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BAKANJ.AR KURULU
Sayfa
.1. — Avrupa Konseyi ile Avrupa Eko
nomik îş Birliği Teşkilâtı Bakanlar Komi
tesinin, yapaeakları toplantılara katılmak
üzere Paris'e giden Dışişleri Bakam Fuad
Köprülü'ye Başbakan Adnan Menderes'in
vekâlet edeceği (3/295)
2. — Başbakan Adnan Menderes ile
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün Yu
nanistan'a yapacakları iadei ziyaret mü-

38

Sayfa
nasebetiyle Başbakanlığa, Ekrem Hayri
Üstündağ, Dışişleri Bakanlığına Samet
Ağaoğlu ve İçişleri Bakanlığına Hasan Po466
latkan'i*\ vekâlet edecekleri '(3/309)
3. — Manisa Milletvekili Fevzi Lûtfi
Karaosmanoğlu'nun İçişleri Bakanlığından
ve Devlet Bakanlığı vekâletinden çekilmesi
üzerine İçişleri Bakanlığına Başbakan Ad
nan Menderes'in vekillik edeceği (3/303) 259

KANUNLAR
No,
Sayfa
5909 — Konya Ovası Sulama İdaresinin
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Ka- '
nunun birinci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun
123
5910 - - 1945 Bütçe yılı (7) aylık Kesin
hesap Kanunu
4:5,109:114,138,145:146,
İ58,173,192:195
5911 — 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanu* nu
5,114,146:147,158,173,190,196:199
5912 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Ke
sinhesap Kanunu
5,114,147:148,158,173,
190,200:203
5913 — Orman Genel Müdürlüğünün 1946
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu
5,114,
148,158,173,191,204:207
5914 — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yı
lı Kesinhesap Kanunu 5,114,149,158,173,
191,208:211
5915 — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 5,114,
149:150,158,173,191,212:215

Sayfa
•
—
Devlet
Denizyolları
ve
Limanlan
*
5916
İşletme Genel Müdürlüğünün 1945
Bütçe yılı (7) aylık Kesinhesap Ka/
nunu 6C,114,150:151,158,173,191,216:21SJ
5917 — Gayrimnkule Tecavüzün Defi hak- /'•
kmda Kanun 123:137,151:181;224:254(382:
389,418:433
591^8 — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 4280 sayılı Kanunla değiştirilen
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun
449,479 480
5919 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki
Kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair oları kanuna ek kanun
449 A50,
480481
5920 — Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik
Cumhuriyeti arasında imzalanan Dost
luk Andlaşmasımn onanması hakkın
da Kanun
528 i529,531,535,537:540
5921 — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(B) ve (A/l) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 600,
563 £65,569,572,577,578:581
No.

KARAELAE
No.
Sayfa
1784 — Kars '-Milletvekili Hüseyin Cahit
Yalçın'm milletvekilliği dokunulmaz
lığı 'hakkında
39
1785 — Mardin Milletvekili Aziz Uras ve .
Malatya Milletvekili (Mehmet Sadık
Eti'nin milletvelliği dokunulmazlıkla
rı hakkında
39:55
1786 — Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 177 nci maddesi mucibince
teşkil edilecek Soruşturma Komisyo
nunun salâhiyetleri hakkında
56:60,6Ö,
. .64':8Ö,ld8,İl4il39â42'
1787 — Afyon Karahisar 'özel İdare Mü^dürîü Fuat Çetinkaya'ya ^ocuk zammı
verilmesi hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararıhııı kaldirılmâsinâ dâir
İ45,
•332:349
1788 — Albaylıktan emekliye ayrılmış elan
Hilmi özgöreh'e verihniyeh tâyin be
deli istihkakının tesviyesi hakkındaki
Dilekçe Komisyonu kararının kaldırıl
masına dair
145,349:350
1789' — Ankara Milletvekili Dağıstan Binerbay 'ıh milletvekilliği dbkUhuhn az
lığı hakkında
37,258,350
1790 — Ankara Milletvekili Mümtaz Faik
Fehik'in milletvekilliği dokunulmazlı
:
ğı hakkında
37,259 j350
1791 — İstanbul Milletvekili Nazlı Tla- .
bar'm milletvekilliği dokunulmazlığı
hakkında
259,350
1792 — İlktahsil üzerine bir yıllık mes
lekî tahsil görmüş olan köy ebele-

No.
Sayfa
• lerinin, Memurin Kanununun 2919
sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle
değişen 64 nçü maddesi hükmüne
göre kadrosuz stajyer olarak istih
dam edilip edilemiyeceği
hususu
nun yorumlanmasına mahal olmadığı
hakkında
258,355
1793
Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pek-'
o
kip'in milletvekilliği dokunulmazlı
ğı hakkında
285;381
:
1794 — Samsuh Milletvekili İmaii Işın'-•ıh . milletvekilliği
dokunulmazlığı
hakkında
285,381.
1795 — Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli 'nin milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında
37,285,381:382
1796 — Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu
nun muvakkat- (2) nci maddesinin
(B) bendindeki «veya fiyatları fahiş
görülen» ibaresinin yorumlanmasına
mahal olmadığına dair
360,399
1797 —Mülkiye Başmüfettişi
Memduh
tçöz'ün emeklilik işleminin iptali
hakkındaki Dilekçe Komisyonu Ka
rarının kaldırılmasına dair
360,400:418
1798 — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit
Yalçın'm milletvekilliği dokunulmaz. lığının kaldırılması hakkında
398,438:
' • 447
1799 —• Develi İlçesi eski dâvavekillerinden Şükrü Nayman hakkındaki Di
lekçe Komisyonu kararının kaldırıl- *
ması hakkında
479

ÖNEEGELEE
Balıkesir (Enver Güreli)
1 . — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ile Çalışma Komisyonu raporu
nun Ticaret Komisyonuna havalesine dair 329 :
230
Erzurum (Said Başak)
2. — İhtiyarlık sigortası Kânununun 2
nci maddesinin değiştirilmesi . ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın

daki kanun teklifinin geri verilmesine da
ir (4/243) • ' • • : ' • •
285
Kastamonu (Rifat Taşkın) ve Ordu
(Feyzi Bodepe)
3. — Askerî Yargıtay üyeleriyle Savcı
sının yaş hadlerinin yorum yoliyle tesbiti
hakkında (4/246) .
• '
437
Manisa (Nafiz KÖrez)
4. —• Tâbiiyet muamelâtından alınacak
harçlara dair olan 1260 sayılı Kanunun 8
nci maddesini değiştiren 4151 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın-

Sayfa
daki kanun teklifinin geri verilmesine dair
(4/245)
'438
Mardin (Kemal Türkoğlu)
5. — Anayasanın 49 ncu maddesinin yo
rumlanması hakkında (4/244)
329
Seyhan (Salim Serçe)
6. —• Âf Kanununun 16 ncı ımadcleleriyle
4727 sayılı Kanunun 3 ve" 4 ncü ve 5524
sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri hükümleri
nin nesebi gayrisıahih" çocuklar için evvelce
babalık dâvası açılarak reddolunmuş ve ke
sinleşmiş bulunanlara da şâmil olup olmadı
ğının yorumlanması hakkında (4/242)
222
Seyhan (Sinan
lekelioğlu)
7. —-Geçici Dilekçe Komisyonunun 2 8 .
I I I . 1952 tarihli Haftalık Karar cetvelin
deki 1440 sayılı Kararın Kamutayda görü
şülmesine dair (4/248)
• 543,
Urfa (Necdet Açanal)
8. — Dilekçe Komisyonunun 26 . I I .
1952 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
1479 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/240)
;

4

Urfa (Reşit Kemal Timur oğlu)
9. —• Dilekçe Komisyonunun 13 . I I ..
1952 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 475
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair ,(4/241)
4
Zonguldak (Cemal Kıpçak)
10.'—Türkiye Cumhuriyeti
Emekli
Sandığı Kanununa ek kanun teklifinin ge
ri verilmesine dair (4/247)
501
Afyon Kafahisar eski Milletvekili (Ha
zım Bozca)
1. — Dilekçe Komisyonunun 1 . X I .
1949 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki .
2426 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme- :
sine dair (4/8)
4,114:123,138
Afyon Karahisar (Bekir Oynaganlı)
2. — Dilekçe Komisyonunun 24 . 1 . 1 9 5 1
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 316 sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair
(4/115)
^
437,479
Ankara eski Milletvekili (Hıfzı Oğuz Beka,ta)
3. — Dilekçe Komisyonunun 1 . X I .
1949 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki

Sayfa
2424 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/10)
543
Giresun (Arif Hikmet Pamukoğlu)
4. — Dilekçe Komisyonunun 23 . II .
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
329 sayılı Kararın Kamutayda görülşülmesine dair (4/122)
V
258,356,365:381
îçel (Şahap T ol)
5. — Direkçe Komisyonunun 26 . I I .
1952 tarihli H^aftalik Karar cetvelindeki
1565 sayılı Kararın Kamutayda görüşül-'
meşine dair (4/231)
360,400:418
(İdareci tfyeler Kurulu)
6. — Büyük Millet Meclisi Azasının
Tahsisat ve Harciralıları hakkındaki 1613
sayılı Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkra
sının yorumlanması ve 306 sayılı Kararın
3 ncü bendinin ikinci fıkrasının tavzihi
hakkında önergesi ve Anayasa ve Bütçe
komisyonları raporları (4/194)
360,399
istanbul (Hadi Ilüsman)
7. — Dilekçe Komisyonunun 26.11.1952
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1565
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair (4/237)
360,400:418
Kayseri (Fikri
Apayolın ve Kâmil
Gündeş)
8. — Dilekçe Komisyonunun 23 . i n ,
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3020 sayılı kararın Kamutayda görülşülmesine dair (4/19)
479
Kocaeli eski Milletvekili (İsmail Rüştü
Aksal)
9. — Dilekçe Komisyonunun 9 . I I .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2889 sayılı kararın Kamutayda görüşüLmeşine dair (.4/23)
^45,332:349
Ordu (Rifat Aksoy)
10. — Dilekçe Komisyonunun 11 . IV .•'••
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
673 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/158)
543

Samsun eski Milletvekili (Na§it Fırat)
j
j
11. —- Dilekçe Komisyonunun 13 . 1 ,
| 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2835 sayılı kararın Kamutayda görüıül\ mesine dair (4/32)
145?349:350

RAPORLAR
Sayfa

ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
\
1. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu
nun geçici ikinci maddesinin (B) fıkra
sındaki' «veya fiyatla'rı fahiş görülenler»
ibaresinin yorumlanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi hakkında (3/67)
360,399
1. —- Amasya Milletvekili Kemal Eren
ve Ankara Milletvekili ıSalâhattin Benli 'nin, öayrimenkule Tecavüzün Define
dair kanun teklifi hakkında (2/191)
123:137,
; 151:173,173:181,224 .-254,382:389,418:433
2. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/287) 449,
479:480,
3. — Cemiyetler Kanununun 4919 sa
yılı, Kanunla değiştirilen 33 ncü ve 35 nci
maddelerinin tâdiline ve muvakkat mad
denin B fıkrasının kaldırılmasına dair
kanun tasansiyle Tokad Milletvekili Ah
met Gürkan 'm, Cemiyetler Kanununun mu
vakkat maddesinin , değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (1/231, 2/140) 450:
459,481,501:518
4. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Ekinci'nin, kan gütme sebebiyle işlenen
adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri
failleri hısımları hakkında tatbik oluna
cak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılması hakkındaki ka
nun'teklifine dair (2/325) 449,481:492,518:528
5. .— Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
olan 4930 sayılı Kanuna, ek kanun tasarısı
hakkında (1/256)
449:450,480:481
ANAYASA KOMİSYONU RAPORLARI
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük,
Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcı
rahları hakkındaki 1613 sayılı Kanunun
birinci maddesinin ikinci fıkrasının yo
rumlanması ve 306 sayılı Kararın 3 ncü
bendinin ikinci fıkrasının tavzihi hak
kındaki önergesine dair (4/194)
360,399
2, —
İstanbul Milletvekili Ahmet

Sayfa
Hamdi Başar'm, Milletçe, Kalkınma Ka
nunu teklifinin sonuçlandırılmaması se
bebine dair (5/51)
108
3. — Türkiye Büyük Millet' Meclisi
ve bağlanıklariyle Millî Saraylar, kasır
lar ve köşklerdeki eşya hakkında İçtü
züğün 177 nci maddesi gereğince soruş
turma yapmak üzere görevlendirilen Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poruna dair |5/44)
56 :60,64:80,100:103,108,
108,114,139:142
BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
. 1. —- Konya Ovası Sulama İdaresinin
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 3538 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında
(1/298)

123

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI
il. — Bütçe gelir fazlalarından 1.944 yılı
sonunda mevcut 144 440 000 liranın ola
ğanüstü ödenek karşılıklarından doğan
borçlarla mahsubuna dair kanun tasarısı
hakkında (1/235)
500,563:565,569,
'572,577,578:581.
2. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna 'bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet
Genel Müdürlüğü kısmında İbâzı değişiklik
ler yapılmasına dair olan 5006 sayılı Kanu
na bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/236)
500,563
3. — Hayvan Sağlık Memurlarına Hay
van Yem Bedeli verilmesi hakkındaki 4291
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına
dair kanun tasarısı hakkında (1/171)
258,
350:355
4. — İdareci Üyeler Kumlunun, Büyük
Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcı
rahları hakkındaki 1613 sayılı Kanunun
birinci maddesinin ikinci fıkrasının yorum
lanması ve 306 sayılı kararın '3 ncü bendi
nin ikinci fıkrasının tavzihi1 hakkındaki
önergesi hakkında (4/194)
360,399
ö M —İdareci Üyeler Kurulunun, Türki-

Sayfa
ye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki
lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesine dair ve kanuna
bağlı cetvelde, değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tekliflerine dair (2/125, 347,
:
351)
500
6. — İlk tahsil üzerine bir yıllık mes
lekî tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Me.murin Kanununun 2919 sayılı Kanunla de
ğişen 64 ncü maddesi hükmüne göre kad
rosuz stajyer olarak istihdam edilip edilmiyeceği hususunun yorumlanması hakkın
daki Başbakanlık tezkeresine dair (3/195) 258, .
, 355
7. — İstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcr'mn,
İş Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki '5518 sayılı 'Kanunun 2 nci
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine
dair kanun teklifi (hakkında (!2/75)
360,399,
476:479
8. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek
para mükâfatı hakkındaki kanun tasarısına
dair (1/345)
500
9. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun
geçici ikinci maddesinin (tB) fıkasmdaki
«veya fiyatları fahiş görülenler» ibaresinin
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi
hakkında (3/67)
360,399
10. —• Posta, Telgraf ve Telefon İşletme,
Genel Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Me
murlarına ait 4454 sayılı Kanunun 51 nci
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki
kanun (tasarısına dair (1/349)
500
11. — Takip ye tahsiline imkân görülemiyen 1 239 992 lira 92 kuruşun (terkin ve
10 978 lira 79 kuruşun affı hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/184)
543 |
12. — Uluborlu İlçesi merkezinin Sei
nirkent Kasabasına ve Senîrkent Bucağı
merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldı
rılmasına, ilce adının Senirkent, bucak adı,mn da Uluborlu olarak değiştirilmesine
|
dair kanun tasarısı hakkında (1/229)
329,448
1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Köy Enstitüleri hakkındald 3803
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti-

Sayfa
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/177)
449,481
2
Kars Milletvekili Tezer Taşkır a n ' m Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 75 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi hakkında
(2/99)
450,530:535„565:572,572:577
3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
olan 4930 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına
dair (1/256)
449:450,480:481
ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORLARI
1. —• İstanbul Milletvekili İhsan Altıner ve Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'mn,
İş Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 5518 sayılı Kanunun 2
nci maddesinin (A) fıkrasının- değiştiril
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/75) 360,
399,476:479
ı 2. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/322)
,
285
3. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve
Analık Sigortaları Kanununun 5564 sayılı
Kanunla değiştirilen 32 nci maddesinin
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki
kanun teklifine dair (2/323)
285;
1. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı.
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/322)
329:330

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hindis
tan Cumhuriyeti arasında Kültürel mü
nasebetlere mütaallik Anlaşmanın onan
masına dair kanun tasarısı hakkında
(1/245)
437
2. -r-r- Türkiye ile İtalya arasındaki Kül
tür Anlaşmasının onanması hakkındaki
kanun tasarısına dair (1/238)
437
3. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer
Müttefik. Devletler ile Japonya arasında
San - Fransisko'da imzalanan Bariş And-1 laşması ile eki Protokolün ve iki beyenna-

,-../' — 6
T
Sayfa I
menin onanması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/316) ,
465
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan* Kırallığı arasında imzjalanan Kül
tür Anlaşmasının onanması hakkındaki
kanun tasarısına dair (1/212)
437
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Domi
nik Cumhuriyeti arasında imzaılanan Dost
luk Andlaşmasmın onanması hakkındaki
kanun tasarısına dair (lj/356) |
528:529,531,
535,537:540
2. —• Türkiye ile Hindistan Dostluk
Andlaşmasmın onanmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1^317)
450,530
3.— Türkiye - isveç ödeme Anlaşma
sına ek olarak imzalanan Protokol ve ek
lerinin onanması, hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/257)
450,529
' 4. — Türkiye - İsveç Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının tekrar yürürlüğe gir
melerine dair mektup teatisi suretiyle
yapılan Anlaşmanın onanması hakkındaki
kanun 'tasarısına dair (lj/258)
450,529
5. — Türkiye ile Pakistan arasında
Dostluk Andlaşmasmın onanması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/259)
450,530

Sayfa
nun 23". II . 1 9 5 1 .tarihli Haftalık Karar
Cetvelindeki 329 sayılı Kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi hak
kında' (4/122)
258,356,365:381
5. — içel Milletvekili Şahap
Tol ile
istanbul Milletvekili Hadi Hüsman'm, Dilekço Komisyonunun 26 ... I I .1952 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 1565 sayılı Ka
rarın Kamutayda
görüşülmesine
dair
önergeleri hakkında (4/231, 237)
360,400:
418
6.-— Kocaeli eski Milletvekili İsmail
Rüştü Aksal'in, Dilekçe Komisyonunun
9 . II . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2889 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi hakkında (4/23) 145,
332:349
7. ___ Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Dilekçe Komisyonunun 11 . VI .1951
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 673
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair önergesi hakkında (4/158)
543
8. — Samsun eski Milletvekili Naşit
Fırat'ın, Dilekçe Komisyonunun 13 . I .
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
2835 sayılı Kararın .Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi hakkında (4/32)
145,
349:350

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI
; 1. — Afyon Karahisar eski Milletve
kili Hazım Bozca'nm, Dilekçe Komis
yonunun 1 . X I . 1949 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 2426 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (4/8)
4,114:123,138
2. — Afyon Karahisar MiHetvekili Be
kir Oyna ganlı'nm, Dilekçe Komisyonu
nun 24.. I . 1951 tarihli Haftalık Karar
Cetvelindeki 316 sayılı kararın Kamutay
da görüşülmesine dair önergesi hakkında
(4/115)
437,479
3. —- Ankara eski Milletvekili Hıfzı
Oğuz Bekata'nın Dilekçe Komisyonunun
1 . X I . 1949 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2424 sayılı Kararın Kamutayda
görüşülmesine dair önergesi hakkında
(4/10)
543
4. .-— Giresun Milletvekili , Arif Hik
met Pamukoğlu'nun, Dilekçe Komisyonu- . . )

1. — Kayseri Milletvekili Fikri Apay
dın ve Kâmil Gündeş'in, Dilekçe Komis
yonunun 23 , I I I . 1950 tarihli Haftalık
Karar Cetvelindeki 3020 sayılı Kararın
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi
hakkında (4/19)

479

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU RAPOR
LARI
1. —• Kahve ye Çay inhisarı Kanunu
nun geçici ikinci maddesinin (B) fıkra
sındaki «veya fiyatları' fahiş görülenler»
ibaresinin yorumlanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi hakkında (3/67)
360,399
1. — Tütün istihsalinin tanzimi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/222)
İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
1. —• Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Tedülüne dair olan 3656 sa-

565

Sayfa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Genel Müdürlüğü kısmında bâzı
değişiklikler yapılmasına dair olan 5006
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/236)
500,563
2. — Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasabasına ve Senirkent Bucağı mer
kezinin de Uluborlu Kasabasına kaldırıl
masına, ilce adının Senirkent, bucak adının
,
da Uluborlu olarak değiştirilmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/229)
329,448

1. — Amasya Milletvekili Kemal Eren
ve Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, Gayrimenkule tecavüzün Define da
ir kanun teklifi hakkında (2/191)
123:137,
'
151:173,173:181,224:254,382:
389,418:433
2. —• Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı
Kanunla değiştirilen 33 ncü ve 35 nci mad
delerinin tâdiline ve muvakkat maddenin B
fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasarısiyle Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'-~
in, Cemiyetler Kanununun muvakkat mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
teklifine dair (1/231, 2/140)
.450:459,481,
501:518
MALİYE KOMİSYONU RAPORU
1. — Hayvan Sağlık Memurlarına Hay
van Yem. bedeli verilmesi hakkındaki 4291
sayılı Kânunun yürürlükten kaldırılmasına
dair kanun "tasarısı hakkında (î/171) 258,350:
':•
j
-355
2. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu
nun geçici ikinci maddesinin (B) fıkrasın
daki «veya fiyatları fahiş görülenler» iba
resinin yorumlanmasına dair Başbakanlık
tezkeresi hakkında (3/67).
360,399

1. — Kars Milletvekili Tezer Taşla- 'ran'ın Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 75 nci maddesine bir fık
ra eldenmesine dâir kanun teklifi hakkında
(2/99)
450,5^0:535,565:572,572:577

MECLÎS

HESAPLARINI İNCELEME
MİSYONU RAPORLARI

Sayfa
KO

1. — Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay 1950 yılı kesinhesap. l a n hakkında (5/50)
123
2. «— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
' bağlanıklariyle Millî Saraylar, kasırlar ve
köşkler deki eşya hakkında İçtüzüğün 177,
nci maddesi gereğince soruşturma yapmak
üzere görevlendirilen Meclis Hesaplarını
İnceleme Komisyonu raporuna dair (5/44)
50:
60,64:80,100:103,108,108,114,139:142
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI
1. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Hindis
tan • Cumhuriyeti arasında Kültürel müna
sebetlere mütaallik Anlaşmanın onanması
na dnir kanun tasarısı hakkında (1/245)
437
2. — Türkiye ile İtalya arasındaki
Kültür Anlaşmasının onanması hakkındaki
kanun tasarısına dair (1/238)
437
3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Kırallıği arasında, imzalanan Külttür
Anlaşmasının onanması hakkındaki' kanun
tasarısına dair (1/212)
437

1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Köy Enstitüleri hakkındaki 3803
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/177)
.
449,481
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI
.1. — Emir ve Seyis erleri hakkında'
kanun tasarısı ile Çorum milletvekilleri Ah
met Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun ; Emirber ve Seyis erleri hakkındaki.
203 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü
maddelerinin değiştirilmesine dair olan
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
hakkındaki kanun teklifine dair (1/İ59,
2/293) ,.
. 222
1. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/287)
449,
479:480

Sayfa
SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARI
1. — 1945 yılı Kesinhes abına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresiyle 1945 yılı
Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısına
dair (3/156, 1/44)
4:5,109:114,145:146,158,
173,192:195
2. — 1946 yilı Kesinhesabına ait Uy-*
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresiyle 1946 yılı
Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısına
dair (3/261, 1/45)
5,146:147,158,173,106:199
, 3 . — Devlet Denizyolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin
• sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Devlet Denizyolları ve Limanları. .
İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe
yılı Kesinhesap kanunu' tasarısına dair
(3/141, 1/126)
63,150:151,158,173,191,216:219
4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1946 Bütjçe yılı Kesinhesabına
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1946 yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun
tasarısına dair (3/205, 1/295)
5,147:148,158,
173,190,200:203
5. — Orman Genel Müdürlüğünün 1946
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkındaki
kanun tasarısına dair (3/199, 1/100)
5,148,
'
158,173,191,204:207
6. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Ke
sinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesin
hesabı hakkındaki kanun tasarısına dair
(3/200, 1/296)
'
5,149,158,173,191,208:211
7. — Vakıflar Genel - Müdürlüğünün
1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygun
luk Bildiriminin sunulduğu hakkında Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar
Genel'Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı

hakkındaki kanun tasarısına dair (3/216,
l/İl)
5,149:150,158,173,191,212:215
TARIM KOMİSYONU RAPORLARI
1. —• Hayvan Sağlık Memurlarına hay
van yeı» bedeli verilmesi hakkındaki 4291
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma- •
sma dair kanun tasarısı hakkında (1/171) 258,
• ' v ' .' .
350:355
1. - Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Köy Enstitüleri hakkındaki 3803
sayılı Kanunun 5 nei maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/177)
449,481
2. — Tütün İstihsalinin Tanzimi hak
kındaki kamın tasarısına dair (1/222)

565

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Türkiye - İsveç ödeme Anlaşma
sına ek olarak imzalanan Protokol ve ek
lerinin onanması hakkındaki kanun tasarı
sına dair (1/257)
450,529
2. ~ Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme
Anlaşmalarının tekrar yürürlüğe girmeleri- ,
ne dair mektup teatisi suretiyle yapılan
Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun ta
v
sarısına dair (1/258)
'•
450,529
13. .„— Tütün istihsalinin tanzimi hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/222)
565
TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU
RAPORU
1. — Bilecik Milletvekilliğine seçilen
Yümnü Üresin'in seçim tutanağı hakkında
Yüksek Seçimi Kurulu Başkanlığı tezkere
sine dair (3/240)
•
55:56
ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU
1. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme.
Genel Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Me
murlarına ait 4454 sayılı Kanunun 51 nei
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki
kanun tasarısına dair (1/349)
500
GEÇİCİ KOMİSYON RAPORLARI
1. — İlk tahsil üzerine bir yıllık meyiekî
tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Memurin
Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişen

*7

Sayfa
64 ncü maddesi hükmüne göre kadrosuz
stajyer olarak istihdam edilip edilmiyeceği
hususunun yorumlanması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/195) '
1258,355
2. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun
geçici ikinci maddesinin (B) fıkrasındaki
«veya fiyatları fahiş görülenler» ibaresinin
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi
hakkında (3/67)
'
360,399
1. — Tütün Ekicileri, Ortaklıkları ve
Birlikleri hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/234)
254,259 380,307:325
KARMA KOMİSYON BAPORLABI
[Anayasa - Adalet]
1. — Ankara Milletvekili Dağıstan Binerbay'm milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/296)
258,350
2. — Ankara Milletvekili Mümtaz Faik
Fenik'in milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlık
tezkeresine dair (3/297)
259,350
3. — İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'ın milletvekilliği dokunumazlığmın
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezkeSAYIN

Sayfa
resine dair (3/288)
259,350
4. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahid
Yalçm'ın milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlık
tezkeresine dair (3/256)
398,438447
ö. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in, milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resine dair (3/289)
285,381
6. — Samsun Milletvekili İsmail Işm'm, ' milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması haklandaki Başbakanlık tezkeresi
ne dair (3/290)
285,381
7. — Samsun Mületvekili Muhittin özkefeli'nin milletvekilliği dolamulmazlıgımn
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/298)
285,381:382
1. — Kare Milletvekili Hüseyin Cahit
Yalçın'm, milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resine dair (3/281)
\
39
2. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti ve Mardin Milletvekili Aziz Uras'm milletvekilliği dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezkere
sine dair (3/225)
39 £5

M Î L L E T V E K Î L L E R Î Y L E ÎLGÎLÎ ÎŞLER

İzinler
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi (3/299)
107
2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi (3/302)
223
Milletvekilliği dokunulmazlıkları
1. — Ankara Milletvekili Dağıstan Binerbay'm milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/296)
37,258,350
2. — Ankara Milletvekili Mümtaz Faik
Fenik 'in milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/297)
37,259,350
3. — İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'm
milletvekilliği
dokunulmazlığı
(3/288)
259,350
4. — Kars Milletvekili Hüs'eyin Cahit
Yalçm'ın milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/256)
398,438:447

»SİSİ i

5. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit
Yalçm'ın milletvekilliği dokunulmazlığı
(3/281)
39
6. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in, milletvekilliği
dokunulmazlığı
(3/289)
285,381
7. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti ve Mardin Milletvekili Aziz Uras'- '
m
milletvekilliği
dokunulmazlıkları
(3/225)
39:55
8. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdokunulmazlığı
,dağ'ıri milletvekilliği
(3/310)
500
9.— Samsun Milletvekili İsmail ism
in milletvekilliği dokunulmazlığı! (3/290) B85,
381
10. — Samsun Milletvekili Muhittin
özkefeli'nin milletvekilliği dokunulmaz
lığı (3/298)
37,285,381:382

Sayfa
İl.' '-—• Zonguldak Milletvekili Hüseyin
Balık 'm milletvekilliği
dokunulmazlığı
(3/311) '
.:.•::••.
500

Sayfa
Doğrul'un ölümü (3/306)500 ^01
2. — Konya Milletvekili Ziya Barlas'm
ölümü (3/305)
360

ödenekler
1 — Bu toplantı yılı içinde iki
fazla izin alan lİakkâri Milletvekili
Seven'in ödeneği (3/300)
'2. T— Bu. toplantı, yılı. içinde iki
fazla izin alan Tokaid . Milletvekili
Çubuk'un ödeneği (3/301);

Seçim tutanağı
1. — Bilecik Milletvekilliğine seçilen
Yümnü Üresin'in seçim tutanağı (2/240) 55:56

1. — Konya

Ölenler
Milletvekili

Ömer

aydan
, ,
Selim
107:108
aydan
Feyzi
V
108

Seçim
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San'dığı Kanununun 64 ve 69 ncu maddelerinin
yorumlanması hakkında Başbakanlık tezke
resinin görüşülmesi için geçici bir komis
yon kurulması (3/308)

Rıza

466

SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR
Başbakanlıktan;,
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve Dev
let Demiryollarından malulen emekliye
sevkedilen İbrahim Balımtaş'm maaşının
verilmemesi sebebine, tahsil çağma gelen
çocuklarının • yatılı mekteplere kayıtları
nın ve kendisine de Haydarpaşa Garında
yardımcı bir iş verilmesinin mümküri olup
olmadığına dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/635)
437,563
2. — Kars Milletvekili! Sırrı Atalay'm,
Demokrat Parti toplantısına katılan Eskir
şehir Valisi Arif Özgen hakkındaki Baş
bakanlıktan; sözlü sorusu (6/648) ; ;• - • ' . • ; , • 5 4 3
3. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar'
tal'm arazisi dağlık, sarp ve verimsin
olan Malatya'nın Pütürge, Akçadağ/Arap
kir, Hekimhan ve Darende ilçeleri halle hin geçim şartlarını düzeltmek ve yaşayıp
seviyelerini yükseltmek hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan sosorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakam Muh
lis Ete'nin sözlü cevabı (6/631)
359,467:470
Adalet Bakanlığından
1 . — Tokad Milletvekili Zihni BetiPin, Yargıtayda- teşkili kararlaştırılani iki, ;
hukuk dairesinin kurulmasının bugüne ka
dar gecikmesi sebebinin açıklanmasına

'VE

CEVAPLAR

dair Adalet
(6/639>

Baikanlığmdan sözlü

s'orusu
.'; .499

1. — Hatay Milletvekili Cavit Yurtman'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi .'•
Başkanı Refik Koraltan'ın Samandağı îllesindeki beyanatına dair sorusuna Ada
let Bakanı Rülmeddin Nasuhioğlu'nun
sözlü ovaob] (6/538)
8:10
2. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm, Adapazarı Askerî Bakım Fabri
kasının, \ tevsii maksadiyle 1950 yılında
kamulaştırılmasına teşebbüs edilen muh
telif eşhasa ait araziye takdir edilen kıy
met arasındaki farka, bu husustaki dâva
safahatına ve hakem kurulunun ücretleri^
ne ve çalışmalarına dair sorusuna Adalet
Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü
cevabı (6/556)
14:15
3. —- Yozgad Milletvekili Faik Erbaş 'ııi, YözgadİL Cura Salih'in mirası hakkın
daki sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin
Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/547) v 10:14
Bayındırlık Bakanlığından
1. •:— Balıkesir Milletvekili Ali Fahri
îşerpnin, Gönen'in Tozakçı ve Manyas'ın
Kayaca köylerini tehdit altında bulundu
ran Gönen Çayı ile Kocadere'nin mecrala
rının değiştirilmesi ve Manyas Gölü'nün.
'Karadere'ye boşaldığı yerde betondan ya-

11 —
il
pılmış olan set dolayısiyle zarar gören
araziyi su baskınından kurtarmak üzere
gölün eskisi gibi akıtılması hususlarında
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun söz
lü cevaobı .(6/629)
'
359,559:561
2. — Erzurum. Milletvekili Emrullah
'Nutku'hım, İstanbul Salıp azanında li
man tesisinin, düşünülüp düşünülmediği
ne ve Küçükçekmece'de yük limanı ipşasmm e'tüd edilip edilmediğine dair Bayın-"
•dirlik Bakanlığından sözlü sorusu (6/626)
359,
466,475,549:555
3. —• Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat'ın, Maraş İlindeki Mizmili bataklığı
nın kurutulması için şimdiye kadar bir
teşebbüs ve talep olup olmadığına, ihtiyar
olunacak masrafla elde edilecek arazi mik
tar ve değerinin ne kadar tahmin olun
duğuna ve bu işin Hükümetçe yapılma
sının düşünülüp v düşünülmediğine dair
Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu
(6/644) '
.
499
4. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'mın, Doğu yolları 10 ncu Bölge Mü
dürlüğünün'Erzurum'a kaldırılması hak
kındaki teşebbüslerin doğru olup olmadı
ğına, doğru ise teşkilâtın hangi kısım
larının -kaldırılarak- Trabzon'da hangi
kısımlarının bırakılacağına dair- sorusu
na Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'
nun sözlü cevabı (6/633)
437,561:562
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından
1. — Trabzon Milletvekili Gah i d Za- ,
. mangil'in, K/854 sayılı karar gereğince
mubayaa, olunan iç fındıkların
deblokaj
listesine alınması suretiyle .Devletle Hıra-.
e atçı arasında tefrik yapılmasının eşiti ik
esası ile nasıl telif olunduğuna dair soru
suna Ekonomi ve ; .Ticaret Bakanı Muhlis
Ete'nin/sözlü cevabı (6/625),,' ; . , 284,361:365
. 1 . ' — Erzurum Milletvekili Şabri Erduman'm, bâzı illerde kurulması plânlaştınlan et kombinalarına- ve bu mevanda
birçok para sarfiyle malzemesi kısmen' te- .'
min edilmiş olaıl Erzurum',Et Kombinası
nın. ne zaman faaliyete geçeceğine, yurdun
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muhtelif köşelerinden ^İstanbul'a gönderi
len hayvanların alım, satım ve kesim işle
rine dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/591)
15,
• , ' •
38:39,285:288
Gümrük ve Tekel Bakanlığından
1. — Kütahya Milletvekili Mecdet At
kın'in, Gümrük Tarifesinde yapılması dü- -..'
şünülen değişiklikler hakkındaki çalışma
ların ne safhada olduğuna ve ne gibi tek
nik esaslara dayandığının açıklanmasına
dair sorusuna Gümrük ve Tekel, Bakanı
Sıtkı Yırealı'nin sözlü cevabı (6/594)
15,39,
-288:292
İçişleri Bakanlığından
1. — Burdur Milletvekili Fethi Ç-elikbaş'ııl, G. H. P. Genel Sekreterinin konuş
ması için Burdur'da yapılmak istenen açık
hava; toplantısına izin verilmediği hakkın
daki haberin doğru olup olmadığına dair
İçişleri Bakanlığından olan sorusuna İçiş
leri Bakan Vekili ve M'aliye Bakanı Hasan
Polatkân'ın sözlü cevabı (6/634)
437,562:563
2. — Çanakkale Milletvekili Sürayya. .
Endik'in, Biga'da kendisini karşılıyanlar
arasına katılmak istiyen Gençlik Kulübü
azasının menedilmesi sebebine dair soru
suna İçişleri Bakan Vekili Başbakan Ad
nan Menderes yeriiıe D e v l e t B a k a n ı ve
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nüh sözlü cevabı (6/611)'
'
' • ' 62,298:301.
1. —'Malatya Milletvekili .Mehmet
Kartal'ın,, arazisi kaymakta bulunan Pü
türge İlcesine bağlı Şimil Köyünün mâruz
bulunduğu tehlikeye karşı ne gibi. tedbir
ler alındığına dair İçişleri Bakanlığından.
sözlü sorusu (6/630)
.';;',
.359,467

Maliye Bakanlığından
1 . — A f y o n Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve . '
Devlet Demiryollarından malulen emekli*' "
ye scvkedilen İbrahim Balımtaş'ın mııaj şınin verilmemesi sebebine, tahsil çağma
gelen çocuklarının yatılı mekteplere kaj yıtİarmın ve kendisine de Haydarpaşa Ga-
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rında yardımcı bir i§ verilmesinin müm
kün olup olmadığına dair Maliye Bakan
lığından sözlü sorusu (6/635)
437,563
2. — Balıkesir Milletvekili' Ali Fahri
İşeri'nin, Gelir Vergisi tahsilatının mikta
rına, Kazanç ve Gelir vergilerinden elde
edilen tahsilat farkına ve' Esnaf, Muamele
ve Gelir vergileri kanunlarının tadil ve
ıslahı için ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm söz
lü cevabı (6/623)
258,330:331,466,644:549
3. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Gelir Vergisine tâbi tutulan aprtman kapıcıları hakkındaki sorusuna Maliye
Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü cevabı
(6/624)
258,331:332
4. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, yabancı şirketlerin alabilecek
leri kredi miktarını tahdit eden Bakanlar
Kurulu kararı hakkındaki sorusuna Maliye
Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü cevabı
(6/632)
359,470:475
I.-—Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nlın, kristal veya toz şekerden kes
me veya küb şeker imali ile alım ve satımı
nın men'i hakkındaki karar dolayısiyle sa-'
tısı mümkün olmıyan ve fakat ellerinde
bu nevî şekerlerden kalmış olan esnafın
zarardan vikayesi için bir tedbir alınıp
alınmadığına dair sorusuna Maliye Bakanı
Hasan Polatkan'm sözlü cevabı (6/558) 15,38
Millî Eğitim Bakanlığından
1. — afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve \
Devlet Demiryollarından malulen emekliye
sevkedilen İbrahim Balımtaş 'm maaşının
verilmemesi sebebine, tahsil çağma gelen
çocuklarının yatılı mekteplere kayıtlarının
ve kendisine de Haydarpaşa Garında yar r
dımcı bir iş verilmesinin mümkün olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanlığından
sözlü sorusu
(6/635)
'437,563
',İ. — İzmir Milletvekili Muhiddin Erener'in, Galatasaray Lisesi eski Müdürü Beh
çet Güçer'in cenaze merasimi sırasında mek
tebin önünde yukuagelen müessif hâdise-

'•..'•
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nin mahiyetine dair Millî Eğitim Bakan
lığından sözlü sorusu (6/596)
15:39,294,330
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
1. — Balıkesir Milletvekili1 Ali Fahri
İşeri'nin, Gönen'in Tozakçı Köyünde sal
gın halini alan verem hastalığının. müm-;
kün olduğu kadar sirayetini önlemek için
alınması gereken tedbirler hakkında ne
düşünüldüğüne dair sorusuna Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ 'm sözlü cevabı (6/628)
359,557:558
2.'.'— Van Milletvekili Ferid Melen 'in,
Van'ın Başkale İlçesinde son iki ay içinde
zuhur eden sâri hastalığın mahiyetine, si
rayetini önlemek için alman tedbirlere ve
bu ilçede Hükümet tabibi ve sağlık memuru
olup olmadığına dair sorusuna Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'm sözlü cevabı (6/616)
106,301:307
Tarım Bakanlığından
1. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat'ın, Maraş İlindeki Mizmili bataklığı-'
nin kurutulması için şimdiye kadar bir
teşebbüs ve talep olup olmadığına, ihtiyar
olunacak masrafla elde, edilecek arazi
miktar ve değerinin ne kadar tahmin olun
duğuna ve bu işin Hükümetçe yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Ta
rım Bakanlığından sözlü sorusu (6/644)
499
.•'.'"

Ulaştırma Bakanlığından

1, — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
İhsan Sâbis 'in, 19 çocuk babası olan ve Dev
let Demiryollarından malulen emekliye
sevkedilen İbrahim Balımtaş'in .maaşının
j verilmemesi sebebine, tahsil çağına gelen
çocuklarının yatılı mekteplere kayıtlarının
ve kendisine de .Haydarpaşa Garında yar
dımcı bir iş verilmesinin mümkün olup ol
madığına dair Ulaştırma Bakanlığından
sözlü sorusu ( 6 / 635)
437,563
• 2. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri
İşeri'nin, Sirkeci - I^üçükçekmece - Soğuk
su, Haydarpaşa - Pendik arası banliyö tren
lerinin bugünkü şartlar altında idareye
temin ettiği kâr miktarına ve zarar ediyor
j sa sebeplerine dair sorusuna Ulaştırma Ba-
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kanı Seyfi 'Kuııtbek'in sözlü cevabı (6/627) 359,
verişli olduğuna dair kimler tarafından ra
467,555:557
por verildiğine ve bu gibi deniz kazalarının
3 . ' — Erzurum Milletvekili Emrullah
önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldü
Nutku'nün, istanbul Salıpazarı'nda liman
ğüne dair borusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi
tesisinin düşünülüp düşünülmediğine ve
Kurtbek'in sözlü cevabı (6/610)
62,294:2,98
Küçükçekmece'de yük limanı inhasının etüd
edilip edilmediğine dair sorusuna Ulaştır- v
ma Bakam Seyfi Kurtbek 'in sözlü cevabı
1. — Kütahya Milletvekili Mecdet Al(6/626)
,
359,466,475,549655 'kin'in, hususi şahıslar tarafından şehir Ve
kasabalar arasında ' işletilen kamyon ve
4. — Erzurum Milletvekili Emrullah
otobüslerin
sebebiyet verdikleri kazaların.
Nutku'mm, on altı kişilik mürettebat ve
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına
hamulesi ile batan Galatasaray Vapurunun
. dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi
selâmetle seyrini temin edecek aiâıt ve vesa
Kurtbek'in sözlü cevabı (6/595)
15,39,292:294
iti olmadığı halde bu mevsimde sefere elB ~~ YAZILI

SORUL İR VE

CEVAPLAR

ve topraksız vatandaşlara verilmiş olan
Başbakanlıktan
toprakların aile başına isabet eden dekar
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi
miktarına dair Başbakanlıktan yazılı soru
Yiğitbaşı'nm, Afyon Karahisar'la diğer 14
ildeki camilerin tamiri için 1951 yılında
su (6/609) *
63
verilmiş olan para miktarına ve tamire
muhtaç daha kaç. cami bulunduğuna dair
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın,
sorusuna Başbakan Adnan Menderes'in ya
İstanbul'da intişar eden Haftalık «Siya
zılı cevabı (6/599)
'
<
3:4,535:536
set» adlı mecmuanın reklâm sütununa Pet
2. — Amasya Milletvekili Hâmit Korol Ofis tarafından verilen ilânların sebep
ray'm, 1949 yılında Amasya'da Hükümet
ve mahiyeti ile bunun için ne miktar para
tarafından Yüzevler .namiyle tesis olu
verilmekte olduğuna ve Petrol' Ofisin elin
nan mahalledeki evlerin felâketzedelere
de ithal ve tevzi ettiği mallardan satılmıtevziindeki yol.suzluk hakkında yapılan
yan ve reklama muhtaç ne cins ve miktar
tahkikat neticesine ve bu evlerin bedelI mal bulunduğuna dair Başbakanlıktan olan "
siz olarak verilmesi mümkün olmadığı takj sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
dirde taksit müddetinin 40 seneye çıkaI lis Ete ve Başbakan Adnan Menderes'in
rılması hususunda ne düşünüldüğüne da
yazılı cevapları (6/514)
,
17:18
ir Başbakanlıktan yazılı sorusu (6/597)
3
2. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai ,
3. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-Erkut'un, köyler ve köylüler arasında ar- , '
bey'in, İstanbul'un fethinin 500 ncü yıl
tan mera, arazi ve sınır ihtilâfları hakkında
dönümü dolayısiyle Taksim'de Fâtih Sul
Hükümetçe idari ye kanuni ne gibi tedbirtan Mehmed'in heykelinin dikilmesi husu
düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
sorusuna Devlet Bakanı Vekili Fevzi Lûtlıktan yazılı sorusu (6/641)
465
fi
Karaosmanoğlu'nun
yazılı
cevabı
4. — Sinob Milletvekili Muhit Tümer(6/453)
16:17
kan'm, Çiftçiyi Topraklandırma hakkında
Adalet Bakanlığından
ki Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
bugüne,kadar kurulan komisyonların ku1. — Konya Milletvekili Abdürrahman
; ruldukları yıllar itibariyle sayısına, bu
Fahri Ağaoğlu'nun, vazifeleri daimî olan
komisyonlarca teşbit edilen arazinin yüz
gardiyanlarla
hastabakıcıların
maaşlı
ölçümleri ile nerelerde ve hangi yıllarda
kadroya alınmaları hususunda ne düşü
dekar hesabiyle
tapusunun verildiğine
nüldüğüne ve bunların bütçeye tahmil ede-
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lama işleri için 1952 yılında kaç lira ayrıl
ceği masraf miktarına dair, Adalet Bakan
dığına ve aynı maksatları sağlamak için is
lığından yazılı sorusu (6/636)
437
men Jfıer vilâyete ne miktar tahsisat ayrıl
2. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar
dığına dair sorusuna Baymdıvlık Bakanı
tal'ın, halen Dicle Ceza evinde m'âvkuf
Kemal
Zeytinoğlu'nun
yazılı
cevabı
bulunan ömeroğlu Sait Akçay'm, tevkifi
(6/618)
106,325:326
sebebine ve bu hususta' cereyan eden mu
4. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Aliamele neticesinin açıklanmasına dair Ada
can'm, köy su işlriyle il ve köy yollarına
let Bakanlığından yazılı sorusu (6/647)
499
i yardım için 1951 - 1952 yılları bütçelerine
3. :— Malatya Milletvekili
Mehmet
konulan tahsisatın hangi esaslara göre tak- ;
Kartal'ın, halen kaç bucakta sulh mahke
sim edildiğine, yapılan yardımlarla nere
mesi kurulduğuna ve bu bucaklarla bağlı
lere su getirildiğine, Adapazarı ile Karasu
bulundukları ilçelerin isimlerine dair so
arasında Sakarya Nehri üzerinde inşa edi
rusuna, Adalet Bakanı Rükneddin Nasulecek köprü inşaatına, Mudurnu Çayı ve
hioğlu'nun yazılı cevabı (6/620)
258,395:396
Dinsiz Suyu mecralarının ıslahı için ine
4. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar
gibi tedbirler alındığına dair Bayındırlık
tal'ın, Malatya'nın Gözene köyünde jan
Bakanlığından yazılı sorusu (6/646)
499
darma ile köylü arasında vukuagelen hâ
5.
—
Malatya
Milletvekili
Nuri
Ocakçı-„
disenin mahiyetine dair sorusuna Adalet
oğlu'nun, Malatya'dan geçecek olan yolun
Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı
Akçadağ'ın içerisinden geçirilmesine, Kış
cevabı (6/622)
'
258,356
ve yağmur dolayısiyle kapalı ve çamurlu
5. — Rize Milletvekili İzzet Âkçal'm,
bulunan
bu ile bağlı ilçeler yolları' için ace
adam öldürme suçları faillerinin ceza müd
le
tedbir
alınmasına, Yazıhan Ovası ile Da
detlerinin azaltılmasını teminen iş esası
rende
Mezgidin
Köyü arasındaki ovanın
üzerine kurulan ceza evlerine sevkedilmesulama işlerine ve Tohma Irmağı önüne bir
mel'erinin düşünülüp düşünülmediğine ve
set yapılması için mahallinde incelemeler
kan gütme suretiyle vukua gelen adam
yapılmasına
dair sorusuna Bayındırlık
öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçları ile
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun, yazılı cevabı
^ kanunda tasrih olunan yakınları hakkında
(6/607)
•
62:63,281:282
tedbir almak için bir çalışma mevcut olup
6. — Mardin Milletvekili Cevdet Özolmadığına dair Adalet Bakanlığından ya
türk'ün,
Mardin - Cizre yolunun hangi ta
zılı sorusu (6/638)
437
rihte Devlet yolları arasına alındığına ve
Bayındırlık Bakanlığından
ne zaman bitirileceğine, Mardin -r Savur ,
:..-.-••!.'—Afyon Karahisar Milletvekili Ga
Midyat yolu için bugüne kadar ayrılmış olan
zi Yiğitbaşi'nın Atatürk Anıt - Kabri et
ödeneklere ve sarf edilen para ile kaç kilo
rafında süs için yapılacak insan, arslan ve
metrelik yol yapıldığına ve bu yol üzerin
sair heykellerin adedlerine ve bunlara sarde suiistimalleri görülen memurlar hakkın
fedilecek para miktarına dair olan yazılı
da bir ihbar vâki olup olmadığına dair ya
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeyi zılı sorusu (6/640)
499
tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/601)
4,137:138
7. — Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın,
1950 ve 1951'yılları Bayındırlık Bakanlığı .
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ga
bütçeelrine,
konulmuş olan (köylerde halkın
zi Yiğitbaşi'nın, 1951 yılında köy yollariyyapacağı su işlerine yardım) ödeneklerinin
le köy içme suları için vilâyetlere verilen
miktarları ile bu ödeneklerin kullanılış şek
para miktarına dair sorusuna Bayındırlık
line dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı ceva
mal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/605)
4,
bı (6/602)
4,28:30
\
. 97:98
3 ^ — K a r s Milletvekili Fevzi Aktasın,
8. —-Ordu .Milletvekili 'Naşit Fırat'
Kars îline bağlı köylerin içme , suyu ye - ;
köy yollariyle ilce merkezlerinin küçük suI ın, 1950 ve 1951 yılları Bayındırlık Bakan-
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lığı bütçelerine konulmuş olan (köy yol
ları için özel idarelere yardım) ödenekleri
nin miktarları ile bu ödeneklerin kullanı
lış şekline dair sorusuna Bayındırlık Baka
nı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı
(6/606)
4,30:33
;

Çalışma Bakanlığından
1. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp
çak'ın, Zonguldak'ta dere yataklarında bi
riken ve seller geldikçe denize sürüklenen
kömür tozlarının amele menafime tahsisini
âmir bulunan kanun hükmünün yerine ge
tirilmesi için ne düşünüldüğüne ve alman
tedbirlerin açıklanmasına dair Çalışma
Bakanlığından yazılı sorusu (6/612)

63

Devlet Bakanlığından
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm,
Posof'ta meyvacılığm ıslah ve inkişafını
temin için fennî şekilde istihsal ve ihracın
sağlanmasına, hayvancılığın ıslahı ile uzun
vadeli böl kredi (teminine ve mevcut imkân
lardan rasyonel şekilde köylünün faydalan
ması için tedbirler alınmasına dair Devlet
Bakanlığından yazılı sorusu (6/617)
106
2. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'nun, Malatya'nın Akçadağ İlcesine
bağlı köyler halkına Sultansuyu Harasın
dan borçlanma suretiyle 1035 senesinde da
ğıtılan araziden bir kısmının fazla verildiği
iddiasiyle geri alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine, bu il ile ilçelerinde top
rak dağıtımına ve iskân işlerinin ne merkez
de olduğuna dair Devlet Bakanlığından
yazılı sorusu (6/619)
222
1. '—- Giresun Milletvekili Doğan Köymen 'in, Alucra İlcesine bağlı Anastos, Alı
şız ve'Yeniköy (Çakrak) adiyle mâruf "Kum
köylerinin kimlere intikâl ettiğine, bu köy
lerde Hazineye ait toprak varsa senelik
. icar bedelleri ile kimler tarafından ekildiği
ne ve Hazine yerlerinin (topraksız köylüye
dağıtılmasına teşebbüs edilip edilmediğine
dair sorusuna Devlet Bakanı Vekili F. Lût- v\
fi Karaosmanoğlu'nun yazılı cevabı (6/592) 493:
495
2 . . " ~ Kars Mileltvekili Sırrı Atalay'ın, halen Türkiye'de faaliyette bulunan

Sayfa
kaç arazi tevzi ve tapulama komisyonu ol
duğuna, her ilde kaç komisyon bulundu
ğuna, bu komisyonların il ve ilçelere taksi
minde hangi kıstasların kullanıldığına ve
bu arada Kars İlinin hususiyetinin dikkate
alınıp alı hmryacağına dair sorusuna Dev-'
let Bakanı Vekili Fevzi Lûtfi Karaösman
oğlu'nun yazıL cevabı (6/568)
. 20:23
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından
1. — Malatya, Milletvekili Mehmet
Kartal'ın, seçimleri feshedilmiş bulunan
Malatya Ticaret Odasının mütaakıp seçim
lerinin bugüne kadar geciktirilmesi sebe
bine dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret
Bakanı
Muhlis . Ete.'ıün yazılı cevabı
'(6/621)
258,460:461
2. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in Ege ve Çukurova Pamuk Tarım
Satış Kooperatifleri Birlikleri tarafından
kendi hesaplarına ortaklardan , ve ortak
dışı mubayaa edilen pamuklarla Hükümet
hesabına mubayaa edilen pamukların ne
vileri itibariyle ortalama mubayaa fiyat
larına, bunlardan satılan veya ihraç edilen
pamukların nevileri itibariyle miktar ve
ortalama satış fiyatlarına ve elde bulunan
istoklara dair sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı
(6/613)
63,302:393
3. — Trabzon Milletvekili. Cahid Zamangil'in, Fisko Birlik tarafından Hükü
met hesabına müstansıl ve tüccardan mu
bayaa edilmiş olan fındıkların miktar ve
ortalama mubayaa fiyatlariyle bu fındık
lardan yapılmış olan iç satış veya .ihraca
tın miktar ve ortalama satış fiyatlarına
ve birliğin kendi hesabına yaptığı muba
yaaya dair sorusuna, Ekonomi ve Ticaret
Bakanı Muhlis Ete'nin
yazılı cevabı
(6/614); '•"•:/
63,394:395 •
•••• 4. — Kars Milletvekili! Fevzi Aktaş'ın,
1951 yılı içinde Ziraat Bankasınca her ile
yapılan kredi yardımının 1950 yılma na
zaran ne miktardan ibaret olduğuna, .Do
ğu - Anadolu'da ve bilhassa Kars 'ta hay
vancılık ve hayvan ürünlerinin" inkişaf ve
ıslahını sağlamak üzere inek başına veril
mekte oları on liranın ' elli liraya çıkarıl-

—m —

Sayfa

gaç'm, İsparta eski Bıelediye Başkanı Tevfik Kınık'm, çiftliğindeki suyun bir kısmı
nın istimlâk suretiyle Senirce Köyüne ve
rilmesi hakkında Vilâyet İdare Kurulunca
ittihaz olunan menafii umumiye kararma
itirazen, açılan dâva üzerine. verilen tehiri
icra kararının yerine getirilmesi sebebine
dair İçişleri Bakanlığından yazılı sorusu
(6/650)
543

masına, koşum ve çift hayvanlarına da
aynı miktar yardımda bulunulması' husu
sunda ne düşünüldüğüne ve Kars İline '
Ziraat Bankasınca yapılan kredi yardımı
nın artırılmasına dair sorusuna Ekonomi
ve Ticaret Bakam Muhlis Ete'nin yazılı
cevabı (6/590.)
84:86
5. — Kars Milletvekili Sırrı Ataİay'm, İstanbul'da intişar eden haftalık «Si
yaset» adlı mecmuanın reklâm sütununa
Petrol Ofis tarafından verilen ilânların
sebep ve mahiyeti ile bunun için ne mik
tar para verilmekte olduğuna ve Petrol
Ofisin elinde ithal ve tevzi ettiği mallar
dan satılmıyan ve reklâma muhtaç ne
cins ve miktar mal bulunduğuna dair,
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete ve Başbakan Adnan Menderes'in
yazılı cevapları (6/514)
17 :18
6. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, Konya'nın Karapınar
İlcesine, bağlı Emirgazi ve Işıklar köyle
rine Ziraat Bankasınca yapılan yardım
miktarına ve bu iki köyün nüfuslarîyle
koyun sayılarına dair sorusuna Ekonomi
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı
cevabı (6/587)
25:27
7. — Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu'nun, Maraş Ticaret ve Sanayi Oda
sı seçimlerinin hangi «sebebe dayanılarak
iptal edildiğine ve Odanın lağvı sebebine
dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (6/574) 459:
460
• İçişleri Bakanlığından
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Bakanlıklarla Kızılay binası ara^
sındaki Emniyet Âbidesi havuzu ile oturu
lacak yerlerin temiz
bulundurulmasının
mümkün olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanlığından yazılı sorusu (6/642)
465
2. —Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, İmroz Adasının Tepe Köyünde
cereyan eden hâdise hakkında ne gibi ida
ri tedbirler alındığına dair sorusuna Baş
bakan ve İçişleri Bakanı Vekili Adnan Men
deres'in yazılı cevabı (6/615)
106,492:493
3. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-

4. — Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın,
belediyelerin harita, imar plânı, su, elek• trik, mezbaha ve kanalizasyon işlerinin te
mini için tesis edilmiş bulunan fondan 1 Ha
ziran 1950 tarihinden 29 Şubat 1952 tarihine
kadar hangi belediyelere hangi işler için
ne miktar tahsis yapıldığına ve bu fon dı
şında istikraz suretiyle para temin eden be
lediyeler bulunup bulunmadığına dair İç
işleri Bakanlığından yazılı sorusu (6/604)
4
5. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon 'un, Buldan İlçesinin Baharlar Köyün
den imeceye çağrılan yirmi beş vatandaş
tan on üçünün ihtiyar heyetince para ceza- '
sına çarptırılmasının sebep ve mahiyetine
dair İçişleri Bakanlığından yazılı sorusu
(6/649)
'
543

e

1. — Seyhan Milletvekili Arif Nihat
Asya'nın, Edirne İli Özel İdaresinin tek
öğretmenli
köy okullarında çalışmış öğ
retmenlere ne kadar borcu olduğuna ve
bu borcu karşılamak üzere özel idare büt
çesine ne kadar para konulduğuna dair so
rusuna İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun yazılı cevabı (6/551)
18:19
İşletmeler Bakanlığından
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacığiller'in, Karabük Demir Çelik fabrikaları müessesesi hastanesine
doğum - kadın mütehassısı tâyininin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna İş
letmeler Bakanvekili Nuri özsan'm yazılı
cevabı (6/5J88)
*
2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacığiller'in, Karabük mamulleri
nin istihsal miktarı ile deniz, kâra ve de
miryollarından yapîılan nakliye maliyeti
nin neden ibaret olduğuna, bu mamulle
rin daha düşük bir maliyetle nakli için
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yen kursuna giren teknisyenlerin imtihan
da gösterdikleri başarısızlıklarla 'anormal
bir seyir takip eden bu neticenin önlenme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî
Eğitim Bakanlığından yazılı soruşu (6/643) 465
2. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, Konya'da ilkokul öğ
retmenliğinden emekli Ali Haydar Var
lık'm 1947 - 1950 yıllarına ait çocuk zam
mından alacağı olan paranın Ödenmemesi
sebebine dair Millî Eğitim Bakanlığından
yazılı sorusu (6/637)
437

Kokâksu - Bartın - Amasra iltisak demir
yolunun inşası' üzerinde durulup durulmadığma dair sorusuna İşletmeler Bakanvekili Nuri Özsan'ın yazılı cevabı (6/571). 23:27
Maliye Bakanlığından
1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş 'm, sermayeleri 300 - 1 000 lira arasında bu
lunan semerci; keçeci ve benzeri esnafın
Gelir Vergisi hakkındaki şikâyetlerini ön
leyici tedbirlerin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna Maliye Bakanı Haşan
•Polatkan'ın yazılı cevabı (6/598)
3,254:256
2. — Konya Milletvekili Abdürrahman
1. — Konya Milletvekili
Abdürrah
Fahri Ağaoğlu'nun, Konya'da ilkokul öğ
man
Fahri
Ağaoğlu'nun,
ilkokul
öğretmen
retmenliğinden emekli Ali Haydar Var
liğinden gelmiş olan ortaokul öğretmenleri
lık 'in 1947 - 1950 yıllarına ait çocuk zam
nin 5242 sayılı Kanundan istifadelerinin
mından alacağı olan.paranın ödenmemesi
sağlanmasına, bu gibi ortaokul öğretmen
sebebine dair Maliye Bakanlığından yazılı
lerinin sayısına ve adı geçen kanunun ken
sorusu (6/637)
437
dilerine
teşmilinde yıllık masrafın kaç lira
3. —- Konya Millet-vekili Abdürrahman
ya baliğ olacağına dair sorusuna Millî .EğiFahri Ağaoğlu'nun, vazifeleri daimî olan
I tim Bakanı Tevfik İleri'nin yazılı cevabı
gardiyanlarla hastabakıcıların maaşlı kad
(6/579)
25
roya alınmaları hususunda ne düşünüldü
'
2.
—
Seyhan
Milletvekili
Arif
Nihat
ğüne ve' bunların bütçeye tahmil edeceği
Asya'nın, Edirne İli özel İdaresinin tek
masraf miktarına dair Maliye Bakanlığın
öğretmenli köy okullarında çalışmış öğret
dan yazılı sorusu (6/636)
437
menlere ne kadar borcu olduğuna ve bu
borcu karşılamak üzere özel idare bütçe
1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'sine ne kadar para konulduğuna dair so
m, İzmir'de Keten Çarşısında 35/37 numa
rusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri'-.
ralı gayrimenkulun mütefevvizi Mustafa
nin yazılı cevabı (6/551)
18:19
Burhancttin Barutçuoğlu'nun noter muka
. 3 . — Zonguldak Milletvekili Abdür
velesiyle ve iki sene müddetle Muhittin
rahman Boyacığiller'in, memleket içi ve
Yalçın'a icara verdiği yapı için Hazînece
dışında kendi branşlarında eser veren, il
istenen icar bedeli hakkındaki sorusuna Ma
mî araştırmalarda bulunarak bunları ya- •
liye Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı cevabı
yınlıyan doçent, profesör ve ordinaryüs
(6/575)
.
390:392
profesörler olup olmadığına, bu araştır
2. — Giresun Milletvekili Doğan Köymaların halk tabakalarına aksettirilin esi
men'in, Alucra İlcesine bağlı Anastos, Alı
için yapılan çalışmalara, Türk âlimleri
şız ve Yeniköy (Çakrak) 'adiyle mâruf Rum
nin bilgilerini artırmak üzere Garp üni
köylerinin kimlere intikal ettiğine, bu köy
versite ve araştırma kurumlarına gönde
lerde Hazineye ait toprak varaa ı senelik
rilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine.
icar bedelleri ile kimler tarafından ekildi
eser vermiyen ve ilmi çalışmaya eheminiğine ve Hazine yerlerinin, topraksız köylüye
yet verm iyeni er hakkında ne düşünüldüğü
dağıtılmasına teşebbüs edilip edilmediğine
ne ve teknik üniversite ve fen. fakülte
dai'r sorusuna Maliye Bakanr Hasan Polat
lerinin araştırmalarından diğer okulların
kan'ın yazılı cevabı (6/592)
493:495
faydalandırılıp
faydalandırılın adıklarjna
Millî Eğitim Bakanlığından
dair sorusuna Millî Eğitim Bakam Tevfik
1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Zonguldak'ta açılan maden teknisI İleri'nin yazılı cevabı (6/426)
. ,181:189

Sayfa

Millî Öavımma Bakanlığından
1. r—. Afyon Karahisar Milletvekili Ga- ; ' "
•zi Yiğitbaşı'nm, alaylarda müftü ve ta
burlarda imam varsa kadrolariyle maaşla
rı miktarının neden ibaret olduğuna dair
sorusuna Millî Savunma Bakam Hulusi
Köymen'in yazılı cevabı (6/603)
4,99
2 . — Zonguldak Milletvekili Fehmi
Açıksöz'ün, Safranbolu'daki
kışlaların
verem hastanesi olarak kullanılması için
bir teşebbüse geçilip geçirmediğine dair
Millî Savunma Bakanlığından yazılı soru
su (6/645)
499
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, vazifeleri daimî olan
gardiyanlarla hastabakıcıların maaşlı kad
roya alınmaları hususunda ne düşünül
düğüne ve bunların bütçeye tahmil ede
ceği masraf miktarına dair, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından yazılı sorusu
(6/636)
437
2. — Zonguldak Milletvekili Fehmi
Açıksöz'ün, Safranbolu'daki kışlaların ve
rem hastanesi olarak kullanılması için
bir teşebbüse geçilip geçilmediğine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından •
yazılı sorusu (6/645)
.,499
1. — Seyhan Milletvekili Cezmi Tiirk'-

Sayfa
ün, vatandaşlar arasındaki yıllık sıhhi za
yiat hakkındaki sorusuna Sağlık ve Sosya7 Yardım Bakam Ekrem Hayri Üstün
dağ'm yazılı cevabı. (6/522)
86:97
2. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller'in, Safranbolu has- tanesinde açık bulunan operatörlüğe bu
güne kadar tâyin yapılmaması sebebine
dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'm yazılı
cevabı (6/589)
27:28
Tarım Bakanlığından
1. •— Malatya Milletvekili Nuri Oeakr
.cıoğlu'ııun, Malatya'nın Akçadağ İlcesi
ne bağlı köyler halkına Sultansuyu hara
sından borçlanma suretiyle 1935 senesinde
dağıtılan araziden bir kısmının fazla ve
rildiği iddiasiyle geri alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğine, bu il ile ilçelerin
de toprak dağıtımı ve iskân işlerinin ne
merkezde olduğuna dair Tarım Bakanlı
ğından yazılı sorusu (6/608)

63

1. — Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'm,
Kars îli ile ilce ve köylerinin kışlık mah
rukat ve kereste ihtiyaçları hakkında ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru
suna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in ya
zılı cevabı (6/567)
81:83

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
33,461,495

TASARILAR
TASAI
1. — Ankara'daki Kızılay Hastanesi
' nin satmalmması için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere geçilmesine dair (1/365) 359
2. 'T— Ankara Üniversitesi 1948 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/379)
499
, 3 . — Ankara Üniversitesi 1949 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/360)
37
4. -—• Basın Kanununa bir madde eklen
mesine dair (1/375)"
398
. 5. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1950 malî yılı Kesinhesap Kanunu ta-

sarısı, (1/368)
6. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri hakkında (1/366)
7. - ^ Garson ve benzeri işçilerin hizmet
karşılıkları hakkında (1/362).
8. —• Hemşirelik kanunu
tasarısı
(1/380)
9. — İlk ve orta tedrisat muallimleri
nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702
ve, 1880 sayılı kanunların tadiline dair
2517 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B

359
359
106
499

— 19 —
Sayfa
fıkrasının değiştirilmesi ve C fıkrasının yü
rürlükten kaldırılması hakkında (1/376)

398

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1948
yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/370)
359
11. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1949 yılı Kesinhesap
Kanunu
tasarısı
•(1/371)
..
" • 359
12.; — İstanbul Ünivesitesi 1948 yılı
Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/369)
359
1 3 ; — K a n Bankası ve Kan nakil mer
kezlerinin döner sermaye ile idaresine da
ir (1/372)
'
14. —• Kastamonu İline bağlı Kargı İl
çesinin Çorum İline bağlanması hakkında
(1/363)
15. — Merhum Mareşal Fevzi Çakmak 'm kız kardeşi Nebahat Çakmak'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması
hakkında (1/364)
16. — Milletlerarası Çalışma Bürosu
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında İstanbul'da Yakın ve Orta Doğu İş
Gücü faaliyet merkezi kurulması için Ce
nevre'de imzalanan Anlaşmanın onanma
sı hakkında (1/381)
/
••
17. — Rize İline tâbi Güneyce İlce
merkezinin nakledilmesi ve adının değiş
tirilmesi hakkında (lj/359)
18. ; — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek
kanun tasarısı (1/382)

360

106

284

499

4

499

19. — Su ortaklıkları kanunu tasarısı
(1/367)
359
20. — Tıp meslekleriyle yardımcı tıp
mesleklerinin icrasına dair (1/377)
398
21. T— Türk Ceza Kanununun 159 ncu
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/378) 398
22. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Tel
graf ve Telefon İşletmesi kuruluş kanu
nu tasarısı (1/383)
499
23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında münakit Muaddel Ekonomik İş
Birliği Anlaşmasının bâzı hükümlerini ta.
dil etmek üzere yapılan Anlaşmanın onan
ması hakkında (1/385)
543
.24. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret
ve Ödeme Anlaşmalarının uzatılması hak-

kında teati edilen mektupların onanmasına
dair (1/361)
.37
25. — Türkiye -, Çekoslovakya Tütün
Protokolünün yeniden yürürlüğe konul
ması için teati edilen mektupların onan
ması hakkında (1/373)
i^
360
-26.'— Türkiye ile İtalya'arasında 24
Ocak 1952 tarihinde imzalanan Ticaret
ve ödeme Anlagmalariyle eklerinin onan- *'
ması hakkında (1/374) '
360
27. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
156 neı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da (1/384)
'
499:500
28. — Yabancı memleketlerle geçici
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs
Vivendiler akdine ve bunların şümulüne
gireri maddelerin Gümrük resimlerinde
değişiklik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatma karşı
tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin
uzatılması hakkında (1/386)
543
1. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/287)
449,479:480
2. — 1945 yılı Kesinhesabı hakkında
(1/44)
4:5,109 :114,138,145 :146,158,173,192:195
3. — 1946 yılı Kesinhesabı hakkında
(1/45)
•5,146:147,158,173,190,196:199
4. — Bütçe gelir fazlalarından 1944 yılı
sonunda mevcut 144 440 000 liranın ola
ğanüstü ödenek karşılıklarından doğan
borçlarla mahsubuna dair (1/235)
500,563:
565,569,572,577,578:581
5. — Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı
Kanunla.değiştirilen 33 ncü ve 35 nci mad
delerinin tadiline ve muvakkat maddenin B
fıkrasının kaldırılmasına dair (1/231) 450.459,
481,501:518
6. —- Devlet Denizyolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe
yılı Kesinhesap kanunu tasalısı (1/126)' 63,150:
1I51,158,173)İ91,216:219
7. — Devlet Memurları; Aylıklarının
. Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet
Genel Müdürlüğü kısmında bâzı değişiklik
ler yapılmasına dair olan 5006 sayılı Kanu-
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na bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl- '
ması hakkında (1/236).
500,563 >
8. -—Emir ve seyis erleri hakkında ka
nun tasarısı (1/159)
' •,
222
9. — .Hayvanlar! Vergisi Kanununun
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
(1/297) •' .
-361
10: — Hayvan Sağlık
Memurlarına
Hayvan Yem Bedeli Verilmesi hakkındaki
4291 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair (1/171)
2*8,350:366
M, — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkında
(1/295)
5,147:148,158,173,190,200:203
12. ••— Isıtiklâi Harbi malûllerine verile
cek, para mükâfa!tı hakkında (1/345)
500
13. — Konya Ovası Sulama İdaresinin
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 3538 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/298)
,123
14. — Orman Genel Müdürlüğü 1346
yılı Kesinhesabı hakkında (1/100)
5,148,
1158,173,101,204:207
1 5 . — Posta, Telgraf' ve Telefon İşletme
Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı
hakkında (1/296)
5,149,158,173,191,208:211
. 16. —Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
Genel Müdürlüğü Teşkilât, A^azife ve Me
murlarına ait 4454 sayılı Kanunun 5.1 nci
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(1/349)
... '
500
17.-— Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
olan 4930 sayılı 'Kanuna ek kanun tasarısı
(1/256)
449:450,480:481
18. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer
Müttefik Devletler' ile Japonya arasında
San - Fransisko'da imzalanan Barış Andlaşması ile eki Protokolün ve iki beyanname
nin onanması hakkında (1/316)
465
19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik

J

;,;;»
Sayfa
Cumhuriyeti arasında imzalanan, Dostluk
Andlaşmasının onanması hakkında (1/356) 528:
529,531,5,35,537:540
20. — Türkiye ile Hindistan Dostluk
Andlaşmasının onanmasına dair (1/317)
450,
530
21. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Hindis- '
tan Cumhuriyeti arasında Kültürel müna
sebetlere mütaallik Anlaşmanın onanmasına
dair (1/245)
437
22. — Türkiye - İsveç ödeme Anlaşma
sına ek olarak imzalanan Protokol, ve ekle
rinin onanması hakkında (1/257)
450,529
23. —• Türkiye- İsveç Ticaret ve Öde
me Anlaşmalarının tekrar yürürlüğe gir
melerine dair mektup teatisi suretiyle
yapılan Anlaşmanın onanması hakkında
(.1/258) • .
!
450,529
24. — Türkiye, ile İtalya arasındaki
Kültür Anlaşmasının onanması hakkında
(1/238)
437
25. — Türkiye ile Pakistan arasında
Dostluk Andlaşmasının onanması hak
kında (1/259) ,
*
450,530
26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan KÜP
tür - Anlaşmasının onanması hakkında
(1/212) ,
• '
437
27. — Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve
Birlikleri hakkında (1/234)
254,259:280,
307:325
,28. — Tütün istihsalinin Tanzimi hak
kında (1/222)
565
29. — Uluborlu İlçesi merkezinin Se
nirkent Kasabasına ve Senirkent Bucağı . • ,
merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldı
rılmasına, ilce adının Senirkent, bucak
adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine
dair (1/229)
.
.329,448
30. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946
yılı Kesinhesabı hakkında (1/11)
5,149:150,
158,173,191,212:215

TEKI.ÎFLER
Ankara (Cevdet Soydan)\ ve Gazianteb
(Ali Ocak)
..
• 1. —: Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
hakkındaki 2739 -sayılı Kanunun 2 nci mud-

desinin D ve E fıkralarının değiştirilmesi .
hakkında *, (2/370)'. ;
/
398
Bilecik (Talât Oran.)
2. — Türkiye 'de mevcut bütün sağlık

21
1

Sayfa

'müesseselerinin tevhit edilerek Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından idare
edilmesi hakkında . (2/376)
500
Burdur (Mehmet Özbey)
3. —•• Belediye Gelirleri Kanununun (i
ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/379)
'
/
543
4. —''Veremle Mücadele Kanunu teklifi
(2/380) -:••••'
;
543
Çanakkale (Musret Kirişçioylu)
5 — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan , 3656' sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril. m esi ve bu kanuna bâzı maddeler, eklen*-'
m esi hakkındaki. 4598 say ıh Kanunun 5049
sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesi
nin IB bendinin değiştirilmesi hakkında
(2/371) ••••-,
. ..398
Diyarbakır (Kâmil,Tay şı) ve (Mustafa
Ekinci).
;'•.-.. ^
6. — Eskişehir'de sel baskınından zarar
görenler için yaptırılacak .meskenler hak
kındaki 5663 sayılı Kanunun Dicle Nehri
nin feyezanından zarar gören Bismil İ'lcesindeki vatandaşlara da . teşmili hakkında
(2/358). ' .' •
• ..'4
. Erzurum (Emmllah
Nutku)
7. •••--' Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti
Tcavüıi Sandığının ' tasfiyesi hakkında
(2/359)
,
4
(İdareci Üyeler Kurulu)
8. •— Büyük Millet Meclisi 1952 yılı
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın d i
(2/368)
'
284:285
9. — Büyük Millet Meclisi 1.952 yılı
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında
(2/377)
500
'Kars (Hüsamettin Tugaç)
10. — Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu
ve 11 nci maddelerinde değişiklik yapılma
9,V/>
sı hakkında (2/366)
Kars (Sırrı Atalay ve '4 arkadaşı)
11. — Demiryollar ve limanlar inşaatı
için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna bir
madde eklenmesi hakkında. (2/381)
; 543
Maraş (Abdullah
Aytemiz)
12..-— Millî Korunma Kanununun 30
ncü maddesinin kaldırılmasına ve bunun

1

Sayfa
yerine ikame edilecek hükümlere dair
(2/373)
•.
• Î 437
Niğde (Necip Bilge)
13. — Bakanlıkların kuruluşu ve ba
kanların görev ve sorumları hakkında
(2/360)
' • ' " • 4
Niğde (Necip Bilge) ve Erzurum (Mus
tafa Zeren) .
,
•
14. -— Askerî Memurlar hakkındaki
1455 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle
zeylinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki,
muvakkat, madde eklenmesine dair 3128
sayılı Kanuna geçici bir madde 'eklenmesi
hakkında (2/374) x
•.
437
Ordu (Feyzi Boztepe)
15. — Astsubaylar Kanununa ek kanun
teklifi (2/362)
.
144
1.6. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun Geciçi ,15 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında (2/363)
144:145
Rize (Ahmet Morgu)
17. — 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı
İptidaiye Kanununun 77 nci maddesi ile
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı hak
kındaki 4274 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/364)
145
Bize (izzet Akçal ve iki arkadaşı)
18. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (2/372)
398
Seyhan (Sinan Teli•elioğlu)
19. — İskân Kanununun 5098 sayılı
Kanunla değiştirilen 15 nci maddesinin
2 nci bendinin değiştirilmesi • hakkında
(2/369)
~ 360
20. — Sivas Kongresince seçilen Tem
sil Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Birinci Döneminde bulunan
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkındaki 5269 sayılı Kanu
nun 5814 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü
maddesiyle aynı kanunnn 5 nci maddesinin
yürürlükten kaldırılmasına dair (2/367)
258
. Sivas (Nâzmı Ağacıkoğlu ve iki, arka
daşı)
21. — Eczacılar ve Eczaneler hakkında
(2/378) ' "
.500
Tekirdağ (Yusuf Ziya Tuntaş)
22. — Türkiye Cumhuriyeti
Emekli,
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi (2/365) 145

r

~•

Sayfa.I
Trabzon (Faik Ahmed Barutçu)
23. — B a s ı n - Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü Kanununa bir madde eklen
mesi hakkında (2/375)
465
Trabzon (Mahmut Göloğlu) , • .
24. -T-Kan gütme sebebiyle işlenen
adam öldürmeye buna teşebbüs cürümleri
,I
failleri hısımları hakkında tatbik olunacak
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair (2/361)
4

;

""""'• '

Sayfa

(İdareci Üyeler Kurulu)
8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı
Kanunun 5 nci 'maddesinin değiştirilmesi
ne* ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair (2/351)

500

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtına dair olan Kanuna bağ
lı cetvelde değişiklik yapılması hakkında
(2/125)

500

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Memurları Teşkilâtına dair olan 5509 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde
değişiklik
yapılması hakkında (2/347)

Amasya (İsmet Olgaç)
500
1. — Millî Korunma Kanununun bâzı
İstanbul (Ahmet Hâmdi Başar) ( ,
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/102) 5:8
11. — Milletçe Kalkınma Kanunu tekli
Amasya (Kemal Eren) ve Ankara (Sa'
fi (2/230)
108
takattin Benli)
İstanbul (îhsan Altınel)
ve Ağrı (Ce
2. — Gayrimenkul'e tecavüzün Def 'ine
lâl
Yardımcı)
dair (2/191)
123:137,151:173,173:181,224:254,
12. — İş Kanununun bâzı maddeleri
382:389,418:433
nin değiştirilmesi hakkındaki 5518 sayılı
Burdur (Mehmet Özbey)
Kanunun 2 nci maddesinin (A) v fıkrası
3. — Koy Enstitüleri hakkındaki 3803
nın değiştirilmesine dair (2/75)
360,399,
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti,
•'
476:479
. rilme,si hakkında (2/177)
449,481
Çorum (Ahmet Btyşıbüyük) ve (Hüse
Kars (İ1 ezer Taşkıran)
yin Ortakcioğlu)
13. — Türkiye Cumhuriyeti Emeldi
• . 4. — Emirber ve Seyis erleri hakkın-1
Sandığı Kanununun 75 nci maddesine bir
dâki 203 sayılı Kanunun birinci ve. üçün
fıkra eklenmesine dair (2/99) . 4 5 0 , 5 3 0 : 5 3 5 ,
cü maddelerinin değiştirilmesine dair o565:572,572:577
lan 1600 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
Manisa (Nafiz Körez)
ması hakkında (2/293).
• 222
14. — Tâbiiyet muamelâtından alına(
Diyarbakır (Mustafa Ekinci)
\
cak harçlara dair olan 1260 sayılı Kanu
5 . — Kan gütme sebebiyle işlenen adam
nun 8 nci maddesini değiştiren 4151 sayı
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
lı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
leri hısımları hakkında tatbik olunacak
si hakkında (2/263)
.'•'.
438
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun yü
Tokad (Ahmet Gürkan)
rürlükten kaldırılması hakkında (2/325)
49,
15. — Cemiyetler Kanununun muvakkat
481:492,518:528
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/140) 450:
Erzurum (Said Başak)
459,481,501:518
6. — ihtiyarlık Sigortası Kanununun 2
Zonguldak
(Oemal
Kıpçak)
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
16. —• Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
dığı
Kanununa ek kanun teklifi (2/288)
501
da (2/271)
285
Zongüljdak
(Suat
Basol)
7. ~ Eskişehir Milletvekili Kemal Zey17. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun
tinoğlu'nun, Millî Korunma Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
(2/322)
285,329:330
daki 5020 sayılı Kanuna ek kanun tekli îî
(2/59)
5:8 I
18. — İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları

— 23
Sayfa
ve Analık Sigortaları Kanununun 5564 sa
yılı Kanunla değiştirilen 32 nci maddesinin

Sayfa
(Â) fıkrasının değiştirilmesi
(2/323)

hakkında
285

TEZKERELER
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ
Geri verme isteği
1. -—Hayvanlar Vergisi Kanununun 18
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
kanun tasarısının geri verilmesine dair
(3/304)
.
-361
Karışık
1. .— Konya Milletvekili , Ömer Rıza
'Doğrul'un öldüğüne dair (3/306)
500:501
2.'—Konya Milletvekili Ziya Bar
ka'ıh öldüğüne dair (3/305)
'
360
3. —. Millî Piyango İdaresinin 1951 yılı
Bilançosunun gönderildiğine dair (3/307) 465
1. — Takip ve tahsiline 'imkân görülemiyen 1 239 992 lira 92 kuruşun terkin ve
10 978 lira 79 kuruşun affı hakkında
R/184) '
. ,
543
Milletvekilliği dokunulmazlıkları
. 1. — Ankara Milletvekili Dağıstan
Binerbay'm milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/296) 37,258,
350
2. — Ankara Milletvekili Mümtaz
Faik Fenik'in milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/297) 37,259,
350
-3. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'm, milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/310)
\
500
4. —• Samsun Milletvekili Muhittin
özkefeli 'nin milletvekilliği dokunulmazlı- •
ğmm kaldırılması hakkında (3/298)
37,285,
~ 381:382
5. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin
Balık'm milletvekilliği, dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/311)
500
1. —• İstanbul Milletvekili Nazlı Tla/
bar'm milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında „(3^288)
,. 259,350
2. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit

Yalcın 'in milletvekilliği dokunulmaozlığınm,kaldırılması hakkında (3/256)
398,438:
•

'

'

•

'

.

^

3. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit
Yalçın 'm milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/281)
39
4. —- Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in, milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/289)
285,381
5. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti ve Mardin Milletvekili Aziz Uras'm milletvekilliği dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında (3/225) :
39:55
6. — Samsun Milletvekili İsmail Işm'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/290)
285,381
Yorum istekleri
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 64 ve 69 ncu madde
lerinin yorumlanması hakkında (3/308) 465,466

1. — İlk tahsil üzerine bir yıllık mes
lekî tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Me
murin Kanununun 2919 sayılı Kanunla de
ğişen 64 ncü maddesi hükmüne göre kad
rosuz stajyer olarak istihdam edilip edilmiyeceği hususunun yorumlanması hak
kında (1/195)
258,355
2. —-Kahve W Çay İnhisarı Kanunu
nun geçici ikinci maddesinin -j (B) fıkra
sındaki «veya fiyatları fahiş görülenler»
ibaresinin yorumlanmasına dair (3/67) 360,399
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
TEZKERELERİ
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi hakkında (3/299, 302)1
107,223
2. — Bu toplantı yılı içinde ilâ aydan
fazla izin alan Hakkâri Milletvekili Selim
Seven'in ödeneği hakkında (3/300)
107:108
3. — Bu toplantı1 yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Tokad Milletvekili Fevzi Çubuk'un ödeneği hakkında (3/301)
108

24
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Sayfa
CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — Avrupa Konseyi ile Avrupa
Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı Bakanlar Ko
ni itesinjn yapacakları toplantılara katılmak
üzere Paris'e giden Dışişleri Bakanı Fuad
Köprülü'ye Başbakan. Adnan Menderes'in
vekâlet edeceğine dair (3/295)
38
2. — Başbakan Adnan Menderes ile
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün Yu
nanistan'a yapacakları iadei ziyaret mü
nasebetiyle Başbakanlığa, Ekrem Hayri Üstündağ, Dışişleri Bakanlığma Şamet Ağaoğlu ve İçişleri Bakanlığına Hasan Polatkan'm vekâlet edeceklerine ..dair (3/309)
466
3. — Manisa Milletvekili Fevzi Lûtfi
Karaosmanoğlu.'nun İçişleri Bakanlığından
ve Devlet Bakanlığı vekâletinden çekilmesi ;
üzerine İçişleri Bakanlığına Barbakan Ad
nan Menderes'in vekillik edeceğine dair
(3/303) .
'.'..; . .
259
İÇİŞLERİ KOMİSYONU; BAŞ KANLIĞI
1
.
TEZKERESİ
1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Millî'Korunma Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki 5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile
Amasya Milletvekili İsmet Olgaç'm, Millî
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun teklifinin geçici
ikinci maddesi hakkında Bütçe Kömısyoınmdaır istenilen mütalâaya dair (3/285)
5:3
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — ,1945 vılı Kesinhesabına

ait Uy

. '
Sayfa
sunulduğuna dair
4:5,109:114,138,145:146
1158,173,192:195
1946
yılı
Kesinhesabına
ait Uy-.
2 . —•
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair
(3/261)
5,146:147,158,173,190,196:199
Devlet
Denizyolları
ve Limanları
3. —
İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin
sunulduğuna dair (3/141)
63,150:1151,158,
173,191,216:219
4. -— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna, da
ir (3/205)
5,147:148,158,173,190,200:203
gunluk Bildiriminin
(3/156)

5. — Orman Genel Müdürlüğünün 1946
Bütçe yılı Kesinhesabına ait'Uygunluk Bil-,
diriminin sunulduğuna dair (3/199)
5,148,
158,173,191,204:207
6. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair (3/200) ' 5,149,158,173,191,208:211
7. —.Vakıflar'- Genel Müdürlüğünün
1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk "-•Bildiriminin sunulduğu
hakkında
(3/216)
/
: 5,149:150,158,173,191,212:215

YÜKSEK.SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
TEZKERESİ
1. —•• Bilecik Milletvekilliğine seçilen
Yümnü Üresin'in seçim tutanağı hakkında
(3/240.) •
55:56

TUTANAK ÖZETLERİ
51 nci Birleşime ait
52 nci

» .

53 ncü
54 ncü
55 nci
56 neı
57 nci
58 nci

»
»
»
.»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

• 3:4
36:37
62 :63
106
' 144
222
258
284..

59 nen Birleşime ait
60 neı
•.»
»
,61 nci
62 nci
63 ncü

»

t,

64 ncü
65 nci

»

»

»

»

»

•

»

»

»

»

^ •

328 :329
358 :359
398
436 :437
465
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Sayfa
5,16,37,56,64,107,145,223,259,285,329,360,

Sayfa
399,438,448,466,500,514,544

DÜZELTIŞLER
Sayfa

Sütun

73
147

2
2

172
286
384
429

2
1
1
2

Satır

Yanlış

Doğru

21 sıban
sıbyan
30 Kanun kabul edilmiştir. Tü- Tümü açık oyunuza
mü açık oyunuza
26 edilmiştir.
edilmemiştir.
3 yazılı
sözlü
13 taallûku
taallûku yok
8 Tasarımı!
Değiştirgenin
Diğer düzeltişlerin bulunduğu sayfalar
Sayfa
60,138,190,461,577

\>G<{

Söz alanlar

Sayfa
Fehmi Açıksöz (Zonguldak) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle
572
Salamon Atato (İstanbul) — Mardin
Milletvekili Aziz Uras'm milletvekilliği
dokunulmazlığı hakkındaki Karma Komis
yon raporu münasebetiyle
52
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) Cemiyetler Kanununun 33 ve .35 nci mad
deleriyle muvakkat ..maddesinin tadiline
dair kanun münasebetiyle
452
Samet Ağaoğlu (Devlet Bakanı ve
, Başbakan Yardımcısı) - Cemiyetler Kanu
nunun 33 ve 35 nci maddeleriyle muvak
kat maddesinin tadiline dair Kanun mü
nasebetiyle
455,457,508,509,510,516,517
— Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Biga'da kendisini karşılıyanlar
arasına katılmak istiyen Gençlik Kulübü
azasının menedilmesi sebebine dair soru
suna- cevabı
299,300,301
— Kan gütme sebebiyle adam öldürme
veya buna teşebbüs eden failler ve bun
ların yakm ve uzak hısımları hakkında
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
491
— Mülkiye Müfettişi Memduh îçöz
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı
münasebetiyle
413,414,415
—: Uluborlu îlcesi merkezinin Senir
kent kasabasına ve Senirkent Bucağı mer
kezinin de Uluborlu kasabasına kaldırıl
masına, İlce adının Senirkent, Bucak adı
nın da Uluborlu olarak değiştirilmesine
dair kanun tasarısı münasebetiyle
448
İzzet Akçal (Rize) - Afyon Karahisar
" özel îdare Müdürü Fuat Çetinkaya'nm

Sayfn
çocuk zammı hakkındaki Dilekçe Komis
yonu karan münasebetiyle
340
— Gayrimcnkule Tecavüzün defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
129,152,169,
175,177,224,228,231,234,246,388
—• Kan gütme sebebiyle adam öldürme
veya buna teşebbüs eden failler ve bunla
rın yakın ve uzak kısımları hakkında
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
487,488,520,522,523
Refet Aksoy (Ordu) - Dışişleri Bakan
lığı memurlarından emekliye sevk olunan
Ferit îşcen, Mehmet Nuri Han, îsmail
Uşaklı ve Arif Or'un haklarındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle
373
— Gayrimenkule Tecavüzün Defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
227
— Mülkiye Müfettişi Memduh îçöz hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı münase
betiyle
402,409
Rifat Alabay (Konya) - Gayrimenkule
Tecavüzün Defi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
178
Yunus Muammer Alakant (Zongul
dak) - 1945 yılı 7 aylık Kesinhesap Kanu
nu münasebetiyle
112
— Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci
maddeleriyle muvakkat maddesinin tadi
line dair olan Kanun münasebetiyle
506,514,
51.7,518
— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklariyle millî saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci
maddesi gereğince soruşturma yapmak üze
re görevlendirilen Meclis Hesaplarım İnc3leme Komisyonu raporuna dair Anayasa
Komisyonu raporu münasebetiyle 69,75,76,79,80

— 27 —
Sayfa

Niyazi Ünal Alçılı (Yozgad) -"Gayri.menkule Teuavüzün Def 'i hakkındaki Kanun münasebetiyle
173
Mehmet Aldemir (îzmir) - Tütün Ekiçileri Ortaklıkları ve Birlikleri hakkındaki Kanun tasarısı münasebetiyle
260,269
Ekrem Alican (Kocaeli) - Adapazarı
Askerî Bakını Fabrikasının tevsii maksadiyle 1910 yılında kamulaştırılmasına teşeb
büs edilen muhtelif eşhasa ait araziye tak
dir edilen kıymet arasındaki farka, bu hu- . .
sustaki dâva safahatına ve hakem kurulu
nun ücretlerine ve çalışmalarına dair soru
su münasebetiyle
15
Mecdet Alkiıı (Kütahya) - Gümrük Ta
rifesinde yapılması düşünülen değişiklikler
hakkındaki çalışmaların ne safhada oldu
ğuna ve ne gibi teknik esaslara dayandığı
nın açıklanmasına dair sorusu münasebe
tiyle
289,292
— Hususi şahıslar tarafından şehir ve
kasabalar arasında işletilen kamyon ve oto
büslerin sebebiyet verdikleri kazaların ön
lenmesi için ne gibi tedbirler alındığına
dair sorusu münasebetiyle
293
Salih Esad Alperen (Trabzon) - Kan
gütme sebebiyle adam öldürme veya buna
teşebbüs eden failler ve bunların yakın
ve uzak hısımları hakkında tatbik oluna
cak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun
ilgası hakkındaki kanun teklifi -münasebe
tiyle
' " 483
Ferit Alpiskender (Diyarbakır) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklariyle Millî saraylar, kasırlar ve köşklcrdeki eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci mad
desi gereğince soruşturma yapmak üzere
görevlendirilen Meclis Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporuna dair Anayasa
Komisyonu raporu münasebetiyle
70
İhsan Altmel (istanbul) - İş Kanunu
nun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi
ve (C) fıkrasının kaldırılması hakkındaki
kanun teklifi münasebetiyle
477,478
Pertev Arat (İzmir - Gayrimenkule
tecavüzün defi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
126,161,236

j
j
|
I

|
I
I

|

âayf*
•— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm
milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında
Karma Komisyon raporu münasebetiyle
40
Vacid Asena (Balıkesir) - Kan gütme
sebebiyle adam öldürme veya buna teşeb
büs eden failler ve bunların yakın ve
.uzak hısımları hakkında tatbik olunacak
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
522
İsmail Aşkın (Bilecik) - Mardin Millet
vekili Aziz Uras'm milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Kar
ma Komisyon raporu münasebetiyle
42
Raif Âybar (Bursa) - Gayrimenkule
tecavüzün defi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
167,177
— Mülkiye Müfettişiı Memduh îçöz
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle
408
Hidayet Aydmer (Konya) - Gayrimen
kule tecavüzün defi- hakkındaki Kanun
münasebetiyle
152,172
Abdullah Aytemiz (Maraş) - Afyon
Karahisar özel İdare Müdürü Fuat Çetinkaya'nın çacuk zammı hakkındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle 334,337,339,
340,343,344
— Dışişleri Bakanlığı memurlarından
emekliye sevkolunan Ferit îşcen, Mehmet
Nuri Han, İsmail Uşaklı ve Arif Ör'un
haklarındaki Dilekçe Komisyonu kararı
münasebetiyle
'
376,380
— Emekli Albay Hilmi özgören hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle
350
— Mülkiye Müfettişi Memduh îçÖz
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle
410,412,413,416
— Piyade Binbaşısı Fırat Akyol hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle
115,117,119
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Kan
gütme sebebiyle adam öldürme veya buna
töş4bbüs eden failler ve bunların yakın
ve uzak hısımları hakkında tatbik oluna
cak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun
ilgası hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle
482

- 2 8 B
• . . ' " • • • • Sayfa I
Sayfa
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Ce
yılı Kanunun ilgası hakkındaki kânun tek
miyetler Kanununun 33 ve 35 nei madde
lifi münasebetiyle
523
leriyle muvakkat maddesinin tadiline dair
Necip Bilge (Niğde) - 1945 yılı 7 ay- '
olan Kanun münasebetiyle
510,511,512,514 lık Kesinheşap Kanunu münasebetiyle
109,
112,113
— Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal
çın'm milletvekilliği dokunulmazlığı hak
— 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B)
kındaki Karma Komisyon raporu münase
ve (A/l) işaretli cetvellerde değişiklik •
betiyle /-'•:
442,443,444
yapılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle
564
— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl.— Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nei
mill'etvekilliği dokunulmazlığı hakkındaki
maddeleriyle muvakkat maddesinin tadi-'
Karma Komisyon raporu münâsebetiyle
52
line dair Kanun münasebetiyle .
.454,458,503
Avni Başman (îzmir) - Gayrimenkule
"
505,508,509
tecavüzün def 'i hakkındaki Kanun münase
— Gayrimenkule tecavüzün defi hak
betiyle
" 133
kındaki Kanun münasebetiyle .'-' 153,180,383,
420
Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Dışişleri
Bakanlığı memurlarından emekliye sevk;
— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağolunan Ferit îşeen, Mehmet Nuri Han, isma
lanıklariyle Millî Saraylar, • Kasırlar ve /
il Uşaklı ve Arif Or 'un haklarındaki Di
köşklerdeki eşya hakkında İçtüzüğün 177
lekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
380
nei maddesi gereğince soruşturma yap
mak
üzere görevlendirilen Meclis He
•— Gayrimenkule tecavüzün def 'i hak
saplarını İnceleme Komisyonu raporuna,
kındaki Kanun münasebetiyle
154,164,
dair Anayasa Komisyonu* raporu müna
165,176,228,232,234,240,241
sebetiyle
56,68,69
Cevdet Baybura (Gümüşaııe) - Afyon
Behzat Bilgin (îzmirj - Tütün «ekici
Karahisar Özel İdare Müdürü Fuat Çetinleri ortaklıkları ve birlikleri hakkındaki
kaya'nm, çocuk zammı hakkındaki Dilekçe
kanun tasarısı münasebetiyle
270,318
Komisyonu kararı münasebetiyle
333
Mehmet Kâmil Boran (Mardin) . Zihni Betil (Tokad) - Kars Milletvekili
!
Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve bağHüseyin Cahit Yalçın'm milletvekilliği do
lanıklariyle
Millî Saraylar, Kasırlar ve
kunulmazlığı hakkındaki Karma Komisyon
köşklerdeki
eşya
hakkında İçtüzüğün 177
raporu münasebetiyle
445,446
nei maddesi gereğince soruşturma yap
— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm mil
mak üzere görevlendirilen Meclis He
letvekilliği dokunulmazlığı hakkındaki
saplarını İnceleme Komisyonu raporuna
Karma Komisyon raporu münasebetiyle
42
dair
Anayasa Komisyonu raporu müna
Ömer Bilen (Ankara) - Afon Karahisar
sebetiyle
64
özel İdare Müdürü Fuat Çetinkayanm ço
Feyzi Boztepe (Ordu) - Mardin Millet
cuk zammı hakkındaki Dilekçe Komisyonu
vekili
Aziz Uras'm milletvekilliği dokunul
kararı münasebetiyle
348
mazlığı hakkındaki Karma Komisyon ra
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
poru münasebetiyle
46
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
M. Remzi Bucak (Diyarbakır) - 5434
münasebetiyle 571,572
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
" — K a n gütme sebebiyle adam öldürme
dığı Kanununa geçici bir madde eklenme
veya buna teşebbüs eden failler ve bun
si hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyların yakın ve uza hısımları hakkında ,
lo
530,573
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa— Kan gütme sebebiyle adam öldürme

— 29
Sayfa
veya buna teşebbüs eden failler ve bun
ların yakın ve uza hısımları hakkında
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun tek-

Sayfa
lifi münasebetiyle
_
521,522,527
— Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın milletvekilliği donulmazlığı hakkındaki
Karma Komisyon raporu münasebetiyle
46

c
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Tevfik Coşkun (Seyhan) - Gayrimenkule Tecavüzün D e f i hakkındaki Kanun

münasebetiyle

Fethi Çelikbaş (Burdur) - C. H. P. Ge
nel Sekreterinin konuşması için Burdur 'da yapılmak istenen açık hava toplantısına
izin verilmediği hakkındaki haberin doğ
ru olup olmadığına dair sorusu münasebe
tiyle
•
. • • • •
562
Abbas Çetin (Kars) - Mardin Milletve
kili Aziz Uras 'm milletvekilliği dokunul
mazlığı hakkındaki Karma Komisyon rapo
ru münasebetiyle
'
51,52
Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) - Kan
gütme sebebiyle adam öldürme veya buna

teşebbüs eden failler ve bunların yakın ve
uzak hısımları hakkında tatbik olunan mu
ameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası
489
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm
milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında
Karma Komisyon raporu münasebetiyle
45
Fehmi Çohanoğlu (Erzurum) - Kars
Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'm mil
letvekilliği dokunulmazlığı
hakkındaki
Karma Komisyon raporu münasebetiyle
443,
447

D
Ercüment Damak (Sivas) - Gayrimenkule Tecavüzün D e f i hakkındaki Kanun
münasebetiyle
237,426
-T- Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Karma Komisyon raporu
münasebetiyle
.
39
Avni Doğan (Yozgad) - Yozgad Mil
letvekili Faik Erbaş'm, Yozgadlı Cura Sa
lih'in mirası hakkındaki sorusu münasebe
tiyle
11,12,1.3,3 4
Bahadır Dülger (Erzurum) - Afyon Karahisar özel İdare Müdürü Fuat Çetinkaya'nın çocuk zammı hakkındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle
341,342
• — Dışişleri Bakanlığı memurlarından

emekliye sevkolunan Ferit Işcen, Mehmet
Nuri Han, İsmail Uşaklı ve Arif Or'un
haklarındaki Dilekçe Komisyonu kararı
münasebetiyle,
367,369,380
— Hayvan Sağlık Memurlarına Hay
van Yem Bedeli Verilmesi hakkındaki 4291
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
na dair kanun tasarısı münasebetiyle. • " 353
-T-. Mülkiye Müfettişi Memduh Içöz
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı
münasebetiyle
406,407
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) — Afyon Karahisar özel İdare Müdürü
Fuat Çetinkaya 'nın çocuk zammı hakkın
daki Dilekçe Komisyonu kararı münase
betiyle
\
"
341,342,343,347

30
Sayfa
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle
-407
— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
bağlantılariyle . Millî Saraylar, Kasırlar
ve Köşklerdeki eşya hakkında İçtüzüğün
— Gayrimenkul'e tecavüzün defi hak
177 nci maddesi gereğince soruşturma
kındaki Kanun münasebetiyle 124,125,130,135, .
yapmak üzere görevlendirilen Meclisi He-,
136,153,162,166,169,178,,229,239,245,247,
.saplarını İnceleme Komisyonu raporuna
251,252,253
dair Anayasa Komisyonu raporu münase
— Mülkiye Müfettişi Memduh Jtçöz
betiyle
66,73,74^6,79
Sayfa

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
münasebetiyle
'
533,534,574,576

E
Süreyya Endik (Çanakkale) - Biga'da
«
kendisini karşılıyanlar arasına katılmak
istiyen Gençlik Kulübü azasının menedilmesi sebebine dair sorusu münasebetiyle 299,
•
300,301
Faik Erbaş (Yozgad) - Yozgadlı Cura
Salih'in mirası hakkındaki sorusu müna
sebetiyle
11,13,14
Sabrı Erduman (Erzurum) - Bâzı il
lerde kurulması plânlaştırılan 'et kombi
nalarına ve bu meyanda birçok para sarfiyle malzemesi kısmen temin edilmiş olan
Erzurum Et Kombinasının ne zaman faali
yete geçeceğine, yurdun muhtelif köşele
rinden istanbul'a gönderilen hayvanların
alım satım ve kesim işlerine dair sorusu
münasebetiyle
287
— Gayrimenkul'e tecavüzün defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
132
— Kan gütme sebebiyle adam öldürme
veya buna teşebbüs eden failler ve bunla
rın yakın ve uzak: kısımları hakkında tat
bik olunacak muameleye dair 3236 sayılı
Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
523
Kemal Eren (Amasya) - Gayrimenkule
tecavüzün defi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
134,156,177,433
Muhittin Erener (îzmir) -Gayrimen
kule Tecavüzün Defi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
130,131,133
Semi Ergin (Manisa) - Gayrimenku
le Tecavüzün Defi hakkındaki Kanun

münasebetiyle
127,129,130,132,133,135,136,
152,153,157,164,168,169,170,175,176,178,227^
228,229,230,231,233,234^40,241,243,246,249,
251,252,253,383,384,388,422,423)124,426,428,
429
—• Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Karma Komisyon raporu
münasebetiyle .
39,49
Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - Afyon
Karahisar özel İdare Müdürü -Fuat Çe-,
tinkaya'nm çocuk zammı hakkındaki Di
lekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
334,
• 342,344,347
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
münasebetiyle
572
— Cemiyetler Kanununun 33 ve 35
nci maddeleriyle muvakkat maddesinin ta
diline dair olan Kanun münasebetiyle
517
—. Gayrimenkule Tecavüzün Defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
165^247,420
— Kan gütme sebebiyle adam öldürme
veya buna teşebbüs eden failler ve bun
ların yakın ve uzak hısımları hakkında
tatbik olunacak muameleye dair 3236
sayılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
528
Muhlis Ete (Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı) - Erzurum Milletvekili Sabri Er
duman'm, bâzı illerde kurulması plânlaştı
rılan et kombinalarına ve bu meyanda r
hirçok para sarfiyle • malzemesi kısmen te*"

Sftyfa

Sayf&
min edilmiş olan Erzurum Et Kombinası
nın ne zaman faaliyete geçeceğine; yur
dun muhtelif köşelerinden İstanbul'a gön
derilen hayvanların alım, satım ve kesim
işlerine dair sorusuna cevabı
286
— Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tal'ın, arazisi dağlık, sarp ve verimsiz
olan Malatya'nın Pütürge, Akçadağ, Arap- •
kir, Hekimhan ve Darende ilçeleri halkı
nın geçim şartların] düzeltmek ve yaşayış
seviyelerini yükseltmek hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna cevabı
467,470
— Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in K/854 sayılı karar gereğince
mubayaa olunan iç fındıkların deblokaj
listesine alınması suretiyle Devletle ih
racatçı arasında tefrik yapılmasının eşit-

Hikmet Fırat (Malatya) - Hayvan Sağ
lık memurlarına hayvan yem bedeli veril
mesi hakkındaki 4291 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle
Naşit Fırat (Ordu) - Cemiyetler Ka
nununun 33 ve 35 nci maddeleriyle mu-

lik esası ile nasıl telif
sorusuna cevâbı

olunduğuna dair
361,363,364

— Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve 'Bir
likleri hakkındaki Kanun tasarısı müna
sebetiyle
310,312
Mehmet Sadık Eti (Malatya) - Eski
şehir .Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun,
Millî Korunma Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya
Milletvekili İsmet Olgaç'm Millî Korunma
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin geçici ikinci
maddesi hakkında Bütçe Komisyonundan
istenilen mütalâaya dair İçişleri Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle

7

I vakkat maddesinin tadiline dair olan KaI nun münasebetiyle
514
}

— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkmdaoki Karma Komisyon ra
poru münasebetiyle

45

G
Abdullah Gedikoğlu (Ankara) - Kars
Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'm mil
letvekilliği dokunulmazlığı hakkındaki
Karma Komisyon raporu münasebetiyle
446
— Usul hakkında
14
Mahmut Goloğlu (Trabzon) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa geçici bir madde eklenmesi
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 534
— Doğu yolları 10 ncu Bölge Müdür
lüğünün Erzurum'a kaldırılması hakkın
daki teşebbüslerin doğru olup olmadığına,
doğru ise teşkilâtın hangi kısısmlarınm
kaldırılarak Trabzon'da hangi kısımları
nın bırakılacağına dair sorusu münasebe-

tiyle
562
— Gayrimenkule tecavüzün defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
154,157,159,
161,164,387,389,425
— Kan gütme sebebiyle adam öldürme
veya buna teşebbüs eden failler ve bunlara
yakın ve uzak hısımları hakkında tatbik
olunacak muameleye dair 3236 sayılı Ka
nunun ilgası hakkındaki Kanun teklifi
münasebetiyle
484,491,519,520,521
— Tütün ekicileri ortaklıkları ve bir-'
likleri hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle
316
Bedri Nedim Göknil (İstanbul) - Hay
van Öağlık Memurlarına Hayvan Yem Be*

—.»';.—
Sayfa

Sayfa

— Zonguldak Milletvekili Suat Başdeli verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Ka'
ol'un, İhtiyarlık Sigortası Kanununun
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
353 j bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu
— Tütün ekicileri ortaklıkları ve bir
raporunun Ticaret Komisyonuna havalesi
likleri hakkındaki kanun tasarısı müna
ne dair
329
sebetiyle
323
Tarık Gürerk (îzmir) - Tütün ekicileri
Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Eskişehir
ortaklıkları ve birlikleri hakkındaki ka
Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun Millî
.
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin
nun tasarısı münasebetiyle
274,276,307,322
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
Ahmet Gürkan (Tokad) - Cemiyetler
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Millet
Kanununun 33 ve 35 nci maddeleriyle
vekili İsmet Olgaç'm Millî Korunma Ka
muvakkat maddesinin tadiline dair Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
nun münasebetiyle
450,453
ne dair kanun teklifinin geçici ikinci
~ .Gayrimenkule. tecavüzün def i hak
maddesi hakkında Bütçe Komisyonundan .
kındaki Kanun münasebetiyle 136,165,169,174,
istenilen mütalâaya dair içişleri Komis233,237,418,419
jyohu- Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
7
— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
bağlanıklariyle • Millî saraylar, kasırlar
— Gayrimenkule tecavüzün d e f i hak-'
kındaki Kanun münasebetiyle
159,168,175,
ve köşklerdeki eşya hakkında İçtüzüğün
177 nci maddesi gereğince soruşturma
176.229;230,231,233,234,243,245,248,249,250,251,
253,421,423 • yapmak üzere görevlendirilen Meclis He
— Tütün ekicileri ortaklıkları ve bir
saplarını inceleme Komisyonu raporuna
likleri hakkındaki kanun tasarısı münase
dair Anayasa Komisyonu raporu münase
betiyle
323
betiyle
65,72
îhsan Gülez (Bolu) - Gayrimenkule te
Saffet Gürol (Konya) - Kan gütme se
cavüzün d e f i hakkındaki Kanun münase
bebiyle adam öldürme veya buna teşebbüs
betiyle
428,429
eden failler ve bunların yakın ve uzak hı
Enver Güreli (Balıkesir) - Tütün eki
sımları hakkında tatbik olunacak muame
cileri ortaklıkları ve birlikleri hakkındaki
leye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hak
,kanua tasarısı münasebetiyle
265,317
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
522

H
Hadi Hüsman (İstanbul) - Afyon Karah i s a r ö z e l idare Müdürü Fuat Çetinkaya'nm çocuk zanimı hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu kararı münasebetiyle
333,337
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
münâsebetiyle
534,566
— Hayvan Sağlık Memurlarına Hayvan
Yem Bedeli verilmesi hakkındaki 4291
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması-

na dair kanun tasarısı münasebetiyle

351,353

—• Mülkiye Müfettişi Memduh îçöz hak
kındaki Dilekçe Komisyonu k â r a n müna
sebetiyle
.
400,416
—'Piyade Binbaşısı Fırat Akyol hak
kındaki Dilekçe Komisyonu Kararı müna
sebetiyle
117
— Tütün ekicileri ortaklikları ve bir
likleri hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle

323

— 33 —

I
Sayfa

vakkat maddesinin tadiline dair olan ka- .
nun münasebetiyle
,,'
• •
51.1

Mücteba Iştm (Balıkesir) - Cemiyetler
Kanununun 33 ve 35 nci maddeleriyle mu-

1

Halil îmre (Sivas) - Hayvan Sağlık
Memurlarına Hayvan Yem Bedeli veril
mesi hakkındaki 4291 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına 'dair kanun tasa- .
rısı münasebetiyle
,
'
351,354
— Tütün ekicileri ortaklıkları ve birlik
leri hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle
267,269,276,323
Hâmid Şevket înce (Ankara) -Cemi
yetler Kanununun 33 ve 35 nci maddeleriy
le muvakkat maddesinin tadiline dair.Ka
nun münasebetiyle
453,513
— Dışişleri Bakanlığı memurlarından emekliye sevkolunan Ferit Işeen, Mehmet
Nuri Han, ismail Uşaklı ve Arif Or'un hak
larındaki Dilekçe Komisoynu kararı mü
nasebetiyle
365
— Gayrimenkule .tecavüzün defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
179,181,236,
• - •
247,249,252,253
— Kan gütme sebebiyle adam Öldürme
veya buna teşebbüs eden failler ve bunla
rın yakın ve uzak hısımları hakkında tat
bik olunacak muameleye dair 3236 sayılı
'Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
486
— Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal
çın'm milletvekilliği dokunulmazlığı hak- ..
kındaki Karma Komisyon raporu münase
betiyle
439,441,443,446
—• Mülkiye Müfettişi Memduh Içöz hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle
412,413,414,417
— Piyade Binbaşısı Fırat Akyol hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
r
sebetiyle
.
H8
Refik Şevket înce (Manisa) - Afyon
Karahisar özel İdare Müdürü Fuat Çetinkaya'nın çocuk zammı hakkındaki Dilek
çe Komisyonu karan münasebetiyle
345

'

I

•

'

•

'

.

'

— Dışişleri Bakanlığı memurlarından
emekliye sevkolunan, Ferit îşcen, Mehmet
I Nuri Han, İsmail Uşaklı ve Arif Or'un
haklarındaki Dilekçe Komisyonu kararı
münasebetiyle
375
-— Gayrimenkule Tecavüzün Defi .hak
kındaki Kanun münasebetiyle
246
-—- Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal
çın'm milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kındaki Karma Komisyon raporu münase
betiyle
.
444
— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki Karma Komisyon ra
poru münasebetiyle
54
Ali Fahrî İşeri (Balıkesir) - Gelir Ver
gisi tahsilatının miktarına, Kazanç ve Ge
lir vergilerinden elde edilen tahsilat farkına
ve Esnaf, Muamele ve Gelir vergileri kaI nunlarmm tadil ve ıslahı için ne düşünülI düğüne dair sorusu münasebetiyle 546,547,548
I. — Gönen'in Tozakçı Köyünde salgın
halini alan verem hastalığının mümkün ol
duğu kadar sirayetini önlemek için alınI ması gereken tedbirler hakkında ne düI şünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
558
— Gönen'in Tozakçı ve Manyas'ın Ka-,
yaca köylerini tehdit altında bulunduran
. Gönen Çayı ile Kocaderenin mecralarının
değiştirilmesi ve Manyas Gölünün Karadereye boşaldığı yerde betondan yapılmış
olan set dolayısiyle zarar gören araziyi
su baskınından kurtarmak üzere gölün es
kisi gibi akıtılması hususlarında ne düşü
nüldüğüne dair soruısu münasebetiyle
559
— Sirkeci - Küçükçekmece - Soğuksu,
Haydarpaşa - Pendik arası banliyö trenleri
nin bugünkü şartlar altında idareye temin
ettiği kâr miktarına ve zarar ediyorsa seI beplerine dair sorusu münasebetiyle
555

-34

K
Sayfa
Emin Kalafat (Çanakkale) - Ulubor
lu ilçesi -merkezinin Senirkent Kasabasına
ve Senirkent Bucağı merkezinin de Ulubirlu. Kasabasına kaldırılmasına, ilce adı
nın Seninkent, bucak adının da Uluborlu
olarak değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı münasebetiyle :
448
Adnan Karaosmanoğlu (Manisa) - Tü
tün ekicileri ortaklıkları ve birlikleri hak
kındaki kanun tasarısı mjinasebetiyle
261,322
Fevfi Lûtfi Karaosmanoğlu (içişleri
Bakanı);- Gayrimenkule Tecavüzün D e f i
hakkındaki Kanun münasebetiyle
125,128,
;.'..'•
164,166,170,245
Sadettin Karacabey (Bursa) - Tütün
ekicileri ortaklıkları ve birlikleri hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle
316
Yusuf Karslıoğlu (Yozgad) - Afyon Ka' rahisar özel îdare Müdürü Fuat Çetinkaya'nm çocuk zammı hakkındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle
345
— Dışişleri Bakanlığı memurlarından
emekliye; sevkolunan Ferit Işcen, Mehmet
Nuri Han, İsmail'Uşaklı ve Arif Or'un
haklarındaki Dilekçe Komisyonu kararı
münasebetiyle
374
— Gayrimenkule Tecavüzün Def'i hak
kındaki Kanun münasebetiyle
133,134,
135,136,154,157,166,175,385,386
— Piyade Binbaşısı Fırat Akyol hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle
•
119
Mehmet Kartal (Malatya) - Arazisi
dağlık, sarp ve verimsiz olan Malatya'nın
Pütürge, Akçadağ, Arapkir, Hekimhan ve
Darende ilçeleri halkının geçim şartlarını
düzeltmek ve yaşayış seviyelerini yükselt
mek hususumda ne düşünüldüğüne dair
sorusu münasebetiyle
467
Mümtaz Kavalcıoğlu (Kocaeli) - Tütün
ekicileri ortaklıkları ve birlikleri hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle
314
Osman Kavrakoğlu (Rize) - Kan güt
me sebebiyle adam öldürme veya buna te
şebbüs eden failler ye bunlara yakın ve
uzak hısımları hakkında tatbik olunacak .
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası

<s>

hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle

Sayfa
525,
526

— Piyade Binbaşısı Fırat Akyol hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna- .
se betiyle
.121
Firuz Kesim (Samsun) - Kars Millet
vekili Hüseyin Cahit Yalçın'm milletvekil
liği dokunulmazlığı hakkındaki Karma Ko
misyon raporu münasebetiyle
442,443
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) - Eskişe
hir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun,
Millî Korunma Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile Amas
ya Milletvekili İsmet Olgaç 'm Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin ge
çici ikinci maddesi hakkında Bütçe Komis
yonundan istenilen mütalâaya dair İçiş
leri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi müna
sebetiyle
6
Nusret Kirişcioğlu (Çanakkale) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiy
le
,
535,573
— Gayrimenkule tecavüzün defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
170,174,230,
245,252,429
Baha Koldaş (Çorum) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiylo
,
531
Fuad Köprülü (Dışişleri Bakanı) Dışişleri Bakanlığı memurlarından emek- /
liye sevkolunan
Ferit işeen, Mehmet
Nuri Han, İsmail Uşaklı ve Arif Dr'un
haklarındaki Dilekçe Komisyonu kararı
münasebetiyle
369
Hasan Remzi Kulu (Tunceli) - Gay
rimenkule tecavüzün d e f i hakkındaki Ka
nun münasebetiyle ,
174
Seyfi Kurtbek (Ulaştırma Bakanı) Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri 'nin,
Sirkeci - Küçükçekmece - Soğuksu, Hay
darpaşa - Pendik arası banliyö trenlerinin

al

Sayfa

nun selâmetle seyrini temin edecek aiât
bugünkü, şartlar altında idareye temin
ve vesaiti olmadığı halde bu .mevsimde
ettiği kâr miktarına ve zarar ediyorsa se
sefere elverişli olduğuna dair kimler tabeplerine dair sorusuna cevabı
555
) rafından rapor verildiğine ve bu gibi de1 — Erzurum Milletvekili Emrullah
I niz kazalarının önlenmesi için ne gibi tedNutku'nun, istanbul Salıpazarı'nda li
I birler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı 295
man tesisinin düşünülüp düşünülmediği
— Kütahya Milletvekili Mecdet Alne ve Küçükçekmece'de yük limanı in
kin'in; hususi şahıslar tarafından şehir
şasının etüd edilip edilmediğine dair so
ve kasabalar arasında işletilen kamyon
rusuna cevabı
.
551
ve otobüslerin ' sebebiyet verdikleri kaza
— Erzurum Milletvekili Emrullah
ların önlenmesi için ne gibi tedbirler
Nutku'nun, on altı kişilik mürettebat ve
alındığına dair sorusuna cevabı
292
hamulesi ile batan Galatasaray Vapuru-

M
I hakkındaki Karma Kornişon raporu müna
Ferid Melen (Van) - Van'ın Başkale
İlçesinde son iki ay içinde zuhur eden sâri
sebetiyle
446
hastalığın mahiyetine, sirayetini önlemek
Vasfi Menteş (İzmir) -Dışişleri Bakan
için alman tedbirlere ve bu ilçede Hükü
lığı memurlarından emekliye sevkolunan
met tabibi ve sağlık memuru olup olmadı
ğına dair sorusu^ünasebetiyle
305,306,307 Ferit Işcen, Mehmet Nuri Han, İsmail
Uşaklı ve Arif Or'un haklarındaki Dilekçe
— Kars Milletvekili Hüseyyin Cahit
. I Komisyonu kararı münasebetiyle
372
Yalçın'm milletvekilliği dokunulmazlığı

N
Rükneddin Nasuhioğlu (Adalet Ba
kanı) - Hatay Milletvekili Cavit Yurtman'ın.Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Refik Koraltan'm Samandağı İlçesin
deki beyanatına dair sorusuna cevabı
9
— Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm
Adapazarı Askerî Bakım Fabrikasının tev
sii maksadiyle 1910 yılında kamulaştırıl
masına teşebbüs edilen muhtelif eşhasa ait
araziye takdir edilen kıymet arasındaki
farka, bu husustaki dâva safahatına ve
hakem kurulunun ücretlerine ve çalışma
larına dair sorusuna cevabı
14
— Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm
Yozgad 'lı Cura Salih 'in mirası hakkındaki
sorusuna cevabı
11,13
Emrullah Nutku (Erzurum) - Cemiyet
ler Kanununun 33 ve 35 n'ci maddeleriyle
muvakkat maddesinin tadiline dair olan

Kanun münasebetiyle
512,517
— Gayrimenkule tecavüzün defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
, 131,165
— İstanbul Salıpazarı'nda liman tesisinin
düşünülüp düşünülmediğine ve Küçükçek
mece'de yük limanı inşasının etüd edilip
edilmediğine dair sorusu münasebetiyle 551,554
— Kan gütme sebebiyle adam öldür
me veya buna teşebbüs eden failler ' ve
bunların yakın ve uzak hısımları hakkında
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı
Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
518
— Kanun tasarılarının sözlü sorulardan
önce görüşülmesi hakkındaki teklif «müna
sebetiyle
544
•— On altı kişilik mürettebat ve hamu
lesi ile batan Galatasarayy Vapurunun se-

36
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lâmetle seyrini temin edecek alât ve vesaiti
olmadığı halde bu mevsimde sefere elve
rişli olduğuna dair kimler tarafından ra

por verildiğine ve bu gibi .deniz kazaları
nın önlenmesi için ne gibi-tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusu münasebetiyle

297

o
Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Gayrimenkule Tecavüzün Def'i hakkındaki Kanun
münasebetiyle
167,170
îsmet Olgaç (Amasya) - Eskişehir Mil
letvekili Kemal Zeytihoğlu'nun Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanu
na ek kanun teklifi ile Amasya Milletve
kili ismet Olgaç 'm Millî Korunma Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
dair kanun teklifinin geçici ikinci maddesi
hakkında Bütçe Komisyonundan istenilen
mütalâaya dair içişleri Komisyonu Baş. kanlığı tezkeresi münasebetiyle
8
Burhanettin Onat (Antalya) - Mardin

Milletvekili Aziz Uras'ın
milletvekilliği
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Karma Komisyon raporu münasebetiyle
48
Hamdi Orhon (Trabzon) - Cemiyetler
Kanunun 33 ve 35 nci maddeleriyle mu
vakkat maddesinin tâdiline, dair Kanun
münasebetiyle
451,454,457,501,503j509,515,
516,517
Hüseyin ortakcıoğlu (Çorum) - Gayrimenkule Tecavüzün Def'i hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
13,130,158,1,62,176
Hasan Osma (Edirne) . Afyon Karahisar özel İdare" Müdürü Fuat Çetinkayaımn çocuk zammı hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu kararı münasebetiyle C3' •
340

O
Baki Ökdem (Aydın) - Cemiyetler Ka
nunun 33 ve 35 rici maddeleriyle muvak
kat maddesinin tadiline dair olan Kanun
münasebetiyle
503
Nedim Ökmen (Tarım Bakanı) - Hay
van Sağlık memurlarına hayvan yem be
deli verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
350
Muzaffer Önal (Tokad) - Kars Millet
vekili Hüseyin Cahit Yalçın'm milletve
killiği dokunulmazlığı hakkındaki Karma
Komisyon raporu münasebetiyle
444
Mehmet Özbey (Burdur) - Tütün Eki
cileri ortaklıkları ve Birlikleri hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle
267
Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın millet
vekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması
hakındaki Karma Komisyon raporu müna
sebetiyle
. 52

x

Mehmet özdemir (Kayseri) - Gayrimenkule Tecavüzün Def'i hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
128
Mustafa Özdemir (Tokad) -Gayrimenkule Tecavüzün D e f i hakkındaki Kanun
münasebetiyle
425
Muhittin Özkefeli (Samsun) - Milletve
killiği dokunulmazlığının dönem sonuna
bırakılması hakkındaki Karma' Komisyon
raporu münasebetiyle
,
381
— Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Bir
likleri hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle
^
312
Nuri Özsan (Çalışma Bakanı) - iş Ka
nununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen
2 nci maddesinin A fıkrasının değiştiril
mesine C fıkrasının kaldırılması hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle
476
Mazhar Özsoy (Maraş) - Gayrimenkule tecavüzün def'i hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
126,127,136,158,237,249,251,421,422

Sayfa
tecavüzün d e f i hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
134,160,385,386
— Mülkiye Müfettişi Memduh îçöz
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle
416

Sayfa
— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm
milletvekilliği dokunuldazlığmm kaldırıl- .
ması hakkındaki Karma Komisyon raporu
münasebetiyle
41
Halil Özyörük (izmir) - Gayrimenkule

P
Arif Hikmet Pamukoğhı (Giresun) Dışişleri Bakanlığı memurlarından emekli
ye sevk olunan Ferit Işcen, Mehmet Nuri
Han, İsmail Uşaklı ve Arif Or'un hakla
rındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle
369,370
— Mülkiye Müfettişi Memduh îçöz
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle
415,417
Nahid Pekcan (Erzincan) - Eskişehir
Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Millî
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Millet
vekili İsmet Olgaç.'m Millî Korunma Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine
dair
kanun
teklifinin
geçici
ikinci maddesi hakkında Bütçe Komisyo
nundan istenilen mütalâaya dair İçişleri ,
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münase
betiyle
8
Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) - Ba
lıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin,
Gelir Vergisi tahsilatının.. miktarına, Ka
zanç ve Gelir vergilerinden elde edilen
tahsilat farkına ve Esnaf, Muamele ve Ge
lir vergileri kanunlarının tâdil ve ıslahı
için ne düşünüldüğüne dair sorusuna ce
vabı
545,547,549
— 1945 yılı 7 aylık Kesinhesap Kanunu
münasebetiyle
111,112
— Gümüşane Milletvekili Kemal Yö-

Akif Sarıoğlu (Antalya) - Hayvan
Sağlık Memurlarına Hayvan Yem Bedeli

rükoğlu'nun, kristal veya... toz şekerden
kesme veya küt) şeker imaliyle alım ve sa
tımının men'i hakkındaki karar dolayısiyle satışı mümkün olmıyan ve fakat ellerin
de bu nevi şekerlerden kalmış olan esinafin zarardan' vikayesi için bir tedbir alınıp
alınmadığına dair sorusuna cevabı
38
— Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın, Gelir Vergisine tâbi tutulan aprtman kapıcıları hakkındaki sorusuna ce
vabı
331,332
->— Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiPin yabancı şirketlerin alabilecekleri
kredi miktarını tahdit eden Bakanlar-Ku
rulu kararı hakkındaki sorusuna cevabı 471,
474,475
Hasan Polatkan (Maliye Bakanı ve İç
işleri Bakan Vekili) - Burdur Milletvekili
Fethi Çelikba'ş'ın C. H. P. Genel Sekrete
rinin konuşması için Burdur'da yapılmak
istenen açık hava toplantısına izin verilme
diği hakkındaki haberin doğru olup olma
dığına dair sorususna cevabı
562
— Kan gütme sebebiyle adam öldürme
veya buria teşebbüs eden failler ve bunla
rın yakın ve uzak hısımları hakkında tat
bik olunacak muameleye dair 3236 sayılı
Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
Nâtık Poyrazoğlu (Muğla) - Piyade
Binbaşısı Fırat Akyol hakkındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle

I verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta-

528

122

Sayfa
351

âajrfâ

çe Komisyonu karan münasebetiyle
338,340,
sarısı münasebetiyle
344,346
Salim Serçe (Seyhan) - Gayrimenkule
m
.-— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
tecavüzün def'i hakkındaki Kanun müna
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
sebetiyle
159
de eklenmesi hakkındaki Kanun münase
Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) - İş Ka
betiyle
569,575,576
nununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 2
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
— Dışişleri Bakanlığı memurlarından
mesi ve (O) fıkrasının kaldırılması hak
emekliye sevkolunan Ferit Işcen, Mehmet
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle
478
Nuri Han, İsmail Uşaklı ve Arif Or'un
haklarındaki Dilekçe Komisyonu kararı
Cevdet Soydan (Ankara) - Eskişehir
münasebetiyle
>
339
Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Millî
Korunma Kânununun bâzı maddelerinin
— Gayrimenkule tecavüzün defi hak
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
kındaki Kanun münasebetiyle
151,178,234,
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Millet
237,244,245,429
vekili ismet Olgaç'm Millî Korunma Ka
— İş Kanununun 5518 sayılı Kananla
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
'değiştirilen 2 nci maddesinin A fıkrasının
sine dair kanun teklifinin geçici ikinci
değiştirilmesi ve C fıkrasının kaldırılması
maddesi hakkında Bütçe Komisyonundan
hakkımdaki kanun teklifi münasebetiyle
47$
istenilen mütalâaya dair İçişleri Komisyo
— Kars Milletvekili Hüseyin Cahit
nu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
7
Yalçın'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
hakkındaki Karma Komisyon raporu mü
-—• Kan gütme sebebiyle adam öldürme
nasebetiyle
447
veya buna teşebbüs eden failler ve bunla-*
rın yakın ve uzak hısımları hakkında tat
— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm
bik olunacak muameleye dair 3236 sayılı
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
Kanunun ilgası hakkındaki kanun-teklifi
ması hakkındaki Karma Komisyon raporu
münasebetiyle
.
489,491,527
münasebetiyle
44
—- Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın
— Mülkiye Müfettişi Memduh îçöz
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
hakkındaki Dilekçe Komisyonu .karan
ması hakkında Karma Komisyon raporu
münasebetiyle
406,407,409
münasebetiyle
42
— Piyade Binbaşısı Fırat Akyol hak
— Uluborlu İlçesi merkezinin Senir
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
kent Kasabasına ve Senirkent Bucağı mer
sebetiyle
'
• • • ' . .
117
kezinin de Uluborlu Kasabasına kaldırılma
— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
sına, ilce adının Senirkent, bucak adının
bağlanıklariyle millî saraylar, kasırlar ve
da Uluborlu olarak değiştirilmesine dair
köşklerdeki eşya hakkında İçtüzüğün 177
kanun tasarısı münasebetiyle
448
nci maddesi gereğince soruşturma yapmak
Mehmet Daim Süalp (Siird - Afyon
üzere görevlendirilen Meclis Hesaplannı
İnceleme Komisyonu raporuna dair AnayaKarahisar !özel İdare Müdürü Fuat Çetin» kaya'nm çocuk zammı hakkındaki DilekI sa Komisyonu raporu münasebetiyle
71,108

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) Kan gütme sebebiyle adam öldürme veya
buna teşebbüs eden failler ve bunların ya
kın ve uzak hısımları hakkında tatbik olu
nacak muameleye dair 3236 sayılı Kanu-

I nun ilgası hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle
524
— Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve
birlikleri hakkındaki Kanun tasansı mü
nasebetiyle
263

— 39 —
Sayfa

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Afyon Kajahisar özel idare Müdürü Fuat Çetinkaya'nm çocuk zammı hakkındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle
332,333,338
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle
•
568,569
— Emekli Albay Hilmi özgören hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı münase
betiyle
349
— Gayrimenkule Tecavüzün Def i hak
kındaki Kanun münasebetiyle 124,125,130,384,
419,422
— Piyade Binbaşısı Fırat Akyol (hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle
114,120,121
—Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
bağlanıklariyle Millî Saraylar, kasırlar
ve köşklerdeki eşya hakkında İçtüzüğün
177 nci maddesi gereğince soruşturma yap
mak üzere görevlendirilen Meclis -Hesap
larını inceleme Komisyonu raporu müna
sebetiyle
69,74
— Usul hakkında
'
37
Halis Tokdemir (Gümüşane) - Mardin
Milletvekili Aziz Uras'm milletvekilliği
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
ki Karma Komisyon raporu münasebe
tiyle
'
44,45,48,50,51
Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) - Mardin mil
letvekili Aziz Uras'm milletvekilliği doku-

Sayfa
nulmazlığmın
kaldırılması
hakkındaki
Karma Komisyon raporu münasebetiyle
47 •
Hüsamettin Tugaç (Kars) - Gelir
Vergisine tâbi tutulan apartman kapıcı
ları hakkındaki sorusu münasebetiyle .
331
Yusuf Ziya Tuiataş (Tekirdağ) - Hay
van Sağlık Memurlarına Hayvan Yem Be
deli verilmesi hakkındaki 4291 sayılı
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
354
Muhit Tümerkan (Sinob) - Gayrimenkule tecavüzün defi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
128
Oezmi Türk (Seyhan) - Gayrimenkule tecavüzün defi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
229,428,430,431,432
— Piyade Binbaşısı Fırat Akyol hak
kındaki Dilekçe Komisyonu kararı müna
sebetiyle
\
117
— Van'ın Başkale ilçesinde son iki ay
içinde zuhur eden sâri hastalığın mahi
yetine, sirayetini önlemek için alman
tedbirlere ve bu ilçede Hükümet tabibi
ve sağlık memuru olup olmadığıria da
ir soru münasebetiyle
304
Kemal Türkoğlu (Mardin) - Cemiyet
ler Kanununun 33 ve 35 nci maddeleriyle
muvakkat maddesinin tadiline dair olan
Kanun münasebetiyle
514
— Gayrimenkule tecavüzün defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
243,247,253

u
Aziz Uras (Mardin) - Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki
Karma Komisyon raporu münasebetiyle

gütme sebebiyle adam öldürme ve^a buna
teşebbüs eden failler ve bunların yakın ve
uzak hısımları tatbik olunacak muamele
ye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
525

41,
46,50

Hasan Fehmi Ustaoğlu (Samsun) -Kan

ü
Murad Âli Ülgen (Konya) - 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-

ımnuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle
577

40
Sayfa
— Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytin• oğlu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile
Amasya Milletvekili İsmet Olgaç'm, Millî
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun teklifinin ge
çici ikinci maddesi hakkında Bütçe Komis
yonundan istenilen mütalâaya dair İçişleri
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münase
betiyle
,_
•v
•6,8
— Mülkiye Müfettişi Memduh İçöz
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle
412
— Uluborlu ilçesi merkezinin Senir
kent Kasabasına ve Senirkent Bucağı mer
kezinin de Uluborlu Kasabasına kaldırıl
masına, ilce adının Senirkent, <bucak adı
nın da, Uluborlu olarak değiştirilmesine
dair kanun tasarısı münasebetiyle
448
Oevat Ülkü (Aydın) - Afyon Karahi-

Sayfa
sar özel İdare Müdürü Fuat Çetinkaya'ran çocuk zammı hakkındaki Dilekçe Komsiyonu kararı münasebetiyle
337
— Gayrimenkule Tecavüzün Def'i hak
kındaki Kanun münasebetiyle
.*• 151,155,
225,249
Ekrem Hayri Üstündağ (Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı) - Balıkesir Millet
vekili Ali Fahri İşeri'nin, Gönen'in Tozakçı Köyünde salgın halini alan verem has
talığının mümkün olduğu kadar sirayetini
önlemeli için alınması -gereken tedbirler
hakkında, ne düşünüldüğüne dair sorusuna
cevabı
"
557
— Van Milletvekili Ferid Melen'in,
Van'ın Başkale İlçesinde son iki ay içinde
zuhur eden sâri hastalığın mahiyetine, si- !
rayetini önlemek için alman tedbirlere ve
bu ilçede Hükümet tabibi ve sağlık memu
ru olup olmadığına dair -sorusuna cevabı 302,
304,306

V
Ahmet Kemal Varınca (Gümüşane) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun tasarısı müna
sebetiyle
575
— Gayrimenkule Tecavüzün Defi hak
kındaki Kanun münasebetiyle'
125,134
Ahmet Veziroğlu (Afyon Kârahisar) Gayrimenkule Tecavüzün Defi hakkın
daki Kanun .münasebetiyle
178,241
'—n Hayvan Sağlık Memurlarına Hay

Celâl Yardımcı (Ağrı) - Gayrimenkule
Tecavüzün Defi 'hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
*
*
249
" Mehmet Yılmaz (Kocaeli) - Tütün eki
cileri ortaklıkları ve 'birlikleri hakkındaki
262
kanun -tasarısı münasebetiyle

van Yem Bedeli Verilmesi hakkındaki
4291 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun tasarjsı münasebe
tiyle
'
353
Hasan Ali Vural (Çorum) - Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklariyle
Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki
eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci madde
si gereğince soruşturma yapmak üzere
görevlendirilen Meclis Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporuna dair Anayasa
Komisyonu raporu münasebetiyle
.79

Sıtkı Yırcalı (Gümrük ve Tekel Baka
nı) - Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, Gümrük Tarifesinde yapılması düşü
nülen değişiklikler hakkındaki çalışma
ların ne safhada olduğuna ve ne gibi
teknik esaslara dayandığının açıklanması-

.—• 41 —
na dair sorusuna cevabı

-

- •

Sayfa
288

— Tütün ekicileri ortaklıkları ve bir
likleri hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle
312,322
Gazi Yiğitbaşı (Afyon Karahisar) .'Gayrimenkule. Tecavüzün D e f i hakkında
ki Kanun münasebetiyle,
178,232
Ümran Nazif Yiğiter (Konya) - Gayri
ni enkule- Tecavüzün. D e f i hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
'
180,181

men'i hakkındaki karar 'dolayısiyle satışı
mümkün olmıyan ve"-'fakat ellerinde bu
nevi şekerlerden kalmış olan esnafın za-=.
rardan vikayesi için bir tedbir alınıp alın
madığına dair sorusu münasebetiyle

38

— Mülkiye Müfettişi Memduh İçöz
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle
404,406

Avni Yurdabayrak (Zonguldak) -. Es
kişehir
Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun,
— Mardin Milletvekili Aziz Uras'm
Millî
Korunma
Kanununun bâzı maddele
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
rinin
değiştirilmesi
hakkındaki 5020 sayılı
ması hakkındaki Karma Komisyon raporu
Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya Mil
münasebetiyle
48,54.
letvekili İsmet Olgaç 'm Millî Korunma
Kemal Yörükoğlu (Gümüşane) - 5434
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril- .
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
meşine dair kanun teklifinin geçici ikinci
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi
maddesi hakkında Bütçe Komisyonundan
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 569, I
istenilen mütalâaya dair İçişleri Komisyo
• ' . - . .
576 I
nu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
6,7'
•— Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci
maddeleriyle muvakkat maddesinin tadili
Oavit Yurtman (Hatay) - Türkiye Bü
ne dair Kanun münasebetiyle
457
yük Millet Meclisi Başkanı Refik Koral•— Kristal veya toz şekerden kesme
tan'm Samandağı İlçesindeki beyanatına
veya küb şeker imali ile alım ve satımının
- | dair sorusu - münasebetiyle
9

Cahid. Zamangil (Trabzon) - 1945 yılı
I kredi miktarını tahdit eden Bakanlar Ku7 aylık Kesinhesap Kanunu ' münasebe
1 ruhi kararı hakkındaki sorusu münase
tiyle
'
113,114,146
betiyle
472,474,475
Kemal
Zeytinoğlu
(Bayındırlık
Ba
— Gayrimenkule tecavüzün D e f i hak
kanı) . Balıkesir Milletvekili ?Ali Fahri
kındaki Kanun münasebetiyle
130
İşeri'nin, Gönen'in Tozakçı ve Manyas'ın
— K/854 .sayılı karar gereğince muba
Kayaca köylerini tehdit altında bulundu
yaa olunan iç fmdıklarrn deblokaj liste
ran Gönen Çayı ile Koeaderenin mecra
sine alınması suretiyle Devletle ihracatçı
larının değiştirilmesi ve Manyas Gölünün
arasında tefrik yapılmasının eşitlik esası
Karadereye boşaldığı yerde betondan ya
ile nasıl telif olunduğuna dair sorusu mü
pılmış olan set dolayısiyle zarar gören
nasebetiyle
362,363,364,365
araziyi su baskınından kurtarmak üzere
—• Tütün Ekicileri Ortakları |ve Bir
gölün eskisi gibi akıtılması hususlarında
likleri hakkındaki kanun tasarısı münase
ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
.559
betiyle '
!
277,316
— Erzurum Milletvekili Emrullalı
— Yabancı şirketlerin
alabilecekleri
I Nutku 'nun, İstanbul Salıpazarı 'nda liman

42
Sayfa

tesisinin düşünülüp düşünülmediğine ve
Küçük Çekmece'de yük limanı inşasının
etüd edilip edilmediğine dair sorusuna .
cevabı
'
550,553,554
— Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, Doğu yolları 10 ncu Bölge Mü-

Öayfa

dürlüğünün Erzurum'a kaldırılması hak
kındaki teşebbüslerin doğru olup. olma
dığına, doğru ise- teşkilâtın hangi kısım
larının kaldırılarak Trabzon'da.hangi kııSimlarmın bırakılacağına dair sorusuna
cevabı
501

