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BAKANLAR KURULU
Sayfa
1. — Van Milletvekili Ferid Melenı ve
iki arkadaşının, resmî ilâm tevziatmdaki1
yolsuzluk dolayısiyle Başbakan Yurdım-

', *, - , .* v
Sayfa
cısı Samet • Ağaoğlu hakkında soruşturma
yapılması hakkında önergesi (4/259) 400:425

DEMEÇ
1. — Kırşehir. Milletvekili Osman Bölükbaşı'nım, Kırşehir Milletvekilli - Halil
Sezai Erkut'un İstanbul Tekstil Sendikası
işçilerinin yapmak -istedikleri mitinge İs
tanbul Valiliğince izin veriıknemesi sebe-

bine dair sorusu münasebetiyle geçen Bir- • »
leşimde Başbakan Y'ardıımcısı, tarafiTDdan
kendisine sataşıldığı âddiasiyle yaptığı
savunma. > > 139:163,329:330

KANUNLAR
No.
-«' Sayfa
5922 — 3803 sayılı Köy Enstitüleri Ka- *
nununun 5 nci maddesinin değişti ^ tJ
rilmesi ve bu kanuna geçici bir mad-" ''«f,
'de eklenmesi hakkında kanun
17:18
5923 — Türkiye - îsveq ödeme-Ankşma-;" \
sına ek olarak-Ajakara'da imzalanan
Protokol ve Eklerinin, onanm'asr halk» t -.
kmda Kanun
51,57,58,61,72,74:77
•5924 — Türkiye - İsveç Ticaret ve-ödeme r- <
anlaşmalarının tekrar yürürlüğe gir
melerine dair mektup teatisil sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması
hakkında Kamun
• 51,57,58,61,72,78:81
5925 —. Türkiye ile Pakistan arasında
-Dostluk Andlaşmasının onanmasına
dair Kanun
"" 51:52,ö7,58,61,72,82:85
5926 — Türkiye ile Hindistan* Dostluk
Andlaşmasmın onanmasına dair K&1
mm
62,57,58,61,72,86 ;89
ı
5927 -=- Cemiyetler Kanununun 53- ve 35
nci maddeleri" ile "ımuvakkat madde'sinin tadiline dair Kanun
49 :51,66:67
5928 — Noter Kanununun hâzı m<addele,rinin değiştirilmesi hakkında Ka<nun
18:24,25:26,123:128

No.
5929

Sayfa

İş-kazalariyle'Meslek hastalıklarr
ve Analık Sigortaları-hakkındaki Ka- • .
nuiiun 5564 sayılı-Kanunlâ'tadil'edi-'" f
len32 nci maddesinin (A)[ fıkrasının
değiştirilmesi hakkında Kanun 24:25;128
5930 — Posta, Telgraf've Telefon İşlet-1
me Genel Müdürlüğü 'TeşkilâtV Va
zife "ve Memurlarına'ait "Kanunun 51
nci1 maddesine bir fıkra * ilâvesi hâk-'. r
' kında'Kanıih^
""
' 68,183

5931 — Türkiye . Büyük .Millet Meclisi;.
Memurları Teşkilâtı, hakkındaki Ka-.
.nunun, (5),. nci, maddesinin, kaldırıl-i,,. „
,ması ve bu kanuna .ilişik .cetvelde^ de- • n \
.. ğişiklik yapılması .hakkında. Kanun , 68:69,
,. \ , . • ; 183:104
5932 •>— Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna^ -v,
nistan Kırallığı arasında * imzalanan;
Kültür^ Anlaşmasının, onanması, hak-'. ;\
kında Kanun
. 67,181:182,186,187,194,
.r 203506
4' , , ' .»» . .
5933 — Türkiye- Cumhuriyetimle Hindis- •: • V
tan Cumhuriyeti arasında" Kftltürel "
münasebetlere müteâllik; Anlaşmanın' ;

- 2
Nfy

Sayfa
67,182,186,187,
194,207 #10 ,

Nq.

Sayfa

cek Para Mükâfatı hakkında Kamın
69,
; 7
184:186,189,194,219:222
5937 — İhtiyarlık Sigortası Kanununun
5934 — Türkiye ile îtalya arasındaki Kül-^'
bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
tür Anlaşmasının onanması hakkında
ması hakkında Kanun 94,186:193,274:276
. Kanun
67,182,186,189,194,211:214 <
5938
— Türkiye ile İspanya arasında imza
>
lanan
Ticaret ve ödeme Anjaşmala5935 — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer
riyle eklerinin onanması hakkında
Müttefik Devletler ile Japonya,,ara- .
Kanun
186,273:274,282,283,286,291:294
. sında imzalanan Barış Anlaşması'ile
5939
—
1952
yılı
Bütçe Kanununa bağlı
eki Protokolün ve iki Beyannamenin
cetvellerde
değişiklik
yapılması hak
. onanması hakkında Kanun ' 67:68,182:183,
kında Kanun
271,298:299,302,308,322,
•*•;.*< '"
186,189,194,215:218
331:334
5936 — İstiklâl Harbi Malûllerine verileonanmasına dair Kanun

KARARLAR
1800 ~ Takip ve tahsiline imkâtı görülemi•; yen-'»alacakların terkini ve-affı, hak
kında
-1801'—Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
müştemilâtı ile Millî Saraylar, Kasır-

17

lar ve Köşklerdeki eşya hakkında so
ruşturma yapmak üzere vazifelendin- '
len Komisyonun altı ayda işini, • bitir- ' '
meşine ve Meclis haricinde soruştur
ma yapmasına dair
48 49

ÖNERGELER
Ankara (Talât Vasfi öz)
1. —Türk' Ceza. 'Kanunun' 4055 sa
yılı .^Kanunla değiştirilen 403 ncü mad
desinin- yorumlanması hakkında (4/256)
337
Antalya (Bürhanettin) Onat ve 60 arkac
'da§ı) •• ;
.-,.;,.
'2.,—;. Turizm ^Endüstrisini. Teşvik Kamı-, r
nu tasarkı-ile Antalya ; Milletyekili .Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının Turizm En
düstrisini Teşvik Kanunu teklifinin , geçici
bir, > komisyonda görüşülmesi hakkında
(4^253) (
. . .
94:95'
Balıkesir (Enver Güreli)
3. — Karayolları Trafik Kanunu tasa
rısını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona Ticaret ve Maliye komisyonların
dan üçer üye vçiilmesi hakkında
297:298
Balıkesir (Enver Güreli) ve Sivas (Şev
ki Ecevit)
" *
.
- .
4. — Milletlerarası İktisadi İş Birliği
Teşkilâtının 'Dışişleri Bakanlığına bağlan**ması hakkında kanun tasansı ve Dışişleri,
*Bütçe, Ticaret, Ekonomi ve Maliye komis
yonlarından üye verilmesi hakkında
297:298
Erzurum (Bahadır Dülger) '
5. r-r- Biri önceki birleşimde Trabzon Mil

letvekili Faik Ahmed Barutçu'nun sözlü
sorusunun,görüşülmesi sırasında, usul hak
kında diğer milletvekillerine de söz veril
memiş olmasının İçtüzük hükümlerine uy
madığı yolunda (4/258)
.372:381
İçel (Şahap Tol)'
6.'— Dilekçe Komisyonunun 5 . V . 1952
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1899
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair (4/250)

94

İstanbul (Ahmet Hamdi Ba§ar)
7. — Devlet tarafından veya onun yar
dımı ile yapılacak her türlü kalkınma işle
rinin sermayeleştirilmesine, bu maksatla
yapılacak işler için birkaç senelik müddet
lere şâmil Devlet plânlan yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine ve kalkınma ha
reketlerinin bütçe sarfiyatı şeklinden çıka
rılmasına dair plan sözlü soru önergesinin
geri verilmesine dair (4/254)
250
İstanbul (Andrc Vahram Bayar)
8» — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifmin geri verilmesi
ne dair '(4/255)
250

- a S*yf»
Sayfa
İstanbul (Hadi Umman)
337538
meri; hakkında (4/226)
9. — Dilekçe Komisyonunun 5 . V . 1952
Mardin (Aziz Uras)
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1899
4. — Dilekçe Komisyonunun. 5 . X I I . .
sayılı hararın Kamutayda görüşülmesine
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki,'
dair (4/251) ,
94
1234 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
Trabzon (Salih Esad Alperen)
sine dair (4/201) \ t
.
120,175:18i
1
10. •— Dilekçe Komisyonunun 5 . V .
Muğla, (Zeyyat Mandalvnci) , .- ,
1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki •
5. —" Dilekçe .Komisyonunun 22. X I I .
1899 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
1950 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki-,
sine dair (4/252)94
161 sayılı Kararın , Kamutayda görüşül- •
Van (Ferid Melen ve iki arkadaşı)
. ..
mesine.dair, (4/91)
297
. 1 1 . — Resmî ilân tevziatmdaki yolsuz*
Ordu (Befet Aksoy)'
luk- dolayısiyle Başbakan Yardımcısı Samet
6. — Dilekçe Komisyonunun 11 . VI . .
Ağaoğlu hakkında soruşturma yapılmasına .
195,1 tarihli,Haftalık Karar, Cetvelindeki. ,
dair (4/259.)
400425
673 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
Zonguldak(Abdürrahman Boyacıgiller)
sine dair. (4/158)
, -,
8:17
12. —. Adalet Bakanlığına bağlı Yüksek
Samsun eski Milletvekili (Hüsnü Çakır):
Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürürlükte
7. — Dilekçe Komisyonunun 13 >. 1.1950 .,
olan kanun ve tüzüklerin tek metinde der
tarihli: Haftalık Karar Cetvelindeki 2831;
lenmesine dair kanun teklifinin gündeme
, sayılı Kararın, Kamutayda, görüşülmesine > '
alınmasına dair (4/257)
425
*daîr (4/35).
"
. " ,, ,
29T
8. — Dilekçe- Komisyonunun 31-» I I . .
Ankara eski Milletvekili (Hıfzı Oğuz
1950
tarihli Haftalık, Karar Cetvelindeki
Bekata)
2968
sayılı Kararın, Kamutayda» görüşül-,
1. — Dilekçe Komisyonunun l . X I .
meşine:
dair (4/38) , . . . . , , 120,175,2021949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
Seyhan (Reşad'Güçlü)'
2424 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
9.
'— Dilekçe Komisyonunun- 22. XII'. .
sine dair (4/10)
. 17
.
1950
tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki •
Antalya (Ahmet Tekelioğlu)
194 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme-,
2. — Dilekçe Komisyonunun 22. X I I .
sine dair (102)
226,264
1950 tarihli Haftalık Karar • Cetvelindeki
Reyhan (Sinan Tekelioğlu)'
211 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/101)
225,264
10. — Dilekçe Komisyonunun Ş2. X I I .
Kastamonu (Bayri Tomnoğhı)
1950 tarihlî Haftalık Karar ; feetvelMeki •
3. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
194 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesi-.
nununun 429 ncu maddesinin yorumlanne dair (4/93)
" 226,264

RAPORLAR
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı ,
Osmaninin. Türkiye Cumriyeti memaliki
haricine çıkarılmasına dair olan 431 sayılı
Kanıma ek kanun tasarısı (1/321).
399
2. — Kastamonu Milletvekili Hayri To- ,
sunoğlu'nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 429 ncuı maddesinin- yorum
lanması . hakkındaki önergesine dair
(4/226) , ,
,
337:338

3. — Zonguldak Milletvekili Suat. Baş-..
ol'un, İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı i'
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun.
teklifi ile İhtiyarlık Sigortası Kanununun
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına dair < 2/322,
1/240)
94,186.:19.3,274::276
1. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair- kaıruı*

S»yfa
tasarısının, emir ve seyis erleri hakkında- ;
ki kanun tasarısını görüşmek üzere ku
rulmuş olan Geçici Komisyonda müzake
re edilmesine dair (1/323)
170:17i
.*" 2..-^ Cemiyetler Kanununun;4919 sa.yılî^Kanuıila değiştirilen 33 ncü ve* 35 nci'
maddelerinin tadiline ve muvakkat madde
nin (B) ; fıkrasının -kaldırılmasına dair ka
nun tasarisiyle Tokad lülletvekili 'Ahmet
Gürkan'ın, Cemiyetler Kanununun muvak
kat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
49:5i;66:67
w kanun teküfine dair (1/231, 2/140)
3. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Ekinci 'nin,' kan' gütme sebebiyle 'işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs' cürümleri
failleri hısımları hakkında tatbik olunacak
muameleye dair 3236 sayılı' Kanunun yü- •
rürlükien t kaldırılması' hakkındaki kan-ntı
teklifine dairr (2/325)
- : 128:139
4. —> Noter Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
ile, Zonguldak Milletvekili Abdürrahman
Boyacıgiller'in, "Noter Kanununun 4166 sa
yılı Kanunla değiştirilen 19, 57, 59, 60 ve
85 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 44^'
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (1/203, 2/53)< 18:24,25:
:
; .;'*'*.*,;,..•:.,/ .- ...*> . >. •;: 26,123:128

Sayfa
, İnilmesine dair kanun- tasarısı hakkında •
, (1/305) *
371
I

BÜTÇE KOMİSYONU. RAPORLARI
. 1. — Ankara'da Gençlik Parkında
• mevcut bina ve tesislerin parasız olarak- -,
Ankara Belediyesine devri hakkındaki ka1
mm tasarısına dair (1/322) , 4. >
.
399 r
2. — Balıkesir Milletvekili • Müfit Er-- »•
kuyumcu ve 83 arkadaşının, • Türkiye' ^ >
Cumhuriyeti Emekli'- Sandığı ' Kanunu-.
. na ek kanun tekliı'i hakkında (2/94) •
120,
323:327,381:382,382:395'
3. — 1952 yılı Bütçe "Kanununa bağlı- '
cetvellerdo değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/393)
399
- 4. — Denizaltıcı ve Dalgıçlar için taz, minat kanunu tasarısı hakkında (1/357)
337
5. — Devlet Demiryolları ve Limanla, rı İşletme * Genel Müdürlüğü işçilerine
mesken yaptırmaları için borç para ve
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında
, (1/339) *
120,309
6. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa- ,
yılı Kanuna bağlı. (1) sayılı cetvelin Ma[ liye Bakanlığı kısmına bâzı kadroların
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına,
dair (1/389)..,."
399
:•!'*. ,ANİYÂSA KOMİSYONU RAPORU
7. -~ Devlet Memurları , Aylıklarının
1. — Burdur Milletvekili, Mehmet özTevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
bey'in, köylü kız çocuklarının ilk, tahsil
Kanuna* bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım
yaşı hakkında kanun teklifi ile Balıkesir
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması
Milletvekili, Sıtkı Yrcalı ve 9 arkadaşının,
hakkındaki kanun tasarısına dairv (1/313) 225:.
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanu- ".
•\ '.....•
,
.
226,322:323
nunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine '
8. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
ve aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesine
kındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler
ve Rize Milletvekili Ahmet MorgiTin, 23",\:\* ;
"eklenmesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1)
Eylül 1329 tarihli,Tedrisatı İptidaiye,Ka- .
sayılı -cetvele bâzı kadrolar 'ilâvesi bankın nununun r77 nci maddesi ile Köy Okulları •.
dalp. kanun tasarısına dair (1/394). '
- 337
ve Enstitüleri Teşkilâtı .hakkındaki '4274 .
9. — Giresun Milletvekili" Arif Hikmet
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değişti- *
Pamukoğlu'nun,
tasfiye edilen-ve emefclirilmesine dair kanun teklifleri liakkında .
:
ye-'sevkolunan
Dışişleri
memurları hak(Mütalâa olarak) (2/152)/; " " ."*
249:250'
" kındaki* kanun teklifine 'dair (2/190) - * 120,175,
^BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU•J-*202,229:240
•1. — Bataklıkların "kurutulması ve
10. i— İdareci Üyeler Kurulunun, Bü
bundan elde edilecek * topraklar hakkın
yük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde * **
daki Kanunun'bâzı maddelerinin değiş-'^
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek- v; v

İM—
**-p"*B) \ * r ***>•%*•*

Sayfa
271,298:299,302,308,
lifine dair -(S/368)
miyen 1 239 992 lira 92 kuruşun {erkin* ve
322,331:334
10 978 lira 79 kuruşun ^ >âffı-hakkındaki ^
Başbakanlık tezkeresine dair (3/184) **' -4"'1 171
11. — Milletlerarası - * İktisâdi îş Bir
liği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağ
ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORLARİ
lanması 1 hakkındaki kanun tasarısına da
1. — Milletlerarası-, Çalışma Bürosu ile ^
ir) (1/226)
-,
:"
. 120,309:322
,
Türkiye
Cumhuriyetti Hükümeti 'arasımda
12. — Rize İline tabi Güneyce ilce mer- '
İstanbul'da
Yakın ve Orta Doğu.iş gücükezinin-nakledilmesi ve adının değiştiril
faaliyet, merkezi »kurulması, için. OenevTte/mesi hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/359) . > ' *
371 de (imzalanan Anlaşmamın -onanması hak- ,,
37İ
kındaki kanun tasansunta dair (1/381).
13. — Uçucular. için tazminat kanunu
2. — Zonguldak Milletvekili 'Abdüav
tasarısı-hakkında (1/318)'
120,193:194,240,
rahman . Boyacıgiller'in^ Zonguldak^ ve"
276 586,286 2,90,299:309
Ereğli Havzai Fahmiyesinde «mevcut/kö' 14. —' Zonguldak Milletvekili Abdür»ft,
mün*
tozlarımıı Amele Menafii Umunıiyesirahman Boyaçıgiller'in,, Zonguldak ve
isme olarak Füruhtuna' dair olıan1'114 sa
Ereğli Havza i Fahmiyesinde mevcut kö
yılı Kanunun 2 nci ve "4 ncü maddelerinin'
mür tozlarının Amele Menafii Umumideğiştirilmesi hakkındaki^ kanun teklifine ' \
yesine olarak Füruhtuna dair,olan .114 sa
dair
(2/163)
' ' ''l " " \
'
' 3$9,
yılı .Kanunun 2 nci ve 4 ncü maddelerinin
3. — Zonguldak Milletvekili Suat ©aşdeğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine
ol'un, "İhtiyarlık. Sigortası ' Kan^ÛDiu»
dair (2/163) .
~ '
'399
bâzı maddelerindıı değiştirilmesi lıaikskindâ .^\\
Tt
kanuan
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özsteklifi ile İhtiyarlık Sigortası Ka-' "
nununun! bâzı maddelerinde değişiklik y& K '
bey'in, Köy Enstitüleri hakkındaki 3803
pılniası hakkındaki kanun tasarısına dair
sayılı Kanunun 5 nei maddesinin değişti
(2/322,1/240)
"-""" 94,186:193,274:276
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/177))*!
*
'
'17:18
v
2. — İdareci Üyeler Kurulunun, Tür
;
1. —, Zonguldak MıMetvekih Suat Ş&§-^
in*
kiye. Büyük Millet Meclisi .Memurları Teş
ol'un, İş Kazalariyle Meslek Jlastatokiları
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanun 5 nci
' ve Analık Sigortaları Kanununun 5564 Sa
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna
yıl* Kanunla değiştirileffi! 32 nci1 m&iddesi1
bâzı maddeler eklenmesine dair ve kanuna
' ninı (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkın-'1' ' '
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak
dalki kanun teklifine dair (2/323) "" •. ?4:25,128
kındaki kanun' tekliflerine dair (2/125,
' «• DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
r
347, 351)
' '
" 68:69,183:184
1. —.Dışişleri Bakanlığı IÇuruluşu hak- .
3. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek
kındaki
3312 sayılı Kanuna bâzı hüküm-1 . >3
para mükâfatı hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/345) '69,184:186,189,194,219:222 • 1er eklenmesi ve 4665 sayılı Kanuna tiçğlt,
_ (1) sıayılı cetvele bâzı.kadrolar ^ilâvesi T
4. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıhaikkmdaki 'kanun^tasarısına dair, (1/394)^337
ran'ın Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
2. —Giresun .Milletvekili. Arif Hikmet,;
dığa Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra.
Paımuıkoğlu'nun, tasfiye,edilen' ve emei)olihu'..v.
eklenmesine-dair kanun teklifi hakkında
4
(2/99)
18,110:113 yevsevkolunan Dışişleri memurları*. hfâk- a u>>"
kındaki kanun teklifine: dair' '(2/190)' 120,175,
5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
, ...... •„ , ... 202,229:240
Genel Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Me
3. ~ Hilâfetin. İlgasına tve iHanedaüiı. • —murlarına ait 4454 sayılı Kanunun 51 nci '
Osma'ninin
Türkiye Cumhuriyeti memaliki
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki
haricine'çıkarılmasına dair olan 431 sayılı
kanun tasarısına-dair (1/349)
68,183
Kanuna ek ^kanun tasarısı-(1/321) ' ı 399'
6. — Takip've tahsiline imkân' görüle1

•

-

.

.;+,..; *•'
Sayfa
4. — Mi$«tlera<rıasıı Çalışma Bürosu ile
Türkiye, Cumhuriyeti Hükümeti, arasında *
istanbul 'da ,Yakın; ve. Onta. Doğu iş gücü., •
faaliyet merkezi kurulması içim Cenevre'
de imzalanan-Anlaşmanın onanması' hakkındalki' kanun tasarosıam dair (1/381)
371
. 5. — Milletlerarası' ' İktisadi î§ (Birliği •
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına 'bağlan-1
ması hakkındaki' kanun/ tasarısına dair
(1/226)' " : '' " '
^
' 120,309:322
6. — Türkiye: - Çekoslovakya Ticaret ve
ödeme" anlaşmalarının' uzatılması hakkın
da teati" edilen mektupların onamımasına
dam* (kanun 'tasarısı hakkında (1/361) * 250'
7. —' Türkiye 'ile" Federal' Almanya
Cumhuriyeti, arasında mübadele edilecek
mallara ait A ve B listeleri hakkındaki pro
tokolün onanmasına dâir kanun tasarısı
'hakkında (1/307)
168,322
8. ~ Türkiye" ile ispanya arasında im
zalanan. Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile
eklerinin'onanması, hakkındaki kanun tasansına dair /İ/249)" . ' " 94,186,202,273:274,
' '/]' \ ,*_ "
282,286,291:294

#

-

Sayfa
San - Fransisko'da imzalanan Barış Anlaş
ması ile eki Protokolün ve iki beyanname
nin onanması hakkındaki kanun tasarısına
dair • (1/316)
67 ':68,73,182:183,
186,189,194;215:218
7. — Türkiye ile Pakistan arasında Dost- •
luk Andlaşmaşınm onanması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/259)
51*52,57,58,61,
72,82:85
. 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis-"
tan Kırallığı arasında imzalanan Kültür
Anlaşmasının onanması hakkındaki kanuntasalısına dair (1/212)
'67,181,182,186,
167,194,203:206

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARİ
1. — Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 22.
X I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve- "
'İlindeki 211- 'sayılı karârın Kamutayda gö
rüşülmesine' dair önergesi hakkında
*(4/101)
225,264
2. — Mardin Milletvekili Aziz liras
ın, Dilekçe ' Komisyonunun 5 . X I I . 1951
tarihli Haftalık' Karar Cetvelindeki 1234
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
^ • * ö. .
———
dair önergesi hakkında (4/201)
120,175:181
1. — Türkiye ile Hindistan Dostluk
3. — Muğla Milletvekili 2<eyyat MamAndlaşmaşınm onanmasına dair kanun ta
ı dalinci'nin, Dilekçe Komisyonunum 22.
sarısı hakkında (1/317 ),//" 52,57,58,61,72,86:89
X I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve^
2. —r .Türkiye Cumhuriyeti ile Hindis
tan Cumhuriyeti arasında' Kültürel mü- , ,' Kildeki 161 sayılı Kararın, Kamutayda
görüşülmesine dair önergesi hakkında
nasebetlere^mütaalli'k Anlaşmanın onanma
(4/91)
297
sına daiç kanun tasarısı hakkında (1/245) 67,72,
4.
—
Samsun
eski
Milletvekili
Hüsnü
182,186,187,194,207:210
Çakır'm, Dilekçe Komisyonunun 1 3 . 1 .
3; -H.' Türkiye - isveç' ödeme Anlaşma
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
sına ek olarak imzalanan Protokol ve ekleri
2831
sayılı Kararın Kamutayda ıgörüşülnin onanması hakkındaki kanun tasarısına " '
mcesine
dair önergesi hakkında, (4/35)
297
dair (1/257)" • *' '
51,57,58,61,74:77
5. —r Samsun eski Milletvekili Hüsnü
4. *— Türkiye -isveç Ticaret ve ödeme
Çakır'm, Dilekçe Kamisyonunun 31. I I .
• Anlatmalarının tekrar yürürlüğe girmeleri
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
ne dair mektup "teatisi, suretiyle-yapılan An
.2968
sayılı Kararın Kamutayda görüşül
laşmanın* onanması-hakkındaki kanun tasa-!>
melinedair önergesi hakkında (4/38)
• 120,
nsına dair ..(1/258)
< "51,57,58,61,72,78:81
;:
175,202
.05. —Türkiye''/ ile/ İtalya arasındaki
6. —r Seyhan milletvekilleri, Sinan. Te.. Kültüp -Anlaşmasının onanması hakkındaki
'.
kelioğlü
verReşad Güçlü'nün, Dilekçe Kokanun .tasarısına -dair ,(1/238)
, (. „ 67,182,186,
. ", .
. 189;194,211:214 ] mcisyonunum 22 : X I I . 1950 tarihli HaftaÂV
v
!
lık Karar Cetvelindeki ' 194 sayılı Kara6. \—*m Türkiye .Cumhuriyeti ve diğer.
Müttefik Devletler .ile . Japonya, ^arasında'
; rm Kamutayda görüşülmesine dair mv&t-

.. £#.
Sayfa'
Sayfa
'226,264 Kanunla değiştirilen 33 n*ü?ve, 3İ> ncî
maddelerinin tadiline ve muvakkat mad
• 1. — Aükaraı «ski Milletvekili Hıfzı :denin (B) fıkrasının -kaldırılmasına dair
Oğuz Bekata'nıaı, Dilekçe Komisyonu- •
kanun tasansiyle Töfead'Mift.etv'e'klâi* Ah
n u n 4 v X l . 1949 tarihli Haftalık-Karar
met Gürkan'in, l Cemiyetler""• Kanununun
muvakkat maddesinin ' (ieğiştirilmesi 'Hak
CetVelmdeki- 2424-sayılı •Kararın.' Karam- ¥
kındaki kanun teklifine dâir (1/231, 2/140) 49:
tayda ğörüşülmesin.'e dair önergesi: hakkın
V
5İ;66&7
da (4/10)
1^
2. — • Ordu: :Milletve<kili RefeirÂksoy'-^'
ş 2: .54^' Kastamonu îlinevbâğlı KargıV İlce- :' <:
un, Bilekçe Komisyonunun 11 . V I . 1951 ;'.'••
sinin Çorum îlirie 'bağlanması 1 ^hakkındaki
tarihli -Hafitalik Karar Cetvelindeki 673' sa-'
kanun tasarısııim kabtd ^veya reddi husu•yılı Kararın Kamutayda gö>üşülımwine
; sunda^tetkikat yapılmakdizere;;^/mahalline ; "
dair-on^gesi ha;kkında (4/158)
8:17; gönderilmesine komisyonca^::îkarar-'verileni u*'•
heyete, yolluk yerilmesi, Açitı »B^utay^an-y ^
0.,, EKONOMİ KOMİSYONU RA&ORLARI
müsaade istihsalinedair Çl/363) ^
252:253
1. — .Milletlerarası İktisadi îş Birliği
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
MÂLÎYE KOMÎSYONU RAPORLARI v
ması ha'kkmda'ki kanun tasarısına dair
1. — Ankara'da Gençlik Parkında niev- ' t
(1/226)
120,309:322
cut
bina ve tesislerin parasız olarak An
t. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah- > '
kara Belediyesine devri hakkındaki' kanun ' A
mam Boyacıgüler'in, Zonguldak ve Ereğli
tasarısına'dair (1/322)
' ' ' $99
Havzai Pahmiyesiınde mevcut kömür toz
2. — Balıkesir Milletvekili Müfit Er- ,,
larının Amek) Menafin! Umuraiyesine ola
kuyumcu ve 83 arkadaşının, Türkiye Cum,- 3ı -.
rak Füruhtunadair olan 114 sayılı Kanu
huriyeti Emekli Sandığı -Kanununa ^ek kar ^ ,
nun1 2 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştinun teklifi hakkında .{2/94) ,, , 120,323:327,381:
rilmesi hakkındaki kanım teklifine dair
(2/163^
*
' '
' 399
e--. ,
, - . . , . .
382,382^95
3. —. Bataklıkların* kurutulması ve-bun- \„
İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARİ
,
dantelde
edilecek topraklarhakkmdaki:-Ka* ,\, ;
1. —.Ankara'da Gençlik Parkında mev
nunun
bâzı
maddelerinin değiştirilmesine
cut bina ve tesislerin parasız olarak Ankara ,
dair
kanun
tasarısı
hakkında (1/305)
• 371
Belediyesine devri hakkındaki kanun tasa
4. — Denizaltıcı ve dalgıçlar için tazmî- '"'"'
rısına dair (3/322)
'399
nat tasarısına dair (1/357)"
'
^ ' r 337
2. — Bataklıkların Kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki Kaj
5. — Devlet Demiryolları ve Limanlan
nunutı bâzı maddelerinin değiştirilmesine'
j İşletme Genel Müdürlüğü işçilerine mesken
dair kanun tasarısı hakkında (1/305)
37İJ yaptırmaları için borç' para ' verilmesine
3 — Hilafetftı İlgasına ve Hanedanı
dair 'kanun tasarısı hakkında (1/339). • 120309
Osmaninin ' Türkiye Cumhuriyeti memali6. — Devlet Memurları Ayltklarmm
ki haricine çıkarılmasına dair olan 431 sa
Tevhit ye Teadülüne dair olan 3656 sayılı
yılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkında
Kanuna bağlı (1) sayılı , cetvelin Maliye
(1/321)
'
' 399
Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklen- yl
4. — Karayolları Tarife kanunu tasa
m esi hakkındaki kanun tasarısına dair .
rısının geçici komisyonda görüşülmesine
(1/389)
'
'399
dair (1/242)
'
272:273
7. — Milletlerarası /İktisadi: îş, Birliği
5.— Rize Hine tâbi Güneyce İlce merTeşkilâtının
Dışişleri; Bakanlığına,bağlan- ;1::'.
kezinîn; nakledilmesi ve adının değiştirilme
ması
hakkındaki
kanun tasarısı (1/226) A ; ^120,
si hakkındaki kanuni tasarısına dair (1/359) 371;
•;.-r •;,:'. :-:•• ;';.;v:.:!;.;; >:: .:, r; ,..3'0^^22
* ' 1. — Cemiyetler Kamununun 4919 sayılı
. ^^-^/üçucular içjnteznıinAt kanunu ta•güleri hakkında (i/93; 102)

-

*

Sayfa

sarışı hakkında (1/318)
„v,
...

120,193:194,240,276:
. 286,286:290,299:309

l/«i-;Kars .Milletvekili Tezer Taskı- ,
ran'ın,; Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun -75 nci maddesine, bir fık, :pa eklenmesine dair kanun teklifi hakkınÎ da .(2/99)
18,110:113
MECLÎS HESAPLARINI İNCELEME KO* :-.
MİSYONU RAPORU
' ,- l.-r>* Türkiye, Büyük Millet Meçlisi"
1951 yılı Aralık -ve 1952 yılı. Ocak ve Şubat
aylanihesabı hakkında^ (5/52)
168,240
^ f c L Î " EĞİTİR KOMİSYONU RAPORLARI
1,' — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'iıı,. köylü, kız çocuklarının ilk tahsil
yaşı Jıakkında kanun teûclifi ile Balıkesir
Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 9 arkadaşınızı,
Köy. Pkulları ve Enstitüleri Teşkilât Kai-nununuıı 13 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve Rize Milletvekili Ahmet Morgjl'iri;'23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İp
tidaiye Kanununun 77 nci maddesi ile Köy
'Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı hakkın-'
" dakr 4-274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri
hakkmda:;(2/152, 197; 364)
'
249:250
!l

1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz- '
bey'iri,-. Köy Enstitüleri hakkındaki 3803
~;sayıh Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi. r hakkımdaki kanun teklifine dair
(2/17J) , , . . . . , ; / ,
• . 17:18
rJ
2. —T Türkiye Cumhuriyeti ile Hindis-!
, -tan' Cumhuriyeti arasmda Kültürel münasefbetlere mütaalik Anlaşmanın onanması
na dair kanun tasarısı hakkmda (1/245) 67;
İ '
72,182,186,187,194,207:210
%. —:. Türkiye ile îtalya, arasındaki Kül
tür Anlaşmasının onanması ".hakkındaki
., kanun' tasarısına dair (1/238)
67,72,182,
-186,189,194,211:214
4.'—- Türkiye^ Cumhuriyeti ile Yunanis'
tan Kırallığı arasmda imzalanan Kültür
•' Anlaşmasının onanmasr' hakkındaki Ka:
-nun tasarısına dair (1/212) 67,181:182,186,187,
-»> ...:K.İ.-' Î* «/
,
•,
194,203:206

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI
• 1. — Denizaltıcı ve Dalgıçlar için Taz
minat Kanunu tasa.rısma dair (1/357)
337
1. — Emir ve Seyis Erleri hakkında
kanun,tasarısı ile Çorum Milletvekili Ahm>et Başıbüyük ve-Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, Emirber ve Seyis Erleri hakkındaki
203 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü mad
delerinin değiştirilmesine dair olan .1600
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak-.
kındaki kanun teklifi (1/159, 2/293) • 26:
' '
42,52:66
2. — Uçucular için Tazminat Kanunu
tasarısı hakkmda (1/318)
120,193:194,240,
276:286,286:290,299:309
SAYIŞTAY KOMÎSYONU RAPORLARI
1. — Devlet Denizyolları- ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildirimininsunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Denizyolları "ve Limanları.
îşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısına dair
(3/237, 1/294)
297
2. — Millî Korunma 1947 ve 1948 yılları
bilançosunun gönderildiğine dair Başbakan
lık' tezkeresi hakkında (3/226)
371
3. — Millî Piyango İdaresinin 1950 yılı
bilançosunun gönderildiğine dair Başbakan
lık tezkeresi hakkmda (3/18,3) .
120,240
TARIM KOMİSYONU RAPORLARI
1. ~ Bataklıkların' kurutulması ve bun
dan elde edilecek .topraklar hakkındaki Ka
nunun bâzı'maddelerinin ' değiştirilmesine
dair kanun tasarısı hakkında (1/305)
371
2. — Devlet Memurları' - Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/313) 225:226,
322:323
1. ~ Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Köy Enstitüleri hakkındaki 3803
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi yolundaki kanun
teklifine dair
(2/177-)'' : "
.17:18

t: .'

""*
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TİCARET KOMİSYONU/RAPORLARI
1. — Milletlerarası İktisadi,îş Birliği
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
madı hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/226J
; - • v
120,309*332
2. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret
re ödeme Anlaşmalarının uzatılması hak
kında teati edilen mektupların onanması
na dair kanun tasarısına dairf (1/361)
250
3. — Türkiye ile Federal Almanya
Cumhuriyeti arasında mübadele edilecek
mallara ait A ve B listeleri hakkındaki
protokolün onanmasına dair kanun tasarı
sına dair (1/307)
'
168,322
4. — Türkiye- ile İspanya arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile
eklerinin onanması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/249)
94,180.202.273:274,282,
;•,.; ; <
',
286,291:294
5. -=-- Zonguldak; Milletvekili Suat Başöl'un,^,htiyarlık Sigortası Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi, hakkmda
kanun teklifi ile İhtiyarlık Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kânun tasalısına dair (1/240)
(2/322)'
94,186:193,274:276
1. —Türkiye - İsveç ödeme Anlaşma-

sına ek olarak imzalanan Protokol re ek
lerinin onanması hakkındaki kanun' tasa•
rısma dair' (1/257) . . . 51,57,58,61,72,74Vn"
2. —r Türkiye isveç Ticaret ve ödeme,,, ,
anlaşmalarının tekrar yürürlüğe girmele- .
rine dair. mektup teatisi suretiyle yapılan -, ;
Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun .
tasarısına dair (1/258) . , 51,57,58,61,78;81
ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI .
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları
işletme Genel Müdürlüğü işçilerine mes
ken yaptırmaları için borç para verilme
sine dair kanun tasarısı-hakkında (1/339) 120,
309
2. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme
Genel Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Me
murlarına ait 4454 sayılı Kanunun 51 nci
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki
kanım tasarısına dair (1/349) ..
68,183,
' GEÇİCİ KOMİSYON RAPORU

„ lt *

1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-" * ' : ' *
dığı Kanununun 64 ve 69 ncu maddeleri
nin yorumlanması Hakkındaki Başbakan"'
w
lık tezkeresine dair (3/308)
338

SAYIN MÎLLETVEKÎLLEEÎYLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER
İzinler
1. —Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi (3/3İ5)
120:122
(3/320)
169:170
338:339
(3/325)
- , ödenekler
1. —v. Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Diyarbakır Milletvekili Mus
tafa Ekinci'nin ödeneği (3/316)
, 122
2. -r- Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Kastamonu Milletvekili Rı
fat Taşkm'ın ödeneği (3/317)
.\ .
122
3. — Bu toplantı yılı içinde iki' aydan
fazla izin alan Malatya Milletvekili Hü
seyin Doğan 'm, ödeneği. (3/321)
"' 170
4. -— Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Tokad Milletvekili Nuri ,

Turgut Topcoğlu'nun ödeneği (3/318)
122
5. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Zonguldak Milletvekili Esat
Kerimoğhı'nun ödeneği (3/319)
. 122:123
Seçimler
1. —- ^.nayasa Komisyonunda açık bu-, . y lunan bir üyelik için -seçim yapılması :;;>(*.^
(3/322):.-, ; . ' - . . , . . .::
171,174
2. — Avrupa Konseyi ; îstişari Meclisi- :y
nin Dördüncü içtima Devresi,toplantıla- .;.-'
rina memleketimizi temsil etmek üzere; ka-'\r \..., _
tılacak üyelerin seçimi ,; < u :
, 226,240
3. —• Karayolları7 Trafik Kanunu tasa-'
nsımn geçici komisyonda 'görüşülmesine
dair içişleri Komisyonu raporu ve tasarı- •'
nin görüşülmesi için geçici "bir .komisyon
kurulması (1/242). .
,
272573-

-İfr
r—-^

•

Sayfa

4. - ^ Tr&bzg& J ^ ^ t v e k ü i „ M a ^ u t ^ p l T
ogta'nun^ k a n j ^ t ^ e / s e ^ e b ^ l ^ , islenen
a 4 a ^ 4 â W 2 & 'ye jbnna teşebbüs, .cürümleri
failleri hısımları hakkında tatpik olunacak
muamelece dair 323© sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin dej^tirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler^ eklenmesine dair olan
kanun tekjifmin. sonuçlandırılmaması- se
bebi hakkında Adalet Kominyonu Başkanwaffygyi..v

Sayfa
lığı tezkeresi- -ve--.teklifin* görüşülmesi''içingeçici bir^ komisyon kurulması (S/361;
3/323)
250S51"
Turizm Endüstrisini Teşvik Ka^ nuım tasaj?jsy il&\Antalya-<MületwkiHrBür-.
hanettinhOnatp veı arkadaşlarının: bu-- hususa-*
dair kanun^teküfini görüşmek »üzere geçici
bir komisyonvkudulması •
94<:95;
o..

r

SpJtUjLAÜ VE CEVA&I4.B.
A — Sö'zlii':'sorula.K,ve, cevaplar
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
îhsan Sâbiş/jn, 19f ççcuk^ bapagı olan* ve
Devlet IJemirypUar^nd'a&.to
t
sevkedjlen fjtbrahim Balmitaş'na, maaşının
verilmedeki se^e^neta^ 1 .çağı^.gel^n ço- ,
eu^Ja^mn yatılı mejk^lere kayıtlarının ye
kendisinin de Haydarpaşa Garında yar
dımcı bir iş verilmesinin mümkün olup olmadığına clair Başbakanlıktan sözlü' sorusu
(6/664)j^ ' ' , '
119,227,229
2. -^..Çanakkale^MilletMekiH «Emin^Ka-:- lafat 'in,*, Erzincan i Milletvekili u Şemsettin:*.
G&naltay'ın Istenbul(da^GıuuhuıâyA^Jiîalfc^ >
Partisi Süleynranrye Semt Ocağında Dev
let ve'BÇükümet I ^ e ^ hak^p.d^ .yappıjş^,.
olduğu ithamlar karşısında Hükümetin ne
düşündüğünü dair, Başbakanlıktan^özlü teo-u.
rusu .'(eştfpjf.*;
3,97,227,25,3
3. ^-ÇbrAihMiHetvel^i>MçcitvBumin'in,i
DevletiJıizmetini<halkıaa^ağınal götümie.r
bakımından bucaklaruıtftanıtJeşeküllü şekle
veya ilce şekline, çevrilmesi hususlarından
hangisinin tercih edileceğine dair Başbakan
lıktan^ sözlü sorusu '(6/6î>5-)398
4. — Gümügane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nun, Doğu illerimizdeki; asayişsiz
likten bahseden ye umumi efkârı bulandı
rıcı bir mahiyet arzeden Ulus Gazetesindeki"
makale "hakkında Başbakanlıktan olan soru
suna Devlet- Bakanı ve-Başbakan-.Yardımcısı Samet-•' Ağaoğlu'nun., sözlü cevabı(6/654-),-.
4,102:108
- 5. — İstanbul'Milletvekili-Ahmet Ham-''
di^Bagar'm, Devlet. tarafından -veya t onun- -

yardımı île t yapılacak: herA türlü-* kalkınmaişlerinin^ seraıayeleştirilmesine,-' bu maksat-.
la yapılacak:işler-için»birkaç senelik'müd-J
detlerc» şâmil ^Devlet plânları yapılmasının'.
düşünülüp-• düşünülmediğine ve kalkınma
hareketlerinin-bütçe- sarfiyatı- şeklinden- çı
karılmasına -dairı Başbakanlıktan sözlü.
sorusu^ 6/670}.
167î250«
6. — İzmir'Milletvekili Abidin Tekön'ün; Türk-işçilerine-karşı- Hükümetin cep-'
he aldığı>-hakkındaki ıiddiaların -mahiye-*
tine.ve... îzmir-lşçL sendikaları veya Sendi-kalar Birliği ile Hükümet- arasında her
hangi "bixt;ihtilâflı '«mevzu • olup^ olmadığı-'
na dair Başbakanlıktan
sözlü sorusu
(6/JOŞ^,,
;
399
7. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın,
Kağızman îlcesi ÇamuştaAKöyünün kay
makta (0,lan &Ymmhiîha^Mlt&~;jıe rgifcgUîted-- ,
birlerdim dığma dair içişleri Bakanlığıma*•••-.•
daytvSörmuş olduğu yazılı sorusunun bugüne <
ka^afecevaplandırılm aması sebebine, Kak- s
ğızman'm Kötek Bucağı merkezi ile Ça'muşta ^e Akdjam köylerinin yetmiş beşer
metre kaymaları -karşısında alınmış vebalı- .
nacak tedbirlere-dair-Başbakanlıktan söz-lü-sorusu (6/681)*
271,364'8. -T- Kastamonu Milletvekili Şükrü
Kerimzade'iıin, iktisadi . gelişmemiz için
şimdiye kadar alman karar ve tedbirlerle
girişilen "teşebbüslerden »* elde; edilen - neti
celere, dünyaca iktisadi -bir--krize1 doğru
gidildiği hakkındaki •' emarelere dair : Hü
kümetin-görüş-ve-kanaati-ile-* böyle bir ih
timal karşısında— alınması düşünülen-' ted--

—41:Sayf»

birlerin-ne olduğuna ve-tediye -muvazene
mizin .^durumuna dair
Başbakanlıktan
sözlü ^sorusu (-6/673)
'
168,264^42 ,

olunduğuna,' dair ••<Adalet -Bal&nliğından;
sözlürsorusu^ (6/699);;
- .-,•;
v 398
4, ^ Trabzon Milletvekili H3fclib: EsÜd;
Alperen|ın,'îteşkili5 ka^a>laştarılaaiı-.;Yargı-'.w ,•::
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
*tay*:^'tıncı ve Yedinci HuMk^ireleri-reis': ,.
îhsan''SâHs%ı;i;î9'^orîCrk:'-babası ":8f$n ~Ve
ve âzalarının bugüne kadar1 intihap ve tâ>A
;
yin edilmeırîesî rM>^Dİne#^e^6^^â^nıı dolDevlet DemiryollarmdanlrtâliÜen emekliye
sevkedılen'-İbrahim "Balimta^ın '-maaşının
' durm^farînâân'dprâyv %^â^de7*^ev^dîleri
Yargıtay "İB'aşl^h ve^l^leruTan \anfli<3ü " •:•.,.
verilmemesi sebebine,'tahsil çağına" "gelen
sinde"ftİs&sna inmelerinde^ne"gfDÎ"elas" ve., •
çocuklarının - yatılı mekteplere'kayıtlaMnin
J
ve kendisine Jde 'Haydarpaşa Yaratıdav yârj kıstasîiT'nâzîârı 'dikkâte' alınmakta"ofdüğuM'
dair sürusüna
^
dımcı^bİT-iş verilmesinin mümkün t>îtfp"61madiğma-dair Başbakanlıktan sözlü'sûru- ' j NasuhîogM'nnn İözîu çeva^ 1j^6H5) *4^6% :Ö0
su (6/635)
5 {
2i — Kars 'Milletvekili 'Sim' A'talay'- .
i
1. — Tokad Milletvekili Zihni Betil'in, •
m, Demokrat Barti toplantısına katılan
. I Yargıtayda ^ e t H l İ ^ r a İ î a | t $ n M n * hukuk
Eskişehir 'Valisi Arif 'Üzgen1 hakkında
dairesînm'M^
Başbakanlıktan' x>lon sorusuna Devlet b a 
cikmeSi:,s'eb^biriini ^Udiihriiâsuiâ : dair üokanı-ve-Başbakan Yardımcısı JSamet -AğarusuriW;AMet bakanı î & M d d î n ^ N a l ^ - :, ;
1
oğlu-'nun* sözlü cevabı (6/648)
49,96-07 oğlu'ıînh^sÖzlu^cövaB^^^^p :
$k

Adalet Bakanlığından
1. — Balıkesir Milletvekili Müfit Brkuyumcu'nun; Ulus Gazetesinin 2 0 . V .
1952, tarihli nüshasının ».üçüncü, sayfasında
intişar ,eden ,yazıda zikredilen .silâhlanma,kaçakçılık ve .asayişsizlik• vakaları -hakkın- •
daki iddiaların .mahiyetine dair ^ Adalet Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/698)398
2. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, iş esası üzerine': müessea 'öGzâ
-• evlerindeki mahkûmlara tatbik edilen" -sis-'
temin devamına * Hükümetin taraftar olup
olmadığına, bu ceza evlerine sevkedilen
mahkumların mahallî ceza. evlerinde .geçir
dikleri müddetin artırılması- ve artma isti
dadı gösteren bazı suçlardan -mahkûm olan
ların asri ceza eylerine gönderilmemesi
hususlarının: düşünülüp düşünülmediğine
dair sorusuna Adalet Bakanı,, Bükneddin
' Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı 46/680) 249^361:364;
3..,—r İstanbul, MilletvekiliSan^Y&ver-'my ,
Temyiz. Mahkemesine bir senede -geleli" ve
intaç;••;edilen dâvalara, İstanbul'lara^ daire
leri miktarı ile teşkilâtına* sulhmahkeme; leri ile Temyiz Hukuk mahkemeîerindeki, ;
dâvaların, talika. müddetlerine t ve .Temyiz .
Mahkemesinde çalişan. zevatın sıhhi, durmnları üe ne dereceye . kâdatf alâkadar -

Bayındırlık
•••'İİ ; — İstanbul Milletvekili-Achmet Hamvdi Başar'm, İstanbul limannıdaki tıkanık
lığı ıslah- etmek üzere .Hasköyv ye Sarayburnu 'ndaki' sahanın eşya - -muhafazasına'
tahsisine karar verildiğim halde ^bugüne ka
dar gecilanesî sebebine, vTophane rsahasınitı
Salıpazarı'nıdak-i.; liman<inşaatı-: için bo
şaltılmaya ^başlandığı hakkındaki haberin
doğru-vokip - olmadığına * ve J Salıpazan 'nda
yeni -İmian tesisleri yapıhnasi; 'hakkırida ka- - ,
rar alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi^
' ve Ticaret (Odası ile, diğer alâkalıların'- fi-.
kir -ve mütalâalarının »alınıp;ahnmadığnTSa,'
ı dair Bayındırlık Bâkanhğından sözlü soru
su (6/683)
271,365
1. — Malatya Milletvekili; Hikmet Pı- rat'in»' Maraş ilindeki: -Mizmıli; bataklığının,
kurutulması için şimdiye, kadar bir teşeb- *
büs ve- talep olup ;olmadığma, ihtiyar olu
nacak masrafla elde edilecek arazi miktar
ve değerinin ne kadar tahmin; olunduğuna
ve bu« işin Hükümetçe yapılmasının düşü- nülüp- düşünülmediğine dair sorusuna Ba-^
ymdırlık Bakam Eemal"; îZeytinoğlu'nun"
sözlü cevabı (6/6.44)' , • . 1 •• 7:8,49,96,172:174
2. r^; : Maltfi^a':]^e^^^/|Ae]uİ9et Kar-
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taî 'in/., arazisi kaymakta bulunan Pütürge '
Cücesine bağlı Şimil Köyünün mâruz b u 
lunduğu 1 ' tehlikeye kargı ne gibi tedbirler
alındığına'" dair. ; Bayındırlık Bakanlığından .
sözlü1 JOTTOSU (6/630) ' V
'
171,227
*
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Çalışma Bakanlığından
.
1. -^-,.Kırşehir f Milletvekili, Halil Sezai ' ,' .
Erkut'un,' İstanbul tekstil' Sendikası isçi
lerinin yapmak, istedikleri mitinge İstanbul
Valiliğince. izin verilmemesi sebebine dair
Çalışma Bakanlığından olan sorusuna Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet
Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/652)
3,97:102,
;/ '
139:163'^

.-' ' '
~"~
Sarfa
telif görüşmelerle Atinıa seyahat've görüş
meleri - hakkında Meclise izahat vermesiine dair sorusuna Dışişleri Bakana* Fuad Köp- '
rülü'nüıı sözlü cevabı (6/679)
225,351 Mİ
Ekonomi ye Ticaret bakanlığından
1. — Balıkesir Milletvekili Enver Gü
reli 'nin, Yunan balıkçılarındın karasuları
mızda avlanmalarına müsaade edileceği
hakkındaki haberlerin sıhhat derecesine
dair Ekonomi ve Tiearet Bakanlığından
sözlü sorusu. (6/656)
4,110,174,339
2. — Balıkesir Milletvekili Müfit Er'kuyumcu 'mm, Balıkesir İlinin Balya İl
çesindeki 'Simli Kursum Madeninin ilgili
şirketçe ne zaman ve ne sebeple terkedir
diğine, yeniden işletilmesi dçin mütehas
sıslar tarafından tefcklkat yaptırılıp yap
tırılmadığıma-, yaptırılmış ise verilen' rapo
r u n mahiyetine, yaptırılmamış ise bu hu
susta ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve
Ticaret
Bakanlığından
sözlü
sorusu
(6/697)
398

Dışişleri Bakanlığından
1. -r. Antalya,Milletvekili Burhancttin t , •
"Onat'ın, Yunanistan ile .Türkiye arasında
,* tesis edilen sıkı dostluk münasebetlerinin
«bütün Ortaşark devletlerine de teşmili hu-, ,
susunda no düşünüldüğüne ve Tunus me
selesinde Hükümetimizin * noktai nazarına
dair Dışişleri Bakanlığından sözlü sorusu
3. — Balıkesir Milletvekili Vacid Ase(6/700) *
398
na'm-ın,
''balıkçılık ve süngerciliğin inkişaf
2. T— İstanbul Milletvekili Ahmet Hamettirilmesi hakkımda 'umumiyetle alınan
di Başar'm, > Almanya'da ve işgal altında'
tedbirlerin
nelerden ibaret olduğuna, ne
bulunan-yerlerde harb yüzünden zarar
relerde ve ne kadar kooperatif kuruldu. görmüşü'/vatandaşlarımızın ve Almanya '" ğuma, balıkçılık ' ve süngercilikle iştigal
. ya sipariş> edileh-mallen •• gelmediği halde •
edenlere kredi temini-hususunda .ne düşü
yatırdıkları' avansı' geri ' alamamış olan
nüldüğüne
dair Ekonomi ve Ticaret Ba
tüccarlarımızın • > * haklarının -* şimdiye kad ar
;
!
kanlığından
sözlü sorusu (6/677)
225,346:348
neden- temin 'edilemediğine ve Alman dış
v
4.'— Kastaanonu Milletvekili Ziya Ter
borç] a n konferansından ne netice alındı
men1'in, Kastamonu İlinin ' iktisadiyatını
ğına dair 'sorusuna Dışişleri Bakanı Fuad
camlandırmak ma'ksadiyle kendir, pirinç
Köprülü'nün sözlü'cevabı (6/671) '
167:168,
ve
elma konularında ne gibi teşvik ve hi
..-•••
..•'••
-. *
-258:261.
maye
ve satış tedbirleri alındığına, Azda
£ )—• Muğla Milletvekili Zoyyat Man
vay, Cide linyit ve antrasit kömürü ocak
dal inci'nin, kara sularımızdan bâzı bölge
ları ile kadim'(Küre) bakır madeni ve pi
lerin'serbestçe- balıkçılık^ yapılmak üzere rit kaynakları ve Araç demir madenleri
Yunanistan'a ^ kiraya verileceği hakkında
nin senelerden beri ne ıgibi sebeplerle iş-' "
ki haberin "sıhhat derecesine, ' bu hususta
Tetmeye- «aşılmadığıma dair sorusuna Eko
müzakereler mevcut ise •'safhalarına ve bu *•
nomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin
meya'nda sünger-mevzuunun da ele alınıp•
sözlü cevabı (6/676)' '
225,342:346
alınmadığına dair''sorusuna Dışişleri B a - '
kanı ''Fuad' Köprülü'nün ' sözlü- cevabı
5. — Muğla * Milletvekili Zeyyat Man:
(6/672)
168,261:264
da'linci'nin, kara sularımızdan bâzı bölge
.' 4. — Trabzon''Milletvekili Faik Ahme'd
lerin serbestçe 'balıkçılık yapılmak: üzere
^Barutçu'nW',' Dışişleri Bakanının son'zaYunanistan'a, kiraya verileceği hakkında
imanlarda - Ankara 'da - cereyan eden muh-ki haberin sıhhat derecesine, bu hususta
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ftrazakereİçr mevcut ise saihaîarınıa ve bu
rafyanda sünger mevzuumun da «le •alınıp
alınmadığına dair sorusuna Dışişleri Ba
kanı Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı
(6/672)
168,261:264
,6. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin
Balık'm, Maden Ocakları Kanununun ne'
zaman Meclise gönderileceğimle dair Eko
nomi ve iTcaret Bakanlığından sözlü so
rusu (6/702)
398:399
7. — Zonguldak' Milletvekili Hüseyin
'Balık'm, petrol istihsal miktarı hakkında
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü
sorusu (6/696)
398

Sarfa
Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabi'(6/653)'4,102:
108
1. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'm,' arazisi kaymakta bulunan Pütürge
ilcesine bağlı Şimil Köyünün mâruz' bu- lundûğu tehlikeye karşı1 n<e gibi tedbirler
alındığına dâir içişleri Bakanlığından" söz
lü sorusu (6/630) - ' " ' "
'
'''5,%

işletmeler Bakanlığından
1. — Kastamonu,(Milletvekili Ziya Ter
men'in, Kastamonu ilinin iktisadiyatını t <
canlandırmak maksadiyk kendir, priniç
ve elma konularında ne gibi teşvik've hi
maye ve satış tedbirleri alındığına, Azdaİçişleri Bakanlığından
vay, Cide linyit ve antrasit kömürü ocak
1. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erları ile kadîm (Küre) bakır madeni ve pi
kuyumcu'nun; Ulus Gazetesinin 20.V.1952
rit kaynakları ve Araç 'demir madenleri- "'
tarihli nüshasının üçüncü sayfasında inti
nin senelerden beri ne 5gi'bi sebeplerle iş- l
şar eden yazıda zikredilen silâhlanma,1 ka- •
letmeye açılmadığma'dair sorusuna'işlet-' "*
çakçılık ve asayişsizlik vakaları hakkım
meler Bakanı 'Vekili Nuri üzsan'ın sözlü
daki iddiaların mahiyetine dair İçişleri
cevapları (6/676)
'
'226,342:346
Bakanlığından sözlü sorusu (6/698)
398
•2. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin '
2. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai
Balık'in Amasra'daki Dökük ve Tarlaağzî
Erkut'un, İstanbul Tekstil' Sendikası* iş
ocakları' ile Kurucaşile'deki îdareağzı',
çilerinin yapmak istedikleri mitinge İstan
Azdavay ve Söğütözü mâden kömürü
bul Valiliğince izin verilmemesi sebebine
ocaklarının işletilmesi hakkında ne düşü
dair içişleri Bakanlığından olan sorusuna
nüldüğüne dair işletmeler Bakanlığından '
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
sözlü sorusu (6/693). '
;
' * \*398
Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/652) 3,97:
3. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin
102,139:163 . Balık'in Zonguldak - Karabük hattının \,
3. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm,"
münakale durumu hakkında ne düşünül
Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı'Mehmet
düğüne dair işletmeler Bakanlığından söz
Elik hakkında verilen Danıştay ilâmının'
lü sorusu (6/694)
,' ' ,
39Ö
yerine getirilmemesi sebebine dair İçiçleri
Maliye Bakanlığından Bakanlığından sözlü sorusu (6/660) 93,174,339:
'
X.
—
Afyon
Karahisar Milletvekili Ali ' *•
342
İhsan Sâ'bis'in, 19 çocuk babası- olan ve < •
4. — Mardin Milletvekili Aziz Urâs'ın,
Devlet Demiryollarından malûlün emekli- > ' ,
Mardin'in Zfcdi Köyüne verilen traktörün
ye sevkedilen ibrahim Balımtaş'm maaşı-'
geri alınması sebebine dair içişleri Bakan
nm verilmemesi sebebine, tahsil çağma ge- y"
lığından olan sorusuna Devlet Bakanı ve
len çocuklarının yatılı melkteplerckayıtla-' *•
Başbakan' Yardımcısı Samet. Ağaoğlu'nun
rınm ve-'ksndisine de Haydarpaşa Garımda n,
sözlü cevabi (6/678)
225,349:35l
yardımcı bir iş verilmesinin mümkün.olup,,',
5. — Van Milletvekili izzet Akın'm,
olmadığına dair sözlü sorusuna Maliye B a k 
bir vicdan meselesi, başlığı altında Uluskam Hasa ri Polatkari 'm ' sözlü" ' cenabı
Gazetesinde intişar »eden makale hakkında
(6/664) •'
, s -;n t' ]y\
["Id^mlm
• İçişleri Bakanlığından olan ' sorusuna
2. "*-* Van Milletvâdli" \ izzet' ^fcm'ıri; ''
Pevlet 'Bakam ve Başbakan ' Yardımcısı*
, Namık l£emal Mahallesindeki memur çvle- •

A*.
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Ekrenı „^ayı;i .Üstün.dağ^n ..sözlü ,e,eyabı
(6/65J);''. ',.'" ; '...:'.,';;'' ' , ! : ' 4 0 ^ 2 7 ^ 5 3 ^ 5 8 '

•Tarım • Bakanlığından
1. ~.Af^9n.v^a^a|ı|^aı*,; M-iÜe^yökili Ali,
1. —- izmir -Milletvekili •Pertev Arat-m,
İhsan ( .,Ş^is|iıı ; ... 19 ıtço^ıık,; .babası, o.lan, ,ve •.••>''
•İzmir-ve;Manisa vilâyetleri dâhilinde son ' : :
Devle^-P^m^al^
;eme}diye, ,
defasyakı.,.ol,an ..diondle1ândcni^ar.arcgören.
^yk^<}i^en}. Jlj)r,şjwnı , B^mt.a^^ınvmaaşıi],]!!
bağların•'. -miktarma, -Ziraat Bankası ile-., .
v e ı â l m ^ ^ i j ^ l e ^ ^ e , 1tal^iJ,Qağjna. gelen, . ...
krediukojope^atifleri,ne • borçlu olan müsgocuklarının yatılı mekteplere t ka^tlarnun
tahsılları^^borçlarnı^nrtfiCİlİvve ..•..^ar.ar^ö-'
ve kendisine de Haydarpaşa garında yar
K.en-bağların ihya ve imarı lmsusunda tne
dımcı bir i§ verilmesinin mümkün-olup ol
düşünüldüğüne rd.air ^arim Bakanlığından
madığına dair 'Maliye, 'Bakanlığından söz
sözlü;^orn^u, (6/674)
".,16^.2^,342
lü sorusu (6/63§> :i ;!
;
' • ' 5
2. ^r v To^ad Mill^yeküi Sıtkı Atanç,''
in, maki cinsinden Her türlü ağa$lıl$arla
örtülü ormandan sayılmıyan yerlerden top
raksız veya. az- topraklı vatandaşlara bu
îhsan t .§|^ig'in'^ '$$•• ^o,ç^k ,ba|)ap ^plan^vp
güne kadar ^.kaç ..hektar saha tevzi edildiği-'.
•Dcvl^tv.Çşı^Jjpyglj^r^^ÇL nıâj^len^em^ldiye
•
ne, bu-'işlenderin-hangi:iller dâhilinde ya
sevke^en.JtlŞr^l^ın; ^ahm^taş'ın . .maaşmın..
pıldığına ve.daha ^nerelerde ne kadar ma
verilni£m^i H şe^
ki sahası tevzi-edileceğine dair sorusuna
c/>cu]da^nıınjyja^^
Tarım Bakanı Nedim Ökmen'in sözlü -ce
ve kesişine, de. ^a,yd|ar^asa . Gfarmda.yar
vabı
(6/632)
271,364:365
dımcı .bir,,is verilmesinin mümkün olup olmadıjşına, $&iv ;|p^lü ş^usuna ; Millî Eği
1. —- Malatya Milletvekili Hünnet Fi- •
tim Bakam < T,evfik, tlçpi'nin sözlü cevabı
(6/664)^' XV<J\ rs;'Kv,;:, '•• '\:' "';":;:' İlÖ27:229 rat'm, Mara§> ilindeki Mizmili bataklığının
kurutulması, için şimdiye kadar bir teşeb
2^.— İsparta Milletvekili. .Kemal Debüs
ve talep,olup qlmadjğına, ihtiyar olunamiralay'm, İsparta Pzel Lisesinin resmî
cak masrafla elde edilecek arazi miktar -ve
liselereVmuadeletinin bugüne kadar tasdik,
değerinin ,ne .Jradar .ta.hnıin- olunduğuna YO
edilmemesi sebebine ve resmî lise olarak
bu işin,hükümetçe yapılmasının düşünükabul ,ed$p edil|^iy^ğine dair Millî.
İtip
düşünülmediğine dair Tarım Bakanlı
Eğitim Bakanlığından sözlü
sorulu
ğından,sözlü
sorusu (6/644)
7:8
(6/S75.).,
.,
,..225,342
1. — Afyon Karahisar Mille^yejcili Ali
İhsan Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve
Devlet Demiryollarından imâlûlen :emekliye
sevkedüen.,îbrahiml Baluntaş,'m; maaşının.
verilmemesi şeşbebine, tahsE; £ağ^a'gelen
oocuklaranın yatilı ;mekteple£fâ kayıtlarının..
ve kençüsine <*£ Haydarpaşa, fâannda yaıv.
dmıcı hir,.i§..verilmesininİmümkün olup.;ol-;
madığjna, dair Mp.Jlî -; Eğitim. Bakanlığm,dan s<wliiiSOruşu.k(^Ş3i5i
Sağlık yp Joşyal. Yardım Bakanlığımdan
1.'—• Kars .Milletvekili,Esat. Oktay'ın,
rün tâyini için ne, düşünüldüğüne dair sorusuna Sağlık ve . Sosyal yardım Bakanı

Ulaştırma Bakanlığından
1. j -— Aiyon,iKarahisar;Milletvekili -Ali1
î'hsan :SâMs'ih,. 19 çocuk babası . olan «ve-..^eylett PemiryoUarından -mMulen emekliye •Lsovkedüen İbrahim Balımtaş'ın, maaşının
verilmemem{sebdbi^ç,, talışil ^ağwa>sgelen >
çocııkJ;aruıı.n^^ .ya.tılı. n^ektefple^e; kayırtlaiîiiiyn .
ve kendine-d^e ,IJayda^rpaşa;,Gapnd^,yar
dımca bi^J,ş:,y^riln^şinir?, m?İ^k#n,,<>lup,, ol-,
madı|^,4ai^, 1 şoruşnn^. Ula^tırnıa JBakanı,•;. •
Şe^i/Rurtbek'in »özlü ceYabi;,',Ç6/6^),^
Ü9,
2..ITT-. ISr^urum Mi}İetyekiîi:J®nye.r.Ka^
ran'ın^^dana r Ulnfeşla,; arasında jvukub.U'1 an trpn. i^zaşmdafbii' İfonalin- nıoycut ol^ıp..
olma^^ğına,,,y&rsa bu r h ; usı^ta ne ,muamele•:.
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Sayfa
yapıldîğfea've bü ^ i , ? h M M ^ î ı ı ' ' t e t t i t i î f " .
: tırma«alflıg^^
.-,,-,
.;- /::-'••
— ^ - m
etmemesi" içiir 'rfe'vgıbir;te'Mftrkfr aKiidiğı'na
dair Üîâştirma'-BfcnlığiM
''-'"
4, ^ Z o ^ u A l ^
:
Balık'la İJ^l^Ml-îMıM
(6/692^ - . :
/;' V
.
. 39# :
3. — i s t a n b u l -Milletvekili Ahmet Hamdi Başar 'm, IsMi^uT limaftınöaM ; t ^
lığı ı s l â f c ' ^
nu 'ndâ1î^;sâıhMiii""€§ya' iıfdâî^fazâsİhrâ' tah&isin« karar V e r i l d î ^ r l ı a l d ^ ^ g û i ı e ' k a ^ r ^ - " :
cikmesi s e b ^
zan'ndâki liinan inşaatı İçin boşaltılmaya'
bağlandığı' hakkındaki haberin doğru olıip
olmadığına ve; Sahpazarı 'nda- yeni • liman
tesislerivyapılması hakkında karar ; ahnhıaz<ian evvel İstanbul Belediyesi ve Ticaret
Odası dle diğer rafâkalıların fikir ve müta
lâalarının - alınıp alınmadığına- dair Ulaş-?

ne d a i r ^ İ ş ^ a ^ ^ a i ü î
ru&T(6/694f

«U,v:

:m.

•1. ~ AfyÖİı"
îhsan -mM*İ$>' 19 &&& foİ»1 ofaW : vT
DevlerÖemiryoİltin'â^i 1 mtölöerC-emeW<^

sevkedî» 1 ;

•m^^^a^^t^,'iM^^,t[

veri^MeM"se^eMn^' t a l i t f ç a t î t t ' g ^ î ^ ^
çocuklarının1' y a t ı l r m^kt^ef^kayıtîaVînın 1 1 , '
ve*"Wndisine de Hİy^a^aş t â % J 1^ınWya t f^ ?
. dımcı
fclr^VÖiİl^^
v
m a d ı ğ t e d £ r ' -•Ula^rM v '•'Bâfeâifiiğ^a&I'••.'
'5 ; '
sözlü sörlM ! (6/636}
'

B ••—- Yüziİı somlar ve cevaplar
Ba^bakanJıktaıı^
' 1. — ; Burdur--Milletvekili Mehmet'. Özbey in, ^memuilarınrçalışma» saatlerinin''faz- ;..'
lalaştırılması hususunun düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakanlıktan yazılı so
rusu (6/669); ; ' ; :
168
2. — Kars Mîİlkvekilf Sirri' Atalay'm j !
karların^ eHmeşi ve 'sürekli yağmurlar' dölayısiyte •' KSrlr ili1"; ve ilcfeleriyleV köy- v
lerinde 1 ' vükuâ; ^ e l e n t a l i r ı b a ^ ^ ' ^ a r â T gö-^^^^
renlere;şimdiye :S kadar'iıe'gibi y a r d a l a r d a 1
bulunıtldıığuna"ve 'köylüye'/ keresİ^elîk";ve '
sair inşaat1'' malzemesi'' verilmesi?Vev''kredi';
sağ] anm'âsf' htfsusüriday' 'ne'' düşünüldüğüne'
dair Ba'şbafetoliktani'yâzılf sorusu' ( 6 / 6 8 ^ 2'9^'
3.- — Malatya ;; ]VİnletvWkiİiT ; Nûri ; Öca-kcıoğlu'nun, Fevkalâde-' Hallerde- Haksız
olarak Mal- iktisap edenler hakkındaki^Ka
nun hükümlerine -göre; alınan .beyanname- 'ı
lerin. incelenip- incelenmediğine, bir kanun*" .
gereğince-haklarında takibat yapılanlar bu
lunup rbulunmadığına ve'kanun hükmünün' ,
genişletilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair ^Başbakanlıktan yazılr sornsır
(6/661)
.,
119
1. — Amasya Milletvekili j ' Hâmifr; Koray 'm, 1949;* yılında Amasya'da Hükiîınet '

ta'İ'âîüıdan Yüzevler ' n a ^ y V ' i » olıMaV"'
mahalledeki eylerin-.- felâketzedelere -tev&i- •
indeki yolsuzluk hakkında yapılan tajhkikat
neticesine ve TDU evleVin beideîsiz öîarW ve-.
rilmesi'.^mümkün* olinEdiğı î ^ î d i m e ' talcsıt
müddetîhin 4Ö*'seneye^ çikârllmpL'hüsusUii- v
da ne düşünüldüğüne ~dair 'B^İjakanliKtiaır
olan :s.ortisÜnâ Ba^dırlİK"' ; ;Bâl»^\TK^«&; ^
&»>
Zeyîinoğİu'hun y a z ^ l i " c e v a b ^ v ^ % f ^
.'-İoîfM
2. — Sinob MilMvelrili' Muhit. Tümerkan'ın,- Çiftçiyi Topraklandırma" hakkında
ki Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu
güne kadar kurulan komisyonların-kurul
dukları yıllar'itibariyle''sayısına, bu'komis
yonlarca* tesbit' edilen arazinin*-yüz ölçüm
leri ile''nerelerde've" hangi-yıllarda dekar
hesabiyle tapusunun verildiğine .ve* topraka
sız vatandaşlara, verilmiş; olan ; "toprakların
aile başına isabet eden dekar miktârm,â 'düir,
Başbakanlıktan-' olan sorustma' ' Başbakan
aclına^-Müsteşar Ahmet v Salih Korur'un
yazılı cevabı (6/609)
.. ^ ..-.;.' .;.;
69:70
AdMetl^aMn^dâMrr
1. — ' M e ^ M i l l e ^ ^
adam öldürme süçlârî fail&rinW : ceza^ü^
detlerinin*a'zaîtıİTh'asını teniiWıİ i'ş esâşsf nz0*
rine kurula'ii ceza' eSdefee tiir sevkeftMem'e?'

\{;*.

S»yt»

lerinin düşünülüp düşünülmediğine ve kan
gpjLtme suretiyle vukua gelen adam öldürme
ve Öldylrmey^e, teşebbüs suçları ile kanunda
tasrih olunan, yakınları hakkında tedbir almak için, bir çalışma mevcut olup olmadığı
na dair soruşuna Adalet,Bakanı Rükneddîn
Naşuhioğlu'nun- yazılı cevabı (6/638), ,'. 42;43

8*yt*
kilometrelik yol yapıldığına ve bu yol üze
rinde suiistimalleri görülen memurlar hak
kında bir' ihbar yakı olup olmadığına dair
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey- •
tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/640)
327:328
Çalışma Bakanlığından
1. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai
Erkut'un, yurdun muhtelif bölgelerinden ,
Adana'ya çalışmaya gelmiş olan ziraat iş
çilerinin tesbit edilen asgari ücret "ihtilâfı
yüzünden işsiz kaldıkları hakkındaki ha
berin dolru olup olmadığına ve bu husus
ta ne gibi âcil tedbirler alındığına dair so
rusuna Çalışma Bakanı Nuri özsan'm
vazıh cevabı (6/659) .
47,244:245

1. — Kastamonu Milletvekili Hayri To- .
sunoğlu'nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 429,ncu maddesinin tatbik
şekline ve mevcut yanlış tatbikatın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna , Adalet. Bakanı adma müsteşar
vekilinin yazılı cevabı, (6/593) . ,
-241:244
2. — Malatya; Milletvekili Mehmet Kar
talın, lıalen Dicle Ceza Evinde .mevkuf ,
1. —• Zonguldak Milletvekili Cemal
bulunan ömeroğlu Sait Akçay'ın, tevkifi
Kıpçak'ın, Zonguldak'ta dere yataklarınsebebine ve bu hususta cereyan eden mua
' da biriken ve seller geldikçe denize sürük
mele neticesinin açıklanmasına dair soru
lenen kömür tozlarının amele menafime
suna Adalet Bakanı Rükneddin Naşuhioğ
tahsisini âmir bulunan kanun hükmünün
lu'nun yazılı cevabı,(6/647) ;
115:116 , yerine getidilmesi için ne düşünüldüğüne
ve alman tedbirlerin açıklanmasına dair
Bayındırlık Bakanlığından
sorusuna Çalışma Bakanı Nuri özsan'm
1. — Çorum "Milletvekili Hasan Ali
yasalı cevabı (6/612) - Vural'ın; Alacah.öyük - Boğazkale yolunun
tamamlanmasına ve Budâközü çayı üzeri
ne inşa olunacak ahşap köprüye dair soru
suna Bayındırlık Bakam Kemal Zeytjnoğlu'nun yazılı cevabı (6/687)
29^427 428
1. —• Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican"m, köy su işleriyle il ve köy yollarına
yardım için 1951 - 1952 yılları bütçelerine
konulan tahsisatın hangi esaslara göre
taksim edildiğine, yapılan • yardımlarla
nerelere • su getirildiğine, Adapazar'ı ile
Karasu arasında Sakarya Nehri üzerinde
inşa edilecek köprü inşaatına, Mudurnu .
Çayı ye Dinsiz Suyu mecralarının ıslahı
için ne gibi tedbirler - alındığına dair so
rusuna, Bayındırlık Bakanı Kemal Zeritinoğlu'nun yazılı .cevabı (6/646)
197:'201
' 2. — Mardin Milletvekili Cevdet öztürk 'ün, Mardin- -Cizre yolunun hangi
tarihte Devlet yolları .arasına, alındığına
ve ne zaman,bitirileceğine, Mardin - Savur
-Midyat yolu ile bugüne kadar .ayrılmış
olan ödeneklere VQ sarfedilen para ile kaç

Devlet Bakanlığından
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Posof'ta meyvacılığın ıslah ve inkişa
fını temin için fennî şekilde istihsal ve
ihracın sağlanmasına, hayvancılığın ıslahı
ile uzun vadeli bol kredi teminine ve mev
cut imkânlardan rasyonel şekilde köylü
nün faydalanması için tedbirler alınması
na dair Devlet Bakanlığından sorusuna
Devlet Bakanı adma Müsteşar Ahmet Sa
lih Korur'un yazılı cevabı (6/617)

196
, ,

71

Dışişleri Bakanlığından
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, eski milletvekillerinden Kılıç Ali'
nin Milliyet' Gazetesinde yayınlanan hâtı
raları arasında bahsedilen 200 ırkdaşımızm sebepsiz olarak Ruslara teslim edildiği
hakkındaki' iddianın mahiyetine dair Dış
işleri Bakanlığından yazılı sorusu (6/667) 168
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından
1. —- .Afyon 'Kaırahişar Milfetveıkili' Ali
îhsan Sâbis'my iktisadi Devlet Teşd^kuk,

,

•mı-

-

.
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• Sayfa
« nat ve -neba-tatbahçesi •kürüîm^'içiıiv bir
•'•ler'i ile p e r l i t e jait ve", Devlet sermâ.yesi*.,;
teşelftûs'Uve hazırlığın mevcut olup-'ölröâ-* . •
nin alâk'adşr olduğu•.... •baoikahiTa• -idare'
dığma dair Millî Eğitim Bakanlığından
meclisi üyesi,, : başkan ve murakıp olarakv •
168
tlyin edilenlerin feiıtıleri" •• il--e; hizmet rrmd-f ••',. . yazrh sorusu (6/6Ö8) " / ; V . . ;
detlerine Ve Denizbank idare . Meclisine ,•
•2. — Çorum Milletvekili Ahmet Bâşıtaydın edileni Şahin Giray'ın evvelce' Eti- ;
büyük'ün, îsHİip'in Bayat Bucağında köy-.
bank İdare Me'çl'isi Üyesi olup olmadıkı
lünün emeği ile vücuda getirilen ve ha
na dair. sorusuna, Ekonomi ve Ticaret
lem boş durmakta bulunan bölge yatılı
Balkanı Muhlis Ete^nin yazılı- cevabı
okulu ile öğretmen edinin resmî işlerde
"(6/665)
119,426:427
kuLlanılmaİk Üzere7 köye ^eı% edilmesi nüsü- ," ,'"",
sunda ne düşünüldüğıîrie dair .Millî Eğitim . .
2. —- Trabzon Milletvekili Cahid ZaBakanlığından yazılı.sorusu (6/666)
1,19'
maaıgil'in, duruımlaırına 5590 sayıİT Kanun
hükümlerine intibak ettiTmdyen oda v e
Millî Savunma Bakanlığından
borsalar hakkında ne muamele- yapıldığı.
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali
n a dair sorusuna . Ekonomi ve Ticaret-Ba
;
İhsan ŞâMs'in, yabancı
kadınlarla' evli
kanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (6/662T . 119,
subaylar hakkında yapılacak -amanıe leye
265 :267
dair bir kantin' mevcut olup olmadığına.
İçişleri Bakanlığından
yabancı kadınlarla evli- kaç sttbayın ordu ile alâkasının kesildiğine/ Atina etfki Ataşemilitefinin ne sebeple, askerlikten- ^ ihraç
1. — Kars Milletvekilli1 Hüsamettin Tu.
edildiğine ve tekaüt aylığının- verHniemesi
• -•','•
gaç'm, İsparta eski Belediye Balkanı Tevsebebine dair sorusuna Millî Savunma Bal
fikKınık'i'n,- çiftİiğindefci suyun bir kısmı
kanı Hulusi
Köymen'in
yazılı cevabı
nın istimlâk suretiyle Semirce Köyüne'
6/684)
'
•.
296,366:367
verilmesi1 hakkında Vilâyet İdare Kuru- .
lunca ittihaz olunan anenafii umumiye ka- ,
2. — Van Milletvekili fezet Akın'in,
Van İlinin yedi ilçesinden dördünde as
• rarına itira.zeıı açılan dâva üzerine ve
kerlik şubesinin açılıp açılmadığına, açıl
rilen tehiri icra kararının yerine getirilme>mamış*^^ ise^'seBebîne ve ne zaman açılaca
mesi sebebine dair sorıısuna tçişîefi'Ba^ :','
ğına dair sorusuna Millî. Savunma Bakanı
' kanvekili yerine Müsteşar Ya-rdımeısTnın'
Hulusi Köymen'in yazılı cevabi (6/690)
337,
yazılı cevabı (6/650)
425:426
2. — Kars Milletvekili Sırrı Ata'lay'ın,
Kars'ın Kağızman İlçesi Çâmuş'lu Köyü- •-''••1. — Zonguldak . Milletvekili Fehmi nün kaymakta olan ..ai'-a.'zisi -hakkında ne
Açıksöz'ün,
Safranbok^dalu, kışlaların
gibi tedbirler ..alındığına . ve alınacağına
verem hastanesi olarak kuîlanilmasi için '
dair-sorusuna İçişleri. Bakanvekili adına
bir teşebbüse geçilip , geçilniediğine dair
Müsteşar Osman Sa-bri Ada! 'm yazılı ceva
sorusuna; Millî Savunma Bakaiii Hulusi
bı (6/496) ''"••
•'./•..
"' 241
Köymen ve Sağlık ve Saşyal Yardim Ba
î^etmeter Bakanlığından
kam Ekrem Hayri Üstündağ 'm yazılı ce
1. ~ Çoruh Milletvekili Mecit Bııanin'- .
vapları (6/6^5)
' ' _ ! ; ; '••_.
iu : i i 5
in,;î#et'nıeier müesseselerinde' vazife gö
Sağlık? ve Sosyal Yatrtfam'Bkkan'lığindan
ren; memOTİardan bâzılarına, maıajşlairından.
başka.yevmiye de verildiğinin doğru olup
1. — Zonguldak Milletvekili
Pehifiî
olmadığına dair. İşletmeler Bakanlığından.
Açıksöz'ün,'
Safranbolu'daki
kışlalaTftn
yazılı sorusu (6/689)
337
verem hastanesi, olarak kullanılması îçin*
Millî Eğitim Bakanlığından
bir fteşebbüse ge'çîlîpr geçüme*diğine dair
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-sorusuna Mîllî Safımm¥ Bakani HtSÛsl
•bey'in, Yıldım SuVayı Bahçesinde'hayva^
Koynun ve Sağlık ve Sosyal YaıtâM Ba- . ' ;
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Sayfa I

kanı Ekrem Hayri Üstündağ'ın yazıh ce
yi günlerce beklemek mecburiyetinde ka
;
vaplan (6/645) >r;-^':;'v'-;--:.;-'--".lİ4:115-:| lan yolcuların sıkıntılı durumunu gider
mek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
Tanm" Bakanlığında»
ve lüks vve sürat vapurlarında üçüncü
1. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ormevki yolcu biletleri verilip verilmediğine
takcıoğlu'nun, İskilip İlcesine bağlı Kadair Ulaştırma Balkanlığından yazılı-so
raçukur ve Koşcağız köylerindeki bâzı
rusu (6/691)
399
vatandaşların gerek tapulu ve gerekse ta
pusuz olarak tasarruf eyledikleri tarlaları
na orman memurları tarafından vâki mü
dahalenin doğru olup olmadığına dair Ta
rım Bakanlığından yazılı sorusu (6/658)
47
2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm;
meraların ıslahı için yapılacak denemelere
Karsta başlanılmaması ve merkezî hayvan
cılık enstitüsü açılmaması sebeplerine,
Kars 'ta bir hayvan hastanesi açılmasının
. ve arı kovanı imali için ucuz tarifeli keres
telik verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ve hirallık arpa: evsafını haiz Kars
arpasının teknolojik vasıflarının tesbit edi
lip edilmediğine dair Tarım Bakanlığından .
yazılı sorusu (6/685)
296
Ulaştırma Bakanlığından
1. — Çorum Milletvekili Mesut Güney'in, Hopa'da bilet alamadıklarından dola-

2. — Rize Milletvekili İzzet Akçâl.'ın
haftada bir, defa Rize'ye uğramakta olan
Denizcilik Bankası sürat yolcu vapurları
ile normal sefer yapan posta vapurlarının
Pazar - Çayeli ve Rize iskelelerinden pek az
yolcu (alması yüzünden sıra bekliyen ve bir
çok masraf ihtiyariyle karayolundan se
yahat etmek mecburiyetinde ka'lan ''halkın.
haklı şikâyetleri hakkında ne gibi tedbir
ler alındığına dair Ulaştırma Bakanlığın
dan yazılı sorusu (6/688).
337
3. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, Türkiye ile İran arasında yolcu
ve mal transit nakliyatını kolaylaştırmaya
dair Anlaşmanın fiilen işler hale gelebil
mesi için şimdiye kadar neler yapıldığına
dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi
Kurtbek'in
yazıh cevabı (6/663)
119,245 :246
j
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» 1. — Amerika Birleşik Devletleri ve Av
rupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memle••ketierle borçlanma, yardım ve ödeme' AnJaşmalan akdi için Hükümete yetki veril
mesine dair 5436 sayılı Kanunun yürürlük
süresinin uzatılması hakkında (1/395)
119
.2. — Amerikan vatandaş ve şirketlerinin
memleketimizde yâpacaklan yatınmlann
İktisadi İş Birliği İdaresince garanti edilmeşine dair Anlaşmanın onanması hakkın
da (1/387)
4.
3. — Ankara ve İstanbul 'daki askerî
polis birlikleri astsubay ve eratına öteberi
ödeneği verilmesi hakkında (1/388)
4
4. — 1950 Bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu tasansı (1/397)
•'.. 271

5. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/393)
'••'••
93,399
6. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolann eklen
mesi hakkında (1/389)
4,399
. 7. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hak
kında (1/394)
93:94,337
8. — Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7: numaralı bendine "5651 sayılı
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Kanunla eklenen G fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (1/392)
48,251252
9.—16 Şubat 1952 tarihli Türk-Alman
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekle
rinin onanmasına dair (1/396)
119
10. — Serbest bölge kanunu tasarısı
(1/390)
^
—
4
11. — Vakıflar Kanununun 27 nci mad
desine bir fıkra
eklenmesi hakkında
(1/391)
4
'. 1;—Ankara'da Gençlik Parkında mev
cut bina ve tesislerin parasız olarak Ankara
Belediyesine devri hakkında (1/322)
,399
2. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü
madesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının, emir ve seyis erleri hakkında
(1/323).
170:171
3. — Bataklıkların kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
dair (1/305)
.
'
371
4.-';— Cemiyetler Kanununun 4919 sa
yılı Kanunla değiştirilen 33 ncü ve 35 nci
maddelerinin tadiline ve muvakkat madde
nin (B) fıkrasının kaldırılmasına dair
(1/231)
49:51,66:67
5 .— Denizaltıcı ve dalgıçlar için tazmi
nat kanunu tasarısı (1/357)
337
• 6. — Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü işçilerine mesken
yaptırmaları için borç para verilmesine da
ir (1/339) •
••••:-•.' 120,309
7; — Devlet Denizyolları ve Limanlan •
İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkında (3/237, 1/294) '
- 297
8. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında (1/313)
225:226,322:323
9. — Emir ve seyis erleri hakkında
(1/159)
2642,52:66
10. -—Hilâfetin ilgasına ve'Hanedanı
Osmanmin Türkiye Cumhuriyeti memaliki
haricine çıkarılmasına dair olan 431 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısi (1/321)
399
11. — İhtiyarlık Sigortası hakkındaki
kanunun bâzı maddelerinde değişiklik ya-
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puması hakkında (1/240)
94,186 .-193,274:276
12.,— İstiklâl Harbi malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında (1/345) 69,184:
1186,189,194,219322
13. -^ Karayolları. trafik kanunu tasa
rısı (1/242)
272 573,297:298
14. — Kastamonu İline bağlı Kargı İl
çesinin Çorum İline bağlanması hakkında
(İ/363)
'
252:253
15. — Milletlerarası Çalışma Bürosu ile
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında
İstanbul'da Yakın ve Orta Doğu iş gücü
faaliyet merkezi kurulması-için Cenevre'de
imzalanan Anlaşmanın onanması hakkın
da (1/381)'
371
16. — Milletlerarası İktisadi İş Birliği
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkında (1/226)
120,309:322
17. — Noter Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında (1/203)
18:24,
25:26,123:128
18..-U- Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
.Genel Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Me
murlarına ait 4454 sayılı Kanunun - 51 nci
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(1/349)
68,183
19. — Rize İline tâbi Güneyce İlce mer
kezinin: nakledilmesi ve adının değiştiril
mesi hakkında (1/359)
-..•..•
37i
20. —r- Turizm Endüstrisini teşvik tasa
rısı (1/341)
94:95
21. —- Türkiye Cumhuriyeti ve -diğer
Müttefik Devletler ile Japonya arasında
San - Fransisko'da imzalanan Barış Anlaş
ması ile eki Protokolün ve iki beyanna
menin onanması hakkında (1/316)
67:68,73,
182:183,186,189,194,215:218
22. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret
ve ödeme Anlaşmalarının uzatılması hak
kında teati edilen mektupların onanma
sına dair (1/3610
•-•• 250

23. -r- Türkiye ile Federal Almanya
Cumhuriyeti arasında mübadele edilecek
mallaravait A Vve B listeleri hakkındaki
Protokolün onanmasına dair (1/307)
168,322
24. — Türkiye ile Hindistan Dostluk:
Andlaşmasının onanmasına dâir (1/317)
52,
57,58,61,72,86:89
: 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hindisi
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pılan Anlaşmanın- : onanması hakkında •;
vvtaa^Cumhuriyeti arasında Kültürel mür
:(li/258),
-;::::51,57;i8,av^2,78:81
na^ebföfclere (mö^aalük- ;TA»Jaşnıaşaın onan-* :
29;.
—r
Türkiye
-ile:
İtalya arasındaki:
• tmasma dair; (D./245.) Iktâ '*Hi :y;fe£7;72,lS2,186,'
Kültür" ;Anlaşmasının .onanması hakkında i
: > - : ^ - . : - ^ l • :•<:•:. '
; 187,194,207:210
'(1/238)
' .; , ;67,72,lS248fî,189494i2U{214
26. y - Türkiyeite, İspanya arasında im
alattan'ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile v30. rrr- Türkiye ile Pakistan arasında
eklerjnin inanması hakkında (1/249)- ;94,186, '.• Dostluk Andlaşmasınm onanması hakkın-,
• ı'-ırV.:..' :';-. .; ;^27a;274,282>286,2^1:294
da (1/259)
,51:52,57,58,61,72,82:85
: .27. — Türkiye - İsveç. Ödeme Anlaşma- ..
31."-^iflürkiye Cumhuriyeti, ite .Yunasınaele-olarak ..imzalanan/; Protokol ve ekler .
- ıüstan Kırallığı arasında imzalanan Kültür
rinin onanması hakkında (1/25:7)
51,57,58,
Anlaşmasının onanması—hakkında (1/212) 67,
•/ 181:182,186,187,194,203:2f06
-61,72,74:77
32. — Uçucular için tazminat kanunu
28. — Türkiye - İsveç, Ticaret ve öde
tasarısı (1/S.*8) ..120,103 a94,240,276:2§6,
me Anlaşmalarının tekrar yürürlüğe gir-,
286:290ı299:309
. 'melerine dair mektup teatisi suretiyle ya-

TEKLÎFLEE
Ankara (Fuad Seyhan)
y- ..1. —. Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu,ı avenet bandığı mensuplarına mesken yap
tırmak, üzere bouç para verilmesi hakkın
da (2/383)'
48
Ajifcalya (B.ürhaîıettin.Onat)
±— Vakıflar. idaresini ıslah için bir"
^lalıjşma kurulu teşkiline dair (2/393) 297
Balıkesir (Vaçid-Asena m üç arkadaşı)
3. — Türk Ceza - Kanununun 273 ııcü
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/392) 297
Burdur (Mehme.fr özb ey)
- .
4. — 1702 ve 1889 sayılı Kanunların ta
diline dair olan 2517 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin B fıkrasının değiştiril
mesi hakkında' (2/387)
249
5. —;Maden; Tetkik ve Arama Enstitüstimjn Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına
249
: bağlanması hakkında (2/388) .
6. -rr Millî Eğitim ; Bakanlığı Merkez
Teşldiâtı ;Vje. Vazifeleri; -hakkındaki 2287 sayılı-Kanuna bağlı M(1): sayıli: cetvelin ;
'^değiştirilmek hakkında (2/389) ; -.W'•..,-271;
7. — Yüksek tahsil fonu teşkili hak
k ı n ^ (2/394) : o; r;i,
, 2 9 7
, Çorum ^Şevket. 0ürses.ve iki arkadaşı) . j
'•-•: • 8.» _ : Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı IÇanununa.ek^karçun teklifi (2/384)
48,
Gaz}an,teb {Süleyman, JLnr<mel)
v . Î r9.:-~~.5HtrJ$jye Mimarlar ve Mühendisler
Odalar. ganupu W$i (3/390)
. 271'

Gümüşane (Ahmet Kemal Yarınca)
10. — Çeşitli kanunlar hükümlerine
•»
göre Vatandaşlara verilen ve 1331 sayılı
Kanuna göre de hükümsüz ve değersiz, bıra
kılan tahrip mazbatalarının değerlendiril
mesi hakkında (2/382) ,-;' •
4
(idareci Vyeler Kurulu)
11. — Büyük Millet Meclisi -azasının
tahsisat ve harcırahları hakküıdaki 1613
sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 neî maddesinin • ikinci fıkrasının .
değiştirilmesi hakkında (2/395)
§71
İsparta (Kemal T) emiralay)
12;—Harçlar Kanununun 98 nei mad
desine bağlı 10 sayılı tarifenin 54 ncü sıra
numarasının değiştirilmesi hakkında (2/385) 119:
120
İstanbul (Ahmet Haindi Başar)
13. — İSüüfusunun yüzde 60 ındanfazlası
bir şehir hududu içinde yaşıyan vilâyetler
de mahallî idare ile şehir- belediyesi hizmet- -lerinin birleştirilmesi ve şehremaneti kurulmaşmü dair,> (2/396)
-371
İstanbul (İhsan Alünel)
, 14. -T- İşçi ve İş veren Sendikaları ve
Sendika • Birlilderi hakkındaki 5018 sayılı
.Kanunun 3 ncü maddesine yeni fıkralar ek
lenmesine dair (2/386)
320
Yozgad (Yusuf Karshoğlu) ve Tokad
(Ahmet Gürhan)
15, —' Edirne hududunda şehit edilen
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Arif. Necip Kaskatı 'nın dul eşi ile iki çocuğmm vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında (2/391)
271
Zonguldak (Abdürr&hman Boya-cıgüîer)
16. — Memurların işledikleri suçlar
dan dolayı haklarında yapılacak soruttur
ma ve kovuştunnaya dair (2/397)
399
Antalya (Burhanettfaı Onat ve < 122
arkadaşı)
1. — Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu teklifi (2/342)
94:95
Balıkesir (Müfit Erknyumcu ve 83 ar
kadaşı)
2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa, ek kanun teklifi (2/94) 1#G»
323:327,381:382,382:395
Balıkesir (Sıtkı Yırcalt ve 9 arkadaşı)
3. -~ Köy Okulları ve Enstitüleri Teş
kilât Kanununun 13- neü maddesinin değiş
tirilmesineve ayn^kanuna, bâz* maddeler ,
eklenmesine dair .(27197)
249:250
Burdur (Mehmet özbey)
4. — Köy Enstitüleri hakkındaki 3«03
sayılı Kanunun 5 nci maddesini'n değişti
T
rilmesi hakkındaT(2/177)
17:18
5. — Köylü kız çocuklarm-ın; tahsil yaşı/
hakkında '(2/152)
.
- 249 MO
Çorum (Ahmet Başibüyük) ve (Hüse
yin Ortakcıoğln)
- -%
6.— Emirber ve Seyis Erleri hakkın
daki 203 sayılı Kanunun birinci veüçüticu
maddelerinin değiştirilmesine dair olan
1600 sayılı Kanunda- değişiklik yapılması
hakkında ,.'(2/293) ••"•'•'
2642,52:66
^Diyarbakır (Mustafa Ekinci)
7. .—. Katr.giitme sebebiyle işlenen atiant
öldürme ve buna' yjteş$bfoüş cürümleri fail
leri hısımları hAİçkı^^.:^tbî^;9]iij:p^9t}c..Ttıu-;
amel^e:-^^r3?3fc^yı3jtr.ICatHWiWJ yiijmtv - lükten kaldırılması, hakkında (;2/Ş$5) K:lİ8rA^İ
Giresun (Arif Hikmet Pamıtkoğlu)
8. — Tasfiye edilen ve emekliye seyko•lunıan "Dışişleri memurları hakkında
: : :
(2/190)
:" ; " 420,*7^^02;2â9^240
:
(idareci'Üyeler-iCiındu)
.
:
9. —-Buyük^tâHîe^
":
;
Bütçesinde" deği'şiklîk "• yapılması ha&kmda'
(2/3&p': ": ^ ;2fl;298;299$0S;8®$$22 -331:334
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1<K — TMiriciyeBüy^^
muflan Teşkilâtına dair : olan: ^Karama"'' :;
bağh cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da (2/125)
' 68:69,1«S:184
;
11. •—• Tiiîkiye , '»^3rök%«a«t': Meclisi
Memurlari Teşkilâtına dair" olan İCanüıia ; '
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkın-''' '
da (2/347)
-'
68^69,183:184
12. — Türkiye Büyük Mi>lle€ : Meclisi
Memurları Teşkikttî hakkittdaki 55G9-sai--:
yılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti-'
TÜmesm* ve bu kamına bâzı maddeler ek
lenmesine dair (2/351)
68:69,183:184
İstanbul (Andrt Vakrani Boyar) * '
13. — Hastalık ve Analık Sigortası Kamiinvnun 15 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında (2/211)
.
250
Kars (Tezer Taşkıran) •' --'• • • ' •• - '
14. — Türkiye-- Cumhuriyeti Emekli
Sandjğı kanununun 7ö nci maddesme bir
fıkra eklenmesine, dair W^],r
-/ \t l^AİOJAS
Niğde (Halil Nuri •Yurd^'âû ue 7 ~arka- ,1.
duşı)
15. — Bankalar ve Devlet Müesseseleri
ICemurlan, Ayhklârıman Tevhit ve _ Teadü
lüne dair ol an 3659 sayılı Kan uma bâzı ,.</•":
hükümler eklenmesi :hakkıiıda (2/12,2)
95:96
Rize (Ahmet Morgil).
16. — 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı' *'!".''ı
İptidaiye Kanununun 77 nci maddeci ile
Köy Okulları ye. Enstitüleri Tagjdl&tı hak- .
kındaki 4274 sayılı Kanunun İ8 ncü maddesinin değiştirilmesine dair (2/364)
;2j*9İ250
Samsun (Hadi Uzerve49 arkadaşı)
17. —Bankalar^© îE>«vl«t Müesseseleri
Memurları A^bklaıamn- ^«aânt-y«; tPeadülü
hakkındaki 3659-88^
&>:-.
desi ile aynı-k»n»nnja-462İ- sayUı KaıumJ* ,,:.
değiştirilen 13 neü, maddesinin (A) veı £J)
fıkralarının deği^tiriunssfve^icrbirırtâd- :ı
de eklenmesine dair (2/90) '
.95:96
Tofcad (Ahmet CHlrhm) '• i •
İS. — Cemiyetler KanlinSmuh 'mtfttak- • r
kat maddesinin de§iştiri'înıe^i nâkkın^a .' •
(2/140)
; i ^ J49:5l;66:67

•: ^r^t^^hmu^mfif^)^/
'"'••, 19. —-*£*» $ 9 ^ ^

•'•' '-'t-' •-"'• •'>'•'
:v

öl&ürmV v ^ ^
lerT hısîmlarilta^nİâ taifoifo&ttttfcisaktmiu-:[#••'•'
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ameleye dair 3:236 sayılı Kanunun bâzı mad
miyeşinde' ınevput kömür tozlarının Amele..
delerinin. değiştirilmesine, ve .bu kanuna bâ- ., /
" Meııaİii Umumiyesine olarak Füru'htuna
zı maddeler eklenmesine dair .(2/361")- =
• 250:251 .dair/olan 114 sayılı Kanunun. 2 nci ve 4
. rZpnguldak (Abdürrahman Boyacıgülcr)
ncü maddelerinin '.değiştirilmesi hakkında
20. -~ 'Adalet; Bakanlığına bağlı Yüksek
(2/163p '
" '.''.'..;.
' 390
Hukuk Kurulu; kurulmasına ye .yürürlükte........
Zonguldak (Suat Başol)
olan kanun ve •tüzüklerin tek metinde der:..;• .23. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun
lenımesine, dair (2/303)
bâzı maddelerini», değiştirilmesi hakkında
.425
21. —-Noter Kanununun' 4*166 sayılı Ka
(2/322)
.
94/168:193,274:276
nunla değiştirilen 19, 57, 59, 60 ve 85. nci
24. — İş Kazalariyle'Meslek Hastalıkları
maddelerinin değiştirilmesine ve 44 ncü
ve Analık Sigortaları Kanununun 5564 sa
maddesineı .biç -fıkra ekleriıneşine dair (2/53), rfS: yılı Kanunla değiştirilen • 32 nci maddesinin
: - } . . ^ : - : • : • • - ' '7 ' ;
"24,2526,123:128
(A), fıkrasının değiştirilmesi hakkında
(2/323)'
24:25,128
22. -r- Zonguldak, ve Ereğli Havzai Fahb

TEZKERELER
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ T

yin Doğan'in ödeneği hakkında (3/32.1)
170
4. -r- Bu toplantı yılı içinde iki aydan
'••'"' '" Karışık
fazla izin alan Tokad Milletvekili Nuri
I — Danıştay'da açık ibulunan ikinci
. Turgut. Topçpğlu'nun ödeneği hakkında
Daire Başkanlığı ile iki üyelik" için seçim
...(3/318)."' •
..' '
.,'122yapılması hakkında (3/326)
337
5. — Bu toplantı yrlı. içinde iki ayden
fazla izin.alan Zonguldak Milletvekili Esat
1...-— Millî Piyango İdaresinin 1950 yılı
Kerimol'un ödeneği hakkında (3/319) 122:123
Bilançosunun gönderildiğine dair (3/183) 120,; .
6. — Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
:
nın^. :Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları
' ' ' 2. — Millî Korunma' 1947 ve 194S"yıl;^
,; ile ^Millî. Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki
lan bilançosunun gönderildiğine dair
eşya hakkında Meclis soruşturması yap-.
makta olan Meclis Hesaplarını İnceleme
3. — Takip ye ..tahsiline imkân görüleKomisyonunun, görevini altı ayda bitirmiş
miyen 1 239 992 lira" 92 kui'iışun' terkin
olması, ye Meclis haricinde d-e soruşturma
ye 10.978 lira 79 kuruşun affı hakkında.
.yapmaya yetkili bulunmasına dair (3/314) 48 :49
::;; ;
"(3/184) \"," " '. .' ' V,'^"'''.'
" " 17i
7...,-— Sayın üyelerden bâzılarına izin
,
•
verilmesi
hakkında (3/315,'3/320, 3/325) 120:
>..-•.'.'^
•-:. Yorum isteği
\.
122,169:170,338:339
li — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San r •
dığı Kanununun 64 ve 69 ncu-' maddeleri-- • . ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZ
nin yoriımlânması'Hakkında (3/308)
338KERESİ
1.— Anayasa Komisyonunda açık bu
BÜTÜK. I . M Î I ^ İ ?
lunan bir üyelik için seçim yapılması ;
'»:;•,;•' " ' " '' 'TEZKERELERİ .. ... ^'V.'..^
hakkında (3/322)
171,174
1. — Bu toplantı yılı. içinde iki aydanfazla izin: alan, Diyarbakır Milletvekili Muş-1
BÜTÇE. KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZKEtafa r^kmci'nin ödeneği,^hakkında (3/316) .... 122 ^ . .-.,.-/•••.
• ,RESÎ
V.'-;...2.;.r-:Bu toplantı yılı içinde iki aydan
,?,*•• .1. —^Samsun:Milletvekili Hadi Üzer ve
fazla izin alan Kastamonu Milletvekili Ri- 49 arkadaşının, Bankalar ve Devlet Mües
fat T a ş t a ' i n ö d l e ğ i hakkında (3/317) :
122
seseleri Memurları Aylıklarının Tevhit ve
Teadülü hakkındaki 3659 sayılı KaJinnun,
3.1rrr PufrtpplamU.'yi^ifiindfi^^^aydaA;^';.;:^
fazla izini.alaji;MaJfttya Milletvekili. Ifjişe- ;., i . 2nci maddesi ile, aynı. kammun 4621 sayılı
:

Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin
(A) ve (J) fıkralarının değiştirilmesi, ve
geçici bir madde eklenmesi ve Niğde Millet"-- -;
vekili Halil Nuri Yurdakul ve 7 arkadaşı
nın, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Me-'
meürları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne : dair olan 3659 sayılı Kanuna bâzı hükümv...
ler eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri
nin sonuçlandırılmaması sebebine dair
(3/313)
95:96

• :C:,~ "M ^:
S»yf*
mek üzere kurulmuş olan Geçici Komisyon
da müzakere edilmesine dair:- (1/392, • f r ^
3/324)
—
251 £52

SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZ^ KEIfcELERÎ
1.. — ;Devlet Denizyolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı -v
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin
sunulduğuna dair (3/237)
. 297
2. -r- Yalova Kapıcaları işletme idare- ^-^
sinin 1947 yılı hesabına-, ait rapor ile bilân- , ;
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU BAŞ
çosunun sunulduğuna dair olan tezkerenin
KANLIĞI TEZKERESİ
5
1. — Gümrük Kanunnun 17 nci'nnad-^ '•••'•• >•'geri
•- verilmesi hakkında (3/312)
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
' : !• _ Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
nunla eklenen C fıkrasının değiştirilmesi
sinin 1947 yılı "hesabına ait rapor ile bilan
hakkındaki kanun tasarısının Turizm En
çosunun sunlduğuna dair (3/127)
5
düstrisini Teşvik Kanunu tasarısını görüşr
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66
67
63
69
70
71

ncı Birleşime
nci
»
nci
»
ncu
»
nci
»
nci
»

ait
»
»
.»
»
>

3:447
93
118:119
167:168
224:225

nci Birleşime
ncü
»
ncü
»
nci
»
ncı
»
nci
»

ait
»
»
>
»
>

249
270571
296
337
370:371
398599

YOKU

P.
"'•"•T'r*

,:•-•

.:#^vTRT' _.

72
73
74
75
76
77

m

0

48
94
120,139
169
226,240

vsasrrr
•*$m:

İV-*- - v ^

250
272
292
338
372,382,385
400

DÜZELTİLER

ı>r»V'

Sayfa ^'-:\SütuJfc\uj
•

iıfcrıjıf»

r^'j^

" '

vJBİtf**';.v.

' " '.

ı

ı

Yanlış
•— . . -

ı ı .ııriı ı - f y ı ı -•

;.>;. .-;.:.Poğ*u
ı ' n ı i ' i 'in. ı" '

' — '

•:.••. • -.

'•-• .• -.,.-• ,;.;,. .

rt

^ U . , „,,.. ,
2
, 1 9 . . hissemize
•!-.;:..;•> ,./•.-lıîiââg^flşifliiüaar
12& J'x"
*'••?'<•'"';•_;;/\ "l-fris?" ıieî sst'ifl^fi teşkil eden ($«n$ı&&ît ttirairiMi oyunuza a^ediyövfuiö-,
kabtıl edenter... J B t m i y e n k ^ . v K * M U
l::
;; :
''^'•••
'
^
ftfftiff ikinci s ü t u n u n a , o». M # l 4 i ,$fcSiı?daı-ı sönpaya g i t b e k t i r .
%C:,.
295 : - v v
••:*-•.;.•.:•'• •-:-'
&# k c t f ö f s ^ ••
Kosui^tf
ay» Wtfâm&$ hakkındakiM»r- ' '309:322...
374
410

^

x

•

•

•

•

.

'

;

-

;

:

,

•

;

,

,

,

':--»i-

s*ra&nm"f$

3fc • ''f&tâtoR-- •
Diğer

dâzeftfyrerin... Sayfa

T. V o.

mı

•SS,233,:*T2

sıralamış

ymim
buhındu^u- sayf^laf

:

Söz alanlar
«•»

Sayfa
Fehmi Açıksöz (Zonguldak) - İhtiyar
lık Sigortası Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılması hakkındaki Kânun.\v.
münasebetiyle
'. 186,187,189
% Salâhaddin Âdil (Ankara)'•- Mardin'de
oturan Efraıiı Çirbaka hakkındaki Dilekçe
Komisyonu kararı münasebetiyle .•-. '* - 176
Samet Ağaoğlu (Devlet Bakanı Ve '
Başbakan Yardımcısı) - Kars Milletvekili •
Sırrı Atalay'm, 'Demokrat Parti toplantı
sına katılan Eskişehir Valisi "Arif özgen
hakkındaki sorusuna cevabı J : ;,'• ' ; ' 49,96
- • — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'ühV •İstanbul Tekstil Sendikası işçile
rinin yapmak istedikleri* mitinge İstanbul 3
Valiliğince izin verilmemesine'•'dâir sorusu- ^
nâ cevabı
:•*:• ^
"
•••v 97,98,99,101
—^Kırşehir'Milletvekili Halil Sezai Erkut'un.'İstanbul Tekstı! Sendikası işçile
rinin yapmak istedikleri'mitinge ^İstanbul
Valiliğince izin verilmemesi sebebine dair
olan sorusu münasebetiyle geqen' birleşim*de Başbakan Yardımcısı tarafından rkendi- '
sine sataşıldığı iddiasında bulunan Kirşe- .
Bir Milletvekili Osman Bölükbaşı 'hm: sa- ^:\ :
vunmasrha cevabı - "
': 148,149,150,153
— Mardin Milletvekili Aziz Uras *ın,
Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet
Elik hakkında" yerilen Danıştay, ilammih
yerine getirilmemesi sebebine dair sorusu
na cevabı
•;.-?• 339,341
;
— Mardin Milletvekili Aziz Uras 'ıh,
Mardin'in Zedi Köyüne verilen traktörün
geri alınması "sebebine dair sorusuna cevabı 350,
". • .

'.,;

-

:.,'."".-•

..— Trabzon Milletvekili Faik Âhmed
.Barutçu'nun, Dışişleri Bakanının son za
manlarda Ankara'da cereyan eden muh
telif görüşmelerle Atina seyahat ve görüş-

3 5 1

; •• -Sayfa

meleri hakkında Meclise izahat verilmesi* vr'~''
ne dair sorusuna eevabr"
:
;: " / ' • 360
— Van Milletvekili Ferid Melen ve iki ', ;
arkadaşının, resmî ilân tevziatmdaki yol- '-•'•<
suzluk dolayısiyle kendisi hakkında soruş-' - •
türnıa yapılmasına dair önergesi mühaser • .v *i
betiyle : -*•"••-:;
• 401,404,405,407,408,416,424
— Van Milletvekili^îzzet: Akln'm, bir-'.
vicdan meselesi başlığı; altında ve• Günıü-- •" *"
şahe': Milletvekili Kemal - Yörükoğlu'mın,"Doğu 'illerimizdeki •'asayişsizlikten :bahse-*• "'*
den ve umumi efkân bülündirıcı bir mahi-' ,• yet arzeden TJlus gazetesindeki' makaleler •
hakkındaki sorularına cevabı' .' 103,104,105
; İzzet Akçal (Rize) - 5412 sayılı K a - ' 1
nunla kurulan ^MiHe^leraıra^ı. -fetisad^
Birliği' T'eşkilâtıaIaın, Dışişleri' Bâkanlığnıa: •
bağlanması' hakkındaki Kamın1 nlürias'ebe-:?.' , •
tiyle

--^•-"•;.•'•

>.;•::*• -

•;

..'v

•

•;•

• ' -.320 .

-— Kan gütüıe s'ebeıbiyle adam Öldürme :";
veya buna' teşebbüs edem •failler' Ve- bunla*' •:
rın ya)km r.-ve 'uzak 'hısımları :<'>< hakkında
taibik- olunacakVmuameleye dair v3236 &a*". ^ :•
yılı Kaiıunun ilgası hakfem;daki k'a^un"t•ek-•^^: v -"
lifi'münasebetiyle ••.'/ . •'./ •" • • 130,132,13^,138
'— •Karayolları 'trafik'.kânunu'tasalnsr-*"!
nın görüşülmesi için geçici foir komteybn . kurulmasına dair- içişleri Komisyonu rav ;
poru münasebetiyle : ' f
- ; ' .:
.'273
îzzet Akın (Van): - Bir vicdan meselesi:
başlığı 'altında Ulus Gazetesinde intişar
edeni' makale hakkındaki sorusu münase*- •/;:
betiyle " ; ' ;
'."-"• : •-<•'' -^ '• ;..:'.:.-r-.;";106
Refet'Aksoy (Ordu) - Azmi Tanfcut ? ' ^
hakkındaki Dilekçe Komisyonu • karanı
münasebetiyle
9,15
1
— Türkiye Cumhuriyeti EfeıekM' San
dığı Kanununda ' bâzı değişiklikler yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler, ek-

Sayfa I
Sayfa.
lenımesine dair kamun münasebetiyle 389,390,
umumiyetle alman tedbirlerin nelerden "'•• "•••
\ ' ' ^ ? $ U .ibaret olduğuna, nerelerde ve ne kadar
— Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun
kooperatif kurulduğuna, balıkçılık ve
münasebetiyle
307 ji süngercilikle iştigal edenlere kredi teimni
Hüsnü Akyol (Ordu) - Resmî ilân tev- ' hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
ziatındaki yolsuzluk dolayısiyle Başbakan'
münasebetiyle
348
Yardımcısı Samet Ağaoğlu hakkında so- .
|
— Cemiyetler Kanununun 33 ve 35
•ruşturma yapılmasına dair önergesi müna
I nci maddeleri ile muvakkat maddesinin
sebetiyle
.;
411,412,416
tadiline dair Kanun münasebetiyle
50,66
'Yunus Muammer Alakant (Zongul
• v __ Noter Kanununun bâzı maddeleri
dak) . -r- EJmir Eri ve» Seyisler hakkımdaki
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
293 sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunla :
j nasebetiyle ••'.••
:•:•.=,.: 19,21,22,23,25
v
değistiril'en birinci maddesi ile ikinci mad|
Sırrı Atalay (Kars) -Demokrat Parti
desdniıa kaldınlması ye biri muvakkat ol
toplantısına katılan Eskişehir Valisi Arif
anak üzere iki madde ilâvesine dair kanun
Öz gen;. hakkındaki sorusu münasebetiyle
97
teklifi münasebetiyle;
64
— Doğu illerimizdeki asayişsizlikten
:••— Resmî ilân tevziatındaki yolsuzluk
bahseden, ve umumi efkârı bulandırıcı bir
dolayısiyle Başbakan Yardımcısı Samet
mahiyet arzeden, Ulus Gazetesindeki ma
ÂğaoğluMıakkmda soruşturma yapılmasına
kaleye dair olan soru münasebetiyle
108
dair önerge, -münasebetiyle • - 422,423
— Resmî ilân tevziatındaki yolsuzluk
Mecdet AUrin' (Kütahya) - 5412 sayılıV
dolayısiyle Başbakan Yardımcısı Samet
Kanunla kurulan Milletlerarası İktisadi :
Ağaoğlu hakkında soruşturma yapılmar
iş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlı- .
sına dair önergesi münasebetiyle 408,409,410,
ğma -bağlanması hakkındaki Kanun müna- :
I
•,
>•; .411,414.423
sebetiyle
.-S-::;:-...
.,,••-'• 312' I
Sıtkı Atanç (Tokad) - Maki cinsinden
her türlü ağaçlıklarla örtülü ormandan
Salih Esad Alperen (Trabzon) - Teşkili
I sayılmıyan' yerlerden topraksız veya az
kararlaştırılan Yargıtay- Altıncı; -ve Yedin- •_•
topraklı vatandaşlara • bugüne kadar kaç
ci Hııkıtk daireleri reis ve âzalarının bu
hektar saha tevzi edildiğine, bu işletme
güne kadar intihap ye tâyin edilmemesi
lerin hangi) iller dâhilinde yapıldığına ve
sebebine ve:65 yaşını doldurmalarından do
daha -nerelerde ne kadar maki sahası tevzi.
layı tekaüde sevkedîlen! Yargıtay Başkan
edileceğine dair sorusu münasebetiyle
365ve üyelerinin tahdidi.sinden istisna edilme
lerinde, ne. gibi esas ve kastın nazarı dik
Raif • Aybar (Bursa) - Azmi Tankut
kate alınmakta olduğuna dair sorusu mü
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı
,
nasebetiyle,
109
münasebetiyle
.15
Kâzım Arar (Çankırı) - Emireri ve se
Hidayet Aydıner (Konya) - Mardin'de
yisleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun
oturan. Ef ram Çirbaka .hakkındaki Dilekçe
1600 sayılı Kanunla değiştirilen birinci
Komisyonu kararı münasebetiyle
177
maddesi ile ikinci maddesinin kaldırılması .
Abdullah Aytemiz (Maraş) - Azmi Tan
ve biri muvakkat; olmak üzere iki: mad-';;/
kut hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı
de ilâvesine1 dair kanun teklifi" münasebet
münasebetiyle
11,13,14,15
tiyle
•:'-.
••:.:/• • • ; ' .
••=:' J .-• .-.'
39
— Mardin'de oturan Efram Çirbaka
:Vacid Asena (Balıkesir) - Balıkçılık ve
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı müsüngerciliğin injdşaf ettirilmesi hakkındaI nasebetiyle
176;177;178;180

27 —
B
Siyla
Kemal Balta (Rize) - Emir eri
ve seyisleri hakkındaki; 203 sayılı Kanu
nun 1600 sayılı - Kanunla değiştirilen ; bi
rinci maddesi ile ikinci maddesinin kaldı- *
rılması ve biri muvakkat olmak üzere
iki madde ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle
• . 30,58,60
— Kaiı gütme sebebiyle adam öldür
me veya buna teşebbüs eden failler ve
bunların yakın ve uzak hısımları hakkın
da tatbik olunacak muameleye dair 3236
sayılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
"' '
y
132
.' Hüseyin Baİık (Zonguldak) - Dışişle
ri Bakanının son zamanlarda Ankara'da
cereyan eden muhtelif görüşmelerle, Atina
seyyahat ye görüşmeleri hakkında Mecli
se; izahat vermesine dair soru münaşe- betiyle
358
— İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun: münâsebetiyle"
192
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Bir
önceki birleşimde sözlü sorusunun görü
şülmesi sırasında usul hakkında diğer mil
letvekillerine de söz verilmemiş olması
nın İçtüzük hükümlerine uymadığı yolun
daki önergesi münasebetiyle
374,375,376,
377,380
— Dışişleri Bakanının son zamanlarda
Ankara 'da. cereyan eden muhtelif görüş
melerle, Atina seyyahat ve görüşmeleri
hakkında Meclise izahat vermesine da
ir sorusu münasebetiyle
353,354,355,356,357,
358,359,360,361
— İki defa görüşülecek işlerin sözlü
sorulara takdimen müzakeresine dair önergeler münasebetiyle ,
//. 339
Ahmet Haindi Başar (İstanbul) -Al
manya'da ve işgal altında- bulunan' ' yer- -;
lerde harb-yüzünden zarar görmüş va- :
tandaşlarımızın -ve Almanya'ya sipariş.
edilen malları gelmediği halde yatır
dıkları avansı geri alamamış olan tüccar
larımızın haklarının şimdiye kadar neden
temin edilemedğine ve Alman Dış Borç-

lan Konferansından ne netice alındığına
dair sorusu münasebetiyle
'
,
259,261
-^Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapılma-:
sına ve bu-kanuna bâzı > hükümler eklenmeşine dair Kânun münasebetiyle'
386
Avni Başman (İzmir)'..- Azmi Tankut
hakkındaki Dilekçe Komoisyonu kararı mü
nasebetiyle
••• 1 0
Ahmet Başıbüyük (Çorum)- Emir eri
ve seyisleri hakkındaki 203 sayılı Kanu
nun 1600 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesi ile : ikinci maddesinin kaldı' rılması ve biri- muvakkat olmak" üzere .
iki madde ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle - •'
31,34,35,36,37;38,53,54
—
İş esası üzerine' müesses ceza evle
rindeki ;mahkumlara .tatbik edilen siste
min devamına" Hükümetin taraftar olup olmadığına,: bu ceza evlerine sevkedilen- <•
mahkûmîarin mahallî ceza evlerinde- ge
çirdikleri müddetin artırılması ve artma
istidadi gösteren .bâzısuçlardan mahkûm
olanların ;asri ceza evlerine /gönderilme- ;
mesi hususlarının düşünülüp düşünülme-:
diğine dair sorusu münasebetiyle
3.63
Cevdet Baybura (Gümüsane) . Azmi
Tankut hakkındaki Dilekçe komisyonu .
karan münasebetiyle,.
.14*15
Naci Berkman (Samsun) - Emir eri ve .:>
seyisleri hakkindaki 203 sayılı Kanunun'':'..- •; 1600 sayılı Kanunla' değiştirilen birinci
maddesi ile ikinci maddesinin kaldınlmasi
ve biri muvakkat olmak üzere iki madde
ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle
30
Besim Besin (Kütahya)"•- Uçuş tazmi
natı hakkındaki Kanun münasebetiyle: ~-,:î279,
;.
. . , . ı::: . ..::, .287,299,301^302
Zihni Betil (Tokad) - Yargıtay'da• teş'
kili kararlaştmlan ü d hukuk dairesinin" ^
lrarulmasının bugüne kadar ;.gecikmesi sV :/./•"•''
bebinin açıklanmasına dâirsorusu münase- ;:
betiyle'
.
^ • ; ; w : . ; ^ . ^ "^ W
Necip Bilge (Niğde);•'•- 5412 sayılı Ka
nunla kurulan Milletlerarası İktisadi İş
Birliği teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına

28:
Sayfa
bağlanması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
318
— Gümrük Kanununun 17 nci madde
sinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen C fıkrasının değiştirilmesi
hakkındaki kanun' tasarısının Turizm En
düstrisini Teşvik Kanunu tasarısının görü
şülmek üzere kurulmuş olan geçici; komis
yonda müzakere edilmesine dair Gümrük
ve Tekel Komisfonu Başkanlığı tezkeresi * *
münasebeti}*1 252
— Noter Kanununun bâzı maddeleri- nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle .
18,21,22
- -r- Türkiye Cumhuriyeti Emekli-Sandı
ğı Kanununda bâzı değişiklikler yapılma
sına ve bu kanuna bâzı hükümler eflden- meşine dair Kanun münasebetiyle
324,
• . . -•
385,394
Feyzi Boztepe (Ordu) - Dışişleri Ba
kanının son zamanlarda .Ankara'da .çere- •
yan eden muhtelif görüşmelerle-Atina se- .
yahat ve .görüşmeleri hakkında Meclise
izahat vermesine dair soru münasebetiyle . .359
— İstanbul Tekstil ,. Sendikası işçileri-.nin yapmak istedikleri mitinge. İstanbul
valiliğince izin verilmemesi sebebine dair :

Sayftı
soru münasebetiyle
102
Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - Bir ön
ceki Birleşimde Trabzon Milletvekili Faik
Ahmed Barutçu'nan sözlü sorusunun gö
rüşülmesi sırasında, usul hakkında diğer
milletvekillerine de söz verilmemiş olması
nın İçtüzük hükümlerine uymadığı yolun
daki önerge münasebetiyle
381
— Dışişleri Bakanının son zamanlarda .
Ankara'da cereyan eden muhtelif görüş
melerle Atina seyahat ve görüşmeleri hak
kında Meclise izahat vermesine daiır soru
münasebetiyle
- 358,360,361
— Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er- •
kut'un İstanbul Tekstil Sendikası işçileri
nin yapmak * istedikleri mitinge İstanbul
valiliğince izin verilmemesi sebebine dair
olan sorusu münasebetiyle geçen Birleşim
de Başbakan Yardımcısı' - tarafından ken
disine sataşıldığı iddiasiyle savunması
''139,
140,141,142,148,149,150,151,152/
. 1'53,154,156,158,159
— Resmî ilân tevzi&tında'ki yolsuzluk
dolayısiyle Başbakan Yardımcısı Samet
Ağaoğlu hakkında soruşturma yapılması
na dair önerge münasebetiyle
417,419,420,
421,424

Ekrem Cenanı (öazianteb) • Kan güt
me sebebiyle adam öldürme veya buna te
şebbüs eden failler ve bunların yakın ve

uzalk hısımları hakkında tatbik olunacak
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle
131

' -" Fethi" Çelikbaş (Burdur) - Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundabâzı değişikliler yapılmasına ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun
münasebetiyle,.»
386
Fshmi Çobanoğlu (Erzurum). Emireri
ve Seyisleri hakkındaki 203 sayılı Kanu-

nun 1600 sayılı Kanunla değiştirilen birin
ci maddesi ile ikinci maddesinin kaldırıl
ması ve biri muvakkat olmak üzere iki
madde ilâvesine dair Kanun teklifi müna
sebetiyle
36
— Uçuş tazminatı hakkındaki Kanun
münasebetiyle
285

D
Sayfa

S*yfa
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) -5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti JEmekli Sandığı
Kanununa bir madde eklenmesi hakkında
ki kanun teklifi.münasebetiyle~\ .'• . . - v t v l l Ş
— Kan gütme sebebiyle adam öldürme * •
veya buna teşebbüs eden failler ve bun
ların yakın ve uzak hısımları hakkında tat- •
bik olunacak muameleye dair 3236 sayılı '"j.
Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
. . « ' . . , ».'
188
5
— Tasfiye edilen ve emekliye sevkolu- ."
nan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkın- - \ <'•
daki kanun teklifi münasebetiyle
234,238

Ercüment Damalı (Sivas) - Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda
değişiklikler yapılmasına ve bu-kanuna bâ
zı' hükümler eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle
390
Bahadır Dülger (Erzurum) - Bir önceki
Birleşimde Trabzon Milletvekili Faik Ah- v
med Barutçu 'nun sözlü sorusunun görü- .
şülmesi sırasında, usul hakkında . diğer
milletvekillerine de söz verilmemiş olması
nın içtüzük hükümlerine uymadığı yolun
daki önergesi münasebetiyle
372

E
Süreyya Endik (Çanakkale) - Emir Eri
ve Seyisleri hakkındaki 203 sayılı kanu
— Kırşehir Milletvekili Halil. Sezai Er.
nun 1600 sayılı Kanunla değiştirilen birin
kut'un İstanbul Tekstil Sendikası işçileri-..ci maddesi ile ikinci maddesinin kaldırıl
nin yapmak istedikleri mitinge İstanbul Va
ması re biri muvakkat .'olmak üzere iki
liliğince izin verilmemesi' sebebine dair *
madde ilâvesine dair kanun teklifi mühase- v
olan sorusu münasebetiyle geçdn birleşimde..
betiyle •
29,30,31 Başbakan Yardımcısı tarafından kendisine
Sabri Erduman (Erzurum) —Türkiye,
sataşıldığı iddiasiyle savunması münasebeCumhuriyeti. Emekli Sandığı Kanununda ı •
tiyle ^ ' V ':
''•*
• .
.163
bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanu- •
Muhlis Ete (Ekonomi ve Ticaret Ba^
na bâzı hükümler eklenmesine dair kanun
•- I kail) - Balıkesir Milletvekili Vacid Asemünasebetiyle
-326 na'nın; balıkçılık ve süngerciliğin inkişaf '
Halil Sezai Erkut (Kırşehir) -İstanbul ettirilmesi hakkında umumiyetle alman ted-" ' •
Tekstil Sendikası işçieririin yapmak/; iste- .
birlerin nelerden ibaret olunduğuna, nere-*"' -*'
dikleri mitinge İstanbul- Valiliğince izin r
lerde ye ne kadar kooperatif-kurulduğuna," ,;
verilmemesine dar sorusu münasebetyle •• »100, balıkçılık ve süngercilikle^ iştigal edenlere '>
-';.;:•..•;—-:.;'-.
:^.; , ıöl,i02 kredi temini hususunda ne düşünüldüğüne '*
dair sorusuna cevabı
'
•
347
Müfit Erkuyumcü (Balıkesir) - Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kaunundabu*
' :—: Kastamonu Milletvekili' Ziya Ter
men 'in, / Kastamonu ilinin iktisadiyatını
zı' değişiklikler yapılmasına ~e bu kanuna
canlandırmak maksadiyle kendir, pirinç .ve
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun
:
elıiıa konularında ne gibi teşvik ve.himaye
münasebetiyle
323,3,-'',38S
ive satış tedbirleri alındığına Azdavay, Cide
— Uçuş tazminatı hakkındaki Kanun
münasebetiyle
" -'
• .. 284 linyit ve antrasit kömürü ocakları ile ka->
dîm (Küre) bakır madeni-, ve • *pirit'kay-"
Agah Erozan (Bursa) . İstanbul Tek
hakları
ve Araç demir madenlerinin sene- •
stil Sendikası işçilerinin yapmak istedik
lerden beri ne gibi sebeplerle' "işletmeye. -.
leri mitinge İstanbul Valiliğince izin veril
açılmadığına dair sorusuna cevagı • • " 343
memesi sebebine dair olan soru mtinasebe-

-30 —
F
•.'•••;•'-••

Hikmet- Pttat^(Malatya)rv- Maieaşv ilin-v ı
deki Mizmili bataklığının kurutulması için / .
şimdiye;kadar biriteşebbüs; ve talep olup:•:••;.
olmadığına, ihtiyar, olunacak masrafla elde

•

Sayfu

edilecek a^azi miktar ve değerinin ne kadar
tahmin, olunduğuna ve bu işin Hükümetçe
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair sorusu münasebetiyle
7,Ş,172,173

G :• .,.-;:''--;
— Türkiye Cumhuriyeti! Emekli San-'
:;V. Abdullah Gedikoğlu (Ankara)- -, Antal- •.„'••* I
dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapîl-•
y& Milletvekili: Burhanettin . Onat ve 60
masmave bu rkanuna bâzı hükümier ekkn1arkadaşının, Turizm,.Endüstrisini Teşvik'
mesine dair kanun münasebetiyle389
Kanunu tasarısı- ile Antalya Milletvekili
Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının,
Bedri Nedim Göknil (îstanbul) - An
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu tekli
talya Milletvekili Burhanettin Onat ve
finin geçici bir komisyonda görüşülmesi
60 arkadaşının, Turizm Endüstrisini Teşhakkındaki önergesi münesebetiyle
95 j vdk kanunu tasarısı ile Antalya Milletve
kili Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının,
':•*— îstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin
'Turizm:
Endüstrisini Teşvik "• kanunu tekli1- "
yapmak- istedikleri mitinge îstanbul Vali
finin geçici. bir' komisyonda görüşülmesi ':
liğince * izin • verilmemesi * sebebine dair' soru
hakkındaki önergesi: münasebetiyle ;
1.10
münasebetiyle t
- 102
— 5412 sayılı Kanun'la Jkurulan Millet
Mahmut Goloğlu' (Trabzon) - Kan güt
lerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının
me sebebiyle adam öldürme veya buna
Dışişleri. Bakanlığına bağlanması hakkın- •
teşebbüs eden failler ve bunların yakın ve
daki kanun münasebetiyle
320,321
uzak hfsımîarı hakkında tatbik olunacak
Kâmil Gündeş (Kayseri) - Türkiye c
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası
Cumhuriyeti Emekli Sandığı •• Kanununda •
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle,
138
bâzı değişiklikler < yapılmasına ve bu k ^
— Kan - gütme, sebebiyle • işlenen ,<adam
nuna bâzı- hükümler eklenmesine dair• ka
öldürme ye buna teşebbüs cürümleri fail- ,
nun münasebetiyle
392,393
tor} hısımları' hakkında tatbik, olunacak
Enver- Güreli. (Balıkesir) - İhtiyarlık
muameleye dair $236 sayılı Kanunun bâzı
Sigortacı 'Kanununun; bâzı• knaddeleriınde
maddelerimi^ değiştirilmesine ve bu kanu
değişiklik yapılması; hakkındaki •>• kanun
na bâzı. maddeler eklenmesine dair olan
münasebetiyle
191
•kanun teklifinin sonuçlandırrlanaması se>
..Ahmet Gürkan (Tokad) .- Mardin'de
bebi hakkında Adalet Komisyonu Başkan
oturan >EframÇirbaka hakkındaki Dilekçe
lığı tezkeresi münasebetiyle
251 1 Komisyonu kararı'münasebetiyle
178

H
I na ba#laama«ı ^hakkındaki kanun münase
Şevlâ.;Hasw?cı (Aydm)-- Uçuş> Tazmi
natı hakkındaki ^Kanun münasebetiyle
286
betiyle-.: ••:::• .
•
321
Hadi kusman.. (İstanbul) - 5412 sayılı
— İstiklal: Harbi .malûllerine verilecek- •
Katranla 'kurulan- Milletlerarası İktisadi
j>am mükâfatı hakkındaki Kanun müına-.,
îş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Balkanlığı] sebetiyle
184;

— 31 —
Sayfa I*.
Sayfa
—• -Tasfiye edilen ve emekliye sevkolu-;
m^csına ve bu kanuna bâzı hükümler ekten- '•--',•
nan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkın-: -.
meşine:4air. kanun münasebetiyle 323,325,386,
daki kanun-teklifi) münasebetiyle . , , ..232,239
... -v-;.v.: _.:...,.. ,.• -.;...'; .::;-• - ' 388,391
—
Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun- ' -;:
—
Türkiye Cumhuriyeti Emekli, San
; r ~ 29O,3O5>307#O8
dığı Kanununda bâzı .değişiklikler yapıl- -,-..,., j münasebetiyle -,,;-*

i
Mücteba Işıtm (Balıkesir) - Azmi Tankut hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı. . .
münasebetiyle
..
. 1.1

— Uçuş Tazminatı^hakkırıdaki Kanun ;
münasebetiyle
: :
^
307*308

i
Tevfik İleri (Millî Eğitim Bakanı). Afyon Karâhisar Milletvekili- Ali ihsan
Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet
Demiryollarından malulen emekliye seykedilen İbrahim Balımtaş'm maaşının veril
memesi sebebine, tahsil çağına gelen ço
cuklarının yatılı mekteplere kayıtlarının
ve kendisine de Haydarpaşa Garında yar
dımcı bir iş verilmesinin mümkün olup
olmadığına dair sorusuna cevabı
228

meşine • dair Kanun münasebetiyle 324,325i
387,388,394
Hâmid ^Şevket İnde (Ankara)'- „Âzmi ,.f
Tankut hakkındaki Dilekçe Komisyonu
kararı münasebetiyle
11;14
— Resmî ilân tevziatındak.i. yolsuzluk, ,. :>; *
dolayışiyle;•;Başbakan .Yardımcısı Sanıet
AğaoğUvhakkında soruşturma yapılmasına,,., _..r?
dair önerge münasebetiyle .;,.•- .,,.;,
412-

Tevfik tleri (Samsun) - Kan gütme se
bebiyle adam öldürme veya buna teşeb
büs eden failler ve bunların yakın ve uzak
hısım] arı hakkında tatbik olunacak inua-'
meleye dair 3236 sayılı' Kanunun ilgası
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 135,136 Halil îmre (Sivas) - Tasfiye edilen ve
emekliye seykolunan Dışişleri Bakanlığı . ,
memurları hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle
.. \, .235
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli. San
dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler eklen-

Refik Şevket İnce (Manisa) - Mardin'de oturan Ef ram Çirbaka. hakkındaki • T)'\- *
lekçe Komisyonu kararı münasebetiyle* • İİ&S
- • • V - ' .

.••:••

W

Ali Rıza încealemdaroğlu (Zonguldak)- • ,
İhtiyarlık Sigortası .Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki
Kanun münasebetiyle
..
187
Ali Fahri îşeri (Balıkesir) - Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda:-; .
bâzı değişiklikler, yapılmasına, ye- bu kanu^ . ; •
na bâzı.hükümler eklenmesine dair Kanun- :v>.münasebetiyle
384

K
Emin Kalafat (Çanakkale) - 5412 sayılı
Kanunla kurulan Milletlerarası İktisadi î§

Birliği Teşkilâtının Dışişleri' Bakanlığına r
bağlanması hakkındaki Kanun • münasebe- ;.;••>

32
•/*•"'

"

Sayf&

Sayfa

siyle
317,321 r
... ^—' İstiklâl harbi malûllerine verilecek
para" mükâfatı hakkındaki Kanun münase- ,
betiyle
185
/ 'Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu (Trab
zon) - Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı, cetvelin Tarım
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması „
hakkındaki- Kanun münasebetiyle
, 322
Yusuf Karslıoğlu (Yozgad) - Azmi
Tarikut hakkındaki Dilekçe Komisyonu
kararı münasebetiyle
16
Nusret Kirişcioğlu (Çanakkale) - Emir
eri ve seyisleri hakkındaki 203 sayılı Ka
nunun 1600 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesi ile ikinci maddesinin kaldı
rılması ve biri muvakkat olmak üzere iki
madde ilâvesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle *
62
Püad Köprülü (Dışişleri Bakanı). 54.12 sayılı Kanunla kurulan Milletler-.
arası İktisadi îş Birliği Teşkilâtının Dış-1
işleri Bakanlığına bağlanması hakkındaki
Kanun'münasebetiyle "5
309,312,313,314
— İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi
Başar'm' Almanya'da ve işgal altında bu
lunan yerlerde harb yüzünden zarar gör
müş vatandaşlarımızın ^ we Almanya'ya si-•,
pariş edilen malları gelmediği halde .yatır
dıkları avansı geri.alamamış.olan tüccarla
rımızın .haklarının' şimdiye kadar neden
temin edilemediğine ye Alman dış borçları
konferansından .ne netice alındığına dair
sorusuna cevabı
258,260,261
— -Muğla- Milletvekili Zeyyat Mandalinci'nin, kara sularımızdan bâzı bölgele
rin serbestçe balıkçılık yapılmak.üzere Yu-'
nanistaiı'a' kiraya verileceği hakkındaki
haberin sıhhat derecesine, bu hususta mü
zakereler mevcut ise safhalarına ve bu me-

yanda sünger mevzuunun da ele alınıp
alınmadığına dair sorusuna cevabı
262
— Trabzon Milletvekili Faik Ahmed
Barutçu 'nun, Dışişledi Bakanının son za
manlarda Ankara'da cereyan eden muhte
lif görüşmelerle Atina seyahat ve görüşme
leri hakkında Meclise izahat vermesine dair
sorusuna cevabı
352,355,357
Doğan Köymen (Giresun) - İstanbul
Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak iste
dikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin
verilmemesi sebebine dair olan soru müna
sebetiyle
142
— Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, İstanbul Tekstil Sendikası işçileri
nin yapmak istedikleri mitinge İstanbul
Valiliğince izin verilmemesi sebebine dair
olan soruşu münasebetiyle geçen birleşim
de Başbakan Yardımcısı tarafından ken
disine sataşıldığı iddiasiyle savunması mü:
nasebetıyle, . .• .,142
Hulusi Köymen (Millî Savunma Baka
nı) - Emireri ve,Seyis erleri hakkındaki
203 sayılı Kanunim,1600 sayılı Kanunla de- "...
-ğiştirilen birinci maddesi ile ikinci madde
sinin kaldırılması ve biri muvakkat olmak
üzere iki madde ilâvesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle..
.
£2,53,54
,— Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun
münasebetiyle
<
.280,288,300
Seyfi, Kurtbek (Ulaşjtırma Bakanı) Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan
Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet
Demiryollarından malulen emekliye sevkedilen İbrahim Balımtaş'ın, maaşının verijmemesi sebebine, tahsil çağma gelen ço
cuklarının yatılı mekteplere kayıtlarının
ve kendisine de Haydarpaşa Garında yar
dımcı bir iş verilmesinin mümkün olup
olmadığına dair sorusuna cevabı
227

M
Zeyyat Mandalinci (Muğla) - Karasu
larımızdan baaı bölgelerin serbestçe balık

çılık yapılmak üzere Yunanistan 'a kiraya
verileceği hakkındaki haberin sıhhat dere-

• • • '

—

*

*

cesine; bu.hususta• müzakereler-mevcut.ise •
safhalarına ve bu -nıeyanda sünger, m.ev-.
ztiüıiûn da ; ele alınıp alınmadığına dair
sorusu münasebetiyle . , :
:'
262
Ferid Melen (Van).-.-. Resmî ilân tevzi- ' :
atındaki, yolsuzluk dolayısiyle Başbakan
Yardımcısı S.amec Ağaoğlu hakkında so
ruşturma yapılmasına dair önergesi müna- • :
. «betiyle
'
',
401,403,414,415:
Adnan Menderes (Başbakan) - Bir ön
ceki birleşimde Trabzon. Milletvekili Faik
Ahmed Barutçu'hun, sözlü sorusunun gö
rüşülmesi sırasinda, usul hakkında diğer .
milletvekillerine de söz verilmemiş olması
nın İçtüzük hükümlerine uymadığı yolun
daki önerge münasebetiyle
376,377

N

— Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, İstanbul Tekstil Sendikası işçileri-,
nin yapmak istedikleri mitinge. İstanbul
Valiliğince izin verilmemesi sebebine dair'
olan sorusu münasebetiyle geçen birleşim
de Başbakan Yardımcısı tarafından kendi- .,
sine sataşıldığı iddiasiyle Osman Bölükba-^
şı'nın savunmasına cevabı
. 142,152,155,156
— Resmî ilân-tevziatıridaki yolsuzluk
dolayısiyle Başbakan Yardımcısı Şamet .
Ağaoğlu hakkında soruşturma, yapılması
na dair önerge, münasebetiyle
.
419,421 ;
Şevket Moçan (Tekiı'dağ) - istanbul
./'.'
Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak iste-, dikleri mitinge istanbul Valiliğince izin
verilmemesi sebebine dair olan soru mü
nasebetiyle
141

• •ır:">.,.-?j*xi&s:z>ı.r

Eükneddin., Nasuhioğlu (Adalet Ba
kam) - ^orum ^Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün,,işr$sası.üzerine müesses ceza evle
rindeki mahkûmlara tatbik edilen siste
min devamına^Hükümetin- taraftar . olup., ,
olmadığına, bu ceza evlerine sevkedilen
mahkûmların-mahallî ceza evlerinde ge
çirdikleri müddetin artırılması ve artma
istidadı gösteren bâzı suçlardan. mahkûm.
olanların: asrî ceza .evlerine: gönderilmemesi hususlarının düşünülüp düşünülmediğine - ,.; .•
dair sorusuna cevabı
36-1,364
ı
,. ,-r-;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 Vv ; ^ • ; '. 128429,130;i51flâ4^
— Tokad Milletvekili Zihni Betil'in,> 4 r Tt v,
Yargıtayda teşkili kararlaştırılan iki hu-, ;•-, \..; •^
kuk dairesi kurulmasının bugüne kadar
..., •
gecikmesi sebebinin -açıklanmasına.;-dair ,; ;;.
sorusuna cıevabı
-• . ;.: ;;:;. , •.;• _ ; v:, 6 r

Ali Ocak (Gazianteb) - Kan gütme,
sebebiyle adam - Öldürme veya buna., teşeb
büs .eden• failler ve bunların yakın\, ye ...
uzak hısımları hakkında tatbik olunacak *
muameleye-dair ;3236 sayılı Kanunun ilga^f,^.

Sı hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle İSİ
Esat Oktay (Kars),,- İğdır .Hastanesidoktorluğuna bir oberatörün tâyini için.
ne düşünüldüğüne dair,,. sorususu münase- ;
betiyle ... ,,.,-.; '.;.;;-,.-;.:;.:/• a:.^ •:>:.,: 257,258

r
• f— Trabzon Milletvekili Salih EsadAİperen'in, teşkili kararlaştırılan Yargıtay
Altıncı ve Yedinci Hukuk daireleri reis
ye âzalarının, bugüne kadar intihap ve tâV
yin edilmemesi sebebine ve 65 yaşını dol- .
durmalarından . dolayı tekaüde sevkedilen '.'-'_'•.
Yargıtay 'Başkanı ve üyelerinin tâhdîdf , -."(
sinden istisna..edilmelerinde ne gibi esas,. ..:. ..'.
ve kararın nazarı dikkate alınmakta oldu- ...-;..,,.
ğuna dair sorusuna cevabı
...... 109
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Bürhanettin Onat , (Antalya) - Ântaltalya Milletvekili Bürhaneddin'Onat ve
00 arkadaşının, .Turizmi Endüstrisisini,Teş
vik ıkanumi' tasarısı' ile Antalya Milletve
kili BürKarieitîn Onat ve 122 arkadaşı
nın, Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu
teklifinin geçici'bîr komisyonda görüşül
mesi haljkınd'aki önergesi münasebetiyle ' 95
"—Azmf Taıikut' Jiakkindaki Dilekçe
10
Komisyolıu kararı münâsebetiyle
— Emir ieri ve' Seyisleri'hakkındaki 203
sayılı Kanunun. 1600 sayılı Kanunla^ değiş
tirilen birîncf maddesi il€ ikinci maddesi
nin kaldırılması. ]ye biri muvakkat ohüak

Üzere iki madde ilâvesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle .
' 30,34
Hamdi Orhon (Tr&bzon) - İstanbul Te.
kstil Sendikası işçilerinin yapmak istedik
leri mitinge.istanbul Valiliğince izin.ve
rilmemesi sebebine f dair soru münasebe- '. < ,
tiyle
- 9»
Hüseyin Ortakçıoğiu (Çorum) - Emir
Eri ve; Seyisleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunla değiştirilen
birinci maddesi ile ikinci maddesinin kal
dırılması ve biri muvakkat olmak üzere
iki madde ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle
"
38,60^65

ö
Kedim ökmen (Tarım Bakanı) - Ma
latya Milletvekili Hikmet Fırat'ın, Maraş
İlindeki Mizmili ^bataklığının kurutulması
için' $imdry6 kadar'bir - teşebbüs ve talep
olup olmadığına, ihtiyar' *• olunacak • mas
raflar elct&* edilec6k: araziv'miktar ve değe
rinin ıie^kâdar tahmin "olunduğuna .ve
bu işin >Siîkümetçeu yapılmasının düşünü
lüp? düşünülmediğine dair sorusuna 6eva~ '
'—* Tokad ^Milletvekili Sıtkı Atanç''TOİ^maki' cinsinden her türlü ağaçlıklarla
örtülü ormandan sayılmayan yerlerden top
raksız veya, az topraklı vatandaşlara bugü
ne kadar 'kaç hektar saha tevzi edildiğine,
bu işletmelerin hangi üler dâhilinde ya
pıldığına ve dalıa nerelerde ne kadar
maki sahasi tevzi edileceğine dair'sorusuna
cevabı
'
'
364
*Saım önhon (Kocaeli)* - Emir Eri-ve
Seyisleri hakkındaki 203 sayılı " Kanunun
1600 sayılı Kanunla değiştirilen birinci
maddesi ile ikinci maddesinin kaldırılma
sı ve biri muvakkat olmak üzere iki mad
de ilâvesine dair kanun ^ teklifi münasebe
tiyle ;
'
"• 26,38
Mehmöt Özbey (Burdur)" - 5412 sayı
lı Kanunla kurulan Milletlerarası İktisa
di î§ Birliği Teşkilâtının ' DışişîeriJ Ba
kanlığına-bağlanması hakkındaki Kanun ' '-

^münasebetiyle
312,313
— Emir IjJri ve Seyisleri hakknıdaki
203 sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunla
değiştirilen birinci" maddesi ile ikinci mad
desinin kaldırılması ve biri' muvakkat ol
mak üzere iki madde ilâvesine "dair kanun
teklifi münasebetiyle *
61
Kemal Özçoban (Afyon Karanisar) İstanbul. Tekstil"' Sendikası işçilerinin yap
mak istedikleri "mitinge istanbul Valiliğin- ce izin verilmemesi sebebine dair olan. so- •
ru münasebetiyle
153
— Kesmî ilân tevziatmdaki yolsuzluk
dolayısiyle Başbakan Yardımcısı Samet
Ağaoğlu hakkın'da soruşturma yapılmasına
dair önerge münasebetiyle*
413,414
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Saridığı Kanununda bâzı değişiklikler yapılma
sına ve bu' kanuna bâzı - hükümler eklennicesine dair'Kanun münasebetiyle'
384
Nuri özsan (Çalışma Bakanı) - İhti
yarlık Sigortası 'Kanununun bâzı .maddele
rinde değişiklik yapılması hakkındaki Ka' nW münasebetiyle
*
186,187,189
Nuri Özsan (Çalışma Bakanı) - ihtiyar
lık Sigortası Kanununun bâzı madde'lerinde değişiklik yapılması hakkındaki
Kanun 'münâsebetiyle - ' "
186,187,189
Nuri Özsan (işletmeler Bakanvekiİi ve
Çalışma Bakanı) - Kastamonu Mil'letveHTi ' -u H

Sayfa

Sayfa
f

Ziya Tennen'jın, Kastamonu İlinin iktisa
diyatını canlandırmak. maksadryle ken
dir, pirinç ve «İma konularında ire gibi
teşvik ve himaye ve satış tedbirleri alın
dığına, Azdavay, Cide 'Knyit Ve -antrasit
kömürü ocakları ile kadîm (Küre) bakir
madeni ve pirit kaynakları ve Araç, demir
madenilerinin senelerdeki beri ner gibi se
beplerle işletmeye açılmadığın'a dair. soru-

sebebiyle adam öldürme veya <bunâ teşeb-' ''
•büs «den failler ve bunların yakın >ve . u.
Uzak hısımları hakkında;tatbik/olunacak , ,;>,
muameleye' dair - 3236" sayılr- Kautmıtor ilgası hakkındaki' ka^ûn'teklifî^miirtaseB^l
tiyle
-J"
I2Sr,Î3fc

Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) Dışişleri Bakanının son zamanlajrda Ana
kara'da cereyan eden muhtelif görüşme
lerle Atinıa seyahat ve görüşmeleri haıkkıaıda Meclise izahat viranesine dair soru
münasebetiyle
358
— Mardin'de oturan Efratra Çirbaka
hakkındaki Dileiktçe' Komisyonu kararı
münasebetiyle'
179
— Tasfiye "edilen ve emekb'^ve şevkolunan Dışişleri ' Bakanlığı anemurrlarT hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 229
Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) Afyoın Karahisar Milletvekili Ali ihsan
Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet
Demiıryollarmdan malulen! emekliye sevkedilen ibrahim - Balımtaş'm maaşının ve
rilmemedir sebebine, tahsil çağma gelmen ço-

cuklarınıoı yatılı mekteplere kayıtlarının
ve kendisin© de Haydarpaşa Garında yar
dımcı bir iş verilmesinin mümkün olup ol
madığınla dair soruşuma «cevabı
..,-228
— 5434, sayılı Türkiye Cumhuriyeti.
Emekli Sandığı Kanununa'bir madde •ek~.r) ,
lenmesi hakkındaki kanun, teklifi münasebe- „• ,
tiyle r /
; 111,112-,
— Türkiye CumhuriyetisEmeklı Sandı?...-»«#
ğı Kanununda bâzı değişiklikler-yapılma--,.-,
sına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme-... .,
sine dair Kanun münasebetiyle .
t ,386
Nâtık Poyrazoğlu, (Muğla),-. EmİF eri ; _,
ve Seyisleri.hakkındaki 203lsayıjU Kanunun (,,
1600 sayılı Kanunla değiştirilen birinci»,
maddesi ile ikinci maddesinin kaldırılmasıf
ve biri muvakkat olmak- üzere, ikir.madde , , -,
ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle, ^64

Ali ihsan Sâbis (Afyon Karahisar) 19 çocuk babası olan ve Devlet Demiryol
larından malulen emekliye sevkedilen ib
rahim Balımtaş'm maaşının verilmemesi
sebebine, tahsil çağma gelen çocuklarının
yatılı mekteplere kayıtlarının ve kendisi
ne' de "Haydarpaşa Garında yardımcı bir '
iş verilmesinin mümkün olup olmadığına
dair sorusu münasebetiyle
228
— TJçuş Tazminatı hakkındaki Karnin
münasebetiyle
'
193,276,278,279,285
Mithat Şan (Bursa) - Kan gütme sebe-

biyle adam Öldürme veya buna - teşebbüs. \ ,
eden failler ve bunların yakın ve uzak hı
sımları hakkında tatbik- olunacak mua
meleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle, 131
Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) - İstan
bul) Tekstil Sendikası'işçileOTitinVyapmak .*•
istedikleri mitinge istanbul Valiliğince izin ' «
verilmemesi sebebine dair soru münasebe- •
tiyle _
98,102
Rif at Sivişoğlu (Zonguldak) - Azmi >* -i.:
Tankut hakkındaki - * Dilekçe Komisyonu o ı *. • '

suna cevabı

34&*

86
'
Say**
P*>. r~
Sayfa
kararı münasebetiyle
14
kararı münasebetiyle
,8
— Emir eri ve Seyisleri hakkındaki 203
Cevdet Soydan (Ankara,) . Kan gütme
sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunla değiş
sebebiyle,adam öldürme veya buna teşeb
tirilen birinci maddesi ile ikinci maddesi
büs eden failler ve bunların yakın ve uzak
nin
kaldırılması ve biri muvakkat olmak
hısımları 'hakkında''tatbik olunacak mua
üzere iki madde ilâvesine dair kanun tek
meleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası* '
lifi münasebetiyle
64
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 135,136
— Kara yolları Trafik kanunu tasarısı
— Türkiye, Cumhuriyeti Emekli. San
nın görüşülmesi için geçici bir komisyon
dığı .Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
kurulmasına "dair İçişleri Komisyonu ra
masına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
poru münasebetiyle
298
lenmesine dair Kanun münasebetiyle
388
— Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun
Mehmet Daim Süalp (Sİird) - Azmi
.münasebetiyle
240,304,305,307
Tankut hakkındaki Dilekçe Komisyonu

"""*•»•-*

sadiyle kendir, pirinç ve elma konuların
da ne gibi teşvik ve himaye ' ve satış ted
birleri alındığına, Azdavay, Cide linyit ve
antrasit kömürü ocakları ile kadîm (Kü-~ re) baıkır madeni ve prit kaynakları ve
Araç Demir madenlerinin senelerdenlberi
, •
iıe gibi sebeplerle işletmeye açılmadığına
dair sorusu'münasebetiyle
344,346
, Oezmi Türk (Seyhan) - 5412 sayılı Kâ-' '
nunla kurulan Milletlerarası İktisadi îş
Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına
bağlanması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
' . • • • ' .
315
— Dışişleri Bakanının son zamanlarda
Ankara'da cereyan eden Muhtelif görüş
melerle Atina seyahat ve görüşmeleri hak
kında Meclise izahat vermesine dair soru
münasebetiyle
361
Kemal Türkoğlu (Mardin) - Mardin'de
oturan Efrem Çırbaka hakkında Dilekçe
Komisyonu raporu münasebetiyle
177.181

Kâmil Taygı (Diyarbakır) - Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı • Kanununda
bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanunar bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun
münasebetiyle .
383,386
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Emir eri
ve Seyisleri hakkındaki * 203 sayılı Kanu-''
nun 1600 sayılı Kanunla değiştirilen birin
ci maddesi ile ikinci maddesinin kaldırıl : '
ması ve biri' muvakkat ' olmak üzere iki
madde ilâvesine dair kanun' teklifi müna
:
sebetiyle
/.,'..
52
— Mardin'de 'oturan Efram Çirbaka
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle '
176
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununda bâzı değişiklikler yapılma
sına ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair Kanun münasebetiyle
326,383
Ziya Termen (Kastamonu) - Kastamo
nu îlinin iktisadiyatını canlandırmak mak-

u
Aziz Uras (Mardin)" - Mardin'de oturan
Efram Çırbaka"hakkındaki. Dilekçe Komis
yonu kararı münasebetiyle
175,177
-—Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı
Mehmet • Elik hakkında ' verilen Danıştay
ilâmının yerine getirilmemesi sebebine dair ,.

sorusu münasebetiyle
340,341,342
— Mardin'in Zedi Köyüne verilen trak
törün geri alınması sebebine dair sorusu
münasebetiyle '
' < 350,351
—. Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanun
münasebetiyle
\,
285
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ve s e ^ î e r î ' f â k k M a İ İ M-fctyfh Kanu
nun İtfÖO Isayfli kanunla tfeg^tirilen birin
ci, m a d ^ f l l e İlcini miSÜeMh'kalctoılmasi've biri muvakkat olmak üzere iki
madde ilâvesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle
31
V— Mardin'de oturan Efram Çirbaka
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı mü
nasebetiyle
n$
< Yümnü Üresin (Bilecik) - Uçuş tazmi-
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natı''H^A€Ödö L5 Etotm îfnun'âîfebetiyte' ^93,281,
2^,^83,28p89';29(>,3a2}303;30^3D5,30e,3(>7,308
Sua'd Ha^ l tfrgüblü' (Kayseri) - Tas
fiye "edilen ve*'emekliye sevkolunan Dışiş
leri ''Biikanitğı memurları' 'hakkındaki kas nun teklifi münasebetiyle,
236
Ekrem Hayri , tJstündağ (Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakam) - Kars Milletveki
li Esat Oktay'ın, İğdır Hastanesi doktor"îttğtnıa "bir operatörün tâyini için ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna cevabı
264

• i *
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.; Ahmet Kemâl Varınca (Gümüşane) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve

bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine da
ir Kanun münasebetiyle
381,389

Celal Yardımcı (Ağrı) - Bir Önceki
birleşimde Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun. sözlü sorusunun görüşül
mesi sırasında, usul hakkında diğer millet
vekillerine de söz verilmemiş olmasının iç
tüzük hükümlerine uymadığı yolundaki '
önerge münasebetiyle
'
377,378,380
— 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
/
136,137,138
/'Mehmet Yılmaz (Kocaeli) - İhtiyarlık
Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun
münasebetiyle
188
Necdet Yılma* (Bursa) - Türkiye Cum-

huriyeti Emekli Sandığı Kanununda bâzı
değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna
bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun
münasebetiyle
388
Kemal Yörükoğlu (Gümüşane) - Doğu
illerimizdeki asayişsizlikten bahseden ve
J
umumi efkârı bulandırıcı bir mahiyet arzeden Ulus gazetesindeki makaleye dair
sorusu münasebetiyle
107,108
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda bâz\ değişiklikler yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair Kanun münasebetiyle 323,382,
383,386,388,389,390;391,392,393,395
Senini Yürüten (İstanbul) - Karayol
ları trafik kanun tasarısının görüşülmesi
için geçici bir komisyon kurulmasına dair
İçişleri Komisyonu raporu münasebetiyle 272
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Kemal Zeytinoğ-lu (Bayındırlık Baka- ,
nı) - Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın,
Maraş İlindeki Mizmili bataklığının kuru
tulması için şimdiye kadar bir teşebbüs
ve talep olup' olmadığına, ihtiyar oluna

cak masrafla elde-edüecek, arazi .miktar, ye . ' «.
değerinin ne, .kadar tahmin? /olunduğuna n
ve bu işin Hükümetçe, yapılmasının ;çlÜ9Ü- ı%jf
nülüp .düşünülmediğine dair, sorusuna; cer
vabı • '/ ','
> • ı - - ' - «_ "''"i72,İ74
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