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1. 

ATATÜRK 
'•Sayfa! 

Atatüî&'ün14 nefr ölüm yût do- '•'••' layısiyle yapılan saygı duruşu-
.Sayfa 

31 

BAKANLAR KURULU 
1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına 

Zongttîfflik Milletvekili Muammer Aîâ-
fcaaıtftft ve istifa eden Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Ankara Milletvekili Muhlis Ete'-
nin yerine Balıkesir Milletvekili Enver' 
Gireli'nin tâyin edildiklerine dair (3/362) 23* 

2. — Açık bulunan İçişleri Bakanlığı
na Ay<îöı îlfiİIelvekili Etem Menderes'in 
tâyin edildi^ne dair (3/863)' 23 

3. — Adalet Bakanlığından istifa eden 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun yerine Ankara 
Milletvekili Osman Şevki Çiçekdağ'm tâyin 
edildiğine dair (3/370) 31:32 

4. -r-Aiöerijcan Deniz Filosunu»* ma- -
nevrasma i§twak hususunda vâki daveti 
kabul, ettiğinden gaybubeti esnasında 
Cumhurbaşkanlığına Büyük Millet-Meclisi 
Başkanı Refik Koraltan'ın vekâlet edece
ğine dair (3/364) 23 

5. — Başbakan Adna*n Menderes'i» 
memleket karasuları dışına yapacağı seya
hatte* dönücüne kadar Başbakanlığa Saf
lık ve» Sosyal Yanlım Bakam Ekrem Hay-
ri Üstünclağ'n* vekillik edeceğine dair 
W365) 28 

6. — Çalışma Bakanlığından istifa eden 
Nuri özsan'm yerine Devlet Bakam ve 
Barbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun 
ve açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına da 
Bilecik Milletvekili Yümnü Üresin'in tâ
yin edildiğine dair (3/369) .31 

7. — Gümrük ve Tekel Bakanı Balıke
sir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nın İşletme^ 
ler Bakanlığına asaleten ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına da vekâleten ıtâyin edil
diğine dair (3/366) ' 23:24 

8. — İngiltere Hükümetinin davetlisi 
olarak Londra'yı resmen ziyaret edecek 
olan Başbakan Adnan Menderes ile Dışiş
leri Bakanı Puad Köprülü'nün dönüşleri
ne kadar-Başbakanlık işlerinin .Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üş-
tündağ ve İçişleri Bakanlığı işlerinin de 
Devlet Bakanı,. Başbakan Yardımcısı Sa
met Ağaoğlu tarafından tedvir edileceğine 
dair (3/367) 24 

9. — Millî Savunma Bakanlığından is
tifa eden Hulusi Köymen'in yerine Ulaş-. 
tırma Bakanı Seyfi Kurfcbek'in -ıtâyi-n edil
diğine 4air (3/368) 31 

ÇEŞÎTLÎ 
1. — Milletvekillerinden mürekkep bir 

heyeti Birleşik Kîrallığı ziyarete daveti 
mutazammm İngiltere ' Lordİar ve Avam 
K a m a l a r ı ' Olanlar ın ın ınaktupçları 
(5/5*) ' ; ' ' .'.''"',. 49:50,64:65,66 

2. — MîHetvekiH^rinden mürekkep bir 
heyeti Yugoslavya'yı ziyarete daveti mu-
tazamötin YugosİâV Federal Halk Meclisi 
Federaf' Konseyi Öaşkamnra raektbu 

KÂĞITLAR 
(5/55) ""'. 50:51 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Libya. Devle ti hakkındaki iyi temennileri
ne karşı Libya Ayan Meclisi Başkanının 
tişekkür telgrafı . . . .171:172 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Libya, fievleti hakkındaki iyi temennileri
ne karşı Libya. M êbusan Meclisi Başkanı
nın teşekkür telgrafı 172 
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GENSORULAR 

Sayfa 
1. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed 

Barutçu 'nun,, umumi seçimlerden evvel 
Seçim Kanununun ve adlî sistemin açık 
yerlerinin doldurulup noksanlarının tamam
lanmasının düşünülüp düşünülmediği, va-
daşlann söz, yayın ve toplantı hürriyetle
rini teminat altında bulunduracak yeni mü
eyyidelere ihtiyaç olup olmadığı, bu 
hürriyetlerin istimaline engel olan 
Ve olmak istiyenler hakkında tedbir 
olarak ne düşünüldüğü ve « millet irade
sine ve ileri fikirlere dayanan idareden », 
« siyasi bünyenin tam demokratik Şekilde 
ıslahına », « istikrarlı ve en pürüzsüz şekil-

Sayfa 
deki kanun ve hukuk Devleti nizamından » 
ne mâna çıkarıldığı hakkında Başbakan
dan Gensoru açılmasına daif önergesi 
(6/830) 243 -244 

2. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim 
Burçak'm, C. H. P. Genel Başkanı ve Ma-
Malatya Milletvekili ismet inönü'nün 5 
Ekim 1952 Pazar günü İzmir'de söylemiş 
olduğu nutuk ile ornı takip eden Manisa ve 
Balıkesir hâdiseleri ve bu hâdiseler karşı
sında alınan tedbirler hakkında Başbakan
dan gensoru açılmasına dair önergesi 
(6/829) m m 

No. 
5989 — Heyeti Mahsusalarea haklarında 

karar verilmiş olanların emekli hak
larının mahfuz tutulması hakkımda 
Kanun 224:245 

KANUNLAR 
Sayfa No. Sayfa 

5990 — Umumi müfettişlik teşkiline dair 
kanun ile ek ve tadillerinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında Kantin 24§ 

KARARLAR 
1808 -r- Belediye Gelirleri Kanunumun 21 

nci maddesinin 4 ncü fıkrasmltn yo
rumlanmasına mahal olmadığı hakku> 
da 140 .«144,191:192,193,233 İ235,288:295 

1809 — Tümgeneral bahsin Çelebican'ın 
yüzbaşılık nasbinin düzeltilme^ hak-, 
kındaki Dilekçe Komisyonu kararunuı 
kaldırılmasına dair . 321 

ÖNERGELER 
Ankara (Talât Vasfi öz) 
1 — Pasaport Kanununun 35 nci înad-

deshiin yorumlanmasına dair (4/274); 48,52:53 
Antalya (Burhanettin Onat) 
2. -— ilk toplantısını yapmış bulunan 

Libya Millî Meclisine T. B. M. Meclisinin 
en iyi dilekleriyle selâm ve sevgilerinim ib
lâğına dair (4/275) 

Burdur (Mehmet özbey) 
3. —Şose ye Köprüler Kanununa ek 

kanun teklifinin geri verilmesine; dair 
(4/272) 

Çanakkale (Nu&ret Kirişcioğlu) 
4. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

116 

52 

ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı 
Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin (B) 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin geri verilmesine dair (4/281) v 242 

Denizli (Baha Akşit) 
5. — Maadin Nizamnamesinin 30 ncu 

maddesindeki (akraba ve taallûkat) tâbi
rinin yorumlanması hakkında (4/276) 171 

Erzincan (Cemal Gönenç) 
6. —• C. H. P. Meclis Grupunun aldığı 

karar dolayısiyle Londra'ya gidecek olan 
heyete katılâmıyacağma dair (4/277) 172 

Erzincan (Ziya Soylu),. 
7. — C. H. P. Meclis Grupunun aldığı 

karar dolayısiyle Londra'ya gidecek olan 
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Sayfa 

heyete katılamıyacağına dair (4/278) .? 172 
Erzıırum (Fehmi Çobanoğlu) 
8. — Dilekçe Komisyonunun 1.. XI . 

1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
4088 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/279) 201 

Erzurum (Sabri Brdiıman) 
9. — Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 

1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
4797 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/284) 304 

10. — Dilekçe Komisyonunun 1 - XI . 
1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
5125 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine, dair (4/285) 304 

Giresun (Hikmet Pamukoğlu) 
11. — Evvelki Birleşimde hakkında 

yapılan sataşmaya cevap verebilmek için 
kendisine söz verilmesine dair 341:342 

izmir (AUdin Tekön) / 
12. — Türk işçilerine karşı Hüküme

tin. cephe aldığı hakkındaki iddianın ma
hiyetine ve İzmir İşçi Sendikaları ve Sen
dikalar Birliği ile Hükümet arasında her 
hangi bir ihtilaflı mevzu olup olmadığına 
dair olan sözlü soru önergesinin geri ve
rilmesine dair (4/273) 52 j 

Kayseri (Suad Hayri Ürgublü) 
13. — Milletvekilliğinden •* çekildiğine 

dair (4/271) 32 
Konya, (Hidayet Aydtner) 
14. — Dilekçe Komisyonunun 6 . VI.. 

1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2515 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/270) 4 

Kütahya (Besim Besin) 
15. — Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 

1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3969 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/282) 

Manisa (Muzaffer Kurbanoğlu) 
16.—* İçtüzüğün 219 ncu maddesinin 

yorumlanmasına dair (4/280) 
Niğde (Necip Büğe) ' 
17. -r- Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 

1952 tarihli. Haftalık Karar Cetvelindeki 
4809 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/283) 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) 
18. — Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 

1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3867 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/286) 

Sayfa 

273 

201 

273 

340 

Erzurum (Bahadır Dülger ve 3 arka
daşı) 

1. — Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorumlan
ması hakkında (4/167) 140:144,191:192,193, 

233:235,288:295,300,336 
İçel (Şahap T ol) 
2 — Dilekçe Komisyonunun 14 . VI . 

1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
(11) sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/48) 304 

Mardin (Kemal Türkoğlu) 
3. —-Anayasanın 49 ncu maddesinin 

yorumlanması hakkında (4/244) 321:330,336 
Samsun'eski Milletvekili (Hüsnü Çakır) 
4. — Dilekçe Komisyonunun' 16 . 'II . 

1950 tarihti Haftalık Karar Cetvelindeki 
2935 sayılı Kararın 'Kamutayda görüşül
mesine dair (4/37) ' ' '-321,B36'' 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (Vergi cezalan) tâbirinin muhteva
sına Gümrük •* Kanununda yazılı bulunan 
(Para cezaları) mn da dâhil olup olmıya-
cağınm yorumlanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında (3/180) 331 

2.-̂ -v Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Musta
fa Reşit Tarâkçıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, 
Çoruh, Ordu, ve Rize illerinin topraksız ya-, 
hut az toprağa sahip çiftçilerine toprak ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/262) 295:297,306:321 



Sayfa'! 
ANAYASA KOMİSYONU. RAPORU 

1. — Mardin Milletvekili Kemal Tüvk-
oğlu'nun, Anayasama: 49 ncu maddesinin 
yorumlanması hakkındaki önergesaie dair 
(4/244) mmo;m 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

1. — Karayolları Trafik kanunu ta
sarısı Hakkında (1/242) 245:246,273:28S,3Ö6 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Burdur Milletvekili MehH*e.t öz* 

bey'in, Türkiye Cumhuriyeti JSmekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nc i Cadde
sinin (E) fıkrasmm değişlkümesji hak
kındaki kanun teklifine dair (2/141> . 304 

2. — Bursa Milletvekili Agâh Erozfcfe'-
m, Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek'kanun teklifine dair (2/300) 304 

3. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'in, Erzurum deprem felâketzedeleri 
yararına bir keşide tertibi için Miîîî Pi
yango İdaresine yetki verilmesi hakİlîMâfc' 
ki kanun teklifine dair (2/33®) 304 

4. — Erzurum Milletvekili E n v # İ b 
ran'm, Tekel Genel Müdürlüğü Kitrtahış 
ve Görevleri hakkındaki 4080 Sityf li Ka
nunun bâzı maddelerini d#$#&?e&1 4896 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde» d&~ I 
ğişiklik yapılmasına dair olan 580&j»ayıh 
Kanuna geçici bir madde eklenmesi- haft- I 
kındaki kanun teklifine dâir (2/313)f 304 

5. — Erzurum Milletvekili Mtt»tafa 
Zeren'ini Erzurum'un Meht idendi Ma- I 
hailesinden İbrahimoğlu Rifat Töp«î fa va
tani hizmet tertibinden aylık bağ^arŞûası-
na dair kanun teklifi hakkında (2/105) 304 

6. — Gümüsane Milletvekili Ahmet Ke- I 
mal Varınca ve 5 arkadaşının, kavurma I 
imal ve satışından dolayı tahakfert et- I 
miş olan Muamele vergilerinin tejrkini I 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/ŞlS) 304 I 

7. — İlk ve Oırta Tedrisat Muallimle- I 
rinin Terfi ve Tecziyeleri hakkındaki 1702 I 
ve 1880 sayılı •kanunların tadiline dair I 
2517 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin' (B) I 
fıkrasının değiştirilmesi ve (C) fıkrasının I 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun ) 

Sayfa 
tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet 
özbey'in, 1702 ve 1880 sayılı kanunların 
tadiline dair olan 2517 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin (B) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(1/376, 2/387) 340 

8. — Kayseri Milletvekili İbrahim Ki-
razoğlu'nun, 'Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sanduğı Kanununun 7 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/144) 304 

9. — Samsun Milletvekili Hadi Uzer'-
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun geçici 52 nci maddesinin 
4'ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/199) 304 

10. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi hak
kında (2/345) 304 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (Vergi cezaları) tâbirinin muhteva
sına Gümrük Kanununda yazılı bulunan 
(Para cezaları) nm da dâhil olup olmıya-
cağının yorumlanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında (3/180). 331 

2. — Çorum Miletvekili Saip özer ve 
Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Eemekli Sandığı. Ka
nununun geçici '85 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/305) 332:334 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Remzi Bucak'm, Umumi Müfettişlik Teş
kiline dair Kanun ile ek ve tadillerinin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/337) 245 

4. — Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku ile Niğde Milletvekili Halil Nuri 
Yurdakul ve 18 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tekliflerine dair (2/81, 83) 334 

5. — Erzurum Milletvekili Mustafa 
Zeren'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 15 nci madde-



Sayfa 
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki feanun 
teklifine dair (2/182) 331 

6. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Musta-
fa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trab
zon, Çoruh, Ordu ve Bize illerinin toprak* 
»iz yahut az toprağa sahip çiftçilerine 
toprak verilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/262) 295:297,306:321 

7. — İzmir Milletvekili Cihad Baban'-
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli > Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesinin (ö) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/183) 331 

8. —Konya Milletvekili Ümran Naîif 
Yiğiter'in, Türkiye Cumhuriyeti Em«kli 
Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 2 
nci fıkrasının «G» bendi ile geçici 65 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının «J» bendinin 
değiştirilmesi hakkındaki (kanun teklifine 
dair (2/335) 331 

9. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/271) 321 

10. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'
ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 93 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine da
ir (2/201) 321 

11. — Zonguldak Milletvekili Rifat Si-
vişoğlu'nun, yüzelliliklerin yetimlerine ve 
heyeti mahsusalarca haklarında karar 
verilmiş olanların şahıslarına ve yetimle
rine maaş tahsisi hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/298) 244:245 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU 
1. — Bir Gümrük tş Birliği Konseyi 

İhdasına mütedair Mukavelename ile Av
rupa Gümrük Birliği İnceleme Grupuna 
mütaallik Protokolün onanması (hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/306) 241 

DİLEKÇE KOMİSYONU RA^OaLABI 
1. — İçel Milletvekili Şahap Itol'ısn, 

Dilekçe Komisyonunun 14.Yi . 1980 ta-
r&li Haftalık Karar Cetvelindeki (11) *a-

yılı 9wsım kamutayda görüşülmesine 
dadr önergesi hakkında (4/48) 304 

1 . — Samsun eski Milletvekili Hüsnü 
Cafer'in, Dilekçe Komisyonunun 1-6,11. 
1950 tarihli Haftalık Karar" Cetvelindeki 
2935 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi (hakkında (4/37) 321,336 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU 
1. — Bdr flramr&k İş Birliği Konseyi 

İhdasına mütedair Mukavelename dle Av
rupa Gühırttk Birliği İnceleme Grupuna 
mütaallik Protokolün onanması hakkında
ki kanun tasarısı hakkında (Düşünce şek
linde) {1/®©$) 241 

GÜMRÜK YE TEKEL KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi İh
dasına mütedair Mukavelename ile Avrupa 
Gümrük LBirJiği İnceleme Grupuna mütaal
lik Protokolün onanması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/306) 241 

2. — Erzurum Milletvekili Enver Ka'-
ran'ın, Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 4896 sayılı Ka
nuna batlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair olan 5804 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/313) 804 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (Vepgi eesaları) tâbirinin muhtevası
na Gümrük Kanunumda yazılı bulunan 
(para cezaları) >nı» da dâhil olup oLmıya-
cağımn yangılanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi hakkında (3/180) 331 

İÇÎŞLB&İ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Bttrsa Milletvekili Agâh Erolzan '-

m, Teraşil-(keseği hakkındaki Kanraa ek 
Kanun teklifine dair (2/300) - 3G4 

1 D^yarfeakır Milletvekili Mustafa 
Remzi Bucak 'm, Umumi Müfetişlik Teş
kiline dair Kanun ile ek ve tadillerim» 
yürürlükten kaldırılması fea&kındaki Ka-
n*h E l i f ine dair (2/337) 245 



Sayfa 
2. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-

kan'm, Türk harflerinin kabul ve Tatbi- • 
ki hakkındaki 1353 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/309) , 330:331 

MALÎYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun G-eçici 65 nei maddesinin 
« E »fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ' : 
kanun teklifine dair (2/141) : 304 

2. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, Erzurum Deprem Felâketzedeleri 
yararına bir keşide tertibi için Millî Pi
yango idaresine yetki verilmesi hakkında
ki kanun teklifine dair (2/339) 304-

3. — Gümüşane Milletvekili Ahmet 
Kemal Varınca ve 5 arkadaşının, kavur
ma imal ve satışından dolayı tahakkuk 
etmiş olan Muamele Vergilerinin terkini 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/315) .304 

4. — Kayseri Milletvekili İbrahim Ki-
razoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli , 
Sandığı Kanununun 7 nei maddesine bir | 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi.hak
kında (2/144) , , 304 

5. — Samsun Milletvekili Hadi Üzer'-
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Eandıği 
Kanununun geçici 52 nei maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi . hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/199) 304 

6. — Tokad. Milletvekili Ahmet Gür-
kan 'm, ' Türkiye Cumhuriyeti Emekli . . 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi. hak
kında (2/345) 304 " 

1. — Al! Kanununun 7 nei maddesin- . , 
deki (Vergi cezaları) tâbirinin muhteva
sına Gümrük Kanununda yazılı bulunan 
(Para cezalan) nın da dâhil ölüp olmaya-.' 
cağının yorumlanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında (3/180) 331 

% — Çorum Milletvekili Saip özer ve 
Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi-» 
ne dair (2/305) 332:334 | 

Sayla 
3. — Erzurum Milletvekili Emrullah' 

Nutku ile Niğde Milletvekili Halil Nuri 
Yurdakul ve 18 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
ki kanun teklifine dair (2/81, 83) 334 

4. — Erzurum Milletvekili Mustafa Ze-
ren'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 15 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/182) 331 

5. — G'iresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Mustafa 
Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, 
Çoruh, Ordu ve Rize illerinin topraksız ya
hut az toprağa sahip çiftçilerine toprak ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/262) 295:297,306:321 

6. — İzmir Milletvekili Cihad Baban'-
m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nei maddesinin (G) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/183) 331 

7. — Konya Milletvekili Ümran Nazif 
Yiğiter'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nei maddesinin 2 
nei fıkrasının «G» bendi ile geçici 65 nei 
maddesinin 2 nei fıkrasının «J» bendinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine , 
dair (2/335) 331 

8. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi
ne dair kanun teklifi hakkında (2/271) 321 

9. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 93 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/201) 321 

10. — Zonguldak Milletvekili Rifat 
Sivişoğlu'nun, yüzelliliklerin yetimlerine ve 
Heyeti mahsusâlarca haklarında karar ve
rilmiş olanların şahıslarına ve yetimlerine 
maaş tahsisi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/298) ' 244:245 



S«yfa 
MECLİS HESAPLARINI İNCELEME KOMİS

YONU RAPORU 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1952 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı hak
kında (5/53) 321 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — ilk ve Orta Tedrisat muallimle

rinin Terfi ve Tecziyeleri hakkındaki 1702 
ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair 
2517 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesi ve (C) fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'ih, 1702 ve 1880 sayılı kanunların ta
diline dair olan 2517 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklif itfa dair (1/376, 
2/387)' 340 

.1. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
katt'ın, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbi
ki hakkındaki 1353 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifind dair (2/309) 330:331 

MlLLl SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Mustafa 

Zeren'in, Erzurum'un M'ehtiefendi Mahal
lesinden Ibrahimoğlu Rifat Topal'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi hakkında (2/105) 304 

1. — Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku üe Niğde Milletvekili Halil Nuri 
Yurdakul ve 18 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tekliflerin» dair (2/81, 83) 334 

2. — Erzurum Milletvekili Mustafa 
Zeren'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 15 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/182) 331 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORU 

i. —- $|ülî Piyango idaresinin 1951 

yılı Bilançosunun gönderildiğine dair Baş
bakanlık tezkeresi hakkında (3/307) 295 

TARIM KOMİSYONU RAPORU 

1. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Mus
tafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trab
zon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin toprak
sız yahut az toprağa sahip çiftçilerine 
toprak verilmesi hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/262) 295:297,306:321 

TİCARET KOMİSYONU RAPORU 
1. — Bir Gümrük iş Birliği Konseyi 

ihdasına mütedair Mukavelename ile Av
rupa Gümrük Birliği inceleme Grupuna 
mütaallik Protokolün onanması hakkın
daki kanun tasarısına dair (Düşünce şek
linde) (1/306) 241 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
RAPORU 

1. — Eskişehir Milletvekilliğine seçi
len Ekrem Baysal'in seçim tutanağı hak
kında (3/253) 140,163 

GEÇİCİ KOMİSYONLAR RAPORLARİ 

1. — Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülger ve 3 arkadaşının, Belediye Gelirle
ri Kanununun 21 nei maddesinin 4 ncü 
fıkrasının yorumlanması hakkındaki öner
gesine dair (4/167) 140:144,191:192,193,233: 

235,288:295,300,336 
. ' 2. — Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen «C» fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/392) 248 

3. — İstanbul Milletvekili Ahmet Ham-
di Başar ve 3 arkadaşının, İskân Bankası 
kurulması ve iskân işlerinin icra tarzına 
dair kanun teklifi hakkında (2/264) 140,163 

4. — Karayolları Trafik Kanunu tasa
rısına dair (1/242) 245:24öj273:288,30& 

5. — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğlu'nun, kan gütme sebebiyle işlenen 
adam. öldürme ve, buna teşebbüs cürüm-
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Sayfa 

leri failleri hısımları hakkında: tatbik olu
nacak muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bıı kanuna bâzı maddeler eklenıriesin€< 
dair kanun teklifi hakkında (2/361) 248:265 

Sayfa 
6. — Turizm Endüstrisini Teşvik Ka

nunu tansı ile Antalya Milletvekili Bur-
hanettin Onat ve 122 arkadaşının, Turizm 
Endüstrisini Teşvik, kanunu teklifi hak
kında (1/341, 2/342) 246248 

SAYIN MILLETVEKÎLLERÎYLE ÎLGÎLt ÎŞLEE 

202 

4 
241 

241 

Çekilme 
1. — Kayseri Milletvekili Suad Hayrd 

Ürgüblü'nün, milletvekilliğinden çekilme
si ..(4/271). -32 

İzinler 
1. — Sayın üyelerden »bâzılarına izin 

verilmesi (3/379) 51:52 
2. — Çorum Milletvekili Hakkı yeme

niciler ile Rize Milletvekili Mehmet Fahri 
Mete'ye izin verilmesi (3/388) 

Milletvekili dokunulmazlığı 
1. — Bilecik Milletvekili ismail Aşkın '-

m 'milletvekilliği dokunulmazlığı (3/347) 
(3/393) 

2. — Çankırı Milletvekili Celâl Otman'-
ın milletvekilliği dokunulmazlığı (3/394) 

3. — îzmir Milletvekili Behzat Bilgin'-
in milletvekilliği dokunulmazlığı (3/352) 

4. — îzmir Milletvekili Sadık Giz'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması (3/353) 

5. — Kars Milletvekili Hüseyin C&bit 
Yalçın'm milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/372) 

6. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pek* 
kip 'in milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/358) 

7. — Maraş Milletvekili Ahmet B«z-
dağ'm milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/160) 

8. — Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar'm 
milletvekilliği dokunulmazlığı (3/357) 

9. — Sinob Milletvekili Şerver Somun-
cuoğlu 'nun milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/390) 

ölümler 
1. — Denizli Milletvekili Fikret İÇara-

budak'm ölümü (3/392) 
2. — Tokad Milletvekili Nuri Turgut 

Topcoğlu'nun ölümü (3/373) 

32 

202 

201 

242 

32 

Seçimler 
1. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi 

öz'ün, Pasaport Kanununun 3& nei mad* 
desinin yorumlanmasına dair önergesinin 
görüşülmesi dçin geçici komisyon kurul
ması (4/274) 52:53 

2. — Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden dâvalardan, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 8 nci madde
sinin (Ç) fıkrasında bahsedilen çeşitli öde
melerden mütevellit -dâvaların rüyet yet
kisinin yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresinin görüşülmesi iein Geçici Ko
misyon kurulması (3/381) 52:53 

3. —Başkanlık Divanı seçimi (Başkan-
vekilleri, kâtipler ve idareci üyeler) -21:22, 

22:23 
4. TT-- Komisyonlar seçimi 33:84>35r4£ 
5. — Meclis Başkanı seçimi 21 
6. — Memurin Kanununun 29İ9 sayılı 

Kanunla değiştirilen 64 ncü maddesindeki 
«Bu gibilerin ilk açılacak memuriyetlere 
tâyinleri mecburidir.» kaydının, meslek ve 
ihtisas dahilindeki vazifelere raci ye mün
hasır olup olmadığının yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi 
için Geçici Komisyon kurulması (3/382) 52:53 

7. — Milletvekillerinden mürekkeptir 
heyeti Birleşik Krallığı ziyarete daveti 
mutazammm ingiltere Lortlar ve Avam 
kamaraları Başkanlarının daveti üzerine 
İngiltere'ye gidecek heyete katılacak üye
leri seçimi (5/54) 49:50,64:65,6e 

8. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunu tasarısının igörüşülmesi için ge
çici bir komisyon kurulması (1/174) 52 

Seçim Tutanağı 

1. — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 
Ekrem Baysal'ın seçim tutanağı (3/253) 140,163 
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SORULAR VE (^İVAPLAIt 

J.— SÖZLÜ SORULAR VB CEVAPLAR 

Sayfa 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 

1. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'in, Türkiye Büyük Millet 
Meçlisi sığmağında saklanan kıymetli 
ve tarihî saray eşyasının sureti muhafaza
sına dak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığından olan sorusuna Başkanlık 
Divanı ^dına İdareci Üye İhsan Şerif öz
gen 'in sözlü cevabı (6/717) 62:63 

2. -* Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Cumirarbflşkanı ile Genelkurmay Baş
kanının ««çen aylar içinde İngiltere'yi 
ve Başbakanın Yunanistan'ı ziyaretlerin
den öno* Meclisin niçin haberdar edilme
diğine ve Kore'de kahraman askerleri
mizin bir Meclis Heyeti tarafından ziya
retleri hususunda ne düşünüldüğüne dair 
TürkiyeBüyük Millet Meclisi Başkanlığın
dan olao soı-ttg^na Başkanlık Divanı adı
na Başfcanv«kili GeMü Yardımcı 'nm sözlü 
cevabı j$/74&) 59:62,121 

Başbakanlıktan 
1. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 

Endik*în, 19*52 yılı başında Çanakkale'
ye giderilmiş bulunan «İktisadi Kalkın
dırma Heyeti» nin vermiş olması lâzım-
gelen raporu üzerinde her hangi bir ka
rar alınıp alınmadığına dair olan sözlü 
sorusu ($/$43) 303 

2. — izmir Milletvekili Pertev Arat'ın, 
C. H. P. Çtenel Başkanı ve Malatya Millet
vekili îsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar 
günü İzmir'de Cumhuriyet Meydanında 
söylediği nutuk hakkında umumi olarak 
Hükümet görücünün açıklanmasına 'dair 
Başbakanlıktan sözlü soruşu (6/828) 27,190,231 

3. — Kars Milletvekili Hüsamettin 
Tugaç/mv )ı»yvan beslemekle yaşama zo
runda bnjunan köylüye, hayvanlarını, ma- , 
işetlerine k|fi bir irat sağlıyacak derecede 
artırabilmeleri işin, Marshall Yardımın
dan uızufl,, vfl4şU kredi temininin mümkün 
olup olmacLlğBja dair Başbakanlıktan. olan 

Satfa 
sorusuna Devlet Bakam Muammer Ala-
kant'm sözlü cevabı (6/780). 26,183;18& 

4.— Mardin Milletvekili M..Kâmil Bo
ran 'm, Ekonomi ve Ticare.t Bakanı Muhlis 
Ete'nin istifası sebebine ve Bakanlar Ku
rulundaki değişikliklere, dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/766) 26,183,222,360 

5. — Sinob Milletvekili .Server Somun-
cuoğlu'nun, dış ticaret rejiminin değjş-
miyeceği hakkındaki beyanlarla Merkez 
Bankasının ithalâtı durdurma yolundaki 
hareketinin ne dereceye kadar kabili telif 
olduğuna ve dış ticaret açığını kapamak 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sözlü sorusu (6/787) 27 

6. — Sivas Milletvekili Reşat Şemset
tin Sier'in, 8 Ekim 1952 tarihinde Balıke
sir'de C. H. P. mensuplarının yapmak iste
dikleri acık hava toplantısında vukubulan 
hâdise dolayısiyle valinin durumuna ve 
Devlet Bakanı Muammer Alakant'm bâzı 
nutuklarında bu hâdiseye temas ederek 
söylediği bildirilen sözlerin doğru olup ol
madığına dair Başbakanlıktan olan soru
suna İçişleri Bakanı Etem Menderes, Dev
let Bakanı Muammer Alakant ve Başbakan 
Adnan Menderes'in sözlü cevapları (6/826) 27, 

190,231,366:377,378:395 
7. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-

mangil'in, memleketimizin petrol mevzuu 
hakkında Resmî Gazetenin 22 . X I . 1952 
tarihli nüshasında yayınlanan Bakanlar 
Kurulu kararı hakkındaki sözlü sorusu 
(6/850) 340 

8. — Van Milletvekili Ferid Melen'in 
dış mübadeleyi kolaylaştırmak üzere para
mızın dış kıymetinde -değişiklik yapılacağı
na dair olan şayialar hakkında Başbakan
lıktan olan sorusuna Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan'm sözlü cevabı (6/827) 27,190:191 

9. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Van'
da yaptığı Anadolu Ajansı tarafından bil
dirilen .konuşma hakkında Başbakanlıktan * 
olan sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
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kant Ekrem Hayri Üntündağ'm sözlü ceva
bi (6/823) 27,188:190 

10. — Zonguldak Milletvekili Abdür-; 
rahman Boyacıgiller'in, kok körürü tevzi
atının geei^mpsi ve kömür istihsalini ar
tırmaya mâtıti! gayretlerin semere verme
mesi sebeplerine, Zonguldak'ta Kozlu 
bölgesinde vukubulan grizu lıâdisesinde hâ
sıl olan zarar miktarına, gemilerde kulla
nılan küllü kömürlere ve kok ve linyit sa
tışı işinin bütün memlekete teşmiline, lin
yit istihsal ve satış durumu ile linyitleri
mizden kok ve azot istihsaline, azotlu güb
relerin imali hakkındaki çalışmalara ve 
Zonguldak Havzasında yapılmakta olan 
lâvvarların inşaat durumuna dair sözlü 
sorusu (6/841) 272 

11. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
radunan Boyacıgiller'in nıesken buhranına 
ve kiralara jkarşı gereken tedbirlerin Dev
let tarafından ele alınmasına, Emlâk Kre
di Bankasının Ankara'da yapılan apart
manlara tahsis ettiği kredi miktarı ile yapı 
kooperatiflerine ve dar ve az gelirli vatan
daşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Ko
runma Kanunu muvacehesinde mesken ve 
'kira dâvasının bir kül olarak halli için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne, Namıkke-
mat Mahallesindeki binaların memur ve iş
çilerden az gelirli olan vatandaşlara kat 
kat satılması hakkıodaki söylentilerin 
doğru olup olmadığına dair olan, sözlü so
rusu (0/842) 303 

12. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Pamuk fiyatlan-
mn istikrarını sağlamak ve düşüşüne mâpi 
olmak için ne gibi tekbirler düşünüldüğü
ne, dokumacılıkla hayatlarını kazanan, hal
kın kredi ve ihtiyaçlarının sağlanması, do
kuma kooperatiflerinin tevhit ve ihtiyaç
larının temini, ikmal edilmek üzere bulunan 
pamuk ipliği fabrikasının anonim şirket 
haEhe ifrağiyle sermayesine dokumacıların 
iştiraki hususlarının düşünülüp düşünül
mediğine dair Başbakanlıktan olan soru
sun., Ekonomi ' ve Ticaret Bakanı Enver 
Güreli ve İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırealı'-
Diu:«özlü cevapları (6/825) 27,190,226,231 

Sayfa 
1;. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 

Endik'in, Bulgaristan'dan yurdumuza ge
len göçmen adedi ile kaçının müstahsil ha
le getirildiğine, göçmen evleri inşaatına, 
Ramiz'de yapılmakta »lan göçmen evleri
nin adedine ve çürük olduğu hakkındaki 
neşriyata dair Başbakanlıktan olan sorusu
na Devlet Bakanı Muammer Alakant'ın 
sözlü cevabı (6/739) 137:139 

2. •— Kastamonu Milletvekili Şükrü 
Kerimzade'nin iktisadi gelişmemiz için 
şimdiye kadar alınan, karar ve tedbirlerle 
girişilen teşebbüslerden elde edilen neti
celere, dünyaca iktisadi bir krize doğru gi
dildiği hakkındaki emarelere dair Hükü
metin görüş ve kannati ile böyle bir ihti
mal karşısında alınması düşünülen tedbirle
rin ne olduğuna ve tediye muvazenemizin 
durumuna dair Başbakanlıktan sözlü soru
su (6/673) 53 

3. — Maraş Milletvekili Abdullah Ay-
temiz'in, din adamı yetiştirmek üzere Mı
sır'daki Camiülezher'e ne için talebe gön
derilmediğine, gitmiş olanların durumu ile 
Hükümetin alâkadar olmadığına ve bu 
ilim müessesesinden mezun olanlara ne gi
bi haklar tanındığına dair Başbakanlıktan 
olan sözlü sorusuna Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik îleri'nin sözlü cevabı (6/760) 139,183, 

214:222 
4. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'

ün, gıda maddeleri fiyatlarındaki yükse
lişin neden ileri geldiğine ve önlenmesi 
için ne gibi tedbirler alındığına, hangi 
maddeler üzerinde ayarlamalar ve zamlar 
yapıldığına, iç istihlâki artırmak ve has
talıkları azaltmak için ne gibi sosyal ve 
ekonomik tedbir alındığına dair Başbat 
kanlıktan olan sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Enver Güreli ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üs--
tündağ'm sözlü cevapları (6/738) 137,349:358 

5. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, köy kalkınması mevzuunda Hüküme
tin bir yatırım plânı mevcut olup olmadı
ğına; hayvancılık, ormancılık ve el sanat
ları için 1951 - 1952 yıllarında Devletin 
tahsis yapıp yapmadığına ve 1953 yılında 
köy kalkınması için hususi yatırımlar ya-
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pıhp yapılmadığına dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakanı Muammer 
Alakant'in sözlü cevabı (6/737) 131:137 

6. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne ka
dar resmî ilânlar hakkında kaç kararname 
çıkarıldığına ve bu iş için ödenen para 
miktarına, kararnamelerin kanunlarda ya
zılı olmıyan hükümleri ihtiva etmesinin 
doğru olup olmadığına ve remî ilân ka
rarnameleri ile tatbikatının fikir hürri
yetine ne gibi fayda ve zararları olacağı
na dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/715) 59,121 

7. — Trabzon Milletvekili SaliK Esad 
Alperen'in, istanbul'da muvakkaten Bah
riye Müzesi olarak işgal edilen Bezmiâlem 
Valide Sultan Camimin tahliye edilerek | 
maksadı-tesisinde kullanılması hakkında 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/755), 139 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdür- I 
rahman Boyacıgiller'in, bugüne kadar 
hangi gazetelerde ne miktar resmi ilân 
tevziatı yapıldığına, muhalefet organı 
olan gazetelere verilen resmî ilânlarda 
takibedilen usule ve Kudret Gazetesine 
resmî ilân verilmemesi sebebine dair Baş-
bakanlıktan sözlü sorusu (6/762) 140 

9. —Zonguldak Milletvekili Abdürrah- • 
man Boyacıgiller'in, direk tahmil ve tahli
yesi için Ereğli Kömür İşletmesi ile muta-
ahhit arasında yapılan mukavelenin feshi 
ve mücbir sebep olmadığı halde teminat 
akçasmm geri verilmesi sebeplerine ve 
mukavele hilâfına usulsüz hareket edenler 
hakkında ne muamele yapıldığına dair 
Başbakanlıktan olan sorusuna İşletmeler 
Bakanı Sıtkı Yırcalı'nın sözlü cevabı 
(6/705) '" 56,121,203:210 

10. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgilleır'in, Yunan Kıral ve 
Kıraliçesi şerefine verilen resmi kabule ı 
Millet Partisinin davet edilmemesi sebebi
ne ve alelûmum resmî davet ve merasim
lerde siyasi parti genel başkan ve Meclis 
Grupu başkan ve temsilcilerinin hazır bu
lunmaları için davetiye gönderilmemesi 
sebebine dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/761) 139:140,183,222,360 I 

11. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak Ereğli 
Kömür İşletmesinin Öelik Bölgesinde 1949 
yılında vukubulan grizu hâjteşsinde ölen^ . •. • 
lerin ailelerine ödenen tazminatın Ereğli 
Kömür İşletmesinden geri alınma*} için İş» 
çi Sigortaları Kurumu tarafından açılan 
dâvada müessese avukatlarının vazifelen
dir ilmemesi sebebine ve Devlerin murakar 
besine tâbi bulunan müesseseler arasında 
tekevvün eden ihtilâfların sulhen ve tah
kim yoliyle hallinin düşünülüp düşünig-
mediğine dair Başbakanlıktan olan soru
suna İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı'nın 
sözlü cevabı (6/706) ^6,12^10:212 

12. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in Zonguldak maden 
imalât sahası dâhilinde yapılan binaların 
tapuya tescil muamelelerine ve bundan 
mütevellit karışıklığın izalesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakanı Muammer 
Alakant'm sözlü cevabı (6/726) 128:130 

Adalet Bakanlığından 
1. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ

mil Boran'm, ceza evlerindeki hadiselerin 
sebepleri ve bu münasebetle alınan tedbir
ler hakkındaki sorusuna Adalet Bakanı 
Osman Şevki Çiçekdağ'm sözlü cevabı 
(6/802) 27,186,222-225 

2. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Bo
ran'in, Türk Ceza Kanununun kül halinde 
tadili için ne düşünüldüğüne dair Adalet 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/822) 27,188,226 

1. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erku/ 
yumcu'nun, Ulus Gazetesinin 20 . V . 1952 
tarihli nüshasının üçüncü sayfasında inti
şar eden yazıda zikredilen silâhlannyı, ka
çakçılık ve asayişsizlik vakaları hakkında 
iddiaların mahiyetine dair Adalet Bakan
lığından sözlü sorusu (6/698) 53:54,117,173, 

203 
2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 

Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen vatan- ; 

daşlar dolayısiyle müsebbipleri hakkında V 
yapılan tahkikatın ne safhada olduğuna ve 
Hükümetin bu hususta ne düşündüğüne 
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dair Adalet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/432) 131,181,214,358 

Bayındırlık Bakanlığından 
1. -i- Katay Milletvekili Abdürrahman 

Melek'in, şiddetli yağmurlar yüzünden sel 
felâketine uğramış olan Hatay İlinin Bört-
yol İlcesine bağlı Ocaklı Köyü ve İskende
run İlçesin* bağlı Karaağaç Köyü ile etra
fı ve Şekere, Çırtına, Aşkarbeyli köyleri 
hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair söMtt sorusu (6/832) 201 

2. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç'm, Kars İlinin Ardahan, Paslı, Arpa
çay, Çıldır ve Göle yollarının önümüzdeki 
kış mevsiminde motorlu nakil vasıtalarının 
işlemesine müsait bir hale getirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakan
lığından sözlü sorusu (6/779) 26,183,222,361 

3. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Cağ - Cağ sulama projesinin ne safhada ol
duğuna dair Bayındırlık Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/812) 27,188,225:226,361 

4. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Dicle üzerinde kurulması düşünülen Vara
gele hakkında Bayındırlık Bakanlığından 
sözlü sorusu; (6/804) 27,187,225,361 

5. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
İskenderun - Iran yolunun Urfa - Mictyat 
Cizre kısmının ne zaman tamamlanacağına 
dair Bayındırlık Bakanlığından sözlü so
rusu (6/S05) 27,187,225,361 

6. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
inşasına-devam edilmekte olan Genç - Muş 
demiryolunun ne zaman Muş'a ulaşacağma, 
Muş - Tatvan hattının 'inşasına Hükümetin 
taraftar olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/793) 27,186,222, 

361 

1. -4- ts|«nfcul Milletvekili Ahmet Ham-
di Başar'm, istanbul limanındaki tıkanık
lığı ıslah etmek üzere Hasköy ve Saray-
biEmu'ndaki sahanın eşya muhafazasına 
tahsisine karar verildiği halde bugüne ka
dar gecikmesi-sebebine, Tophane sahasının 
Salıpazar-'ındaki liman inşaatı için boşal
tılmaya, başlandığı hakkındaki haberin 
doğru olup olmadığına ve Salıpazarı'nda 

Sayfa 
yeni liman tesisleri yapılması hakkında 
karar alınmazdan evvel İstanbul Beledi
yesi ve Ticaret Odası ile diğer alâkalıların 
fikir ve mütalâalarının alınıp alınmadığı
na dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Yümnü 
Üresin ve Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevapları (6/683) 53,117, 

345:348 

Çalışma Bakanlığından 

1. — Erzincan Milletvekili Cemal Gö
nenç'in, benzine yapılan zammın sebebi
ne ve bu zam dolayısiyle şoförlerin hak 
ve menfaatlerinin korunması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Çalışma bakan
lığından sözlü sorusu (6/751) 139,182 

2. — İzmir Milletvekili Abidin Tekön-
ün, Türk işçilerine karşı Hükümetin cephe 
aldığı hakkındaki iddianın mahiyetine 
ve İzmir İşçi Sendikaları veya Sendika
lar Birliği ile Hükümet arasında her han
gi bir ihtilaflı mevzu olup olmadığına 
dair olan sözlü sorusu (4/273) 52 

Dışişleri Bakanlığından 

1. — Antalya Milletvekili Burhanettin 
Onat'm, Yunanistan ile Türkiye arasında 
tesis., edilen sıkı dostluk münasebetlerinin 
bütün Orta Şark devletlerine de teşmili 
hususunda ne düşünüldüğüne ve Tunus 
meselesinde Hükümetimizin noktai nazarı
na dair sorusuna Dışişleri Bakanı Fuad 
Köprülü'nün sözlü cevabı (6/700) 54,117:120 

2. — Gazianteb Milletvekili Galip Kın-
oğlu'nun, Kilis halkının Millî Hudut dı
şında kalan gayrim'enkullerinin tas-fiyesi 
hususundaki çalışmaların gecikmesi ve bu 
gayrimenkuller üzerindeki tasarrufların 
menedilmesi sebeplerine, hudut . dışında 
kalan arazi mahsullerinden Suriye Hükü
metince alman İntaç Vergisinin alınma
ması hususunda bir teşebbüs olup olmadı
ğına, Suriye Hükümetinin çıkarmak iste
diği Toprak Tevzi Kanununun mezkûr 
gayrimenkullerle alâkası bulunup bulunma
dığına ve vatandaşlarımıza vizede göste
rilen müşkülâtın izalesi için teşebbüse ge
çilip geçilmediğine dair sorusuna Dışişleri 
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Bakanı Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı | 
(6/719) • 122:127 I 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından | 
1. — Sinob Milletvekili Server Somun-

euoğlu'nun, dış ticaret, rejiminin değiş-
miyecegi hakkındaki beyanlarla Merkez 
Bankasının ithalâtı durdurma yolundaki 
hareketinin ne dereceye kadar kabili telif 
olduğuna ve dış ticaret açığını kapamak 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair ] 
Başbakanlıktan olan sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin sözlü 
cevabı (6/787) 184:186 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 1939 - 1945 yılları arasındaki 
altın stokunun miktarına ve 1945 yılından 
sonraki azalma sebepleriyle halihazır döviz 
durumuna ve döviz açığını kapamak için 
alman tedbirlere, dış ticaret politikamızın 
esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiğinin 
doğru olup olmadığına ve dış ticaret muva
zenemizin lehimize dönmesini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sözlü sorusu (6/840) 272 

1. — Erzincan Milletvekili Cemal Gö
nenç 'iti, benzine yapılan zammın sebebine 
ve bu zam dolayısiyle şoförlerin hak ve 
menfaatlerinin korunması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/751) 139,182 

2. — Sinob Milletvekili Server So-
muncuoğlu'nun, Maraş Ticaret ve Sanayi 
Odası seçiminde matbu oy puslası kulla^ 
nılmasma mâni hükmün bildirilmesine,- se-
çimlere bir itiraz vâki olup olmadığına ve 
iptal edilmiş olan seçimin ıslahı için ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin sözlü ce
vabı (6/711) 57:59 

3. — Zonguldak Milletvekili Hüser 
yin Balık'in, Maden Ocakları Kanununun 
ne zaman Meclise gö'nderileceğine dair 
Ekonomi .ve Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/702) 56,120:121 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
1, — Van Milletvekili Ferid Helen'* | 

Sayfa 
in, (Rüyam) kotrasının Gümrük Resmin
den muaf olarak yurda sokulmuş oldu
ğunun doğru olup olmadığına ve bu kotra 
için döviz tahsis edilip edilmediğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından sözlü so
rusu (6/824) 27,190,226 

1. — Trabzon Milletvekili Mahmut' 
Goloğlu'nun, 1951 yılı Ocak ayı başın- -
dan beri nerelerde ve ne miktar sahada 
yeniden tütün ekimine ve ekim denemesi
ne müsaade edildiğine dair sorusuna Güm
rük ve Tekel Bakanı vekili Sıtkı Yırcalı'-
mn sözlü cevabı (6/733) 130,180,2^214 

îçişleri Bakanlığından 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa

dık Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı 
Ahmet Arıkan'a ne zaman ve hangi sebep
lerle işten el çektirildiğine ve hakkında 
yapılan muamele neticesine dair îçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/767) 26,183, 

222,360 
2. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'-

ın, Mardin İlinin asayiş durumu hakkında 
İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/803) 27, 

186:187,225;361 

1. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erku-
yumcu'nun, Ulus Gazetesinin 20 . V . 1952 
tarihli nüshasının üçüncü sayfasında in
tişar eden yazıda zikredilen silâhlanma, 
kaçakçılık ve asayişsizlik vakaları hakkın
da iddiaların mahiyetine dair Adalet ve 
İçişleri Bakanlıklarından sözlü soı*usu 
(6/698) 53;54,117,173,20a 

2. — Çorum Milletvekili Hüseyin Or
takçı oğlu'nun, Çorum ve Amasya illerine 
bağlı Sarayözü ve Kızılcaviran köyleri 
arasındaki hudut ihtilâfının bugüne kadar 
karara bağlanmaması sebebine ve hasat 
mevsiminde vukuu melhuz vakaların ön
lenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusuna içişleri Bakanı 
Eteni Menderes'in sözlü cevabı (6/754) 139; 

182,214,358:380 
3. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 

Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hakkın* 



1 4 -
Sayfa 

da yapılan,tahkikatın ne safhada olduğu
na ve Hükümetin bu hususta ne düşündü
ğüne dair içişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/432) 131,181,214,358 

4. — Erzincan Milletvekili Cemal 
Gönenç'in, benzine yapılan zammın sebe
bine ve bu zam dolayısiyle şoförlerin hak 
ve menfaatlerinin korunması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/751) 139,182 
, 5. — Maraş Milletvekili Salâhattin Hü-
dayioğlu 'nün, Maraş civarında Ceyhan neh
ri üzerinde tesisine karar verilmiş bulunan 
hidro - elektrik santralinin iki seneden beri 
kurularak faaliyete geçirilmemesi sebebine, 
varsa müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapıldığına, inşaata ne zaman başlatılacağı
na vje sön şekli île kaç liraya malolacağına 
dair İçişleri Bakanlığından sözlü,sorusu 
(6/720) 127,176,212,348:349 

i 

Maliye Bakanlığından 
1. -~ Malatya Milletvekili Mehmet par

tal 'fii Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
İdare Kurulu üyeliğine tâyin edilmiş, olan 
İsmet Bozdoğan'ın Emekli Sandığı Kanu
nunun 4 ncü maddesindeki vasıfları, haiz 
ölu& olmadığına dair Malîye Bakanlığından 
ola! sözlü sorusu (6/837 241 

, 2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boya<îf§&ller'in, Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 1939 -1945 yıllan arasındaki at
tın stokunun miktarına ve 1945 yilmdan 
sonraki azalma sebepleriyle halihazır döviz 
durumuna ve döviz açığını kapamak için 
alınan tedbirlere, dış ticaret politikamızın 
esaslarına, ithalâta tahdît vaz'edildiğinin 
doğru olup olmadığına ve dı§ ticaret, mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/840) 272 

1. — Bıarsa Milletvekili Mithat $an'ın, 
Hükümet merkezinde Devlet müesseselerin
den hangilerinin mevduatinm Türkiye îş-
Bankası Anonim Şirketinde bulunduğuna, -
bu mevduatın miktarına, ne nispette faiz ve
rildiğine hususi muhasebe, belediye ve 
belediyelere bağlı teşekküller ile Kızılay, 

Sayfa 
Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Derne
ğinin mevduatlarına dair Maliye Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/753) 139.182 

2. — Samsun Milletvekili Muhittin 
Özkefeli'nin, Samsun'da Defterdarlığa tah
sis edilen bina hakkındaki sorusuna Ma
liye Bakanı Hasan Polatkan'ın sözlü ce
vabı (6/722) 127:128 

3. — Van Milletvekili İzzet Akın'in, 
Namık Kemal Mahallesindeki memur evleri 
hakkındaki sorusuna Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan'ın sözlü cevabı (6/701) 54:56 

Millî Eğitim Baltalığından 
1. — Mardin Milletvekili M. Kâmil 

Boran'm, bir toplantı esnasında söylenen 
«Volga Volga» şarkısı hakkıdaki sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik Îleri'nin sözlü 
cevabı (6/818) 27,188,226,361:365 

1. — Çanakkale Milletvekili Bedi En-
üstün'ün, 1951 - 1952 ders yılı ortaokul 
matematik eleme imtihanları, soruların
dan birincisinin yanlış tertip edilmiş olun
duğunun doğru olup olmadığına, doğru ise 
sorunun kimler tarafından hazırlandığına 
ve öğrencilerin mâruz kaldıkları haksız
lığın tashihine dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tevfik Îleri'nin sözlü cevabı 
(6/736) 131,181:182 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Remzi Bucak'm, memleketimizde münev
ver işsizliği diye bir dâva olup olmadığı
na, üniversite mezunlarının nüfusumuza 
nazaran nispetine, diğer memleketlerde 
bu nispetin ne kadar olduğuna ve Doğu 
Üniversitesinin açılmaı için teşebbüste 
bulunulup bulunulmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/731) 130, 

177:178 
3. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 

Azizoğlu'nuun, Doğu Üniversitesi mevzu
unda yaptırılan tetkikatm neticesine, Hü
kümetin bu husustaki görüş ve düşüncele
rine ve orta tedrisat bakımından Doğu'-
da ne gibi teşebbüslerde bulunulduğuna 
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı' Tevfik 
İleri 'nin sözlü cevabı (6/735) 131,180:181 

4. — İsparta Milletvekili Kemal Demir-
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alay'in, İsparta özel Lisesinin resmî lise
lere muadeletinin bugüne kadar tasdik 
edilmemesi sebebine ve resmî lise olarak 
kabul edilip edilmiyceğine dair Millî 
Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/675) 53, 

' 117,173,203 
5. — Konya Milletvekili Sıtkı Salim 

Burçak'm, üniversitelerin muhtariyetle
rine tecavüz edilip edilmediğine ve bu 
hususta açıldığı iddia olunan mücadele
nin kime karşı yapıldığına dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin sözlü 
cevabı (6/732) 130,178:180 

6. — Maraş Milletvekili Abdullah Ay-
temiz'in, din adamı yetiştirmek üzere Mı
sır'daki Camiülezher'e ne için talebe gön
derilmediğine, gitmiş olanların durumu 
ile Hükümetin alâkadar olmadığına ve bu 
ilim müessesesinden mezun olanlara ne gi
bi haklar tanındığına dair Başbakanlıkla 
Millî Eğitim Bakanlığından olan sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin sözlü 
cevabı (6/760) 139,183,214:222 

7. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'-
m, Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp 
Akadesinin birbirinden arılması sebe
bine ve bu müesseselerin yerleşecekleri şe
hirlerle binaların tesbit edilip edilmedi
ğine dair Millî Eğtim Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/709) 56:57,121,173:174 

8. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, Devlet Tiyatrosuna getiri
len iki ecnebi rejisör hakkındaki sorusu
na Millîî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin 
sözlü cevabı (6/718) 121,174:176 

Millî Savunma Bakanlığından 
1. — Mardin- Milletvekili M. Kâmil 

Boran'm Kore'deki Türk silâhlı kuvvet
lerinin zayiatı hakkındaki sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Seyfi Kurtbek'in sözlü 
cevabı (6/819) 27,188,226,365:366 

1. — Sivas Milletvekili Eeşat Şemset
tin Sirer'in, köy enstitüleri mezunlarının 
yedek subaylık hakkından mahrum edil-
lerek gedikli subay olacakları hakkında
ki haberlerin doğru olup olmadığına ve 
Yedek Subay Okuluna girmek için sıra 
bakliyen öğretmenlerin bu okula sevkle-
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rine ne zaman başlanacağına dair Millî 
Savunma Bakanlığımdan sözlü sorusu 
(6/785) 26:27,184,2?H 

1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 
Ankara, Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp 
Akademisinin birbirinden ayrılması se
bebine ve bu müesseselerin yerleşecekle
ri şehirlerle binaların tesbit edilip edil* 
mediğine dair Millî Eğitim ve Millî Sa
vunma bakanlıklarından olan sorusuna 
Millî Savunma Bakanı Seyfi Kurtbek'in, 
sözlü cevabı (6/709) 56:57,121,173:174 

Tarım Bakanlığından 
1. — Hatay Milletvekili Abdürrahman 

Melek'in, Hatay'da iki seneden beri eki
len pamuklara arız olan yeşil ve pembe 
kurtlarla mücadele için ne gibi tedbir 
alındığına ve alınacağına dair Tarım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/833) 201 

2. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'
ın, Doğu ve Güney - Doğu pvalanndahi 
motorlu ziraat makine ve aletlerinin ye
dek aksamının çiftçinin eline kolaylıkla 
geçebilmesi için ne düşünüldüğüne dûi 
sorusuna Tarım Bakanı Nedim ölçmen 'in 
sözlü cevabı (6/806) 27,İİ7:188 

3. — Tekirdağ Milletvekili Şevket 
Mocan'm, Etimesgut depolarmdu çürü-
mekte olan traktörler ve zarara sebep olan
lar hakkında ne muamele yapıldığına, 
1947 ve 1949 yıllarında Karma Teftiş he
yetlerince tesbit edilen orman suiistimalleri 
hakkındaki raporlara dair Tarım Bakan' 
lığından sözlü sorusu (6/786) 201 

4 — Tekirdağ Milletvekili Şevket 
Mocan'm, Saray îlcesi halkına mahstos 
mahrukattan ve yapraklı çırpı uçlarından 
% 100 fazla resim alınması, aynı ilce hal
kının çırpılarını kasaba dışında satmak: 
hakkından mahram edilmeleri ve tarlaları 
mahsulünün zaptedilmesi sebeplerine dair 
Tarım Bakanlığından sözlü sorusu (6/784) 201 

İ. — Malatya Milletvekili Nuri Öcak-
cıoğlu'nun, Malatya ve Civarındaki mey-
va ağaçlarına ve mezruata zarar veren 
haşeratm itlafına ne şekilde önem veril 
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diğine, Malatya 'da bir düt fidanlığı ku
rulmasına, pamuk ekimine elverişli top
rakların tesbitine ve akar su civarı olan 
yerlerin açağlandırılmasma dair sorusuna 
Tarım Bakanı Nedim ökmen'in sözlü ce
vabı (6/728) 130,177,212:213 

2. — Maraş Milletvekili Salâhattih Hü-
dayioğlu'nun, çekirge salgınına karşı ne gibi 
tedbirler alındığına, bu Haşaratın hudut-
dutlarımıza Isirayeti halinde yapacağı tah
ribatın önjenmesi için ne gibi hazırlıklar 
yapıldığına ve bu hususta sivil halka ne gi
bi vazifeler verileceğine dair sorusuna Ta
rım Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/721) 127,176:177 

ülaştşrma Bakanlığından 

1. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, Adana - Ulukışla arasında vuku-
bulan tren kazasında bir ihmalin mevcut 
olup olmadığına, varsa bu hususta ne mu
amele yapıldığına ve bu gibi hâdiselerin 
tekerrür etmemesi için ne gibi tedbirler 
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alındığına dair Ulaştırma Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/692) 53 

2. — istanbul Milletvekili Ahmet Ham-
di Başar'm, İstanbul Limanındaki tıkanık
lığı ı^lah etmek üzere Hasköy ve Saraybur-
nun'daki sahanın eşya muhafazasına tah
sisine karar verildiği halde bugüne kadar 
gecikmesi sebebine, Tophane sahasmrn Sa-
lıpazarı'ndaki liman inşaatı için boşaltılma
ya başlandığı hakkındaki haberin doğru 
olup olmadığına ve Salıpazarı'nda yeni li
man tesisleri yapılması hakkında karar alın
mazdan evvel İstanbul Belediyesi ve Tica
ret Odası ile diğer alâkalıların fikir ve 
mütalâalarının alınıp alınmadığına dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarından, 
sözlü sorusu (6/683) 53,117,343:348 

3. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç ?m, Kahire Hava Meydanına inerken bir 
tepeye çarparak parçalanan yolcu uçağımı
zın uğradığı kazanın sebebine ve uçak 
personelimizin yetiştirilme tarzına dair 
Ulaştırma Bakanlığından sözlü (sorusu 
(6/734) 130:131,349 

B — YAZILI SORULAR YE CEVAPLAR 

Başbakanlıktan 
1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-

in küçük esnafın kalkınması için Kefalet 
Birlikleri Kooperatifine Ziraat Bankası
nın girmemesi sebebine ve bu esnafın kal
kınması hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Başbakanlıktan yazılı so- > 
rusu (6/765) 28 

2. — Malatya Milletvekili' Nuri Ocak-
cıoğlu'nun, Malatya'nın Hekimhan ilçe 
merkezi ile bâzı köylerinin doludan zarar 
gören halkına ne gibi yardım yapıldığına 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Ta
rım Bakam Nedim ökmen'in yazılı cevabı 
(6/768) 28,93 

3. -r- Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut 'un, bu yıl hacca giden kaç vatan
daşa ne miktar döviz verildiğine, Berat'-
tan geri dönenlerin sayısına, yurda dön
mek için.vesaiti nakliye bekliyen hacıla
rın bir ^an evvel memlekete gelebilmeleri 
için ne gibi tedbirler alındığına dair Baş

bakanlıktan yazılı sorusu, (6/801) 30 
4. — Zonguldak Milletvekili Cemal 

Kıpçak'ın, Zonguldak'ta Ereğli Kömür
leri işletmesinin lâvvarlarından kaçarak 
derelere sürüklenen ve oradan da denize 
sürüklenerek ziyan olan toz kömürleri 
hakkında Başbakanlıktan yazılı sorusu, 
(6/808) 30 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Danıştaym daha rahat ve verimli 
çalışabilmesi için münasit bir binaya nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna Başbakan Adnan Menderes'in ya
zılı cevabı (6/714) 73:74 

Adalet Bakanlığından 
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, dâva arzuhalinin as
liye hukuk mahkemelerine verilmesini mû-
taakıp muhakeme gününün tâyini için 1948 
yılında yapılmış olan tamimin değiştiril-
mesd hususunda ne düünüldüğüne dair 
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sorusuna, Adalet Bakam Osman Şevki Çi-
ockdağ'm yanlı cevabı (6/773) 28,146:148 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Paihri Ağaoğlu'nun Konya'da çıkan öğüt 
Gazetesinin 11.VI. 1952 tarihli nüsha
sında neşredilen ve bir suç ihbarı mahiye
tinde olan (Menfaat) başlıklı makale üze
rine ne muamele yapıldığına, şayet böyle 
bir ihbar asılsız ise makeleyd neşreden 
hakkında takibat yapılmasının icabedip 
etmediğine dair sorusuna, Adalet (Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı 
(6/774) 28,152:154 

3. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
cıoğİTi'nun, Malatya'nın yolsuz ve nüfusu 
çok olan bucak merkezlerinde sulh mahke
meleri açılması hususunda ne -düşünüldü
ğüne dair sorusuna Adalet Bakanı Rük
neddin Nasuhdoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/764) 28,92:93 

4. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit 
Byüfooğlu'nun, millî birlik ve beraberlik 

prensiplerimizi sarsan yazılar hakkındaki 
yazılı sorusu (6/851) 340 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller'in, Çankırı Mâllet Partisi i 
Başkanı Ömer Soylu'nun kaatilinin yaka
lanmaması sebebine ve bu hususta alınmış 
olan tedbirlere, Karadeniz sahilindeki il, 
ilçelerle Konya İlinde son zamanlarda ar
tan cinayetler karşısında zabıtanın hare
ketsiz kalması sebebine, son üç ay zarfın
da bu il ve ilçelerde kaç ölüm hâdisesi ol
duğuna ve kaçının failinin bulunduğuna 
ve halkm bu asayişsizlik karşısında silâh
lanması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin 
Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı (6/771) 28,265: 

270 

1. — Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takcıoğlu'nun, Çorum'un Alaca İlcesine 
şimdiye kadar hapishane yapılmaması se
bebine dair sorusuna Adalet Bakanı Rük
neddin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı 
(6/757) 88:89 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, hâkim sınıfında olan 
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memurlar hakkında vâki şikâyetlerin se
beplerine ve bu gibiler için ne muamele 
yapıldığına dair sorusuna Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı 
(6/741) 78:80 

' Bayındırlık Bakanlığından 
1. — Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri 

Okcuoğlu'nun, Elâzığ - Van şosesinin Bim-
I göl îli merkezinden geçirilmesinin müm

kün olup olmadığına dair sorusuna, Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazılı cevabı (6/816) 30,162:163 

2. — Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri 
Okcuoğlu'nun, Kiği ve Karakocan kaza-
lariyle Elâzığ arasında bir yol yapılması 
hakkında etüd yapılıp yapılmadığına dair 
sorusuna, Bayındırlk Bakanı Kemal Zey-

I tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/815 30,162 
3. — Denizli Milletvekili Ali Çobanoğ-

lu'nun, Tavas - Muğla Devlet yaolunun in
şasının ne safhada olduğuna ve ne zaman 
bitirileceğine, Acıpayam - Fethiye, Deniz
li - Kaklık - Dinar yollarının yapılıp ya-

I pılmıyacağma, İzmir - Denizli Devlet yo
lunun ne zaman bitirileceğine ve Tavas İl
çesindeki küçük su işlerinin ne zaman ele 
alınacağına dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/724) 74:75 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci 'nin, Dicle ve Batman nehirlerinin 
amenajman işine bugüne kadar başlanma-
masının sebebine, Diyarbakır Ovasında ar
tezyen araştırmalarına, Doğu Bölgesi İn
şaat Müdürlüğünün lağvedileceği hakkında
ki haberin sıhhat derecesine, köy okulları 
inşaatının bölge inşaat müdürlüklerinin 
kontrol ve nezaretine verilmesine, Kulp -
Lice arasındaki Saran köprüsünün bir an 
evvel ihalesinin yapılmasına, Kulp - Muş 
arasında bir geçit sağlanmasına ve bu il 
dahilindeki köprü ve yolların yaptırılmasına - • 
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/757) 75:78 

5. — Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'ın 
1952 yılı Kasım ayı başına kadar Kars İli 
köylerinden kaçının içma suyu ve yolları 
için ne kadar para ayrıldığına ve ne kadarı-
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nm sarfolunduğuna, köy yollan ve içme 
sulan için 1952 yılı Bütçesine ne kadar 
tahsisat konulduğuna dair Bayındırlık Ba
kanlığından yazılı sorusu (6/847) 303 

6. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Devlet yolları arasında bulunan Patnos -
Erciş - Van, Van - Başkale - Hakkâri, Tat
van - Ahlat - Erciş, Tatvan - Reşadiye -
Gevaş - Van yollarının inşasına hangi yıl
larda ballanacağına ve ne vakit ikmal olu
nacağına dair sorusuna, Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/792) 29,160:161 

7. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
yağan şiddetli yağmurlar yüzünden su bas
kınına uğramış olan Van'ın Asbaşm ve 
Kasrık köyleri halkına Hükümetçe bir yar
dımın yapılıp yapılamıyacağına, yapılacaksa 
miktar ve nispetinin ne olacağına dair 
Bayındırlık Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/791) • 29 

8. — Van Milletvekili Ferid Melen'in 
Van Hava Meydanının beton kaplaması işi
ne dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
mal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/790) 29, 

159-160 
9. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman Boyacıgiller'in, Çivril İlçesinde 
inşa halinde bulunan Işıklı Barajı tesisa
tından hangi vilâyet ve köylerin istifade 
edeceğine ve bu barajın inşaatı neticesin
de zarar gören köylülerle bu tesisat için 
istimlâk edilen arazinin malik ve mutasar-
rıflanna arazi tevzii ve ihtiyaçlarının i 
karşılanması için ne gibi bir yardian veya 
tedbir düşünüldüğüne ve barajın sulaya
cağı arazî miktarına dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun ya
zılı cevabı (6/769) 28,93:95 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Ankara'da kurulmakta olan Yeni 
Mahallenin kanalizasyonu hakkındaki soru
luna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytûuoğ-
lu'nun yazılı cevabı (6/749) 85:87 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Antalya'yı izmir'e bağlıyacak 
olan yolun korkuteli - Tefenni - Acıpa
yam - Denizli kısmının Devlet yolları ara- | 
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sma alınması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/758) 89 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, il ve köy yolu dâvasını yürütmek 
için bir teşkilâtın kurulup kurulmadığına 
kurulmuşsa kâfi gelip gelmediğine dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytin
oğlu'nun yazılı cevabı (6/759) 89:90 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Ulus ile Keçiören arasındaki yolun 
otomobil kazalarını önlemek için genişletil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey
tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/748) 84:85 

Çalışma Bakanlığından 
1. —• Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 

Erkut'un, İzmir'deki Salori Tütün Şirke
tine ait iş yerinde çıkan yangın ile Zon
guldak'ta Uzun Mehmet kuyusunda vuku-
bulan Grizu hâdisesinden önee yapılan 
murakabe üzerine ne gibi eksiklikler tesbit 
edilerek, ne yolda tedbirler aldırıldığma, 
işe alınma, işten çıkarılma ve işe yerleşti
rilme mevzularında en son durumun neden 
ibaret olduğuna dair sorusuna Çalışma Ba
kanı Nuri Özsan'm yazılı cevabı (6/800) 29:30, 

154:156 

Devlet Bakanlığından 
1. — Zonguldak Milletvekili Cemal 

Kıpçak'ın Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri 
İşletmesinin lâvvarlarından kaçarak dere
lere sürüklenen ve oradan da denize sü
rüklenerek ziyan olan toz kömürleri hak
kındaki sorusuna Devlet Bakanı Muammer 
Alakant'm yazılı cevabı (6/808) 404:405 

1. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakçı-
oğlu'nım, Malatya'nın Akçadağ İlcesine 
bağlı köyler halkına Sultansuyu Harasın
dan borçlanma suretiyle 1935 senesinde. da
ğıtılan araziden bir kısmının fazla veril
diği iddiası ile geri alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine, bu il ile ilçelerinde top
rak dağıtımına ve iskân işlerinin ne mer
kezde olduğuna dair sorusuna Devlet Ba
kanı Muammer Alakant'm yazılı cevabı 
(6/619) 69 
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Ekenemi ve Ticaret Bakanlığından 
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 

Kars îline Ziraat Bankasınca, kredi veril
memesi sebebine dair olan yazılı sorusuna, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'-
nin yazılı cevabı (6/797) 29,148:152 

2. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut'un, ana gıda maddesi olan sade yağ 
fiyatlarında husule gelen artış sebeplerine; 
bu yıl çeşitli istihsal bölgelerinde elde edi
len mahsul miktarının geçen seneye naza
ran ne nispette olduğuna, makineli zira-
atin hayvancılığa olan tesirine ve hayvan
cılığı teşvik için kredi ve saire bakımın
dan ne gibi tedbîr alındığına dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'
nin yazılı cevabı (6/782) 29,395:403 

3. —•' Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut'un, buğday alım merkezlerindeki 
değişik ve düşük bedelle yapılan mubayaa 
yüzünden yeni mahsul fiyatlarına yapılan 
zamdan istifade edemiyen çiftçi vatandaş
lar hakkında ne gibi tedbir alındığına dair 
Tarım, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıkların
dan olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Enver Güreli'nin yazılı cevabı (6/781) 29, 

334:335 
4. — Konya Milletvekili Abdürrah-

man Fahri Ağaoğlu'nun, Ilgın'da Ziya Öz
alp'a ait bir yerin Toprak Mahsulleri Ofi
si tarafından hangi kanuna göre istimlâk 
edildiğine, bekçi ve kantarcı evi yapılmak 
üzere bu yerin istimlâkinin caiz olup ol
madığına, aynı civarda Ofis için daha mü
sait bir yer gösterildiği halde hangi se
beple buna rıza gösterilmediğine, dair sa
msuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver 
Güreli'nin yazılı cevabı (6/775) 28,98 

5. - - Konya Milletvekili Abdürrah-
man Fahri Ağaoğlu'nun, Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankasının kurulduğundan bu
güne kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Eski
şehir, Kütahya ve Konya illerindeki hu
susi- teşebbüs erbabına ne miktar kredi 
sağlandığına, 1951 yılında bankanın kendi 
kaynaklarından ve Marshall Plânı özel te
şebbüs fonundan vâki kredi talepleri
nin ne gibi: sebeplerle ret veya iptal edil
diğine ve her birinin miktarına, Konya -

Sayfa 
Karaçığan Kiremit ve Tuğla Fabrikasının 
tevsii için bu bankaya yapılan müracaatin 
tekemmül ettirilmemesinin doğru olup ol
madığına dair sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Enver Güreli'nin yazılı cevabı 
(6/772) . 28,95:97 

6. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
çıoğlu'nun, Malatya'da konserve ve çi 
mento fabrikası kurulması hakkında ne . 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin yazılı 
cevabı (6/820) 30,145:146 

7. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
cıoğlu'nun, Malatya'nın Gürün İlçesiyle 
diğer mülhakatında dokumacılık sanayiinin 
ihyası hususunda ne düşünüldüğüne ve 
hayat pahalılığı karşısında ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorusuna Ekonomi ve Ti-
earet Bakanı Enver Güreli'nin yazılı ce
vabı (6/788) 29,105:107 

8. — Rize Milletvekili îzzet Akçal'm, 
16 Ağustos 1952 tarihinde Rize'de bulunan . 
İktisadi Kalkınma Heyetinin Başkan ve 
üyelerine tediye edilmiş olan harcırah ve 
yevmiye miktarı ile bu heyetin il ve civa
rında nerelerde çalıştıklarının ve Rize'
den ayrılış sebeplerinin bildirilmesi hak-. 
kındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Enver Güreli'nin yazılı cevabı (6/821) 30, 

298:300 
9. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-

mangil'in liberasyon listesi ithalâtından 
son 12 ay içinde is'af edilen talepnamele
rin tutarı hakkındaki sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin yazılı., 
cevabı (6/849) 340,405:406 

10. — Van Milletvekili Ferid* Melen'in, 
1951 - 1952 yılları içinde hangi şartlarla 
ve kimlere kaç maden imtiyazı verildiğine 
ve hangi madenler için kimlerin işletme 
ruhsatnamesi aldığına dair Ekonomi ve Ti-
caret Bakanlığından yazıla sorusu (6/845) 303 

11. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boy acı güler'in, müstahsil elinde 
bulunan haşhaş tohumunun ihracı itakkın-, 
de ne düşünüldüğüne dair sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'-. 
nin yazılı cevabı (6/776) 28,99:102 



Sayfa 
İçişleri Bakanlığından 

1. — Afyon Milletvekili Bekir Oyna-
ganlı'nm, her hangi bir idare âmirinin, 
kendi memleketine veya çiftliği bulunan 
bir yere tâyin edilmesinin uygun olup 
olmadığına dair içişleri Bakanlığından 
yazılı sorusu (6/835) 241 

2. — Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri 
Okcuoğlu'nun, Solhan ve Karlıova kazala
rı Hükümet binalarının ne vakit yapıla
cağı hakkındaki sorusuna içişleri Bakanı 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/817) 30,145 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Ali . 
Vural'ın, Çorum'un Alaca ilcesine bağlı 
Değirmendere Köyünün ihtiyacını sağla
yan ve Alaca Belediyesince istimlâk edi
len içme suyuna ait projenin incelenmesi
ne ve susuz bırakılan bu köy halkma J 
karşı yapılan haksız muamele karşısında I 
ne düşünüldüğünün bildirilmesine dair ı 
içişleri Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/831) 171 

4. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 
önen'in, kadrosuzluk yüzünden terfi et-
tirillemiyen bucak müdürleriyle taihrirat ve» 
nüfus kâtiplerinin ve diğer tâli memur
ların vaziyetlerinin ıslahı için ne düşü
nüldüğüne dair içişleri Bakanlığından 
yazılı sorusu (6/813) 30 

5. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tal'ın, Malatya'nın Dilek K'oyu Muhtarı 
Nuri Akm ile îsmetpaşa Bucağına, bağlı 
Kilâyi'k ve Barguzu Köyü Muhtar ve ihti
yar Kurulu üyelerinin vazifelerine son ve
rilmesi sebeplerine dair içişleri Bakanlı
ğından yazılı sorusu (6/770) 28 

6. — Mardin Milletvekili M. Kâmil 
Boran'm. asayişsizliğin izalesi için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair içişleri Ba
kanı Etem Menderes'in yazılı cevâbı 
(6/798) 29,403:404 

7. — Trabson Milletvekili Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, Yunanistan'dan Ayvalık'a 
iltica etmiş olan ırktaşlarımız hakkında 
îçjşleri Bakanlığından yazılı sorusu 
(S/848) 840 

8. — Van Milletvekili Ferid Meleri'in, 
yağan şidctetli yağmurlar yüzünden su bas- | 

kınına uğramış olan Van 'in Astasın ve 
Kasrık köyleri halkına Hükümetçe bir yar* 
dinim yapılıp yapılamıyacağma, yapıla
caksa miktar ve nispetinin ne olacağına 
dair içişleri Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/791) , 29 

9. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
maıı Boyacıgiller'in, Çankırı Millet Par
tisi Başkanı Ömer Soylu'nun kaâtüinin 
yakalanmaması sebebine ve bu hususta 
alınmış olan tedbirlere, Karadeniz sahilin
deki il ilçelerle Konya ilinde son zaman
larda artan cinayetler karşısında zabıta
nın hareketsiz kalması sebebine, son üç 
ay zarfında bu il ve ilçelerde kaç ölüm 
hâdisesi olduğuna ve kaçının failinin bu
lunduğuna ve halkın bu asayişsizlik kar
şısında silâhlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/771) 28, 

265:270 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Ulus ile Keçiören arasındaki yolun 
otomobil kazalarını önlemek için genişle
tilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna içişleri Bakanı Etem Men
deres'in yazılı cevabı (6/748) 84:85 

2. — Çoruh Milletvekili Mesut Güney'-
in, Arhavi Bucağının şimdiye kadar ilce 
haline getirilmemesi ve bu bucağa bağlı 
Pilarget Köyünün Hopa'ya bağlanması se
beplerine dair sorusuna Başbakan ve içiş
leri Bakanvekili Adnan Menderes'in yazılı 
cevabı (6/710) 71:72 

3. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 
Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet 
Elik'in suihalinih ne zaman ve hangi vali 
tarafından tesbit edildiğine ve mumailey
hin açtığı iptal dâvası ile Danıştayın verdi
ği men 'i muhakeme kararı arasında ne gi
bi bir alâka ve münasebet tasavvur edildi
ğine dair sorusuna içişleri Bakanı Etem 
Menderes'in yazılı cevabı (6/75Ö) 90:91 

4. —- Zonguldak Milletvekili Abdürah-
man Boyacıkiller'in, tlsu Şirketinin bu
günkü durumuna, şirket idare heyetin
den olan bir zatın aynı zamanda iller Ban
kası Umum Müdür Muavinliği vazifesini 
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ita etmesmin-doğru olup olmadığına, Tam* 
iş Türk Anöüim Şirketinin taahhüt ettiği 
işlerin nakden mikarma ve Akhisar Be
lediyesi su,isterinin ihaleye çıkarılmadan 
llsu Şirketine yaptırılması sebeplerine 
dair sorusuna İçişleri Bakanı Btem Men
deres'in yazılı cevabı (<6/392) 67:68 

işletmeler Bakanlığından 
1. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp

çak'ın,' Kozlu'daki Uzun Mehmet Kuyusu
nun ihzarat galerilerinde vukuagelen ka
zanın sebeplerine, bu kaza neticesinde is
tihsale esas olacak hazırlıkların ne kadar 
gecikeceğine, zararın Türk Lirası olarak 
tutarına ve İşletmenin istihsal prgoramın-
da bir değişiklik olup olmıyacağına dair İş
lenmeler Bakanlığından yazılı sorusu 
(6/789) 29 

Maliye Bakanlığından 
• 1. r - Çorum Milletvekili Şevki Gür-

şes'in, mülga 1683 sayılı Askerî ve Mülki 
Tekaüt Kanunu hükümlerine göre Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kadrosundan 
İ944 - 1$&9 yıllarında emekliye ayrılan do
kuz kişiye tahsis kılınan emekli, dul ve 
jetini aylıklariyle tazminatının bugüne ka
dar istihkak sahiplerine ödenmemesi sebe
bine dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan 'm yazılı cevabı (6/783) 29,103:105 

2. — Trabzon Milletvekili Cahid Zaman-
gil'in, Haziran - Ekim 1952 ayları sonunda 
% 95 karşılık fonu hesabının hareketleri ve 
aynı aylar sonunda Merkez Bankası akti-
findeki altınlardan ne miktarının hangi 
yabancı memleketlerde merhun bulunduğu 
hakkında galiye Bakanlığından yazılı so
rusu (6/834) 241 

3. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasının 1951 
ve 1952 yıllarında mesken inşası için yaptı
ğı ikrazat miktarı ile aynı yıllar zarfındaki 
<% 7 faizli ikrazatın tutarına ve •% 5, 
% 7 faizli olmak üzere 25 bin liradan fazla 
kredi almış olanlara dair Maliye Bakanlı
ğından yazılı sorusu (6/844) 363 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. — Bingöl Milletvekili Nuri Okçu-

oğlu'nun, 1953 yılında Kiği İlçesinde bir 
ortaokul binası yapılıp yapılmıyaeağına 
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik 
tleri'nin yazılı cevabı ('6/814) 30,166 

2. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
cıoğlu'nun, İmam - Hatip okullarında din 
dersi verenlerin bilgilerine ve Malatya'da 
tmam * Hatip Okulu açılmasının düşü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin yazılı ce
vabı (6/763) 28,91*2 

3. — Trabzon Milletvekili Salih Esad 
Alperen'in, Tenkid Gazetesinin 25 . X . 
1952 tarih ve 9 sayılı nüshasında intişar 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisine açık 
dilekçe serlevhalı yazıda bahsedilen hâ
diselerin ve bu gazetenin muhtelif nüs
halarında isimleri gecen profesörler hak
kındaki iddiaların hakikata uygun olup 
olmadığına dair olan Millî Eğitim Ba
kanlığından yazılı sorusu (6/839) 241 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, komünistlik töh
meti altında bulunan köy enstisü me
zunları ile diğer okullar ve Üniversite 
gençleri hakkında yapılan takibat netice
sine, köy okulları ihtiyacını karşılamak 
üzere köy bütçelerine konan ödeneklerin 
zamanında sarfı için ne gibi tedbirler 
alındığına, köy öğretmenlerinin tatil 
devresinde bilgi ve görgülerinin artırıl
ması, köylü için neşir vasıtaları sağ
lanması ve köylere yakın sair okulların 
öğretim araçlarından köylünün faydalan
ması hususlarında ne düşünüldüğüne da
ir sorusuna, Millî Eğitim Bakanı Eevfik 
İleri'nin yazılı cevabı (6/777) 29,157:159 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, liselerdeki olgunluk imtihanlarının 
kaldırılarak fakültelerde kabul imtihanı
nın usul ittihaz edilmesine ve orta okul
larda yazılı imtihan sorularının mahallîlik 
prensip ve esaslarına göre mahallî komis
yonlar tarafından tertip edilmesine dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik İle
ri ,nin yazılı cevabı (6/713) 72:73 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in liselerin son sınıfına fen ve edebiyat 
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şubeleri yanında bir de Ticaret şulksinin 
ilâvesine, Ankara Kız Teknik öğretmen 
Okuliyle liselerdeki tahsil süresinin dört 
yıldan üç yıla indirilmesine dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri'nin yazı
lı cevabi (6/747^ 83:84 

3. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbü-
yük'ün, îskilip'in Bayat Bucağında köy
lünün emeği ile vücuda getirilen ve ha
len boş durmakta bulunan bölge^ yatılı 
okulu ile öğretmen evinin resmî işlerde 
kullanılmak üzere köye terkedilmişi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sofusuna 
Millî Uğitim Bakanı Tevfik îleri'nİn ya
zılı cevabı (6/666) 69:71 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
1. — Trabzon Milletvekili Mahmut 

Goloğlu'nun, Trabzon Verem ve Numune 
hastaneleri, satınalmalarında vazifelendi
rilen Belediye üyelelerinin alamadıkları 
ücretleri hakkında Sağlık ve Sosyal Tardım 
Bakanlığından yazılı sorusu (6/846) 303 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, vefiyatı azaltmak, hekim adedini 
artırmak için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne, veremle mücadeleye, sağlık bütçesi
nin çoğaltılmasına, doktorların sahte ra
por vermelerinin önlenmesine, ilçelerimizin 
eczaneye kavuşturulmasına, ebe ve hjemşire 
adedinin artırılmasına ve sağlık sigortala
rının kurulmasına dair sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakam Ekrem Hayrı 
Üstündağ'ın yazılı cevabı (6/744) 81:83 

Tarım Bakanlığından 
1. — Çorum Milletvekili Ahmet) Başı-

büyük'ün, çiftçinin mübrem ihtiyacı olan 
ve ormandan istihsal edilen ziraat alet ve 
vasıtalariyle muhtaç olduğu keresteyi ko
laylıkla temin edebilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakannlıj*ından 
yazılı sorusu (6/778) 29 | 

2. — Kars Milletvekili S i m Atalay'ın, j 

Sayfa 
Kars İline Ziraat Bankasınca kredi veril
memesi sebebine dair Tarım Bakanlığından 
yazılı sorusu (6/797) 29,148:152 

3. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai . 
Erkut'un, buğday alım merkezlerindeki de
ğişik ve düşük bedelle yapılan mubayaa yü
zünden yeni mahsul fiyatlarına yapılan zam
dan istifade edemiyen çiftçi vatandaşlar 
hakkında ne gibi tedbir alındığına dair 
Tarım Bakanlığından yazılı sorusu (6/781) 20 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut'un, ana gıda maddesi olanı sade yağ 
fiyatlarında husule gelen artış sebeplerine, 
bu yıl çeşitli istihsal bölgelerinde elde edi
len mahsul miktarının geçen seneye naza
ran ne nispette olduğuna, makinalı ziraatin 
hayvancılığa olan tesirine ve hayvancılığı 
teşvik için kredi ve saire bakımından ne 
gibi tedbîr alındığına dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim Ökmen'in yazılı cevabı 
(6/782) 29,395:403 

fi. — Malatya! Milletvekili Mehmet Kar
tal'ın, Sultansuyu Harasının hangi tarihte 
kurulduğuna, zeriyat yapılan kısmı ile me
ra olarak kullanılan kısmının mesahasının 
neden ibaret olduğuna, bu arazinin ne su
retle Hazineye intikal ettiğine, 16 yıl önce 
bir miktarı köylüye tevzi edilen araziden kaç 
kişiye ne miktar verildiğine dair Tarım 
Bakanlığından yazılı sorusu (6/836) 241 

Ulaştırma Bakanlığından 
1. — Çorum Milletvekili Hüseyin Or-

takcıoğlu'nun, Çorum İlinin Alaca ve Sun
gurlu ilçelerinde ne zaman P, T. T. binası 
yapılacağına dair sorusuna Ulaştırma Ba
kanı Şeyfi . Kurtbek'in, yazılı cevabı 
(6/756) 87:88 

2. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Van Gölündeki münakale durumunun ıs
lahı için ne gibi işler yapıldığına ve daha 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sofu
suna, Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in 
yazılı cevabı (6/799) 29,161:162 

1, — Cumhurbaşkanının üçüncü top- | lantıyı açış söylevi 5:20 
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Sayfa 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Libya Devleti hakkındaki iyi temennileri
ne karşı Libya Ayan Meclisi Başkanının 
teşekkür telgrafı 171:172 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

1. — Adlî Tıp Müessesesi kanunu ta
sarısı (1/469) 273 

2. — Ankara Üniversitesi 1950 yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı (1/428) 2 

3. — Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nunu ile Muhasebei Umumiye Kanununa 
ek kanun tasarısı (1/429) 2 

4. — Artırma, Eksiltme ve îhale Ka
nununa ek 5127 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/460) 30 

5. — Askerî Memurlar Kanununun 8 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/430) 2 

6. — At yarışları kanunu tasarısı 
(1/431) 2 

7. — Belediye Kanununun 19 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/461) 30 

,8. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/462) 48 

9. — Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı (1/470) 273 

10. — Çavuş ve Uzman Çavuş kanunu 
tasarısı (1/432) 2 

11. — Çocuk mahkemeleri hakkında 
(1/466) 241 

12. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 5952 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı 
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
(1/433) * 2 

13. — Doğu üniversitesi kurulmasına 
dair (1/434) 2 

14. — Ecnebi devletlere Ankara'da se
faret ve konsoloshane inşa etmek üzere 
meccanen arsa tahsisi hakkında (1/435) 2 

Sayfa 
Libya Devleti hakkındaki iyi temennileri
ne karşı Libya Mebusan Meclisi Başkanı
nın teşekkür telgrafı İTO 

Diğer sunukların bulunduğu sayfa 24 

15. — Erzincan'da Yaptırılacak Mes
kenler hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair (1/436) 2 

16. — Genel Mahkemeler Kuruluşu kaı-
nunu tasarısı (1/437) 2 

17. — Hava Harb Okuluna girmeye is
tekli sivil öğrencilerin geliş gidiş ve kabul 
süresince nakil, iaşe ve yatırımlarının Dev
letçe sağlanması hakkında (1/438) 2 

18. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı (1/467) 241 

19. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/439) 2 

20. — Kamu alacaklarının tahsil usulü 
hakkında (1/464; 20i 

21. — Köy enstitüleri ile ilk öğret
men okullarının birleştirilmesi hakkında 
(1/440) 2 . 

22., — Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
Tarai devletlerce Avrupa Savunma Bir
liği üyesi devletlere verilen garantilere 
müteallik Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
ek Protokolün kabulüne dair (1/441) 2 

23. — Maden kanunu tasarısı (1/442) 2 
24. — Memlekete muafen girip de mu-

hassasunlehleri haricinde kullanılan eşya
nın Gümrük Vergi ve Resmine tâbi tutul-
mıyacağına dair (1/443) 2 

25. — Memurların suçlarından dolayı 
haklarında yapılacak soruşturma ve ko
vuşturmaya dair (1/444) 2 

26. — Millî Sarayların idaresi hakkın
da (1/463) 48 

27. — Pasaport Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair (1/445) 2:8 

28. — Subay Terfi Kanunu tasarısı 
(1/446) 3,242 

TASARILAR 



24 — 
Sayfa 

29. — Taşova İlçesinin Amasya İline 
bağlanması hakkında (1/447) 3 

30. — Torquay Protokolüne il'işik Tür
kiye Taviz listesinin 134 numaralı pozisyo
nunda yapılan tâdilin onanması hakkında 
(V448) 3 

31. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 
Müttefik Devletler ile Japonya arasında 
Vaşington'da imzalanan ve Japonya ile 
Barış Andlaşmasının 15 nci maddesinin (a) 
fıkrası tahtında tahaddüs edecek ihtilâfla
rın halline dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında (1/471) 273 

32. — Türkiye - Almanya Federal Cum
huriyeti Ticaret Anlaşmasına göre tanzim 
olunacak menşe şahadetnameleri metninde 
«Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli» 
ibaresinin kullanılması için teati olunan 
mektupların onanmasına dair (1/449) 3 

33. — Türkiye Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye'ye yapılacak yardım 
hakkında Anlaşma» nın onanmasına dair 
5123 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra ve aynı kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında (1/450) 3 

34. — Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında imzalanan Ticaret An
laşmasının yürürlükten kaldırılması hak
kında (1/451) 3 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesi Kuruluş Kanunu tasa
rısı (1/456) 201 

36. — Türkiye 'ile Fransa arasında 
31 Ağustos 1946 tarihinde imzalanan Tica
ret Anlaşmasına ek 28 Ağustos 1952 tarihli 
Protokol ile eklerinin onanması hakkında 
(1/472) 273 

37. — Türkiye - İsveç Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile ek Protokol ve buna 
melfuf mektupların 15 Haziran 1952 tari
hinden itibaren üç aylık bir devre için uza
tılması hakkında teati olunan mektupların 
onanmasına dair (1/452) 3 

38. — Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 tarihli Ek 
Protokol ve buna melfuf mektupların yü
rürlük sürelerinin 15 Eylül 1952 tarihin-

Sayit 
den itibaren altı aylık yeni bir devre için 
uzatılmasına dair 26 Eylül 1952 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma
nın onanması hakkında (1/468) 241 

39. — Türk Parasının Kıymetini Koru
ma hakkındaki Kanunun 5540 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci ve 3 ncü ve 4328 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddele
rinin değiştirilmesine, süresinin uzatılma
sına ve aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair (1/454) 3 

40. — Türk Ticaret Kanununun yürür
lüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında 
(1/455) 3 

41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Hükümeti arasında münakit İkamet, 
Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine 
merbut Türkiye Gümrük Taviz Listesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında (1/453) 3 

42. — Vakıf Zeytinlik, incirlik, fidan
lık, narenciye ve meyveliklerin satış şekli 
hakkında (1/456) 3 

43. — Vergi Usul Kanunu ile bu kanu
nun 5815 sayılı Kanunla değiştirilen bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve ka
nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair (1/4^7) 3 

44. — Yabancıların Türkiye'de İkamet 
ve Seyahatleri hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanıma bâzı hükümler ilâvesine dair 
(1/458) 3 

45. — Yedek Subay kanunu tasarısı 
(1/459) 3 

1. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi İh
dasına mütedair Mukavelename ile Avrupa 
Gümrük Birliği İnceleme Grupuna mütaal-
lik Protokolün onanması hakkında (1/306) 241 

2. — Gümrük Kânununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen « C » fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (1/392) 248 

3. — İlk ve Orta Tedrisat muallimleri
nin Terfi ve Tecziyeleri hakkındaki 1702 ve 
1880 sayılı kanunların tadiline dair 2517 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesi ve (C) fıkrasının yü
rürlükten kaldırılması hakkında (1/376) 340 



Sayfa 
4. — Karayolları Trafik kanunu tasa

rısı (1/242) 245:246,273288,306 
5. — Muamele Vergisi Kanunu tasarısı 

(1/413) 202:203 

Sayfa 
6. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 

Kanunu tasarısı (1/174) 52 
7. — Turizm Endüstrisini Teşvik Ka

nunu tasarısı (1/341) 246248 

TEKLİFLER 
Ankara (Talât Vasfi öz) 
1. — Hıfzıssıhha mektebinin kurulma

sına ve teşkilâtına dair (2/432) 3 
2. — Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü teş

kiline daİT (2/433) 3 
Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) 
3. — Memur meskenleri inşası hakkın

da (2/434) 3 
(Bursa* (Agâh E rozan) 
4. — Emniyet teşkilâtına dâhil maaşlı 

memurlara fazla mesai tazminatı verilme
sine dair (2/443) 340 

Çorum (Ahmet Baştbüyük) 
5. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rinin kaldırılması hakkında (2/438) 30 

(İdareci Üyeler Kurulu) 
6. — Büyük Millet Meclisi 1952 yılı 

Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/440) 171 

7. — Cumhurbaşkanlığı 1952 yılı Büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/444) 340 

8. — Sayıştay 1952 yılı Bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair (2/445) 340 

Mardin (Kemal Türkoğlu) 
9. — Cumhurbaşkanı ödeneği hakkın

da (2/442) 304 
Siird (Baki Erden) 
10. — Kimyagerlik ve kimya mühen

disliği hakkında (2/441) 201 
Vozgald (Niyazi Ünal Aletli) 
11. — On beş sene adalet dairelerinde 

fasılasız çalışan adliye mensuplarına dâ-
vavekilliği ruhsatnamesi verilmesi hak
kında (2/439) 30 

Zonguldak (Bifat Sivişoğlu) 
12. — Bâzı Kisvelerin Giyilemiyeceğine 

dair Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (2/435) 3 

13. — Belediye Gelirleri Kanununa ek 
kanun teklifi (2/446) 340 

14. — Bina Yapımını Teşvik Kanunu
nun 7 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
(2/436) 3 

15, — Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 23 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/437) 3:4 

Antalya (Burhanettin Onat ve 122 ar-
kadap) 

1. — Turizm endüstrisini teşvik hak
kında (2/342) 246:248 

Burdur (Mehmet Özbey) 
2. — 1702 ve 1880 sayılı kanjHbnn 

tadiline dair olan 2517 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (2/387) 340 

3. — Şose ve köprüler Kanununa ek ka
nun teklifi (2/153) J Ş 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun Geçici 65 nci maddesinin 
«E» fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(3/141) 804 

Bursa (Agâh Erozan) 
5. — Temsil ödeneği hakkındaki Kana» 

na ek kanun teklifi (2/300) 304 
Çanakkale (Nusrei Kiri§çioğlu) 
6. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 5049 
sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesi
nin (B) bendinin değiştirilmesi hakkında 
(2/321) 242 

Çanım (Saip özer) ve Zonguldak (Cemal 
Ktpcak) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/305) 332:384 

Diyarbakır (Mustafa Remsi Bucak) 
a — Umumi Müfettişlik Teşkiline dair 



Kanun ile ek ve tadillerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında (2/337) 

Erzurum (Emrullah Nutku) 
9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununlun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında (2/81) 

Erzurum (Enve.r Karan) 
10. — Erzurum deprem felâketzedeleri 

yararına bir keşide tertibi için Milli Piyan
go idaresine yetki verilmesi hakkında 
(2/339) 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren 4896 sa
yılı Kamıma bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair olan 5804 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 
(2/313) 

Erzurum (Mustafa Zeren) 
12. — Erzurum'un Mehtiefendi Mahal

lesinden ibrahim oğlu Rifat Top al'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
(2/105) 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanun(unun geçici 15 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/182) 

Giresun (Arif Hikmet Pamukoğhı) ve 
Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçıoğlu) 

14. —• Giresun, Trabzon Çoruh, Ordu ve 
Rize illerinin topraksız yahut az toprağa 
sahip çiftçilerine toprak verilmesi hakkında 
(2/262) 295:297,306 

Gümüşane (Ahmet Kemal Varınca ve 
5 arkadaşı) 

15. — Kavurma imal ve satışından do
layı tahakkuk etmiş olan Muamele vergile
rinin terkini hakkında (2/315) 

istanbul (Ahmet Hamdı Başar ve 3 ar
kadaşı) 

16. — iskân Bankası kurulmasına ve 
iskân işlerinin icra tarzına dair (2/264) 140, 

izmir (Cihad Baban) 
17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sinin (G) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2A83) 

Sayfa 

245 

334 

304 

304 

304 

331 

:321 

304 

163 

331 

Kayseri (İbrahim Kirazoğlu) 
18. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 7 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/144) 

Konya (Ümran Nazif Yiğiter) 
19. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 2 
nci fıkrasının «G» bendi ile geçici 65 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının «J» bendinin 
değiştirilmesi hakkında (2/335) 

Mardin (Aziz Uras) 
20. —• Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair (2/271) 

21. —• Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (2/201) 

Niğde (Halil Nuri Yurdakul ve 18 ar
kadaşı) 

22. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında (2/83) 

Samsun (Hadi üzer) 
23. — Türkiye Cumhuriyeti Emeldi 

Sandığı Kanununun geçici 52 nci maddesi-
ynin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/199) 

Tokad (Ahmet Gürkan) 
24. — Türk Harflerinin Kabili ve Tat

biki hakkındaki 1353 sayılı Kanunun 9 neu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/309) 

25. - - Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi (2/345) 

Trabzon (Mahmut Goloğlu) 
26. — Kan Gütme sebebiyle işlenen 

adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri 
failleri hısımları hakkında tatbik oluna
cak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
(2/361) 248 

Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) 
27. — Yüzell iliklerin yetimlerine ve 

Heyeti mahsusa! arca haklarında karar ve
rilmiş olanların şahıslarına ve yetimlerine 
maaş tahsisi hakkında (2/298)' 244 

Sayfa 

304 

331 

321 

321 

334 

304 

330: 
331 

304 

:265 

:245 



Sayfa 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Geri vsrme isteği 
1. — Subay terfi kanunu tasarısının 

geri verilmesine dair (3/391) 242 

Karışık 
1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1950 

yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına 
ait raporun gönderildiğine dair (3/346) 4 

2. — Denizli Milletvekili Fikret Kara-
budak'ın öldüğüne dair (3/392) 242 

3. — Millî Korunma 1949 yılı Bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/354 4 

4. — Millî Korunma 1950 yılı Bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/355) 4 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
döner sermaye muamelâtına ait bilanço 
ile Kibrit ve Çakmak Geçici işletme İda
resi ve Türk Tütün Limitet Ortaklığının 
aynı yıl bilançoları ve denetçi raporlarının 
gönderildiğine dair (3/359 4 

6. — Tokad Milletvekili Nuri Tur
gut Topcoğlu'nun öldüğüne dair (3/373) 32 

1. — Millî Piyango İdaresinin 1951 yılı 
Bilançosunun gönderildiğine dair (3/307) 295 

Milletvekili dokunulmazlığı 
1. — Bilecik Milletvekili İsmail Aş

kın'in milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/347) 4 

2. — Bilecik Milletvekili İsmail Aş
kın'm milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/393) 241 

3. — Çankırı Milletvekili Celâl Ot-
ınan'm milletvekilliği dokunulmazlığının 

aldırılması hakkında (3/3S4) 241 
4. — İzmir Milletvekili Behzat Bilgin'-

in milletvekilliği dokunulmazlığının kal-
dırnlması hakkında (3/352) 4 

5. — Iznür Milletvekili Sadık Giz'in 
ııilletvekiÜiği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/353) 4 

6. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pek-
kip 'in milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/358) 4 

7. — Milletvekilliği dokunulmazlığı 

Sayfa 
kaldırılan Karsı Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçın hakkında açılan âmme dâvasının 
ortadan kaldırılmasına sorgu yargıçlığın-
ca karar verildiğine dair (3/372) 32 

8. — Mutş Milletvekili Ferit Kılıçlar'-
m milletvekilliği dokunulmazlığımı! kaldı
rılması hakkında (3/357) 4 

9. — Sinob Milletvekili Server Somun-
cuoğlu'nun milletvekilliği dokunulmaızlı-
ğının kaldırılması hakkında (3/390) 201 

1. — Maraş Milletvekili Ahmet Boz-
dağ'm milletvekilliği dokunulmazlığınla 
kaldırılması hakkında (3/160) 202 

ölüm cezaları 
1. — Mülga 81 nci Piyade Alayı Ha

van Bölüğü erlerinden Gazianteb'in Ko-
zanlı Mahallesi Gassalbaşı çıkmaz so
kakta oturan Ali Kemal Uygur'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/3S6) 4 

Yorum istekleri 
1. — Askerlerin zat işlerine taallûk 

eden dâvalardan, Türkiye Camfonriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 8 nei madde
sinin (Ç) fıkrasında bahsedilen çe§i£H 
ödemelerden mütevellit dâvaların rüyet 
yetkisinin yorumlanmasına dair (3/381.) 48> 

5&:5& 
2. — Memurin Kanununun 2919 sayılı 

Kanunla değiştirilen 64 neü maddesindeki 
«Bu gibileri» ilk açılacak memuriyetlere' 
tâyinleri mecburidir» kaydının, meslek ve 
ihtisas dahilindeki vazifelere raei ve mün
hasır olup olmadığının yorumlanmasına 
dair (3/382) 48,52:53 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (Vergi cezaları) tâbirinin muhteva
sına Gümrük Kanununda yazılı bulunan 
(Para cezaları) nın da dâhil olup oltiııya-
cağının yorumlanmasına dair (3/180) 331/ 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

1. •— Obnufc Miöefcvel&H Hakin Yememi-
çiler ile »i»e Sfittetvefcüi Mehmet Fahri 



âfr 
Sayfa 

Mete'ye izin verilmesi hakkında (3/388) 202 
2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi hakkında (3/379) 5152 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına 

Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'-
m ve 'istifa eden Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin 
yerine Babkesir Milletvekili Enver Güre
li'nin tâyin edildiklerine dair (3/362) 23 

2. — Açık bulunan İçişleri Bakanlığına 
Aydın Milletvekili Etem Menderes'in tâ
yin edildiğine dair (3/363) 23 

3. — Adalet Bakanlığından istifa eden 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun yerine Ankara 
Milletvekili Osman Şevki Çiçekdağ'ın tâyin 
edildiğine dair (3/370) 3132 

4. — Amerikan Deniz Filosunun ma
nevrasına iştirak hususunda vâki daveti 
kabul ettiğinden gaybubeti esnasında 
Cumhurbaşkanlığına Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Refik Koraltan'ın vekâlet edeceği
ne dair (3/364) 23 

5. — Başbakan Adnan Menderes'in 
mşmleket karasuları dışma yapacağı seya
hatten dönüşüne kadar Başbakanlığa Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
Üstündağ'm vekillik edeceğine dair (3/365) 23 

6. — Çalışma Bakanlığından istifa eden 
Nuri özsan'ın yerine Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun 
ve açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına da 
Bilecik Milletvekili Yümnü Üresin'in tâyin 
edildiklerine dair (3/369) 31 

7. — Gümrük ve Tekel Bakanı Balıkesir 
Mületvekifi Sıtkı Yırcalı'nın İşletmeler 
Bakanlığına asaleten ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına da vekâleten tâyin edildiğine 
dair <3/36ft) 2354 

8t — İngiltere Hükümetinin davetlisi 
olarak Londra'yı resmen ziyaret edecek 
olan Başbakan Adnan Menderes ile Dışiş
leri Bakanı Fuad Köprülü'nün dönüşjlerine 
kadar Başbakanlık işlerinin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstün-
dağ ve İçişleri Bakanlığı işlerinin de Dev
let Bakam, Barbakan Yardımcısı Samet 

âayfa 
Ağaoğlu tarafından tedvir edileceğine dair 
(3/367) 24 

9. — Majeste Yunan Kiralı Birinci Pol'-
ün memleketimize yaptıkları ziyareti 'iade 
ve vâki davete icabet etmek üzere Atina'ya 
gideceğinden avdetine kadar Cumhurbaşka
nına Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik 
Koraltan'ın vekâlet edeceğine dair (3/399) 305 

10. — Millî Savunma Bakanlığından 
istifa eden Hulusi Köymenln yerine Ulaş
tırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in tâyin edil
diğine dair (3/368) 31 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Ankara Üniversitesi 1948 Bütçe 

yılı Kesinhesalbına ait uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/380) 48 

2. — 1947 Bütçe yılı Kesinhes&bmû 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/348) 4 

3. — 1948 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/400) 340 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı 
Kesin hesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/384) 115 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yüı 
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (^/350) 4 

6. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı 
Kesinhesabıma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/387) 116 

7. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1948 Bütçe yılı Ke&nhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/385) 116 

8. — Devlet Orman İşletmeleriyle ke-
refcte fabrikalarının 1948 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilânço-
lariyle birlikte sunulduğuna dair (3/349) 4 

9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabma 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/374) 30 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Kesinhesalbına 
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ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/395) 241 

11. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygun
luk Bildiriminin sunulduğuna dair (3/351) 4 

12. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1948 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/375) 30 

13. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1949 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygun
luk Bildiriminin sunulduğuna dair (3/396) 304 

14. — istanbul Üniversitesi 1948 Sütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair (3/386) 116 

15. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair (3/376) 30 

16. — Orman Genel Müdürlüğü 1949 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna âair (3/397) 304 

17. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Ke-
sinhesabıiıa ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair (3/377) 30:31 

18. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair (3/360) 4 

19. — Tekel Geni Müdürlüğü 1948 Büt
çe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildi

riminin sunulduğuna dair (3/383) 
20. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 

Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair (3|/378) 

•21. — Yalova Kaplıcaları işletme İda
resinin 1947 yılı hesşbına ait rapor ile 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/Ş61) 

22. — Yalova Kaplıcaları işletme ida
resinin 1948 malî yılı Bilançosunun sunul
duğuna dair (3/398) 

23. — Yalova Kaplıcaları işletme ida
resinin 1949 malî yılı hesabına ait raporla 
Bilançosunun sunulduğuna dair (3/401) 

48 

31 

304 

340 

EKONOMİ KOMİSYONU BAŞKANLĞI 
TEZKERESİ 

1. — Muamele Vergisi Kanunu tasarı
sının geçici bir 'komisyonda görüşülmesine 
dair (3/389) 202:203 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

J. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
bağlanıklariyle Millî Saraylar, kasırlar ve 
köşklerdeki eşya hakkında (3/371) 32 

YÜKSEK SEÇÎM KURULU BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. ,— Eskişehir Milletvekilliğine seçi
len Ekrem Baysal'm seçim tutanağı hak
kında (3/253) 140,163 

T U T A N A K ÖZETLER! 
1 nci Birleşim tutanafe özeti 
2 nci » » » 
3 n«ü » » » 
4 ucu » » » 
5 nci » » > 

26:30 
48 

114:115 
169:171 
198:201 

G nci Birleşim tutanak özeti 238:241 
7 n d » » » 272 
8 nci » » > 308 
9 ncu » » » 339:340 

YOKLAMALAR 
5, 

116, 
171, 
302, 

242, 
273,285, 
305,333. 
341,378 



Sayfa Sütun Satır 

46 
47 
73 
178 
204 
228 
364 
314 

- 80 -
DÜZEİ.TÎŞLEE 

Yanlış 

Sözlü 
» 

cevabı gönderilmiş.tdr. 
Bıfkı 
BakanveSkili 

44 
11 
24 
22 
38 
41 » 

26-27 Bakanın 

yazılı 

cevabı 
Sıtkı 
Bakanı 

» 
şarkının 

2 deki 46 nci satır 47 nci satırdan sonra gelecektir. 

Diğer düzeltirlerin bulunduğu sayfalar: 

Doğru 

Sayfa 
163,270,300,336 

> v « « 



Söz alanlar 

Muhtar Acar (Sinob) - Erzurum Mil
letvekili Bahadır Dülger ve 3 arkadaşı
nın, Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının yorumlan
ması hakkındaki önergesi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 290,292,294 

Nâzım Ağacıkoğlu (Sivas) - Erzurum 
Milletvekili Bahadır Dülger ve 3 arkada
şının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorum
lanması hakkındaki önergesi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 289 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Kon
ya) - Karayolları Trafik kanun tasarısı 
münasebetiyle 275 

izzet Akçal (Rize) - Giresun Millet
vekili Arif Hikmet Pamukoğlu ve Trab
zon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu 
ve Eize illerinin topraksız yahut az top
rağa sahip çiftçilerine toprak verilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Adalet, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
münasebetiyle 308 

— Kan Gütme Sebebiyle işlenen Adam 
öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Fa
illeri Hısımları hakkında Tatbik Olunacak 
Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle 256,263,264 

îzzet Akın (Van) - Namık Kemal Ma
hallesindeki memur evlerine dair sözlü 
sorusu münasebetiyle 55 

Yunus Muammer Alakant (Devlet Ba
kanı) - Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Bulgaristan'dan yurdumuza gelen 
göçmen adedi ile kaçının müstahsil hale 
getirildiğine, göçmen evleri inşaatına, Ra-

Sayfa 
miz'de yapılmakta olan göçmen evlerinin 
adedine ve çürük olduğu hakkındaki neşri
yata dair sözlü sorusuna cevabı 137,138 

— Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pa
mukoğlu ve Trabzon Milletvekili Mustafa 
Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, 
Çoruh, Ordu ve Rize İllerinin topraksız 
yahut az toprağa sahip çiftçilerine toprak 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Ta
rım, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonları-
raporları münasebetiyle 307,308,312,315,316 

— Kars Milletvekili Hüsamettin Tuğaç '-
in, hayvan beslemekle yaşama zorunda bulu
nan köylüye, hayvanlarını, maişetlerine 
kâfi bir irat sağlıyacak derecede artıra
bilmeleri için Marshall yardımından uzun 
vadeli kredi temininin mümkün olup olma
dığına .dair olan sözlü sorusuna cevabı 183 

— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
köy kalkınması mevzuunda Hükümetin bir 
yatırım plânı mevcut olup olmadığına; 
hayvancılık, ormancılık ve el sanatları için 
1951 - 1952 yıllarında Devletin tahsis yapıp 
yapmadığına ve 1953 yılında köy kalkınma
sı için hususi yatırımlar yapılıp yapılmadı
ğına dair sözlü sorusuna cevabı 131,135 

— Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
22 mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar res
mî ilânla T- hakkında kaç kararname çıkarıl
dığına ve bu iş için ödenen para miktarına 
kararnamelerin kanunlarda yazılı olmıyan 
hükümleri ihtiva etmesinin doğru olup Ol
madığına ve resmî ilân kararnameleri ile 
tatbikatının fikir hürriyetine ne gibi fay
da ve zararları olacağına dair Başbakan
lıktan sözlü sorusuna verilecek cevabın 15 
gün sonraya talik edilmesi hakkında 124 

— Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Si-
rer'in, 8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de 
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O. İL P. mensuplarının yapmak istedikleri 
açık hava toplantısında vukubulan hadise 
dolayısiyle Valinin durumuna ve Devlet 
Bakanı Muammer Alakantın, bâzı nutukla
rında bu hâdiseye temas ederek söylediği 
bildirilen sözlerinin doğru olup olmadığına 
dair sözlü sorusuna cevabı, 367,372,373,374,375, 

376,378,379 
— Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'iıı, Zonguldak maden imalât 
sahası dâhilinde yapılan binaların tapuya 
tescil muamelelerine ve bundan mütevellit 
karşıliklığın izalesi hususunda ne düşünül
düğüne dair olan sözlü sorusuna cevabı 129,130 

Ferit Alpiskender (Diyarbakır) - Mar
din Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, 
Anayasanın 49 ncu maddesinin yorumlan
ması hakkındaki önergesi ve Anayasa Ko
misyonu münasebetiyle 

îhsan Altınel (İstanbul) - Turizm en
düstrisini teşvik tasarısı ile Antalya Millet
vekili Burhanettin Onat ve 122 arkadaşı
nın, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporunun Ça
lışma Komisyonuna havalesine dair öner
gesi münasebetiyle 

Fikri Apaydın (Başkanveküi) - Baş
kanlık Divanına seçilmeleri dolayısiyle ar
kadaşları ve kendi adına teşekkürü 

Pertev Arat (îzmir) - Karayolları 
Trafik kanım tasarısı münasebetiyle 285,287 

—' Mardin Milletvekili Kemal Türkoğ
lu'nun, Anayasanın 49 ncu maddesinin yo
rumlanması hakkındaki önergesi ve Ana
yasa Komisyonu münasebetiyle 327 

•>27 

246 

22 

S«yf* 
Sadri Maksudi Arsal (Ankara) - Usul 

hakkında 365 
Sıtfckı Atanç (Tokad) - Giresun Millet

vekili Arif Hikmet Pamukoğlu ve Trabzon 
Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğ-
lu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu ve 
Rize illerinin topraksız yahut az toprağa 
sahip çiftçilerine toprak verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Tarım, Adalet, Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları münase
betiyle 319 

Hidayet Aydıner (Konya) - Kan gütme 
sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna 
teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 257 

Abdullah Aytemiz (Maras) - Din ada
mı yetiştirmek üzere Mısır'daki Camiül-
ezher'e ne için talebe gönderilmediğine, 
gitmiş olanların durumu ile Hükümetin 
alâkadar olmadığına ve bu ilim müessese
sinden mezun olanlara ne gibi haklar ta
nındığına dair sözlü sorusu münasebetiyle 217, 

218,219,221 
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Doğu 

Üniversitesi mevzuunda yaptırılan tetkika-
tın neticesine, Hükümetin bu husustaki 
görüş ve düşüncelerine ve orta tedrisat 
bakımından Doğu'da ne gibi teşebbüslerde 
bulunulduğuna dair sözlü sorusu münase
betiyle 180 

B 
Şefik Bakay (Kırklareli) - Karayolla

rı Trafik Kanunu tasarısı münsebetiyle 285 
Ahmet Hamdi Basar (İstanbul) - Gire

sun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu 
ve Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, 
Ordu ve Rize illerinin topraksız yahut az 
toprağa sahip çiftçilerine toprak verilme
si hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ada

let, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları münasebetiyle 310 

— İstanbul limanındaki tıkanıklığı ıs
lah etmek üzere Hasköy ve Saraybumu'-
ndaki sahanın eşya muhafazasına tahsi
sine karar verildiği halde bugüne kadar 
gecikmesi sebebine, Tophane sahasının Sa-
lıpazarı'ndaki liman inşaatı için boşaltıl
maya başlandığı hakkındaki haberin doğru 
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olup olmadığına ve Salıpazarı'nda yeni • 
liman, tesisleri yapılması hakkında karar 
alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve : : 

Ticaret Odası ile diğer alâkalıların fikir 
ve mütalâalarının alınıp alınmadığına da
ir sözlü sorusu münasebetiyle . 345,347 

Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Kan Güt
me sebebiyle işlenen adam Öldürme ve bu
na teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle '260 

Andre Vahram Bayar (İstanbul) - Tu
rizm Endüstrisini Teşvik tasarısı ile An
talya Milletvekili Bürhanettin Onat ve 122 
arkadaşının, Turizm Endüstrisini Teş
vik Kanunu teklifi ve Geçici -Komisyon 
raporunun Çalışma Komisyonuna havale
sine dair önerge münasebetiyle 247 

Celâl 'Bayar (Cumhurbaşkanı) - Üçün
cü toplf jıtıyı açış söylevi 5 T 

önvr Bilen (Ankara) - Kan gütme se
bebiyle işlenen adam öldürme ve buna te- , 
şebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun teklifi r 

münasebetiyle 252,260 
— Karayolları Trafik kanun tasarısı 

münasebetiyle 280 
Behzat Bilgin (İzmir) - Erzurum Mil

letvekili Bahadır Dülger ve üç arkadaşı
nın, Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının yörUmlâmnası ' 
hakkındaki önergesi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 140' 

Mehmet Kâmil Boran (Mardin) - B i r 
toplantı esnasında söylenen «Volga, Vol-
ğa» şarkısı hakkındaki sözlü sorusu mü
nasebetiyle 361,362,364 

— Ceza evlerindeki hâdiselerin sebep
leri ve bu münasebetle alman tedbirler 
hakkındaki sözlü sorusu münasebetiyle 224H 

— Devlet Tiyatrosuna getirilen iki ec
nebi rejisör hakkındaki sözlü sorusu mü
nasebetiyle 176 

• '*•'•'••• • ; V : ' - ' ' - " ; - : / & * y f a 

''de&Türk Silâhlı Kuvvetleri- "H 
"hin zayiatı 'hakkındaki sözlü sorusu müna-; ' 
sebetiyle ' ' -^••' 'v:'••••••<-v^ - "&Ö5*,366 

— Türikiye Büyük Millet Meclisi sığı
nağında haklanan kıymetli ve tarihî saray 
eşyasının sureti muhafazasına dair Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından sözlü 
sorusu münasebetiyle . 63 

Abdürrahman .^oyacıgiller (Zonguİ- 7 
dak) - Direk tahmil ve tahliyesi için Ereğ- .... t 
li Kömijr,İşletmesi ile mütaahhit arasında : 
yapılan mukayel enin feshi ve mücbir sebep 
olmadığı JıajLcJe teminat akçasının geri ye
rilmesi sebeplerine ve .mukavele hilâfına 
usulsüz hareket edenler hakkında ne mua
mele yapıldığına dair sözlü sorusu müna-

.. sebetiyle 206,208,209 
— Pamuk fiyatlarının istikrarını sağ

lamak YP düşüşüne mâni olmak için ne gi- , 
bi tedbirler düşünüldüğüne, dokumacılıkla 
hayatlarını kazanan halkın kredi ye ihti
yaçlarının sağlanması,, dokuma kooperatif
lerinin tevhit; .ve ihtiyaçlarının temini, ik
mal: edilmek üzere bulunan pamuk ipliği 
fabrikasının anonim şirket haline ifrağiy-
le, sermayesine : dokunlacılarm iştiraki hu- . 
sudlarınıa düşünülüp .düşünülmediğine da- \ . 
ir sözlü^sorusu münasebetiyle 229,2-31 

—-r Turizm Endüstrisini Teşvik tasarısı -
ile Antalya Milletvekili Burhanettin Onat 
ve 122 arkadaşının, Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon 
raporunun Çalışma Komisyonuna havale
sine dair öne.rge münasebetiyle 248 

— Zonguldak - Ereğli Kömür İşletmesi^' 
nin Gelik~M&esınde 1949 yılında vukubu-
lan grizu hâdisesinde ölenlerin ailelerine r! '• 
ödenen tazminatın Ereğli Kömür İşletme- - : 

sinden geri alınması için İşçi Sigortalan 
Kurumu tarafından açılan .dâvada müessese 
avukatlarının vazifelendirilmemesi sebe- • 
bine ve Devletin murakabesine tâbi bulunan 
müesseseler arasında tekevvün eden ihti
lâfların sulhen ve tahkim yoluyla hallinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sjözlü 
sorusu münasebetiyle 211 

— Zonguldak^ maden imalât sahası dâ
hilinde yapılan binaların tapuya tescil mu-< 
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amelelerine ve bundan mütevellit karışık
lığın izalesi hususunda ive düşünüldüğüne 
dair olan sözjü soruşu ••münasebetiyle 129,130 

Sıtkı Salim Burçak (Konya) - Üniver* 

Sayfa 
sitelerin muhtariyetine tecavüz edilip edil
mediğine ve bu hususta açıldığı iddia olu
nan mücadelenin kime karşı yapıldığına 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 179 

Osman Şevki Çiçekdağ (Adalet Ba
kanı) - Kan Gütme Sebebiyle İşlenen 
Adam öldürme ve Buna Teşebbüs Cürüm
leri Failleri Hısımları hakkında Tatbik 
olunacak Muameleye, dair 3236 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 

bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak-
• kındaki kanun teklifi münasebetiyle 256 

— Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'in, ceza evlerindeki hâdiselerin se
bepleri ve bu münasebetle alman tedbir
ler hakkındaki sözlü sorusuna cevabı 223 

Bahadır Dülger (Erzurum) - Erzurum 
Milletvekili Bahadır Dülger ve 3 arkada
şının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorum
lanması hakkındaki önergesi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 

— Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam 
öldürme ve Buna Teşebbüs; Cürümleri 
Failleri Hısımları hakkında Tatbik Olu
nacak Muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmişi ve 

292 

bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 2Ş7 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) -
Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam' 
öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri 
Failleri Hısımları hakkında Tatbik Olu
nacak Muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun bâzt maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 262 

Ziyad Ebüzziya (Konya) - Erzurum 
Milletvekili Bahadır Dülger ve 3 arkadar 
sının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorum
lanması hakkındaki önergesi ve Geçici Ko
misyon .raporu münasebetiyle 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Kan 
Gütme Sebebiyle İşlenen Adam öldürene 
ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hı
sımları hakkında Tatbik Olunacak Mua
meleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddelet- eklenmesi hakkındaki ka? 

293 

nun teklifi münasebetiyle 255 
Setim Ragıp Emeç (Bursa) - Erzurum 

Milletvekili Bahadır Dülger ve 3 arkada
şının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorumlan
ması hakkındaki önergesi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 293 

—- Karayolları Trafik kanun tasarısı 
münasebetiyle 281 

Süreyya Endik (Çanakkale) - Bulga
ristan'dan yurdumuza gelen göçmen adedî 
ile kaçının müstahsil hale getirildiğine, 
göçmen evleri inşaatına, Ramiz'do ya-. 
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Sayfa 

pılmakta" olan göçmen evlerinin adedine , 
ve çürük olduğu r hakkındaki neşriyataM 
dair sözlü sorusu .münasebetiyle 138;Î39 

Bedi Enüstün (Çanakkale) - 1951 -
1952 ders yılı ortaokul matematik eleme 
imtihanları sorularından birincisinin yan
lış tertip edilmiş olduğunun doğru olup 
olmadığına, doğru ise sorunun kimler ta
rafından hazırlandığına ve öğrencilerin 
mâruz kaldıkları haksızlığın tashihine 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 182 

Sabri Erduman (Erzurum) - Giresun 
Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu ve 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu 
ve Rize illerinin topraksız yahut az topra
ğa sahip çiftçilerine toprak verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Tarım, Adalet, Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları müna
sebetiyle ' 319 

Feridun Ergin (Urfa) - Karayolları 

Şayi* 
Trafik Kanunu tasarısı münasebetiyle "273, 

•280,283,284 
Müfit Erkuyumcu (BaÜkesir) - Çorum 

Milletvekifi Saip özer ve Zonguldak Millet
vekili Cemal Kıpçak'ın, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
"65 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları münasebetiyle 332,833 

Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon) - Kan 
Gütme Sebebiyle işlenen Adam Öldürme ve 
Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımla

rı hakkında Tatbik Olunacak Muameleye da
ir 3236 sayılı.Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 254 

— Mardin Milletvekili Kemal Türkoğ-
lıı'nun, Anayasanın 49 nen maddesinin yo
rumlanması hakkındaki önergesi ve Anaya
sa Komisyonu raporu münasebetiyle 327 

Hikmet Fırat (Malatya) - Erzurum Mil
letvekili Bahadır Dülger ve 3 arkadaşının, 
Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci mad

desinin 4 ncü fıkrasının yorumlanması hak
kındaki önergesi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 191,223,234 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - 1951 yılı 
Ocak ayı başından beri nerelerde ve ne mik
tar sahada yeniden tütün ekimine ve ekim 
denemesine müsaade edildiğine dair sözyü 
soru münasebetiyle 214 

— Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Musta
fa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trab
zon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin toprak
sız yahut az toprağa sahip çiftçilerine top
rak verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Tarım, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle 310,320 

— Kan Gütme sebebiyle işlenen Adam 
öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Faille

ri Hısımları hakkında Tatbik Olunacak Mua
meleye dair 3238 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler elenmesi hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 249,252,253,261,263 

Bedri Nedim Oöknil (İstanbul) - Kara
yolları trafik kanunu tasarısı bünasebe-
tiyle 281 

Eeşad Güçlü (Seyhan) - Erzurum Mil
letvekili Bahadır Dülger ve 3 arkadaşı
nın» Belediye Gelirleri Kanununuun 21 nci 
maddesinin 4t ncü fıkrasının yorumlanması 
hakkındaki önergesi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 234 
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^, | lnver Güreli ("Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı) - Seyhan Milletvekili Çe^mi Tübk'ütV 
gıçla maddeleri fiyatlarındaki yükselişin 
neden ileri geldiğine ve önlenmesi, içjn one ;> 
gibi tedbirler .alındığına, hangi maddeler 

üzerinde ayarlamalar, ye zamlar yapıldığına, 
iç istihlâki artırmak, ve hastalıklar-ı azalt
mak için ne gibi sosyal ve ekonomik, ted
birler alındığına dair sözlü sorusuna cevabı 

— Sinoh Milletvekili Server - Somun.cuf/ 
oğlu'nun, dış ticaret rejiminin değirmiye-. 
ceği hakkınçlaki beyanlarla Merkez ..Ban-, 
kasının ithalâtı :durdurma yolundaki hare-,. 
ketinin net dereceye kadar kabili telif oldu-, 
ğıına ve dış ticaret açığını kapamak için. 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü 
sorusuna cevabı 

— Sinpb Milletvekili Server JŞonran-
cuoğlu'nun Maraş Ticaret ve Sanayi odası 
seçiminde matbu oy puslası kullanılmasına 
mâni hükmün bildirilmesine, seçimlere bir. 

349, 
355 

184 

Sayfr 
itiraz vâki olup olmadığına ve iptal için 
ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna ce
vabı 57*59 

'—Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, pamuk fiyatlarının 
istikrarını bağlamak Ve düşüşüne mâni ol
mak için lie gibi tedbirler düşünüldüğüne, 
dokumacılıkla hayatlarını kazanan halkın 
kredi ve İhtiyaçlarının sağlanması, doku
ma kooperatiflerinin tevhit ve ihtiyaçları
nın temini, ikmal edilmek üzere bulunan 
pamuk ipliği fabrikasının anonim şirket 
haline ifrağiyİe sermayesine dokumacıla
rın iştiraki hüsüşifirmm düşünülüp düşü
nülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı 227,230 

Ahmet Gürkan (Tokad) - Türk harfle-
nin kabul ve tatbiki hakkındaki 1353 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve İçişleri komisyonları raporları 
münasebetiyle 330 

H 
S a l â h ı n . JlüdayioğJu (J^araş) • -•; Çte-, 

kirge salgınına,.karışı ne gibi tedbirler alın
dı ğ ^ a a ^ u haşaratın hudutlarımıza sira
yeti halinde yapacağı tahribatın önlen
mesi için ne gibi hazırlıklar yapıldığına 
ve bu hususta sivil halka ne gibi vazifeler 
verileceğine dair sözlü sorusu münase-
tiyl'e 

— Maraş civarında Ceyhan Nehri üze
rinde tesisine karar verilmiş bulunan 

177 

hidro - elektrik- santralinin iki seneden 
böri kurularak faaliyete geçirilmemesi se
bebine, varsa müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına, ve son ş*ekli ile kaç liraya 
malolacağına dair sözlü sorusu münasebe
tiyle 349 

Hadi Hüsman (İstanbul) - Karayolları 
Trafik kanun tasarısı münasebetiyle 286,288 

Tevfik tleri (Millî Eğitim Bakanı) -
Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, 
1951 - 1952 ders.yılı ortaokul matematik 
eleme imtihanları sorularından birincisinin 
yanlış tertip edilmiş olduğunun doğru olup • 
olmadığına, doğru ise sorunun kimler.-tat 
rafından hazırlandığına ye öğrencilerin 

I 
mâ ruz kaldıkları haksızlığın tashihine dair 
sözlü sorusuna cevabı 

— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Doğu- üniversitesi mevzuunda 

. yaptırılan tedkikatm neticesine, Hüküme
tin bu-."husustaki görüş ve düşüncelerine 
ve orta tedrfest bakımından Doğu'da ne 

182 



Sayfa 
gİbl* teşebbüslerde bulunulduğuna dair 
sözlü sorusuna cevabı 180 

— Konya Milletvekili Sıtkı Salim Bur
çak'm, üniversitelerin muhtariyetine teca
vüz, edilip edilmediğine ve bu hususta açıl
dığı iddia olunan mücadelenin kime karşı 
yapıldığın» dair sözlü sorusuna cevabı 178 

— Mâraş Milletvekili Abdullah Ay-
temiz'în, din adamı yetiştirmek üzere Mı
sır'daki Camiülezher'e ne için talebe gönde
rilmediğine, gitmiş olanların durumu ile 
Hükümetin alâkadar olmadığına ve bu ilim 
müessesesinden mezun olanlara ne çibi hak
lar tanındığına dair sözlü sorusuna cevabı 215, 

219,220 
— Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 

Boran'in, bir toplantı esnasında söylenen 
«Vblğa, Volğa» şarkısı hakkındaki sözlü so
rusuna cevabı 361,362 

— Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'ini, Devlet Tiyatrosuna getirilen iki 
ecnebi rejisör hakkındaki sözlü sorusuna 
cevabı 175 

Tevfik Jleri (Samsun) - Giresun Millet
vekili Arif Hikmet Pamukoğlu ve Trab
zon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğ-
lu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu ve 
Bize illerinin topraksız yahut az toprağa 
sahip çiftçilerine toprak verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Tarım, Adalet, Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları münase
betiyle 317 

Hâmid Şevket tnce (Ankara) - Kan 
Gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 

Oa2ip Kınöğlu (Gariantep) - Kilis hal
kının millî hudut dışında kalan gayrimen-
kullerinin tasfiyesi hususundaki çalışma
ların gecikmesi ve bu gayrimenkuller üze
rindeki -tasarrufların menedilmesi sebep
lerine, hudut dışında kalan arazi mahsul
lerinden Suriye Hükümetince alınan İn
taç Vergisinin alınmaması , hususunda bir 
teşebbüs olup olmadığına, Suriye Hüküme
tinin çıkarmak Jstediği Toprak Tevzi Ka-

Sayfa 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında, tatbik.olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi müna-, 
sebetiyle 255 

Refik Şevket tnce (Manisa) - Erzurum 
Milletvekili- Bahadır Dülger ve 3 arkada
şının, Belediye Gelirleri »Kanununun 21 
nci maddesinin 4 ncü .fıkrasının yorum
lanması hakkındaki önergesi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 292 

— Karayolları Trafik Kanunu tasarısı 
münasebetiyle 286,287 

İsmet înönü (Malatya) - 8 Ekim 1952 
tarihinde Balıkesir'de C.H. P. mensup
larının yapmak istedikleri açık hava top
lantısında vuku bulan hâdise dolayısiyle 
valinin durumuna ve Devlet Bakanı Mu
ammer Alakant'ın, bâzı nutuklarında bu 
hâdiseye temas ederek söylediği bildiri
len sözlerinin doğru olup olmadığına dair 
sözlü soru münasebetiyle . 376^377,380,381, 

.382,385,386,387,389,391,392,393 
-Ali Fahri işeri (Balıkesir) - Kan Güt

me sebebiyle işlenen adam öldürme ve -bu
na teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi-'ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle 264,265 

— Karayolları Trafik Kanunu tasarı
sı münasebetiyle 279 

K 
I nununun mezkûr gayrimenkullerle alâkası 

bulunup bulunmadığına ve vatandaşları
mıza vizede gösterilen müşkülâtın izalesi 
için teşebbüse geçilip geçilmediğine da
ir sözlü sorusu münasebetiyle 124 

Refik Koraltan (Başkan) - Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına seçilmesi dolayı
siyle teşekkürü 21 -

Fuad Köprülü (Dışişleri Bakanı) -
I Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'm, 
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Yunanistan ile Türkiye arasında tesis edi
len sıkı dostluk münasebetlerinin bütün 
Orta - Şark devletlerine de teşmili husu
sunda ne düşünüldüğüne ve Tunus mese
lesinde Hükümetimizin noktai nazarına 
dair sözlü sorusuna cevabı 118 

— Gazianteb Milletvekili Galip Km-
oğlu'nun, Kilis halkının Millî hudut dışın
da kalan gayrimenkullerinin tasfiyesi hu
susundaki çalışmaların gecikmesi ve bu 
gayrimenkuller üzerindeki tasarrufların 
menedilmesi sebeplerine, hudut dışında ka
lan arazi mahsullerinden Suriye, Hüküme
tince alınan intaç vergisinin alınmaması 
hususunda bir teşebbüs olup olmadığına, 
Suriye Hükümetinin çıkarmak istediği 
Toprak Tevzi Komisyonunun mezkûr gay-

Sayfa 
rimenkullerle alâkası bulunup bulunmadı- . 
gına ve vatandaşlarımıza vizede gösteri
len müşkülâtın izalesi için teşebbüse ge
çilip geçilmediğine dair sözlü sorusuna 
cevabı 122 

Seyfi Kurtbek (Millî Savunma Baka
nı) - Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 
Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp 
Akademisinin birbirinden ayrılması sebe
bine ve bu müesseselerin yerleşecekleri 
şehirlerle binaların tesbit edilip edilmedi
ğine dair sözlü sorusuna cevabı 173 

— Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'm, Kore'deki Türk silâhlı kuvvet
lerinin zayiatı hakkındaki sözlü sorusuna . i! 

cevabı 365 

M 
Perid Melen (Van) - Dış mübadeleyi 

kolaylaştırmak üzere paramızın dış kıyme
tinde değişiklik yapılacağına dair soru
su münasebetiyle 191 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının, 
Van'da yaptığı Anadolu Ajansı tarafından 
bildirilen »konuşma hakkındaki sözlü so
ru münasebetiyle 189 

Adnan Menderes (Başbakan) - Sivas 
Milletvekili Reşat Şemsettin ıSirer'in, 8 
Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de C. H. P. 
mensuplarının yapmak istedikleri açık1 ha
va toplantısında vukubulan hâdise dola-
yısiyle valinin durumuna ve Devlet Baka
nı Muammer Alakant'm, bâzı nutukların
da bu hâdiseye temas ederek söylediği bil
dirilen sözlerinin doğru olup olmadığına 
dair sözlü sorusuna cevabı 379,380,381, 

382,383,385,387,389,390,391,392,393,394 
Etem Menderes (İçişleri Bakanı) -Ço

rum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu '-
nun, Çorum ve Amasya illerine bağlı! Sa-
rayözü ve Kızılcaviran köyleri arasındaki 
hudut ihtilâfının bugüne kadar karara 
bağlanmaması sebebine ve hasat mevsi
minde vukuu melhuz vakaların önlenmesi 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü

ne dair sözlü sorusuna cevabı 358,360 
— M araş Milletvekili Salâhattin Hüda-

yioğlu'nun, Maraş civarında Ceyhan neh
ri üzerinde tesisine karar verilmiş bulunan 
hidro - elektrik santralinin iki seneden 
beri kurularak faaliyete geçirilmemesi se
bebine, varsa müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekld ile kaç liraya 
m alola cağına dair sorusuna cevabı 348 

— Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin 
Sirer'in, 8 Ekim 1952 tarihinde Balıke
sir'de C. H. P. mensuplarının yapmak is
tedikleri açık hava toplantısında vukubu
lan hâdise dolayısiyle valinin durumuna 
ve Devlet Bakanı Muammer Alakan't'ın, 
bâzı nutuklarında bu hâdiseye temas ede
rek söylediği bildirilen sözlerinin doğru 
olup olmadığına dair sözlü sorusuna ceva
bı 367 

Vasfi Menteş (izmir) - Gündemdeki so
ruların, kanun teklif ve tasarılarından 
sonra görüşülmesine dair önerge münase
betiyle 342 

Sudi Mıhçaoğlu (Manisa) - Giresun Mil
letvekili Arif Hikmet Pamukoğlu ve Trab
zon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğ-
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lu'nun Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu ve 
Rize illerinin topraksız yahut az toprağa 
sahip çiftçilerine toprak verilmesi hakkın-

Eükneddin Nasuhioğlu (Edirne) - Kan 
gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımla
rı hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 Sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tekli
fi münasebetiyle 258 

Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Malatya 
ve civarındaki meyva ağaçlarına ve mez-
ruata zarar veren haşaratın itlafına ne 
şekilde önem verildiğine, Malatya'da. 
bir dut fidanlığı kurulmasına, pamuk 
ekimine elverişli toprakların tesbitine ve 
akar sü civarı olan yerlerin ağaçlandırıl
masına dair sözlü sorusu münasebetiyle 213 

Burhanettin Onat (Antalya) - tik top
lantısını yaumış olan Libya Millî Meclisi
ne T. B. M. Meclisinin en iyi dilekleriyle 
selâm ve sevgilerinin iblâğına dair öner
gesi münasebetiyle. 116 

— Turizm Endüstrisini Teşvik Tasarı
sı ile Antalya Milletvekili Burhanettin 
Onat ve 122 arkadaşının. Turizm Endüst-

Nedim ökmen (Tarım Bakanı) - Ma
latya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya ve civarındaki meyva ağaçlarına 
ve mezruata zarar veren haşaratın itlafı
na ne şekilde önem verildiğine, Malatya'-, 

Sayfa 
da kanun teklifi ve Tarıin, Adalet, Mali
ye ve Bütçe komisyonları raporları müna
sebetiyle ' 317,341 

N 
| Emrullah Nutku (Erzurum) - Kara-
I yolları Trafik Kanun Tasarısı münasebe-
I tiyle 285,286,287 
i — Turizm Endüstrisini Teşvik tasarısı 
I ile Antalya Milletvekili Burhanettin Onat 

ve 122 arkadaşının, Turizm Endüstrisinin 
Teşvik Kanunu teklifi ve Geçici Komis-

I yon raporunun Çalışma Komisyonuna 
I havalesine dair önerge münasebetiyle 248 

o 
| risini Teşvik Kanunu teklifi ve Geçici 

Komisyon raporunun Çalışma Komisyonu
na havalesine dair önerge münasebetiyle 246,248 

— Yunanistan ile Türkiye arasında 
I tesis edilen sıkı dosluk münasebetlerinin 
I bütün Orta - Şark devletlerine de teşmili 

hususunda ne düşünüldüğüne ve Tunus 
! meselesinde Hükümetimizin noktai naza

rına dair sözlü sorusu münasebetiyle. 120 
Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) - Çorum 

ve Amasya illerine bağlı Sarayözü ve Kı-
zılcaviran köyleri arasındaki hudut ihtilâ
fının bugüne kadar karara bağlanmama
sı sebebine ve hasat mevsiminde vukuu 
melhuz vakaların önlenmesi hususunda 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 

j sözlü sorusu münasebetiyle 360 

ö 
I da bir dut fidanlığı kurulmasına, pamuk 

ekimine elverişli toprakların tesbitine ve 
akar su civarı olan yerlerin ağaçlandırıl
masına dair sözlü sorusuna cevabı 212 

^- Marjuş Milletvekili Salâhattin Hü-
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Sayfa 

dayioğlu'nun, çekirge salgınına karşı ne 
gibi tedbirler alındığına, bu haşaratın hu
dutlarımıza sirayeti halinde yapacağı tah
ribatın önlenmesi için ne gibi hazırlıklar 
yapıldığına ve bu hususta sivil halka 
ne gibi vazifeler verileceğine dair sözlü 
sorusuna cevabı 177 

— Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 
Doğu ve Güney - Doğu ovalarmdaki mo
torlu ziraat makine ve aletlerinin yedek 
aksamının çiftçinin eline kolaylıkla geçe
bilmesi için ne düşünüldüğüne dair sözlü 
sorusuna cevabı 187 

Himmet ölçmen (Konya) - Karayolla
rı Trafik kanun tasarısı münasebetiyle 281 

Muzaffer Önal (Tokad) - Karayolları 
Trafik kanun tasarısı münasebetiyle 285 

Kemal özçoban (Afyon Karahisar) -
Turizm' Endüstrisini Teşvik tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Burhanettin Onat 
ve 122 arkadaşının, Turizm Endüstrisini 
Teşvik kanunu teklifi ve Geçici Komisyon 
raporunun Çalışma Komisyonuna havale
sine dair önergesi münasebetiyle 247 

Saip özer (Çorum) - Çorum Milletve
kili Saip özer ve Zonguldak Milletvekili 
Cemal Kıpçak'ın, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak- j 

Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) -
Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamuk
oğlu ve Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'nun Giresun, Trabzon, Ço
ruh, Ordu ve Rize illerinin topraksız ya
hut az toprağa sahip çiftçilerine toprak 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Ta
rım, Adalet, Maliye Ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle 312,341 

Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) -
Samsun Milletvekili Muhittin özkefeli '-

fa Sayfa 
kındaki kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları münasebetiyle 332,333 

İhsan Şerif özgen (İdareci Üye) • 
Mardin Milletvekili Mehmeıt Kâmil Bo
ran'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi sı
ğınağında saklanan kıymetli ve tarihî 

1 saray eşyasının sureti muhafazasına dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba_şk&nlı-

I ğmdan sözlü sorusuna cevabı 62,63 
I Muhittin özkef eli (Samsun) - Giresun 

Milletvekili Arif Hikmet Pamukbgru ve 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta- ' 

1 rakçıoğlıı'nun; Giresun, Trabzon, Çoruh, 
Ordu ve Rize illerinin topraksız, yahut az . 

I toprağa sahip çiftçilerine toprak verilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Adalet, 

3 I Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
münasebetiyle 296,306 

— Samsun'daki defterdarlığa tahsis 
edilen bina hakkındaki sözlü sorusu mü
nasebetiyle 128 

Halil özyörük (İzmir) — Kan Gütme. 
Sebebiyle işlenen Adam öldürme ve Buna 

7 Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları* 
hakkında Tatbik Olunacak Muameleye. 
dair 3236 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kamına bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 

I teklifi münasebetiyle 268 

nin, Samsun'da Defterdarlığa tahsis edi
len bina hakkındaki sözlü sorusuna ce
vabı 127 

— Van Milletvekili İzzet Akının , Na« 
ınıkkemal Mahallesindeki memur evleri
ne dair sözlü sorusuna cevabı 54 

— Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
dış mübadeleyi kolaylaştırmak üzere pa
ramızın dış kıymetinde değişiklik yapıla
cağına dair sorusuna cevabı 191 

p 
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Cevdet San (Gazianteb) - Karayolları. 
Trafik kanunu tasarısı münasebetiyle Wö, 

282,283,284,285,287,288,306 
Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) - 8 Ekim 

1952 tarihinde Balıkesir'de C. H. P. men
suplarının yapmak istedikleri açık hava 
toplantısında vukubulan hâdise dolayısiy-
le valinin durumuna ve Devlet Bakanı Mu
ammer Alakant'm, -bâzı nutuklarında bu 
hâdiseye temas ederek söylediği bildirilen 
sözlerinin doğru olup olmadığma dair söz
lü sorusu münasebetiyle 369,371,372, 

•-'..:,; 373,374,376,380 
— Sözlü soruların kanun teklif ve tasa

rılarından sonraya bırakılması hakkındaki 
önergeler münasebetiyle 305 

Rifat Sivişoğlu (Zonguldak) - Direk 
tahmil ve tahliyesi için Ereğli Eömür İş
letmesi ile mütaahhit arasında yapılan mu
kavelenin ' feshi ve -mücbir sebep olmadığı 
halde, 'teminat akçesinin geri verilmesi se
beplerine, ye mukavele" hilâfına usulsüz ha
reket edenler hakkmda ne muamele yapıldı
ğına dair sözlü soru münasebetiyle 209 

•••.-. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dül- • 
ger vg-â arkadaşının, Belediye Gelirleri Ka-
nunuıwffî,r̂ fe-îiei maddesinin 4 ncü fıkrası-
nih ^rcâaimlanması hakkındaki önergesi ve 
Geçici- Komisyon raporu münasebetiyle 291,292 

—»!• Karayolları Trafik kanun tasarısı 
münasebetiyle V •" 280 

Halûk Şaman (Bursa) - Turizm endüs
trisini Teşvik tasarısı ile Antalya Milletve
kili Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının, 

•i -Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu teklifi 

Mustafa j&esjt Tarakçıoğju (Trabzon) ~ 
Erzuıura MilleJbvefeüi-BaJjadir I$lger ve 3 

Sayfa 
Server Somuncuoğlu (Sinob) - Dış Ti

caret rejiminin değişmiyeceği hakkındaki 
beyanlarla Merkez Bankasının ithalâtı dur-
durma yolundaki hareketinin ne dereceye 
kadar kabili telif olduğuna ve dış ticaret 
açığını kapamak için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sözlü sorusu'münasebe
tiyle 185 

— Maraş Ticaret ve Sanayi Odası seçi
minde matbu oy puslası kullanılmasına 
mâni hükmün bildirilmesine, seçimlere bir 
itiraz vâki olup olmadığına ve iptal için ne 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusu münase
betiyle . 57,58,59 

Cevdet Soydan (Ankara) -Kan gütme 
sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna 
teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle . 251,253 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - Giresun 
Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu ve 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Or
du ve Rize İllerinin topraksız yahut az 
toprağa sahip çiftçilerine toprak verilme^ 
si hakkında "kanun teklifi ve Tarım, Ada
let Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
münasebetiyle - - 316 

ş 
j ve Geçici Komisyon raporunun Çalışma . 
I Komisyonuna havalesine dair önergesi mü-
1 nasebetiyle 247 

T - — - - ; • • • : ; ; . • _ " / • : - : 

i arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 
I 21 nei maddesinin 4 neti fıkrasının, yorum^ 



^-J|~ 
îanması hakkındaki önergesi ve geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 289 

— 'Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Musta
fa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trab
zon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin toprak
sız yahut az toprağa sahip çiftçilerine top- * 
rak verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Tarım, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle 295,296,311 

— Kan gütme sebebiyle işlenen adam Öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri 
hısımları hakkında tatbik olunacak muame
leye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 253 

Hüsamettin Tugaç (Kars) - Hayvan 
beslemekle yaşama zorunda buluna» 1&y-
lüye, hayvanlarını, maişetlerine 
irat sağlıyacak derecede artırabiHrİeleri 
için Marshall Yardımımdan uzun vadeli 
kredi temininin mümlnte olup olmadığına 
dair olan sözlü sorusu münasebetiyle 183 

Cezmi Türk (Seyhan) - CumhufİJğŞİcanı 
ile Genelkurmay Başkanının geçen aylar 
içinde İngiltere'yi ve Başbakanın Yunanis
tan'ı ziyaretlerinden önce Meclisin niçin 
haberdar edilmediğine ve Kore'de kahra
man askerlerimizin bir Meclis Heyeti tara
fından ziyaretleri hususunda ne düşünül
düğüne dair Türkiye Büyük Şfillet Meclisi 
Başkanlığından sözlü sorusu münasebe
tiyle 61 

— Gıda maddeleri fiyatlarındaki yükse
lişin neden ileri geldiğine ve önlenmesi 
için ne gibi tedbirler alındığına, hangi 
maddeler üzerinde ayarlamalar ve zamlar 
yapıldığına, iç istihlâki artırmak ve has
talıkları azaltmak için ne gibi sosyal ve eko-

Zihni üral (Çoruh) - Giresun Milletve
kili Arif Hikmet Pamukoğlu ve Trabzon 
Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçidğlti'-
nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu ve 

Sayf* 
nomik tedbirler alındığına dair sözlü so
rusu münasebetiyle 352,354,356,357 

— Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve ^abzon Milletvekili Musta
fa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trab
zon, Çoruh, OrdfTve itâie illerinin toprak
sız yahut az toprağa saMp çiftçilerine top
rak verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Tarım, Adalet, galiye ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle 316 

— Köy kalkınması mevzuunda Hükü
metin bir yatırım plânı mevcut olup olma
dığına; hayvancılık, ormancılık ve el sanat-
lan için 1951 - 1952 yıllarında Devletin 
tahsis yapıp yapmadığına ve 1953 yılında 
köy kalkınması için hususi yatırımlar yapı
lıp yapılmadığına dair sözlü sorusu müna
sebetiyle 133,136 

— Turizm Endüstrisini teşvik tasarısı 
ile Antalya Milletvekili Burhanettın Onat 
ve 122 arkadaşınıiı, Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon 
raporunun Çalışıfıa Komisyonuna havalesi*11 

ne dair önerge münasebetiyle 247 
— Usul hakküida 244 
—- 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne ka

dar resmî ilânlar hakkında kaç kararname 
çıkarıldığına ve bu iş için Ödenen para 
miktarına, kararnamelerin kanunlarda ya
zılı olmıyan hük&mleri ihtiva etmesinin 
doğru olup olmadığına ve resmî ilân ka
rarnameleri ile tatbikatının fikir hürriye
tine ne gibi fayda ve zararları olacağına 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusuna ceva
bın 15 gün sonraya talik edilmesi münasebet 
tiyle 121 

Kemal Tttrko|lu (Mardin) - Anayasa
nın 49 ncu maddesinin yorumlanması hak
kındaki önergesi ve Anayasa Komisyonu 
raporu münasebetiyle 321,323,325,326,328 

u 
1 Rize perinin topraksız yajıut az toprâ$» 
I sahip çiftçilerine |öprak verilmesi hakkın» 
| da kanun teklifi; ve Tartta, Adalet, Maliye 
I ve Bütçe Komisyonları rakorları mtau»-



betiyi* 

~ »Â*U Uras (tyardin) - Ankara Tıp Fa
kültesi ile Gülhane Tıp Akademisinin bir» 
birinden, ayrılmadı sebebine ve bu müesse
selerin yerleşecekleri şehirlerle binaların 
tesbit edilip edilmediğine dair sözlü soru
su münasebetiyle 

Doğn ve Güney - Doğu ovalarındaki 

Sayfa 
295 

174 

***** 
motörlti ziraat makine ve aletlerinin ye
dek aksamının çiftçinin eline kolaylıkla 

* geçetylmosi için ne düşünüldüğün* dair 
*i)zlü soru&u münasebetiyle v< 188 

5"'- —' Sor^arın kanun teklif ve tasanla-
rindan sonraya bırakılması hakkındaki 
önerge münasebetiyle '.'''*' W& 

— Usul hakkında J^6: 

O 
Yünmti Üresin (Ulaştırma Bakanı) -

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Ba
şar'in, İstanbul Limanındaki tıkanıklığı 
İslah etmek üzere Haskoy ve Saraybur-
nu'ndaki sahanın eşya muhafazasına tah-
ssine karar verildiği halde bugüne kadar 
gecikmesi sebebine, Tophane sahasının 
Salıpazar'ındaki, liman inşaatı için boşal
tılmaya başlandığı hakkındaki haberin 
doğru olup olmadığına ve Salıpazar'inda 
yeni liman tesisleri yapılması hakkında 
karar alınmazdan evvel İstanbul Beledi
yesi ve Ticaret odası ile diğer alâkalıların 
fikir ve mütalâalarının alınıp alınmadı
ğına dair sözlü sorusuna cevabı 343 

Ekrem Hayri Üstün4a$ <1ffc*Uk ve 
Sosyal Yardım Bakanı) - Seyhan Millet
vekili Gezmi Türk'ün, gıda ınaâ^eleri; fi
yatlarındaki yükselişin neden ileri geldi
ğine ve önlenmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına, hangi maddeler üzerinde ayar
lamalar ve zamlar yapıldığına, iç istihlâki 
aktırmak ye hastalıkları azaltmak i ^ i n ^ 
gibi sosyal ve ekonomik tedbirler alındı
ğına 4airsözlü spratana cevabı:-',:::,Âi^v'-
^ - - V a n ^ e t v e k k Ferid M«Jeiı% 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Van ?-
da yaptığı, Anadolu ajansı tarafından bil
dirilen konuşma hakkındaki sözlü sorusu
na cevabı 

354 

UB9 

Ahmet Kemal "Varınca (Gtimüşane) -
Giresun ÎÜilletvJkili Arif Hikmet Pamuk-
oğlu ve TrabzonfMîlletvekili Mtistafa Re
şit Tarakçıoğlir 'nun, Giresun Trabzon, Ço
run, Ordu ve Rize* illerinin topraksız yahut 
az toprağa sahipj çiftçilerine toprak veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, 
Adalet, Maliye ve Bütçe kornişonları ra

porları) münasebetiyle^ 
. — Kan Gütme Sebebiyle İşleneni £dam 

Öldürme ve* fiuna TeÇebbis Gütüışletf Fail* 
leri Hisıinla*ı hakkında Tatbik Oftıöaeak J$öa-
meleye dair 3236 sayılı Kanunun bizi mad
enlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 364 
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Sayfa 
Celâl Yardımcı (BaşkanveMli) - Sey

han Milletvekilif;Pezmi Türk'ün, Cumhur
başkanı ile Genelkurmay Başkanının g e ç e n " 
aylar içinde İngiltere 'yi ve Başbakanın 
Yunanistan'ı ziyaretlerinden önce Meclisin 
niçin haberdar edilmediğine ve Kore'de 
kahraman askerlerimizin bir Meclis Heyo- , 
ti tarafından ziyaretleri hususunda ne dü-
şünüldüğüne dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığından sözlü sorusuna ce
vaba 60 

Sıtkı Yırcalı (İşletmeler Bakanı) -
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo 
yacıgiller'in,. dkek tahmil ve tahliyei için 
Ereğli Kömür İşletmesi ile niütaahhit ara
sında yâpUan mukavelenin feshi ve müc
bir sebep olmadığı halde teminat akçesinin 
geri verilmesi sebeplerine ve mukavele hi
laf ma-ilsulsüz hareke.t edenler hakkında ne 
muamele? yapi&bğtna dair sözlü sorusuna 
cevabıv ĥ i 204,208 
v \ — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıglller^n, ^amııfe fiyatlarının 
istikrarını sağlamak ve düşüşüne mâni ol
mak için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, 
dokumaeıhkla hayatlannı kazanan hal-
•kın kredi ve ihtiyaçlarının sağlanması, 
dokuma kooperatiflerinin tevhit ve ihti
yaçlarının temini, ikmal edilmek üzere bu
lunan pamuk ipliği fabrikasının anonim 
şirket haline ifragiyle sermayesine doku
macıların iştiraki hususlarının düşünülüp 
'düşünülmediğine cLair sözlü sorusuna ce
vabı^; ; •>. / 228 

— Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man.: Boyaeığ iller 'in, Zonguldak Ereğli Kö
mür hîşletniesiaain ;Gelik Bölgesinde 1949 
yılında vukubuîan, grizu hâdisesinde ölen
lerin -ailelerine ödenen tazminatın Ereğli 

•x Kömür İnletmesinden geri alınması için 
işçi Sigortaları Kurumu tarafından açılan 

Sayfa 
dâvada müessese avukatlarının yazifelen-
dirilmemesi sebebine ve Devletin muraka
besine -tâbi bulunan müesseseler arasında 
tekevvün eden ihtilâfların sulhen ve tah
kim yoluyla hallinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü sorusuna cevabı 2İÎ 

Sıtkı Yırcah (Gümrük ve Tekel Baka
nı) - Trabzon Milletvekili Mhmut Goloğ-
lu 'nun 1951 yılı Ocak ayı başından beri 
nerelerde ve ne miktar sahada yeniden 
tütün ekimine ve ekim denemesine müsa
ade edildiğine dair sözlü sorusuna cevabı 213 

Kemal Yörükoğlu (öümüşane) - Heye
ti Mahsusalarça haklarında karar verilmiş 
olanların emekli haklarının mahfuz tutul
masına dair kanun münasebetiyle 245 

— Kan Gütme Sebebiyle İşlenen ) 
Adam öldürme ve Buna Teşebbüs Cü
rümleri Failleri Hısımlar! hakkında Tat
bik Olunacak Muameleye dair"3236 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin -değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle ' .̂262 

Senini Yürüten (istanbul) - Karayol- . 
lan Trafik kanun tasarısı-münasebetiyle 279, 

282,283,284 
— Giresun Milletvekili Arif Hikmet 

Pamukoğlu ve Trabzon Milletvekili Mus
tafa Reşit Tarakçıoğlu'nun; Giresun, 
Trabzon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin 
topraksız yahut az toprağa sahip çiftçile
rine toprak verilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Tarım, Adalet, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları münasebetiyle - ; 319 

— Turizm Endüstrisini Teşvik tasarısı 
ile Antalya Milletvekili Burhaftetlin Onat 
ve 122 arkadaşının, Turizm Endüstrisini o.;-
Teşvik kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporunun Çalışma Komisyonuna ha
valesine dair önergesi münasebetiyle 248 



Sayla 
Kemal Zeytinoğlu (Bayındırlık Baka

nı) • İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Başar'in, İstanbul limanındaki tıkanık
lığı ıslah etmek üzere Hasköy ve Saray-
burnu'ndaki sahanın eşya muhafazasına 
tahsisine karar verildiği halde bugüne ka
dar gecikmesi sebebine, Tophane saha
sının Salıpazan'ndaki liman inşaatı için 

boşaltılmaya başlandığı hakkındaki ha
berin doğru olup olmadığına ve Salıpa-
zarı'nda yeni liman tesisleri yapılması 
hakkında karar alınmazdan evvel İstan
bul Beleriyesi ve Ticaret Odası ile diğer 
alâkalıların fikir ve mütalâlannın alınıp 
alınmadığına dair sözlü sorusuna cevabı 

Sayla 

344, 
346,348 

11 • • » - • • • 




