena (Balıkesir) - Fikir ve Sa
nat Eserleri Kanunu münasebetiyle
22,27,
^
46,48,50^52,53
—, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 ;ı
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan Kanun münasebetiyle
9,10,11,13,14,15,
17,19,20,21
îsmail Aşkın (Bilecik) - Büyük Mil
let Meclisi ve bağlanıkları ile Millî Sa
raylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu münasebetiyle
258
—• Türkiye Büyük Millet Meclisi bina
|
sı ve eklenti binalariyle tesislerinin ya-

Sayfa
pimi yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına
devri hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek
Kanun münasebetiyle
99
* Sıtkı Atanç. (Tokad) - Tekel Genel
Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Ba
kanlığına devri hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
383,389,390
Hidayet Aydıner (Konya) - Fikir ve
sanat Eserleri Kanunu münasebetiyle
47,48
— Tekel Genel Müdürlüğü yapı işleri
nin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
387
Abdullah Aytemiz (Maraş) - Cemal Ça
kır hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı
münasebetiyle
344,345,346,348

B
Paik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Hühümetin takip ettiği dış politika hakkın
da Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün
demeci münasebetiyle
233,234,237
SAid Başak (Erzurum) - İhtiyarlık Si
gortası Kanununun bâzı maddelerinde der
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle
84,85
Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Büyük
Millet Meclisi ve bağlanıkları ile Millî Sa
raylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komisyo
nu raporu münasebetiyle
251
— Cemal Çakır hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu karafı münasebetiyle 339,341,342,343,
345,376,377,380
— Çiftçi Mallarının korunması hakkın
daki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun münasebetiyle
185
— Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dış
Ticaret raportörlerinden İsmail Polat hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle
132
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
Kanun münasebetiyle
14,16,19
Avni Başman (İzmir) -Burdur Millet
vekili Mehmet özbey'in, Köy Enstitüleri

hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi ve Millî Eğitim, Tarım ve Büt
çe komisyonları raporları münasebetiyle
140
Necip Bilge (Niğde) - Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan Kanun münasebe
tiyle
12.
Mehmet
Kâmil Boran (Mardin) -•
Adalet kadrolarmdaki nakil ve tahvillerle
bunlar dolayısiyle harcanan ödenek hak
kındaki sorusu münasebetiyle 365,366,367,368,
369,370,371
— Büyük Millet Meclisi ve bağlanık
ları. ile Millî Saraylar, kasırlar ve köşkler
deki eşya hakkında Meclis Hesapları İnce
leme Komisyonu raporu münasebetiyle 245,246,
254,255,256,257,258,259,260
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
Kanun münasebetiyle
12,13
— Türkiye Büyük Millet Meclisi binası
ve eklenti binalariyle tesislerinin yapımı
yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri
hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek Kanun
münasebetiyle
99
Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - Hükü
metin takip ettiği dış politika hakkında

Sayfa
Dışişleri Bakam Fuad Köprülü ? nün demeeiT
münasebetiyle
.
234
î/!.Ü!" ; ':-;a.,- : /:...

Sayfa
hastanelerdeki tabip, hemşire ve diğer müs
tahdem ihtiyacının ayarlanmasına ve ; ay
lardan beri Yusufeli, ilcesine gitmiyen dok
torlar hakkında ne muamele yapıldığına
dair sorusu münasebetiyle
337
— Öğretmenlerin Yapı Sandığı işlerine,
köy enstitülerine verilecek unvanla me
zunlarının tâbi olacakları şartlara, ilkokul
ların teftişine, köy okullarına verilen bah
çelere ve Millî Eğitim memurlarına birer
yardımcı veya kâtip kadrosunun verilmesi
ne dair sorusu münasebetiyle
332

•:,

Mecit Bumin (Çoruh) . Köy grupu sağ
lık memurlarına ve ebe] erine, Hükümet
tabiplerine birer kâtip kadrosu verilmesine
Sıtma Mücadele teşkilâtiyle sağlık merkez
lerine. kadroları tam olmıyan hastanelere
tam teşkilâtlı hastanelerin Kadrolarına,
rötgeıı cihazlarına. Ankara Numune Has
tanesi kliniklarmdaki izdihamın sebeple
rine, şimdiye kadar açılmış veya açılacak

ç
Abbas Çetin (Kars) - Horasan'a kadar
| nunlâ değiştirilen 2 nci maddesinin (A)
gitmiş bulunan demiryolunun Sarıkamış'a
fıkrasının yorumlanması hakkındaki öner
kadar uzatılmasının ve Kağızman - Hora
gesine dair Gümrük ve Tekel Komisyonu
san arasında bir şose inşasının düşünülüp
raporu münasebetiyle
düşünülmediğine dair sorusu münasebe
tiyle
126,128
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
I nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
— İstanbul Milletvekili Bedri Nedim.
I Kanun münasebetiyle
Göknil'in, iş Kanununun 5518 sayılı Ka-

318

17

D
Fuad Hulusi Demrelli (İstanbul) - is
tanbul Milletvekili Bedri Nedim Göknil'in,
îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiş
tirilen ikinci maddesinin (A) fıkrasının
yorumlanması hakkındaki önergesine dair
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
314,319
Avni Doğan (Yozgad) - Büyük Millet
Meclisi ve bağlanıklan ile Millî Saraylar,
kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında
Meclis Hesapları inceleme Komisyonu ra
poru münasebetiyle
244,248
Bahadır Dülger (Erzurum) - Adalet •
kadrolarındaki nakil ve tahvillerle bunlar
dolayısiyle harcanan ödenek .hakkında so
ru münasebetiyle
366

1

— • Cemal Çakır hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu kararı münasebetiyle
339,379
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Bü
yük Millet Meclisi ve bağlanıklan ile Millî
Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesapları inceleme Komis
yonu raporu münasebetiyle
262
— istanbul Milletvekili Bedri Nedim
GakniFin, iş Kanununun 5518 sayılı Kanpunla değiştirilen ikinci maddesinin (A)
fıkrasının yorumlanması hakkındaki önerI gesine dair Gümrük ve Tekel komisyonu
I raporu münasebetiyle
317
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
I kanun münasebetiyle
13,14,15,20

24

E
Sayfa'
Bedi Enüstün (Çanakkale) - Köylüye
yapılan tohum yardımiyle elde mevcut istok miktarına ve müşkül durumda bulu
nan Çanakkale Bölgesine yapılacak yardım
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu
münasebetiyle
207,208
Baki Erdem (Siird) - Her türlü nakil
vasıtalarından mahrum
bölgelerde Heli
kopter istasyonu ihdasının mümkün olup
olmadığına ve Hükümetin bu hususta ne
düşündüğüne dair sorusu münasebetiyle
205

Sayfa
Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - İhti
yarlık Sigortası Kanununun "bâzı madde
lerinde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısı münasebetiyle
84,85

Hikmet Fırat (Malatya) - Çiftçi Mal
larının Korunması hakkındaki Kanunun

4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun münasebetiyle

Namık Gedik (Aydın) - İhtiyarlık Si
gortası Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
84,85
Abdullah Gedikoğlu (Ankara) - Hü
kümetin takip ettiği-dış politika hakkında
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün de
meci münasebetiyle
234
— Türkiye Büyük Millet Meclisi binası
ve eklenti binalariyle tesislerinin yapımı
yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri
hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek kanun
münasebetiyle
97,98
Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Deniz
tuzlalarından yabancı memleketlere ihraç
edilmek şartiyle tuz" istihsali için hakiki
veya hükmü şahıslara izin verilebileceği
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
79,80
— İstanbul Milletvekili Bedri Nedim
Göknil'in, İş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesinin (A)
fıkrasının yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair Gümrük ve Tekel Komisyonu
raporu münasebetiyle
313,316,319

Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Büyük
Millet Meclisi ve bağlantıları ile Millî Sa
raylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkın
da Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu
raporu münasebetiyle
263,266,283
— İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi
nin ikinci fıkrasının yorumu münasebetiy-'
le
173,179,182
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
Kanun münasebetiyle
14,15,19,20
s
Reşad Güçlü (Seyhan) - Büyük Millet,
Meclisi ve bağlanıkları ile millî saraylar,
kasırlar, ve köşklerdeki eşya hakkında
Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu ra
poru münasebetiyle
276,283
— İstanbul Milletvekili Bedri Nedim
Göknil'in, İş -Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesinin (A)
fıkrasının yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair Gümrük ve Tekel Komisyonu
raporu münasebetiyle
317
Kâmil Gündeş (Kayseri) - Adalet kadrolarmdaki nakil ve tahvillerle bunlar do-

Muhlis Ete (Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı) - Mardin Milletvekili Aziz Uras'nı,
yurdun muhtelif bölgelerindeki akar ya- ..
kıt kifayetsizliğine karşı alman tedbirlerin
neden ibaret olduğuna
vabı

dair sorusuna ce
195

189
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Sayfa
layısiyle harcanan ödenek hakkındaki so
rusu münasebetiyle
370,371
— ftüyük Millet Meclisi ve bağlanıklan ile. millî saraylar, kasırlar ve köşkler
deki eşya hakkında Meclis Hesapları İnce
leme Komisyonu raporu münasebetiyle 252,256,
257,278,279,284
— il İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi
nin ikinci fıkrasının yorumu münasebe
tiyle v
171,172,173

Sayfa
Ahmet Gürkan (Tokad) - Büyük Millet '
Meclisi ve bağlanıkları ile millî saraylar,
kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında
Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu ra
poru münasebetiyle
239,258,277'
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
kanun münasebetiyle
13,14
Saffet Gürol (Konya) - Cemal Çakır
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle
348

H
Hadi Hüsmaıı (İstanbul) - îl İdaresi Ka
nununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası-

nın yorumu münasebetiyle

178

Müçteba Iştın (Balıkesir) - Cemal Ça
kır hakkındaki Dilekçe komisyonu karan

münasebetiyle

381

Tevfik İleri (Milî Eğitim Bakanı) - Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları ile
Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eş
ya hakkında Meclis Hesapları İnceleme
komisyonn raporu münasebetiyle
248
i^-i?Çoruh Milletvekili Meeit Bumin'in, ''•.
öğretmenlerin Yapı Sandığı işlerine, köy
enstitülerine yerilecek unvanla mezunları- ••'
nın tâbi-olacakları şartlara, ilkokulların '
teftişine-;;köy okullarına verilen bahçelere
ve Millî'Eğitim memurlarına birer yardım
cı veya kâtip kadrosunun verilmesine dair
sorusuna cevabı
,
330
— Gümüşane milletvekili Vasfi Mahir
Kocatürk'ün,' Osmanlı Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlüğü hakkındaki sorusuna ce
vabı
•••-..•,.•
359,362,363
• —- İzmir Milletvekili-Abidin Tekön'ün ,
Kimsesiz;çocukları yetiştirme .yurtlarının ..,..

öğretmen' ve idareci kadrolariyle korunan
çocukların durum ve miktarına mezkûr yurt
ların kanunun koyduğu esaslar dairesinde
kurulup kurulmadığına ve' korunma, ilâmı
almbış olup da yurtlara yerleştirilmiyen
çocukların miktarına dair sorusuna cevabı 285,
288,289
Hâmid Şevket İnce (Ankara) - Büyük
Millet Meclisi ve bağlanıkları ile Millî Sa
raylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komis
yonu raporu münasebetiyle
265,266
— Cemal'Çakır hakkındaki Dilekçe ko
misyonu kararı münasebetiyle
343,345,
."'
V
346,377,379,380,381
— il. İdaresi Kanununun 6 ncı madde
sinin ikinci fıkrasının yorumu münasebe
tiyle- '
176
— İstanbul Milletvekili B.edri:Nedim, .
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Sayfa
Göknil'in îş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen ikinci -maddesinin (A)
fıkrasının yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair Gümrük ve Tekel : Komisyonu
raporu münasebetiyle
' 317
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
kanun münasebetiyle
16
Refik Şevket înce (Manisa) - Bü
yük Millet Meclisi ve bağlamklan ile
Millî Saraylar, kasırlar, ve köşklerdeki
eşya hakkında Meclis Hesapları İnceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle
260,262
— Çiftçi Mallarının Korunması hakkın
daki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra

eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
375
Ali Fahri İşeri (Balıkesir) - Pirinç ve
Çeltikten alınan Muamele Vergisinin yıllık ,
tutarına ve bu verginin ıslahı veya.ta- :,
mameıı kaldırılması hakkında ne düşünül-,
düğüne dair sorusu münasebetiyle
201
— Tuzla'daki Teknik Bahçıvanlık Oku
lu ile Çayırova Çiftliğinin tesis .tarihle
rine ve binaların kaça mal olduğuna, se^ nelik bütçesi ile arazisinin kaç dönümden
ibarcı bulunduğuna, kadrosu ile aylık ve ••,
yevmiye masraflarına, talebe miktarına,
ziraat işlerinde kaç traktör ve makina
kullanıldığına, büyük ve küçük baş hay
van miktarına dair, sorusu münasebetiyle 324

K
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğîu (İçişleri
Bakanı) - İl İdaresi Kanununun 6 nci mad
desinin ikinci fıkrasının yorumu müna
sebetiyle.
177
— Kaman'da Karakolda dövüldüğü id
dia edilen kimseler hakkında demeci
311
—> Kastamonu Milletvekili Hayri Tosuftoğlu'nun sicil almış jandarma albay
larının terfi ettirilmemesi sebebine ve di
ğer sınıflardan aynı durumda bulunup As
kerî Temyize baş vuran albaylara dair so
rusuna cevabı
41
— Trabzon Milletvekili Haindi Orhon'un, Kudret Gazetesinin Kaman'da Ka
rakolda dövüldüğü iddia edilen kimseler
hakkındaki neşriyatına dair demeci müna
sebetiyle
125
Mehmet Kartal (Malatya) — Türkiye
Zirai Donatım Kurumu İdare Meclisi üye
liğine seçilen Turgut Nalcıoğlu'nun tahsil
derecesi sorusu münasebetiyle
328
Vasfi Mahir Kocatürk (Gümüşane) Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlüğü hakkındaki sorusu münasebetiyle 360,
361,362,363
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) - Büyük
Millet Meclisi ve bağlamklan ile Millî Sa
raylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komis

yonu raporu münasebetiyle
256
— Antalya Milletvekili Bürhanettin
Onat'm Libya'nın istiklâline kavuşması
münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin iyi temennilerinin iblâğ edilmesi
hakkındaki önergesi münasebetiyle
312
— Hükümetin takip ettiği dış politika
hakkındaki-demeci
226,236,237,238
— Sovyet Rusya notası hakkında de
meci
89
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri adma hareket
eden Export - împort Bank arasında ak
dedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşma
sının onanmasına dair Kanun münasebe
tiyle
71,74
Fahri Köşkeroğlu (Niğde) - Köylüye
yapılan tohum yardımiyle elde mevcut
istok miktarına ve müşkül durumda bulu
nan Çanakkale bölgesine yapılacak yardım
hakkında ne düşünüldüğüne dair soru mü
nasebetiyle
208
Doğan Köymen (Giresun) - Burdur
Milletvekili Mehmet Özbey'in, Köy Enstitü
leri hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun teklifi ve Millî. Eğitim, Tarım ve Büt
çe komisyonları raporları münasebetiyle
136
— Cemal Çakır hakkmdaki Dilekçe Ko-
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Sayfa
rasan - Kızılçakcak arasındaki yolun dai
ma işler bir halde bulundurulması için mez
kûr mâhallerkar temizleme makinesi gönde
rilmesi ve Kars - Kızılçakcak arasında işliyen katarlara her gün sefer yaptırılması
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na cevabı
294
— Mardin Milletvekili Aziz TJras'm,
Yurdun muhtelif bölgelerindeki akar yakıt
kifayetsizliğine karşı alınan tedbirlerin ne
den ibaret' olduğuna dair sorusuna cevabı 8,197
— Siird Milletvekili Baki Erden'in,
her türlü nakil vasıtalarından mahrum böl
gelerde Helikopter istasyonu ihdasının
mümkün olup olmadığına ve Hükümetin bu
hususta ne düşündüğüne dair sorusuna ce
vabı
205

misyonu kararı münasebetiyle
377
Hulusi Köymen (Miüî Savunma Ba
kanı) - Kastamonu Milletvekili Hayri Tö- i,ih"
sunoğlu7huh, sicil almış jandarma, aybayjannın terfi ettirilmemesi -sebebine ve diğer ~~
; sınıflar dan aynı durumda bulunup Askerî'"1'"'
Temyize baş vuran albaylara dair sorusuna
cevabi
5
— Zonkuldak Milletvekili Rifat Siviş*
oğlu'nuir, Askerî Kurul muayenesi için
yardım uzak bölgelerinden Gülhane Askerî
Tıp Fakültesi kliniklerine sevkedilen hasta
veya tebdilhavalı erlerin işlerinin en kısa
bir zamanda sonuçlandırılması için ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna cevabı
198
Seyfi Kurtbek (Ulaştırma) Bakanı) Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, Ho-

L

M
lip edilmiyeceğine elde mevcut tomruk ve
mamul kereste miktarına ve yeni Orman
Kanunu tasarısı hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sorusu münasebetiyle.
322
—'• Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
kanun mkünasebetiyle
10
— TJsul hakkında
293

Şevket Mocan (Tekirdağ) -İstanbul,
Kırklareli ve Tekirdağ illerinin kereste,
odun ve kömür olarak yıllık verimlerinin
ne kadar olduğuna, orman kaynağı olmıyan Tekirdağ îii hududunun tashihi hak
kındaki müracaatların neticesine, kental
başına kanunsuz ve usulsüz alman rüsu
mun mesnediyle alman paraların iade edi-

N
Rükneddin Nasuhioğlu (Adalet Baka
nı) - îl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi
nin ikinci fıkrasının yorumu münasebetiy
le
174
— İzmir Milletvekili Pertev Arat'm,
neşren hakaret suçundan dolayı üç ay hap
se mahkûm edilen Yeni Cephe gazetesi sa
hibi Osman Ilamit T ad hakkındaki kesin
leşmiş ilâmın infazv edilmemesi sebebine
dair sorusuna cevabı
372,373,374
— Mardin Milletvekili Kâmil Boran'-

1 m, adalet kadrosundaki nakil ve tahviller
le bunlar dolayısiyle harcanan ödenek
hakkındaki sorusuna cevabı
304,365,307,369
— Trabzon Milletvekili Cahid ZamanI gil'in, mağşuş şekerler' hakkındaki K/846
1 sayılı kararnamedeki «alım» kelimesinden
1 doğabilecek mahzurlara dair sorusuna ce- •
vabı
91,93
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
kanun münasebetiyle
17

— •28 —

O
Sayfa
Burhanettin Onat (Antalya) - Libya'
nın istiklâline kavuşması münasebetiyle
Türkiye Büyük Millet. Meclisinin iyi te
mennilerinin iblâğ . edilmesi hakkındaki
' önergesi münasebetiyle
311
Hamdi Orhon (Trabzon) - İl İdaresi
Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fık
rasının yorumu münasebetiyle
167,168,171,,
•
172,173

Sayfa
— Kudret Gazetesinin Kaman'da kara
kolda dövüldüğü iddia edilen kimseler
hakkındaki neşriyatı münasebetiyle

125

Bekir Oynaganlı (Afyon Karahisar) Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları ile
Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eş
ya hakkında Meclis Hesapları İnceleme
Komisyonu raporu .münasebetiyle
239

ö
Nedim ökmen (Tarım Bakam) - Ba
|
lıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin,'
|
Manyas İlçesi ile köylerinde çalışan Top
rak Tevzi komisyonlarının ne kadar zaman
j
vazife gördüklerine ve kaç kişiden ibaret ol
I
duğuna, bunların aylık, günlük ücretleri
ne ve şimdiye kadar hangi köylerde ne
miktar toprak tevzi edildiğine dair soru
suna cevabı
32S
— Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşe
ri'nin, Tuzla 'daki Teknik
Bahçıvanlık
Okulu ile Çayırova Çiftliğinin tesis ta• rihlerine ve binaların kaça mal olduğu
!
na, senelik bütçesi ile arazisinin kaç dö
nümden ibaret bulunduğuna, kadrosu ile
aylık ve yevmiye masraflarına, talebe
miktarına, ziraat işlerinde kaç traktör ve
makine kullanıldığına, büyük ve küçük
j
baş hayvan miktarına dair, sorusuna ce
vabı
~
324
— Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, köylüye yapılan tohum yardımiyI
le elde mevcut istok miktarına ve müş
I
kül durumda bulunan Çanakkale bölgesi
ı
ne yapılacak yardım hakkında ne düşünül
;
düğüne dair sorusuna cevabı
206,208
(
— Kayseri. Milletvekili Mehmet özdemir'in, memleketimize ithal edilen trak
tör, biçer - döver, pulluk ve mümasili zi- •*
-raat aletlerinin Zirai Donatım Kurumu
vasıtasiyle satışı esnasında hangi esasla
i
rın nazarı dikkate alındığına ve zirai istihsalûtımızm inkişaf ve kalkınması için
I

bu Kurumun . çalışma sistemi hakkında
ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
202,
'
203
— Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Türkiye Zirai Donatım Kurumu
İdare Meclisi üyeliğine seçilen Turgut
Naleıoğlu'nun tahsil derecesi hakkında
sorusuna cevabı

328

-•- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-,
can'in İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ
illerinin kereste, odun ve kömür olarak
,
yıllık verimlerinin ne kadar olduğuna, orman kaynağı oîmıyan Tekirdağ İli hudu
dunun tashihi hakkındaki müracaatların
neticesine, kental başına kanunsuz ve
usulsüz alman rüsumun mesnediyle alman
paraların iade eclilip edilmiyeceğine elde
mevcut tomruk, ve mamul kereste mikta
rına ve yeni Orman Kanunu tasarısı hak
kında ne düşünüldüğüne dair sorusuna
cevabı
.321
- Himmet Ölçmen (Konya) - BüyükMilet Meclisi ve bağlanıkları ile Millî Sa-raylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis- •
yonu rapora münasebetiyle
257
•— Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki
kanun, teklifi:münasebetiyle
' 385,389
— Türkiye Büyük Millet Meclisi binası
ve eklenti binalariyle tesislerinin yapımı
yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri

Sayfıı
sinin ikinci fıkrasının yorumu -'Münasebet'—'
tiyle .' '
; - - . v ; - i-ç-V/f:'; 178
— Memleketimize ithal edilen traktör; "•<*">
biçer - döver pulluk ve mümasili ziraat ; î ; ' ; n
aletlerinin Zirai Donatım Kurumu Vasıtasiyle satışı esnasında hangi esasların naza- *''r^
rı dikkate alındığına ve zirai istihsalâtımf--'- 1
zın inkişaf ve kalkınması içinbu'kürumtîn 1 ^ 1 '^
çalışma sistemi hakkında ne düşünüldü* •—'"3
güne dair sorusu münasebetiyle i;
202-204
Rifat özdeş (Kırşehir) - Adalet kadrö^
îarmdaki nakil ve tahvillerle ^bunlar dö-:: ; ''
layısiyle harcanan ödenek hakkındaki so- '^'!
rusu münasebetiyle
;:
' •-'- 369
Nuri özsan (Muğla) - Adalet kadro-*-'''<
Îarmdaki nakil ve tahvillerle.bunlar:>dcJa-; : '?
yısiyle harcanan Ödenek hakkında sorusu-'V&
münasebetiyle
•
"- •" r:'? •• •"'! -->•• 3 6 6
Nuri özsan (Çalışma Bakanı) - iîzmiı*<!> Milletvekili Abidin Tekün'üh . işçi sendika-/^ -^
lafı teşkilâtının çalışma tarzı hakında-ne^ ^
gibi tedbirlerin düşünüldüğüne -Hâir soru^*şuha cevabı
-•; : Y$8Q02

->•'.
•
Sayfa
hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek Kanun
r münasebetiyle'
93
Nâzım Önen (Diyarbakır) - Diyarbakır
îline bağlı Eğil İlçesi adının Dicle ve bu
ilçeye bağlı Dicle Bucağı adının da EğiL ,
olarak değiştirilmesi hakkındaki Kanun
^münasebetiyle
77
Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları ile
Millî saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya'
; hakkında Meclis Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu münasebetiyle
.277
— Çiftçi Mallarının Korunması hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine'bir fıkra
•eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
180
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair
olan Kanun münasebetiyle
11,18,20
Mehmet Özdemir (Kayseri) - Çiftçi
Mallarının• Korunması hakkındaki Kainunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun- münasebetiyle
188
— İl İdare Kanununun 6 nci madde-

P
Hasan Polatkan (Maliye bakanı) Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin
pirinç ve çeltikten alman Muamele Verği-

| sinin yıllık tutarına ve bu varginin ıslahı
veya tamamen kaldırılması • hakkındav:rie'^
düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı -'- -? ^2ÖÖ
•'.•••

•••;••

ı^r^^y,
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Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) - Bur
I dair sorusu münasebetiyle
; 1199,200
dur Milletvekili Mehmet özbey'in Köy
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey-'':'^^
Enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanu
in, Köy Enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı tüm
nun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hak
Kanunun 5 nci maddesinin -değiştirilmesi-kındaki kanun teklifi ve Millî eğitim, Ta
j hakkındaki kanun teklifi ve Millî; Eğitim^:> yv
rım ve Bütçe komisyonları raporları müna
] Tarım, ve Bütçe komisyonları." .rakorları'"•••?SV
sebetiyle
"
140
münasebetiyle
.;: " i-'V; '•j".'s::;>i;%36
— Çiftçi Mallarının Korunması hak-.::;, a'
Rifat Sivîşoğlu (Zonguldak) - Askerî
I kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir ' f ı k 
Kurul muayenesi için yurdun uzak bölgele
ra eklenmesine dair kanun münasebetiyle ' : 187
rinden Gülhane Askerî Tıp, Akademisi ki
lini klerine sevkedi'len hasta veya tebdilha— Diyarbakır iline bağlı'•Eğil' • ilçesi ="•' T ^
valı erlerin işlerinin en kısa bir zamanda: adının Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Buca-''^-:>
•.sonuçlandırılması için ne düşünüldüğüne.
I ğı adinin da Eğil olarak değiştiriîiniefe^v:'^

— 30 —
Sayfa ]
hakkındaki kanun münasebetiyle
76 I
Cevdet Soydan (Ankara) - Cemâl Ç a - v
\
kır hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı^
j
münasebetiyle
/
341,380
— İstanbul Milletvekili : Bedri Nedim
Göknil'in, İş JCanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesinin (A)
fıkrasının yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair Gümrük ve Tekel Komisyonu
raporu münasebetiyle
316
Mehmet Daim Süalp (Siird) - Burdur
Milletvekili Mehmet özbey'in Köy Ensti
tüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 5
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
kanun teklifi ve Millî Eğitim, Tarım ve
Bütçe Komisyonları raporları münasebe
tiyle
139
— Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklan ile millî saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporu münasebetiyle
279
— Cemal Çakır hakkındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle
380,381
— Çiftçi Mallarının Korunması hakkm-

Sayfa
daki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun münasebetiyle
186
— Deniz tuzlalarından yabancı memleketlere ihraç edilmek şartiyle tuz istihsal^,
için hakiki veya hükmi şahıslara izin ve
rilebileceği hakkındaki kanun tasarısı mü- "'"'*
nasebetiyle
7$80,82
— Diyarbakır İline bağlı Eğil İlçesi
adının Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Bu
cağı adının da Eğil olarak değiştirilmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
77
— Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dış
Ticaret Raportörlerinden İsmail Polat hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle
130,132
—* İstanbul Milletvekili Bedri Nedim
Göknil'in İş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen ikinci maddesinin (A)
fıkrasının yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair Gümrük ve Tekel Komisyonu
raporu münasebetiyle
319
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan
Kanun münasebetiyle
10,16,18

T
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) Büyük
Millet Meclisi ve bağlamkları ile Millî Sa
raylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komis
yonu raporu münasebetiyle
250,287
— Cemal Çakır hakkındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle
338,339,340
— Hükümetin takibettiği Dış politika «
hakkında Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün demeci münasebetiyle
238
— Türkiye Büyük Millet Meclisi binası
ve eklenti binalariyle tesislerinin yapımı
yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri
hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek Kanun
münasebetiyle
95,97,99,100
— Umumi bakımdan haricî, vaziyet hak
kında izahat verilmesine, Atlantik Paktına
girmek için yapılan teşebbüslere, bu Pakta
dâhil olan veya olmıyan devletlerden Ko
re'ye asker gönderenlerle göndermiyenle-

rin bulunup bulunmadığına dair Dışişleri
Bakanlığından sorusu münasebetiyle
40
Âbidin Tekön (îzmir) - İşçi Sendika
ları teşkilâtının çalışma tarzı hakkında ne
gibi tedbirlerin düşünüldüğüne dair soru
su münasebetiyle
291,292
— Kimsesiz çocukları yetiştirme yurt
larının öğretmen ve idareci kadrolariyle
korunan çocukların durum ve miktarına
mezkûr yurtların kanunun koyduğu esas
lar dairesnde kurulup kurulmadığına ve
korunma ilâmı almış olup da yurtlara yerleştirilmiyen çocukların miktarına dair so
rusu münasebetiyle
286,289
Ziya Termen (Kastamonu) - Büyük
Millet Meclisi ve bağlamkları ile Millî Sa
raylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komis
yonu raporu münasebetiyle
243,244,245,246,
247,250

31
;,j,:*;*v"

Sayfa

"Lûtfi Tekoğlu (Kocaeli) - Türk Ceza
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin;.
değiştirilmesine dair olan Kanun münaseİe .
•™ 13,16
Hayri Tosunoğlu ^Kastamonu) •> Sicil
almış jandarma albaylarının terfi ettiril
memesi sebebine ve diğer sınıflardan aynı
durumda bulunup Askerî Temyize baş vu
ran albaylara dair sorunu müasebetiyle
6,41
Muharrem Tuncay (Balıkesir) - Çiftçi
Mallarının Korunması hakkındaki Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen

mesine dair Kanun münasebetiyle
Muhit Tümerkan (Sinob) - Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu^münasebetiyle "

Sayfa
186
52

Cezmi Türk . (Seyhan) - Adalet kadroltirındaki nakil ve tahvillerle bunlar dolayısiyle harcanan ödenek hakkında soru
münasebetiyle
367
— Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları
ile Millî saraylar, kasırlar ve köşklerdeki
eşya hakkında Meclis Hesapları inceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle
247,250,282

u
bölgelerindeki akar yakıt kifayetsizliğine
karşı alman tedbirlerin neden ibaret oldu
ğuna dair sorusu münasebetiyle
9,197,198

Zihni Ural (Çoruh) - İl İdaresi Kanunu
nun 6 nci maddesinin ikinci fıkrasının yo
rumu münasebetiyle
168,175
Aziz Uras (Mardin) - Yurdun muhtelif

O
Mura't Âli Ülgen (Konya) - îl İdaresi
Kanununun 6 nci maddesinin-ikinci fıkrası
nın yorumu münasebetiyle
168,175
Ekrem Hayri Üstündağ (Sağlık ve
Öosyal Yardım Bakanı) - Çoruh Millet
vekili Mecit Bumin'in, köy grup sağlık
memurlarına ve ebelerine, Hükümet tabip
lerine birer kâtip kadrosu verilmesine
Sıtma Mücadele Teşkilâtiyle sağlık mer

Ahmet Kemal Varınca (Gümüşane) Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in,
Köy Enstitüleri hakkındaki, 3803 sayılı
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki Kanun teklifi ve Millî. Eğitim,
Tarım, ve Bütçe Komisyonları raporları
münasebetiyle
137
— - Deniz tuzlalarından yabancı memle
ketlere ihraç edilmek şartiyle tuz.istih-

kezlerine, kadroları tam olmıyan hastane
lere tam teşkilâtlı hastanelerin kadrola
rına, röntgen cihazlarına Ankara Numune
Hastanesi kliniklerindeki izdihamın sebep
lerine, şimdiye kadar açılmış veya açılacak
hastanelerdeki tabip, hemşire ve diğer
müstahdem ihtiyacının ayarlanmasına ve .
aylardan beri Yusufeli İlcesine gitmiyen
doktorlar hakkında ne muamele yapıldığı
na dair sorusuna cevabı
333,337

şali için hakiki veya hükmi şahıslara izin
verilebileceği hakkındaki Kanun tasarısı
münasebetiyle
80,83,84
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
ncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan
Kanun münasebetiyle
18
Ahmet Veziroğlu (Afyon Karahisar) Türkiye Büyük Millet Meclisi binası - ve
ekleri binalariyle tesislerinin yapımı yet
kisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hak-

82 —
sri-^Z

l$n.çlaki 5011 sayıh Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle,.,'..,T
,.vlHasan Aİi^ural (Çorum) - Büyük Mil
let" Meclisi "vb baglanıkları iJe Millî saraylar, kûSırTâr'veköşklerdeki eşya hakkında

Sayfj*
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Meclis Hesapları incelenle Komisyonu ra
poru münasebetiyle
239,242,249,258,259,200 ;
— Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan -;
Kanun münasebetiyle •
.
11

99

Y
Hüsnü Yaman (İstanbul) - Adalet kad
roları udalu nâkil ve tahvillerle bunlar dolayisiyle harcanan ödenek hakkındaki so
rusu münasebetiyle
370,371
Celâl Yardımcı (Ağrı) - Başkanvekilliğine seçilmesi dolayısiyle -teşekkürü
129
Sıtkı Yırcalı (Gümrük ve Tekel Baka
nı) - Denizi tuzlalarından yabancı memle
ketlere ihraç'edilmek şartiyle tuz istihsali
İÇİ& hakiki veya hükmi şahıslara izin ve
rilebileceği hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle
81,83

— Tekel Genel Müdürlüğü yapı işleri
nin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 386,387,390
ümran Nazif Yiğiter (Konya) - Bü
yük Millet Meclisi ve baglanıkları ile
Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki
eşya hakkında Meclis Hesapları İnceleme
Komisyonu raporu münasebetiyle
' 281
— Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dış
Ticaret raportörlerinden ismail Polat
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı
münasebetiyle
.120

Z

CaMd! "fcâmangü (Trabzon) - Mağşuş
şekerler- hakkındaki K/846 sayılı karar
namedeki «alım» kelimesinden doğabilecek
mahzurlara dair sorusu münasebetiyle 92,93
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri adına hareket
eden Export - Import Bank arasında ak
dedilen,'36 milyon dolarlık Kredi Anlaş
masının onanmasına dair kanun münase
betiyle
70,71,72,74
— Türkiye ile îran arasında imzalanan
\ yolcu ve mal transit ve nakliyatını kolay
laştırmayı ve çoğaltmayı güden anlaşma
ve ekleriyle ödeme anlaşması ve eki mek
tupların,. onanması hakkındaki kanun mü
nasebetiyle
,f >

54

Muştala ?eten (Erzurum) - Büyük Mil
leri Meclisi ve baglanıkları ile Millî Saray
lar, kasırlar.ve köşklerdeki eşya hakkın
da Meclis Ilçjgapları inceleme Komisyonu
raporu .'münasebetiyle '
280

••---;--;•-;•--

Kemal Zeytinoğlu (Bayındırlık Baka
nı) - 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
sorusuna cevabı
126,127,128
— Kars Milletvekili Lâtif Âküzüm'ün,
Kars - Digor şosesinin 45 kilometre kadar
temdidi ve Kars'la ilçeleri arasındaki yol
larda kar temizleme makinesi ve çan kur
taran ekipleri bulundurulması hususunda
ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
295,
296,297
— Tekel Genel Müdürlüğü yapı işleri-. '
nin Bayındırlık Bakanlığına devri- hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
387
—, Tüarkiye . Büyük. Millet Meclisi bi
nası ve eklenti binalariyle tesislerinin ya
pımı yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına,
devri hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek
kanun münasebetiyle
96,97,98,99,100

