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DEMEÇtJg» 
Sayfa 

1. ,-rr: 4 ^ W £a?ahfe$? Şftabuşu Je lâr 
Oynaga^'jun ge^en tu|an#k h a ^ ı n d a $ 
demeci,. ,, ...-.,. 

2. — Eskişehir aCefcngu Ali Fuad iGehe-
soy'un, vâki davet üzerine £ngilteB<e'yi zi
yaret etmiş. buluo#n B. M. M. Asasından 
mürekkep heyet adtşa ^eıneci 4:5 

tCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
l.'r—¥ug«»İRvya v« Yunaa hükümet-

ie*fcâ# vâki ttgsiîdavet üzerine bu mem-
lejpetler^ gj4w M P V$şJi Fuad Köp-

rülü'ye îçjşleri Vekili. Etsm Menderes'in 
Vekillik edeceğine dair CumJnır Riyaseti 
tezkeresi (3/429) ( . 354 

" i . r t f f•'.'•{'• • 

KANUNLA* 
No. 

• ( • ; - i - . 

Sayfa 
r Ü$$f Koftun*** bâo *n<wİdeM' ek-

leamjBtne v# 46 neı madde#i»ia deği§-
v,? tirümesine ve bu kaausran bâzı mad-
;; ^şde&îfnin kaldırılmasına dair 5672 

safslı Kan»nw *k birine! maddesinin 
Ww»ei ûkrası ijp geçici jnad4e&inin 
de|i|tirilmeai hakkmda Kamın 8:9 

5999 --^.pfvppı Muhasebat Kanununun bâ
zı |§g^d£el*rinj3.dj^i^^ ve aynı 
H^nuna bir madde eklenmesi hakkın
da Kwwn 9:10,34 

60p0 — Mmrk Orman Çffim W.P*n* 
?. ••-• ^ n bir kısmının kamulaştırılmasına 

yetki verilmesi hakkında Kanun 21:22 
6001 — Devlet Havayolları aeael Müdür

lüğünün 1947 Mitçe yıh İesaba Katî 
Kanunu 6,10,10,22,33,35:38 

6002 — Devlet Havayolları §enel Müdür-
lüğünfn 1948 Biitee yılı Hesabı gatî 
Kanunu 6:7,10,10,^,33,39:42 

6003 -T- Bevlet Demiryolları ve limanları 
Ijfetme Genel Müdürlüğünün 1947 
Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 6:8,10,10, 

22,33:34,48:46 
6004 — Hâfdmler Kanununun bâzı mad-

No. ': ; Sayfa 
delerinin değiştirilmesi ve iki geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 5457 
sayılı Kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair Kanun 4,100:106 

6005 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Teyhjt ve Teadülü hakkındaki 36S6 
sayılı Kanunla tadil ve eklerinin 
îçişleri Vekâletine ait cetvelinde de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun 49,106 

6006 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı He
sabı Katî Kanunu 9f:lt£0i,ll4,H7, 

118:121 
ÖÖÖ7 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğünün *938 Bütçe ynı He-
. sabi Katî Kanunu 91,106,114,117,122: 

125 
6008 

<y-

6009 

— Devlet Demiryolları ve iâifcanla-
n İşletme Genel Müdürlüğünün »48 
Bütçe yılı Hesabı Ka4f f&munu 3:4,98: 

— 1952 yA Bütçe Kanununa hagk 
(A/l) ve (A^) işaret» e«tvette*de 
değişiSStk yakmasına dair Kanun 49, 

99:100,106,114,130:133 



-_ 2 _ 
Ate. Sayfa 
6010 — - Şehir ve kasabalarda. mahalle 

muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair olan Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair 5671 
sayılı Kanunun ek birinci maddesi
nin değiştirilmesi ve aynı kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkın
da Kanun 49,94,140:141 

6011 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 94,143 

6012 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna, bağlı (1) sayılı cetvelin 
4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dış
işleri Vekâleti kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında Kanun 94,141: 

143,215:218 
6013 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 40 nci maddesi
nin (c) bendinin değiştirilmesine 
dair Kanun 107,218 

6014 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici (65) nci mad
desi hükmünden, tâyin ve denetlen
mesi Millî Eğitim Vekâletine ilişkin 
özel Türk okulları öğretmenlerinin 
de faydalanmaları hakkında Kanun 107: 

108,218:219 
6015 ;— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun (7) nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun 108, 

319 
6016 —s Askerî Memurlar Kanununun 8 

nci maddesinin değiştirilmesi hak
kınca Kanun 108:109,219:220 

6017 - ^ ^ e f m e n Doğan Tanyer'in Ordu
dan Tardı Hakkındaki Mahkûmiye-

• tin|n Affı hakkında Kanun 109:110 ,m 
6018 — j Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğünün 1952 , 
yılı Bütçesine ek ve olağanüstü öde
nek verilmesi hakkında Kanun • 214,308: 

! : • 304,312,329,330,331:334 

No. Sayfa 
6019 — Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı 

Büt$e Kanununa bağlı (A/ l ) işaret
li cetvele olağanüstü ödenek konul
ması hakkında Kanun 214,304,312, 

32ö;335:338 
6020 — Harb Felâketzedelerinin Himaye

sine dair 12 Ağustos 1949 t a r İ l i Ce
nevre Sözleşmelerinin onanması kak-
kında Kanun 107,14^311:3^,316, 

6021 — Bir Gümrük tş Birliği Konseyi 
İhdasına Mütedair Mukavelename 
ile Avrupa Gümrük Birliği İncelenle 
Grupuna mütaallik Protokoltbn onan
ması hakkında Kanun 107,146,312, 

316,(329,330,343:346 
6022 —~ Avrupa Konseyi Statüsünde yapı

lan tadillerin onanmasına dair Kanım 107, 
146,312,3ie,8§9,347:9&M 

6023 — Türk Tabipleri Birliği K a » M u M 108, 
14t:109,2^:232,304:38O 

6024 — Pamuklara Arız Olan Haşarat ve 
Emrazın İmha ve Tedavisi ve Tohum
larının Islahı hakkımdaki Kamanın 
bâzı maddelerini değiştiren 1066 sa* '• 
yrlı Kanunun 3 ncü maddesinin yü- *• 
rürlükten kaldırılmasına dair Kanun 108, 

282,380:381 
6025 — Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Me

murları Teşkilâtı yapılmasına ve 3M7 
numaralı Sıhhat ve İçtimai' Muaıve- - ' 
net Vekâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 4459 saydı ıKa- ' 
nunun 18 ncd maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında Kanun ~:^S9p-

233,3$1 V38SI 
6026 — Basın Kanununa Bir Madde Ek- ; 

lenmesine dair Kanun 109,233:234,3823 

6027 — Türkiye Büyük Millet M e c l i s i ' " 
Azasının Tahsisat ye Harcırahları 
hakkındaki 1613 sayılı Kanunun 1757 
sayılı Kanunla değiştirilen pirinci 
maddesinin ikinci fıkrasının değişti
rilmesi hakkında Kanun 1U:114,234: 

V 246,382:383 
6028 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğünün IŞ49 



tS mr^ sayfa 
- BÛtçe yjh Hesabı Kati Ksnunu 301,362: 

363,367,374384,387,388:391 
6029 — Orıâatı Genel Müdürtüfünün 1947 

n, 

Bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 301, 
" , : '" 363:364,367,374,384,387,392:395 

6030 — Afazi ve Bina vergilerinden istis
na edilmiş olan mukataalı gayrimen-
külteW kıymet takdiri hakkındaki Ka
nunun birinci maddesinin değişti-

"J rüiûesi feakkında Kanun 109,232-533, 
'- ' 381,384,384^6:3§9 

6031 — Türk - Alman Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalar* İle eklerinin onanmasına 
dair Kanun 109,233,382384,384387, 
' * ' ' * ' 400:403 ,4, 

6032 — Garson ve Benzeri Iscjkrin Kiz-
met Karşılıkları hacında Kanun 313: 

?; 32§,451;453 
6033 — İstanbul Teknik Üniversitesi KB-

rulua Kadroları hakkındaki Kamına 
Ek Kanun 13^353,4§fc 

6034 — İstanbul Teknik tîniversitesme ' 
bağh Maden Fakültesinin binalariyle 
lâb©t»tttvarlarının inşa ve t«^pi Mk-
kmda Kanun 138,353,453454,467,469, 

483:486 
6035 — Orman öenelMttdurMğûnüu 1948 

Bütçe yılı BesBİa Kat! Kanunu 353,450: 
451,49$$0G^e§£13:5İ6 

, 1 < " 

KARARLAR 
1824 —. Diyarbakır Tekel Bapaiiâffrü 

., bulunduğu sırada emekliye sevke-
Ur dilen Saffet Kâfcyaoğlu hakkındaki 

emeklilik muamelesinin iptaline dair 
olan Dilekçe Komisyonu Kararının 
kaldırılması hakkında 435443 

177 

4 LÂYİHALAR 
1. ^* AJyen Vilâyeti Merkez Kazasına 

bağh Sincaûh Nahiyesinde Sincanlı adiy
le yeniden bir kaaa kurulması hakkında 

T^^MAritera Vilayeti Merkez Kasasına 
bağb Altuıd*# Nahiyesi bölgesinde Altın
dağ acMpte yeniden «bir kaza ve bu kazaya 
bağlı olmak üzt^e Yenidoğan adiyle de ye
niden bir nahiye kurulması hakkında 
(V507>. ^ M 

3. -r Aatsu^ay, Kanununun 2 nci mad
desine bjr fıkra eklenmesi ve bu kanuna 
gttjtpi W* madde, konulması hakkında 
wm% < s 

4. —Aydjn Vilâyeti Nazilli Kazasına 
bağh Kuyucak Nahiyesinde Kuyucak 
adiyle yenicen bir kaza kurulması hak
kında (1/508) 

5. — Balıkesir Vilâyeti Merkez Kaza
sına bağh Kepsut. Nahiyesinde Kepsut 
adiyle yeniden bir kaza kurulması hak
kında (1/^09) : İ V " ^ . ' ; 

6̂. — Büeeik Vilâyeti Bozüyük Kaza-
sınar bağh Pazarcık Nahiyesinde Pazaryeri 
adiyle yen&ten bir kaza' kunılması hak-
tada fl/SIüf̂  

177 

518 

177 

177 

177 

518 
7. — 1851 Bütçe yılı Hesabı Katî ka

nunu lâyihası (1/58») 
8. — 1052 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkm-
da (1/528) H»,5İ£:5i9 

9. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hatonda(l/5?9) 

10. — Biti» lEülyeti AMat Kazasına 
bağlı Adileevaz Nahiyesinde Adilcevaz 
adiyle yeniden bir kaza kurulması hak
kında (t/sm 

U, ^Baçdur Vilâyeti Tefenni Kaza
sının Çavdır ve Armutlu nahiyeleri böl
gesinde ÖSJhjşar- adiyle yenide!* M% kaza 
kuarulması hakkında (1/512),...._. 

12. — Bursa Vilâyeti Orhaneli Kazası
na bağh Keleş Nahiyesinde Kelei 
yeniden bir 
(1/513)Y 

İS. — Denizli Vilâyeti Acıpayam Kaia-
sının Karaman Nahiyesinde Çameh' adiyle 
yeniden bir kaza kurulması hakkında 
(1/5HF 

14. — Bevlfit Hasayofları öenel Mft-
dütMiğft 1952 yıh Bütçe Kanununa ba^h 

178 

ıfr 

17? 

m 

177 



# -
8ü*t 

(A / l ) v^ (Â/2) i$ar*t!İ <s6tv6Île*& deği
şiklik yapılmak hakktida (İ/5SÎ) 518 

15. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dâir olan 3650 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em* 
niyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasına dair (1/501) 3 

16. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olam 3656 S*JEJ1I 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin içişleri 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/502) 138 

17. — Edirne Vilâyeti1 Kefa* Kazasının 
Enez Nahiyesinde Enez adiyle yenüen 
bir kaza kurulması hakkında (1/515) 177 

18. — Eskişehir Vilâyeti Merkez Kaza
sına bağlı Çifteler Nahiyesinde Çifteler 
adiyle yeniden bir kaza ve bu kazaya 
bağlı olmak üzere Mahmudiye adîyle ye-
nîdenfcir nahiye kurulması ve tsmBtpasa 
Nahiyesinin kaldırılması hakkında (1/516) 177 

19. — Hakkâri Vilâyeti Merkez Kaza
sının Çukurca Nahiyesinde Çukul*ca ftâiyle 
yeniden bir kaza kurulma» hafekıttdft 
(1/517) 177 

20. — Hariciye Vekâleti teşkilâtı hak
kındaki '3312 sayılı Kanuna ek kaöttfc 
lâyihası;(1/530) 178 

21. — 2/3 Ağtfötös 19*4 ten evv*l Al- "v 
man Kliring hesabına yaftrılm^ Oİân 
avansların iadesine #air (fy$3§) 518 

22. — İstanbul Teknik Ünive^ifeöine 
bağlı Maden Fakültesinan fâbbtafuvaf ve 
tesislerinin kurulması hakkında ( l /oW) Î88, 

353;45^ t4H^7^69,483^:486 
23. — İstanbul Tekmk Üniversitesi 

Kuruluş Kadroları hakkındaki "52^6 sa
yılı Kanuna ek kanun layihası (1/5ÖS) 138, 

353,454 
24. — Kars Vilâyeti Merkez Kazasının 

Digor Nahiyesinde T%ör adiyle yeniâen 
bî*vkaza kurulması hakkında (1/518) fîl 

25. — Kayseri Vilâyeti ibeveîi İtafcası-
nın Totf*a¥za Nahry^sinSfe T ^ â r z a İa'Sry'le 
yeniden bir Kaza kurulması 'hakkında 
(1)^9) '%!• 

26. — İKâziHra birer (Ûtb - «Jeep) Ye
rilmesi hakkında (1/530) - • .- ^ 

SayJ» 
27. — Kırklareli Vilâyeti Merkez Ka

zasına bağlı Pınarhisar Nahiyesinde Pı-
narhisar adiyle yeniden bir kaza 'kurul
ması hakkında (1/520) 177 

28. — Konya Vilâyeti Akşehir Kaza
sına bağlı Yunak Nahiyesinde Yunak 
adiyle yeniden bir kaza kurulması hak
kında (1/521) 177 

£• 29. — Mardin Vilâyeti Savur Kazası
nın HaşfTti Nahiyesinde Ömerli âdiyle ye
niden İ>ir kaza kurulması hakkında 
(1/522) 177 

30. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve A/2 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/531) 178,519 

31. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında (1/532) 178,519 

32. — Rize Vilâyeti Pazar Kazasına 
bağlı Ardeşen Nahiyesinde Ardeşen adiy
le yeniden bir kaza ve bu kazaya bağlı 
olmak üzere Çamlıca adiyle • yeniden bir 
nahiye kurulması hakkında (1/523) 177 

33. —' Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
leti Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kında (1/533) 178 

34. — Sivas Vilâyeti Şarkışla Kazası
nın Gemerek Nahiyesinde Gemerek: adiyle 
yeniden bir kaza kurulması hakkında 
(1/524) 177 

35. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yıİ* 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/540) SİS 

36. — Trabzon Vilâyeti Sürmene Kaba
sına bağlı Karadere Nahiyesinde Karade-
re adiyle yeniden bir kaza kurulması hak
kında (1/525) ' 177 

37. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair (1/534) 3Q1 

38.-—Türkiye ile Fransa arasında im-, 
zalanan Kültür Anlaşmasının onanması 
hakkında (1/541) '" ' 518 



~ * . 
Sayfa 

39.— Vilâyetlerde merkez kazaları ku
rulması hakkında (1/503) 138 

40. — Yeni radyo istasyonlarının ku-
rulması, Ankara İstasyonunun tevsi ve tak
viyesi için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında (1/542) 518 

41. — Zonguldak Vilâyeti Safranbolu 
Kazasına bağlı Eflani Nahiyesinde Eflani 
adiyle yeniden bir kaza kurulması hakkın
da (1/526) 177 

42. — Zonguldak Vilâyeti Safranbolu 
Kazasına bağlı Karabük Nahiyesinde Ka
rabük adiyle yeniden bir kaza kurulma» 
hakkında (1/527) 178 

1. .--̂  Askerî Geza Kanununun 114 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/323) 107, 

140,222,409,476:481,490:494 
2/—Askerî Memurlar Kanununun 8 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkındft 
(1/430) 108:109,219:220 

3 . — Atatük Orman Çiftliği arazisiıı-
den bir kısmının istimlâk edilmesi hakkın
da (1/400,) 21:22 

4. -T- Avrupa Konseyi Statüsünde ya
pılan tadillerin onanmasına dair (1/401) 107, 

146,312,316,329,347:350 
5. — Basın Kanununa bir madde ek

lenmesine dair (1/375) 109,233:234,382 
6. — Bina ve Arazi vergilerinden istis

na edilmiş olan mukâtaalı gayrimenkulle-
re kıymet takdiri hakkındaki 3950 sayılı I 

'Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair (1/49) 109,232:233,381,384, 

884,396:399 
7. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı I 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği- I 
siklik yapılması hakkında (1/462) 5İ9 

8. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi I 
İhdasına mütedair Mukavelename ile Avru- I 
pa Gümrük Birliği İnceleme Grupuna mü-
taallik Protokolün onanması hakkında I 
(1/306) 107,146,312,316,329,330,343:346 

*,:lr 9. — Devlet Demiryolları ve Limanla- I 
rı İşletme Genel Bpbdarltiğü İ84E7 yıh Ke- I 
sinhegâp kanunu tasarısı (1/328) 7:8,10, I 

* 22,33:34,43<*6 
lO^'D'evlet/Bemiî^lIaıaiveljimaînları I 

îşletmr Genel Müdürlüğü 1948 ̂ ıU Eeslû- I 

I ; Sayfa 
hesabı h ık ında il/m 3ı4,98:99,106, 

m J26:129 
11. -r- Dfyje* ^emirfşollan ve Lim^ayı 

İşletme Q$nşL Müdöriığji 1949 3#tfie yılı 
Hesabi ¥*& kanunu jâyihası (1/4Ç3) 301,362: 

363,374,384,387,388:391 
1%. TT- Pevle^ PemjrypJJarı ve Liman

ları îşietme Gsnel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçeline ek ve olağanüstü ödenek yerilı-
mesi fcafckiû^a il/m) Şl^m? 3Q£, 

I 312,329,330,331:334 
i 13. — Devlet HavaypUarı Genel Müdür

lüğü 1947 yık Keginhesabı hakkında (1/329) 6,10, 
22,33,35:38 

14. ^- Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 10*8 yılı Keşinhesabı hakkında (1/2)«:7,10, 

23,39,39:42 
İŞ. w Devlet Hamurları Aylıklarının 

TevMt ve Taadüjine dair plan 3656 sar 
•yıh Kanuna bağlı £1) Ş#JÛL cetvel ile ta
da *e «kleriain Adalet Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılması hakkında (1/498) 94, 

143 
16. r— Devlet Memar^n Ayhklarpan 

Tevhit ve T ^ ü l ü n e dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Vekâleti 
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
da (1/433) 94,141:143,215:218 

17. — lûevlet î&p^rlan 4 ^ 1 a r i £ w 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sa
yılı Kanunla tadil ve eklerinin İçişleri 
Vekâletine ait cjEytyelin.de dejişiklifc ya
pılmışına dair .(1/490^ 49,106 

18. — Emir ve Seyis ŞJrleri hakkında 
(1/159) 22:28,51:82,10|6 mj^^W M%, 

312:313,383,462:475 
19. — Garson ve benzeri işçilerin hiz

met karşılıkları hakkında (1/362) 313:329, 
m*s&- a 

20. — Genel Mahkemeler Kuruluşu 
kanunu lâyihası (1/437) 301 

21. — Hâkimler Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında * (1/489) 4, 100: 

106 
22. — Harb felaketzedelerinin himaye-

sine 4air 02 Ağustos 1940 ıtaıı^U i^mm::^:<••.: 
re Anlaşmalarının onanma» hakkında; 
01/247) 107,145,311:312,316,329,33QJP:842 

http://cjEytyelin.de
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Sayfa 

23. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/330) 97:98,106,114,117,118:121 

24. '*— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/3) 98,106,114,117,122 ıl25 

25. — Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
Taraf Devletlerce Avrupa Savunma Bir
liği Üyesi Devletlere verilen garantilere 
mütaallik Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
ek Protokolün kabulüne dair (1/441) 383,509 

26. —* 16 Şubat 1952 tarihli Türk-Al-
man Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 
eklerinin onanmasına dair (1/396) 109,233, 

382,384,384,387,400:403 
. 27. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 

yılı Hesabı Katîsi hakkında (1/101) 301,363: 
364,374,384,387,392:395 

28. ^- Orman Genel Müdürlüğü 1948 
Bütçe yılı Hesabı Katîsi hakkında (1/254) 353, 

450:451,490,500,502,513:516 
29. — Pamuklara arız olan haşerat ve 

emrazın imha ve tedavisi ve tohumlarının 
ıslahı hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerini değiştiren 1056 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine da-

Sayfa 
ir (1/407) 108,232,380:381 

30. — Tabip Odaları Birliği Kanunu 
tasarısı (1/122) 108,146:160,160:169, 

222:232,364:380 
• 3 1 . — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvele olağanüstü ödenek konulması hak
kında (1/495) 214,304,312,329,335:338 

32. — Turizm Endüstrisini Teşvik ka
nunu lâyihası (1/341) 353 

33. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi ve 22 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (1/425) 519 

34. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 
Müttefik Devletler ile Japonya arasında n 

Washington'da imzalanan ve Japonya île 
Barış Andlaşmasmın 15 nci maddesinin (a) 
fıkrası tahtında tahaddüs edecek ihtilâfla
rın halline dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında (1/471) 214 

35. — Türkiye Petrol işletmeleri Kuru
mu kanunu lâyihası (1/416, 3/443) 519 

36. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
156 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da (1/384, 3/418) • ' 5 

ÖNERGELER 
Ankara (Cevdet Soydan) ve Gazianteb 

(AU Ocak) 
1. — Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 

hakkındaki £739 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin D ve E fıkralarının değişti
rilmesi hakkında kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair (4/303) 50 

Bilecik (Talât Oran) 
2. •*- Türkiye'de mevcut bütün sağlık 

müesseselerinin tevhit editerek Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâleti tarafından idare 
edilmesi hakkındaki kanun teklif inin = geri 
verilmesine dair (4/304) 139 

Burdur (Mehmet özbey) 
3. —, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 

Jandarma ve Gümrük Muhafaza Genel 
komutanlıklarının birleştirilmesi hakkında
ki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
(4/307) 252 

Çankırı (Celâl Boynuk) 
4. — Devlet Şûrası Kanununun 23 neü 

maddesinin (A) bendinin tefsiri hakkında 
(4/306) 178 

Eskişehir (Hasan Polatkan) 
5. — Dilekçe Komisyonunun 5 . 1 .1953 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 5133 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair (4/310) 448 

Kastamonu (Muzaffer Âli Mukto) 
6. — Dilekçe Komisyonunun 1 . XI v 

1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3405 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair olan önergesinin geri veril
mesi hakkında (4/311) 489 

Kocaeli (Mehmet Yümoz) 
7. — Yedek Subay ve Yedek Askerî Me

murlar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 
3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair olan ka-



ntui; t«İdififtin ganime alınması ha l t e r 
da (4/808) 

Koiiyâ (Hiâotfet Aydtnerj 
'"".' 8. — Belediye GeHrteri Kanununun 28 
ve 37 nci maddelerinindeğiştirilme»! hak
kındaki kantin teklifinin geri VcTİİmesine 

Styhm (Malim Serçe) 
:. 9. — Af Kanununun 16 nsı maddesiyle 

4t27 «ayılı Kanunun 3 ve 4 öcü v,e 5524 
sayılı, Kanmıun 3 ncü maddeleri hüküm
lerinin :nesebi gayrişahih çocuklar için 
evvelce babalık dâvası açılarak reddolun-
muş ye kesinleşm iş bulunanlara da şâmil 
olup otaadığının tefsiri hakkındaki öner
gesinin geri-, verilmesine dair . (4/301) 

10; ^ j ^ M t e - g ^ ^ 
aayıh Ş^auı»» 12 ng» maddesinin değiş-

^^iİDMp^,^© yaşayıp kaidiTriaıı yerterie 
5227 sayılı, |£^jştunum4r »Mİ »mfid#8^m,4 

i nşft bendinde. n zikredilen böLgeterde köy
ler te^|i4Ye.^alkınm^ yerleştirilmeli hak-
kmdaki 5^6. aayıU Kananda , değişiklik 

- y a p ^ ö ^ h f ^ W P o ^ . k a n » * , teküdKnin 
geri veröra^ h * k ^ d a 44/30$)- r, 

11. ~ Bâ» Kisvelerin €tiyü#miyeceği-
ne dair Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi thşkkmdaki kanun tekidimin geri 

Sayfa 

İ H 

361 

95 

252 

verilmesine dair (4/302) 
S.yıa 

95 

Giresun (Arif Hihımt Pamukoğlu) 
1. — Dilekçe Komisyonunun 28X1952 

tarihli Haftalık Kaırar Cetvelindeki1406 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair (4/238) 435:443 

Kastamonu (Muzaffer ÂliMühto) 
2. — Dilekçe Komisyonunun 1.XI.1952 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3405 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair. (4/291) 489 

Kütahya (Besim Besin) 
3. — Dilekçe Komisyonunun 1.XI.1952 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3969 
sayıl* Kararın Umumi Heyette görüşül 
meşine dair. (4/282) ' 519 

Samsun1 . (Muhittin ÖzkefeH) ve (Hadi 
üzer) 

4. — Dilekçe Komisyonunun 28.1.1952 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1406 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair (4/219) 435:443 

Seyhan (Salim Serçe) 
, 5, — Af Kanununun 16 nci maddesiyle 

472İ7 sayı;lı Kanunun 3 ve 4 ncü ye 5524 
sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri hüküm
lerininnesebi gayrişahih çocuklar için ev
velce babalık dâvası açılarak reddöktn-
muş ve kesinleşmiş bulunanlara da şâmil 
olup olmadığının tefsiri hakkında (4/242) 95 

RAPOBLAR 
â ö ^ E t KOMÎSYOÎfUH^OmiAîlI 

1. — Af Kanıraurtim 7 nei meddesiade-
ki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para 
cezalan) mn da dâhil olup olmıyacağınm 
tefsirine daii' Başvekâlet tezkeresi hakkın
da (3/188) 214,303,40» 

2. 's'i£- Devlet BfomlfrlaT! Aylıklarının 
Tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ite tadil ve 
eklerinin Adalet Vekâleti kısmında deği
şiklik yaj5ıbaa^ı hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/498^ 94,143 

3. ^ 6Feneî Mahkemeler Kuruluca ka
nunu îfctaası »alfltiadft (1/437) 301 

4. — Hâkimler Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısına dair (İ/499) 4,1001106 

5. — Kastamonu Mebusu Galib Deniz 
ve 4 arkadaşının, Köy Kanununun 44 ncü* 
maddesinin 2 sayılı benddnîn degiçfârilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/195) 301 

0. — Konya Mebusu Hidayet Aydın-
er 'in,. Temyiz Mahkemesi Teşkilatına dair 
1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/484) 301,388 

1. •+ AskerîGeza Kanuaunttn114 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kantta 



Skyfa 
lâyihası -hakkında (1/326) &!9,#m :48ft£l& :*» 

2. — Basın Kanunütrtk kir medde eklen
mesine dair kâiittii taaâHsi (1/876) 188j&B3: 

234,382 
3. — £mir ve âeyis Etleri hakkındaki 

kanun tasarısi ile Çorum MeMmi Âitfhet 
Başibüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlü'nüh, 
Emirber ve Seyis Erleri hakkındaki 203 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 neti ina&d&leri-
nin değiştirilmesine dair İ6Ö0 sayilı Ka
nunda derişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun teklifine dair (1/159, 2/2Ö3) 4fl£:4?6 

4. — Eskişehir Mebusu Kemaİ Zeytin-
oğlu'nun Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teMirl ile 
Amasya Mebusu ismet Olgaç'm, Mâllî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan Feh
mi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Me
busu Abdullah Ayiemiz'in, Millî Korunma 
Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştiri
len 30 ncu maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki kanun tekliflerine da
ir (2/69, 102, 223, 373) 143:144,303, 

509:511,500:550 
5. — Tabip Odaları Birliği kanunu ta

sarısı hakkında (1/122) 108,146:160,160 :İ69f 
222:232*364-.380 

6. — Üsteğmen Doğan Tanyer'in hü
kümlü bulunduğu cezanın affı hakkında 
(5/59) 109:110,220 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 

,1. — İdatur^OrffiliİilOîî^İ ^âîMsin- ' 
den \ni kısmının istimlâk edilmişi hakKİh-
d a k i k a n u h t a s ^ ^ ı n ^ t e ( l / İ l i 6 ) 21:22 

2. — Takad &ebufu &Ükı Atânç'îh, 
T$cel Ğmpl M^^ür^lû .Yapi İşlerinin 
Bayındırlık bakanlığına devri nakkûidâ-
ki katim t t o f e İ l i r tUftSl) M,144-145, 

B t ^ | S KOMÎ&TONSJ RAtöBIi^ai 
İ. -^ Af Kanununun 7 nci maddöilfc&er 

ki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrüfe Kâtam«€* yamİi balunân %&*& 
cezaları) »sn da lîâHl olup t*ttA$«fcağıhth -v 

Sayfa 
tefsirine dteir Başvekâlet t«»kerwi hakkın
da (3/180) 014/303 

2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/462) 519 

3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ile Balıkesir Mebusu Ah
met KöcftDiyıköğlu, îzmir ftfebüsti Mehmet 
Aldemir ve Kütahya Mebusu İhsan Şerif 
özgen'in, Büyük Millet Meclisi ve Öivâhı 
Muhasebat İ952 yilı bütçelerinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifleri
ne dair (İ/528, 2/487, 490) 5İ8:510 

4. — Devlöt Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1952 yıli 
Bütçesine ek ve olağanüstü ödenek veril
mesi hakkındaki kânun lâyihasına dâir 
(1/489) 214, 3ö3:3W,3l£,3â9,330,S31:334 

5. — Devlet Memurları Ayliklârtnih 
Tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayilı 
Kanunla tadil ve eklerinin îçlçleri Vekâ
letine ait cetvelinde defişiklik yapılması
na daiı4 lâyiha hakkında (İ/490) 49,106 

6. — İ5evlet Memurlar! Ayİİklarinın 
Tevİıit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla D i t e r i Vekâleti kısminâ bâzı 
kadrolar ekbffîaesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/433) 94,141:148,215:218 

7. —> Devlet Memurları Ayhklannm 
I Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
T'teîLÜna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 

eklerinin A&alet Vekâleti kısmında deri
şiklik yaptimask hakkındaki kanan layihası
na dai*W$SS»f 94,143 

8. — -fâaiml ttytim Kut$mmi\ Bü
yük Millet M l̂fei, Riyff̂ ti Cttmhtir Ve Di
vanı Muhtê bat mum im m Mt&&-
ıfifâte â&#$4klik yapılmasına dair kan«h 
teklifleri M/m> 445, 4?50, 475) 49,09:100,106, 

114>130îl33 
9. -*- k ^ b u l T e k n i k Üniversitesi Ku- r 

rııluş ^adtolâri;\ hakkındaki 58#6 sayılı 
Kanuna-fek; ^kanıırt lâyihası; hakkında 

10. —* Istfmbul Tftknik Ü»iversite»me -
I bp#h Maden Fakültesinin., lâboratuvar ve 



İ L -
*.'îx*3./- Sayfa 

hakk 

« e Genel " ~ ~ ' ' 
numina bfğiı (A/l) 

İfİet-
£a-

eefcvslöe de-

13. — Bize Mtt>tum î^et A^M ve 3 
arkadft^ıtt, V î B i r t t t î l f f r ^ ^ ^ ^ ı ^ ^ ^ 
ziy^ Tabya«4nlh istirdadına iştfrt* e&m 
Nene Bjİ»öz'e vatani U M İ M î î 
ü«W^ ̂ İnsisine dair kanun teklifi faikında 

14. —,Tekel Geni.Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe. Kanu»una bağlı (A/l) işaretli 
cetvele . olağanüstü. Ödenek konulması 
hakkMidatf iattun îâyffiaimfr^p (£/&§> %A> 

. 1. /—jti^M 
nci maddesmm değiştirilmesi 
kanun t a s a c a it ir ( Î ^ Ö ) u W î » ^ 1 9 ^ 

2. — A âtfirfe Orman $ 0 8 © aiasipn-
den bir kısmının istimlâk edilmem hak
kındaki ianun tasarısına dair (1/İJÖ) 121 $2 

v3. — Bma ve A ^ ^ verj^eHncten istiş- ' 
n«, edilmiş olan nrakataalı gayrimenkul-
lere kıymet takdiri hakkındaki 3950 sa-
yüı Kantoiih 1 nci ma^jİTrih de#ft*rü-
mesine dair kanım ttttİfcfei hakkında 
(V4») 10e,S2s§^8«l^B4,aA4,396:399 

4. — Burânr Mebasu Mfchaıet Oabey'-
m, Tüı^iyfe Oımâurireti B a ^ i i fiat|(iığı 
Kamın^^ geçki 65 irti Biaddesuıin «B> 
fıkrasın** değiştirilmesi hakkmdaM ka
ntla Wküf ine dair (2/141) 101:10^18:219 

5, — Eĵ g^ehir Mebosu Kemal Zeytin-
oğlu 'nun 3fp8£ î^wım# Kanununun bâzı 
maddelerinin değiıtiribaesi hakkındaki 
5020 sşşnk K * n u n j ^ ^ l u H ^ f V ^ ı ^ J e . 

Korunma Kanununun l̂ âzı m*M^erinin, 
değiştirilmesi,ve Samsun Mebusu Hasan 

Sayfa 
Fehmi lîf taoğtu v* 5 arkadaş ile Jiaraf 
Mebusu Abdullah Aytemia'in, Milü Ko-
runma Kanununun 5020 sayüı Kanunla 
değiştirilen 30 ncâ ı M M H p t yiHfHHÜk-
ten kajdırühıaaı hakkln8«ki fcaftnn tek^ 
H^teA^ İ^r (Ayni ^^aaı^a niAtalia 
olarak) < ^ . 1 9 2 y 288*33$}IlttîMâ^iMOÖ: 

. . • ,. 511,^20:550 
6.'— Gfeaanteb Mebusu Galip linoğ-

lu'nun, 3 5 4 6 ^ û 
ek kanun iekMni^air* |^l | f 

7. — tdar^ei fOye^r^ fi^^ İÖllet 
Malisi Asasının Ta&rfsşt^ve Mı^»aÖan, 
hakkındaki 1613 sayılı Kanunun lt57 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1 nei maddesinin 
ikinci fAra*ûın de^i^ir^meai ö^tkıhda-
ki kanun W^fine dek (2/Ö95)- 111:İİ*,8Ö4; 

8. ^ İdareci Üyeler Kurulunun, Sayış
tay K^ununuh ba^ öUd^0»rink değiş
tirilmek ve aynı kanıına bâaı mad&ler 
eklenm Wt'hftkfertâftki kAfcttfc mggtm 
ds» (2/127) 9>lf,94 

9. — Kayserf' Mebusu İbrahim Kiraz-
oğlu'nun, Tü>^e Gumbur^^i jŞpekü 
Sandığı Kanununun 7 nci maddesine bir 

innıesirLe dair kanun teklifi hak-
İÖS,! 

10. — Tökaâ Mebusı* Abawt.G^^ı 
in, Turfcjy^ Cumburiyeti İ « M P ; Sandığı 
Kanununun 40 nei 
nın değiştirilmeği 
lüjılıe ctair (2/%iÖ> 

M. — Tokaİllebum 
Te£el Genel 
Bayıudirlik 
ki kanun teklöiKe daîr Çt/m) r Î074& :1«İ, 

Y S»î31İ 
ÇAL^fiA KOIÖ^ONIX»AP<®LAM 

1. - - Turam I ^ d ü ^ ^ » I ş ^ k k a -
nunu lâyihası ite Antalya Mel 
nettn Onat ve 122 arkadaşının 
Endüstrisini Teşvik kanunu teklife* dair 
(1/341,2/342) m 

2. -Zonguldak Mebusu AWfcmta*tı 
Boyacifiller'in* lg& Şigeş|pia?t Surumu 
Kanununun 5565 sayılı Kanunla 
20 nei 
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daki kanun teklifine dair (2/399) 
Sayfa 
448 

| ' » 
hakkında (1/396) 

Sayfa 
109,233,382,384,384,387, 

400:403 

1. — Garson ve benzeri işçilerin hizmet 
karşılıkları hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/362) 313:329,451:453 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Vekâleti 
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/433) 94,141:143, 

215:218 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 
Müttefik Devletler ile Japonya arasında 
Vaşington'da imzalanan ve Japonya ile 
Barış Andlaşmasmın 15 nci maddesinin (a) 
fıkrası tahtında tahaddıis edecek ihtilâf
ların halline dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/471) 214 

1. — Avrupa Konseyi Statüsünde yapı
lan tadillerin onanmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/401) 107,146,312,316,329, 

347:350 
2. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi 

İhdasına mütedair Mukavelename ile. Av
rupa Gümrük Birliği İnceleme Grupuna 
mütaallik Protokolün onanması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/306) 107, 

312,316,329,343:346 
3. — Harb felâketzedelerinin himaye

sine dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenev
re Anlaşmalarının onanması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/247) 107,145,311: 

312,316,329,330,339:342 

4. — Kuzey Atlantik Andlaşmasma 
Taraf Devletlerce Avrupa Savunma Bir
liği Üyesi Devletlere Verilen Garantilere 
mütaallik. Kuzey Atlantik Anlaşmasına 
ek Protokolün kabulüne dair kanun tasa
rısı hakkında (1/441) 383,509 

5. — 16 Şubat 1952 tarihli Türk-Al
man Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 
eklerinin onanmasına dair kanun tasarısı 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Kütahya Mebusu Besim Besin'in, 

Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1952 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelinde 3969 sa
yılı Kararın Umumi Heyette Görüşülme
sine dair önergesi hakkında (4/282) 519 

1. — Giresun Mebusu Arif Hikmet 
Pamukoğlu ile Samsun Mebusu Muhittin 
özkefeli ve Hadi Uzer'in, Dilekçe Komis
yonunun 28 . I . 1952 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1406 sayılı kararın Ka- ; 
mutayda görüşülmesine dair önergesi 
hakkında (4/238, 219) 435:443 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARİ 

1. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi 
ihdasına mütedair Mukavelename ile Av
rupa Gümrük Birliği İnceleme Grupuna 
mütaallik Protokolün onanması hakkın
da kanun tasarısına dair (Düşünce şek
linde) (1/306) 107,312,316,329,330,343:346 

2. — Pamuklara arız olan haşerat ve 
emrazın imha ve tedavisi ve tohumlarının 
ıslahı hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rini değiştiren 1056 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/407) 108,232,380: 

381 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevası
na Gümrük Kanununda yazılı bulunan 
(para cezaları) nın da dâhil olup olmıya-
cağının tefsirine dair Başvekâlet tezkere
si hakkında (3/180) 214,303 

1. — Bir Gümrük ljş Birliği Konseyi 
ihdasına mütedair Mukavelename ile Av
rupa Gümrük Birliği İnceleme Grupuna 
mütaallik Protokolün onanması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/306) 107,146, 

3121,316,329,330,343:340 
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^&;-«M^fcft4 Ifobusu Sıtkı Ataj^j», ,j 
mektâ Genel Müdürlüğü Yapı İşlerinin 
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkndaki 
kanun^efcölme dair (2/İ39)' 107,144:145,304: 

. 311 

îğtŞlJJRÎ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sa
yılı Kânunla tadil ve eklerinin İçişleri Ve
kâletine ait cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/490) -•*• 49,106 

, ' 2. ^- limir Mebusu Pertey Arat'in, Şe
hir ve kasabalarda Mahalle Muhtar ve 
İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan Ka
nuna Mzi maddeler eklenmesine ve bu ka-

^hunuh bâzı < maddelerinin kaldırılmasına 
dair 5671 sayılı Kanunun ek 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve aynı kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/483) 94,140:141 

3. — Jandarma albaylarının terfilerin
de 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanununun .9. ncu maddesinin uy
gulanıp uygulanmıyacağının tefsiri hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/264) 353 

4. — Kastamonu Mebusu Galib Deniz 
ve 4 arkadaşının, Köy Kanununun 44 ncü 
maddesinin 2 sayılı bendinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/195) 301 

1. — Basın Kanununa bîr madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/375) 109,233.234,382 

2. r - IHn* ve Arazi vergilerinden istis
na edfimiş olan mukataah gayrimenkulle-
re kıymet takdiri hakkındaki 3950 sayılı 
Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı hakkında; (1/49) 1Q9, 

232:23$4gl,âfİ4,884,39&:3|9 
3. — Çorum Mebusu Bana Koldaş ve 

2 arkadaşının, 'Köy Kanununa bazı madde
ler eklenmesine ve 46 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanunun bâzı madde
lerinin; kaldırılmasına dair 5672 sayılı Ka- . 
nunun «k birinci maddesinin birinci fıkra-
siyle geçici maddesinin değiştirilmesi hak-

Sayfa 
ku^tJ^Jonun teklifine dair (2/471) 8 5 

4. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-
oğlu'nun Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebusu İsmet Oigaçin, Millî Ko
runma Kanununun bâzı ^»ddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan Feh
mi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maras Me
busu Abdullah Aytemiz'in, Milli Korun
ma Kanununun 5020 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifleri
ne dair (2/49, 102, 223, 373) 143:144,38&,5Ö9 : 

511,520:550 
5. — Gazianteb Mebusu Galip Kmoğ-

lu 'nun, 3546 sayılı Danıştay Kanunun* : 
ek kanun teklifi hakkında (2/31) 383;494:509 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Af Kanununun 7 nci maddesinde- . 

ki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevası
na Gümrük Kanununda yazılı bulunan 
(Para cezaları) nın da dâhil olup olmıya-
cağının tefsirine dair Başvekâlet tezkere
si hakkında (3/180) 214,303 

2. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve 3 ar
kadaşının, 8, Kasım 1877 tarihinde Aziziye 
Tabyasının istirdadına iştirak eden Nene 
Kırkgöz 'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi hakkında 
(2/454) 301,519 

3. — Tokad Mebusu Muzaffer önaTın, 
subay, askerî memur ve gedikli erbaşların 
mecburi hizmet müddetleri ve istifaları 
hakkındaki kanun teklifine dâir (2/243) 94 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-
in, Türkiye Cumhuriyeti İŞmekü Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesinin «E> 

, fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/141) 107:108,218:219 

2. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-
oğlu 'nun Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklif i ile 
Amasya Mebusu İsmet Olgaç 'in, Mâlî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de-. 
ğişt irilmesi ve Samsun Mebusu Hasan Feh-
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Sayfa 

mi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile MâVag Me
busu Abdullah Aytemizln, Mifö korunma 
Kanununun 5Ö20 sayılı Kanlınla değiştiri
len 30 ncu maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki kanun tekliflerine 
dair (Düşünce olarak) (2/59,102,223, 
373) 143:144,383,509:511,520:550 

3. — İdareci Üyelerin, (İzmir Mehmet 
Aldemir( Büyük Millet Meclisi Azasının 
Tahsisat ye Harcırahları hakkındaki 1613 
sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla deriş
tirilen İ nci maddesinin ikinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/395) 111:114,234235,236:246,382:383 

4. — Kayseri Mebusu İbrahim Kiraz-
oğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti EB&ekli 
Sasıdığı Kanununun 7 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/*İ44) 108,219 

5. — Tokad Mebusa Ahmet Gürkan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 4t) nci maddesini a C îı kra sının 
değiştirilrnesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/340) 107,218 

MECLÎS HESAPLARINI İNCELEME KOMİS
YONU RAPORU 

1. ^-.Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1952 yıh EyMl - Kasım ayları hesabı hak
kında tö/62) 353 

JftÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 

bağlı &aden Fakültesinin lâ'boratuvar ve 
tesislerinin kurulması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/504) 353 

2. — istanbul Teknik Üniversitesi Ku
ruluş kadroları hakkındaki 5246 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/5Ö&) 353 

1. -—İstanbul Teknik Üniversitesi Ku
ruluş 'Kâ&roları hakkındaki 5246 sayılı 
Kanuna ek taîttn lâyihasına dair (1/505) 454 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı "Mâden Fakültesinin lâboratuvar ve 
tesislerinin "kurulması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/5Ö4) 453-

454,467,469,483:486 

Sayfa 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Jandarma albaylarının terfilerin
de 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun 9 ncu maddesinin 
uygulanıp uygulanmıyacağmın tefsiri hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dâir 
(3/264) 353 

2. — Tokad Mebusu Muzaffer önal'ın, 
subay, askerî memur ve gedikli erbaşların 
mecburi hizmet müddetleri ve istifaları 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/243) .94 

1. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/323 409,476: 

481,490:494 
2. — Askerî Memurlar Kanununun 8 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/430), 108:109, 

219:220 
3. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki. 

kanun tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet 
Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
Emirber ve Seyis Erleri hakkındaki 203 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair 1600 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teîtlifine dair (1/159, 2/293). 22:28, 

51:82,106:107,144,220:222, 
312:313,383,462:475 

4. — Harb felâketzedelerinin himayesi
ne dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Anlaşmalarının onanması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/247) r 107,145,311: 

312,316,329,330,339:342 

SAĞDIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NU RAPORLARI 

1. — Harb felâketzedelerinin himâyesi 
ne dâir 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Anlaşmalarının onanması hakkındaki ka- ' 
nun tasarısına dair (T/247) 107,145, 311: 312, 

316,329,330,339:342 
2. — 16 Şubat 1952 tarihli Türk -< Al- - ; 

man Ticaret ve ödeme Anlatmaları ile 
eklerinin onanmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/396), f '""-382,384,400 f4Ö3 
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3, — Tabip Odaları Birliği Kanunu 
tasarısına dair (1/122) 108,146 :160,160 469, 

222:232,364^80, 
4. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed 

Barutçu ve iki arkadaşının, kô jr ebeleri ve 
köy sağlık memurları teşkilâtı yapılması
na ve 3017 numaralı Sağhlf ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 4459 sayılı Kanunun 18 noi mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun teklifine dair (2/419.) 109,233, 

381:382 

SAYIŞTAY KOMİSYONU SPORLARI 
1. — Devlet Demiryolları ve Mraanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yilı 
Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısına 
dair (3/384, 1/25) 3:4,98:99,106.114,126:129 

2. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe 
yılı Hesaba Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğaaa ^iair Divanı Mu
hasebat tezktreşi ile Devlet .Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
1949 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyi
hasına dair (3/416, .1/403) 301,362:363,374, 

384,384,3881391 
3. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 

Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı Hesabı Katisi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (3/339, 
1/101) 301,363:364,374,384,387,392:395 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Hesabı Ka
tisi hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(3/376, 1/254) 353,450:451,490,500,502, 

513:516 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

Sarf» 
İşletme GenelMMürlrçğü 1948 Büt§e yı
lı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Gener Müdürlüğü 1948 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı
na dair (3/384, 1/25) 98<99,106,H4,126:129 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yı
lı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğü 1#47 yı
lı Kesinhesap kanunu .tasarısı hakkında 
(3/343, 1/328) 7:8,10,22,33:34,43:46 

3. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildirinıinrn sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Kesinhesabı hakkındaki kanun tasansma 
dair (3/337, 1/329) 6,10,22,33,35 -38 

4. — Devlet 'Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi1 ile Dev
let Havayolları Geenl Müdürülğü 1948 
yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarı
sına dair (3/385, 1/2) 6:7,10^2,33,3^:42 

5. ^~ Hudut ve sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait UygünMk MldiHminiri sıınutöıtğuna 
dair Sâyıştia-y Başkanlığı tezkeresi ile Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Kesinhesabı hakkımdaki kanun 
tasarısına dair (3/338, 1/330) 97:98,106,114, 

117,118:121 
6. — Hudut ve sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1948 (Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait U^gu&lu4s; BiJdirjminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığa. teskeresi ile Hu
dut ve.Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1948 yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun 
tasarısına dair (3/374, 1/3) 98,106,114,117, 

122:125 
7. — İdareci Üyeler Kurulunun, Sayış

tay Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve aynı kanuna bâzı maddeler 
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eklenmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/127) 9:10 

TABIM KOMİSYONU RAPORU 

1. — Pamuklara arız olan haşarat ve 
emrazın imha ve tedavisi ve tohumlarının 
ıslahı hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerini değiştiren 1056 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine d&-
ir »kanun tasarısı hakkında (1/407) 108,232, 

380:381 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Bir Gümrük tş Birliği. Konseyi 
İhdasına mütedair Mukavelename ile Av- I 
rupa Gümrük Birliği inceleme Grupuna j 
mütaallîk Protokolün onanması hakkında
ki kanun tasarısına dair (Düşünce olarak) j 
(1/306) 107,146,312,316,329,330,343:346 i 

2. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-
oğlu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebusu ismet Olgaç'ın, Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan 
Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş 
Mebusu Abdullah Aytemiz'm, Millî Ko
runma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 neu maddesinin yürürlük
ten^ kaldırılması hakkındaki kanun teklif
lerine dair (2/59, 102, 223, 373) 143:144,383, 

509:511,520:550 
3. - - 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Al

man Tiearet Ve ödeme Anlaşmaları ile ek
lerinin onanmasına dair kanun tasarısı J 
hakkında (1/396) 109,233,382,384,384,387, 

400:403 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
RAPORU 

1. — Denizli Milletvekilliğine seçilen j 

Sayfa 
Baha Akşit'in seçim tutanağı hakkında 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezke
resi hakkında (3/241) 3 

GEÇİCİ KOMİSYONLAR RAPORLARI 
1. — Memurin Kanununun 2919 sayılı 

Kanunla değiştirilen 64 ncü maddesindeki 
«bu gibilerin ilk açılacak memuriyetlere 
tâyinları mecburidir» kaydının, meslek 
ve ihtisas dahilindeki vazifelere raci ve 
münhasır olup olmadığının tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/382) 94 

2. — Turizm Endüstrisini Teşvik ka
nunu lâyihası ile Antalya Mebusu Burha-
nettin Onat ve 122 arkadaşının Turizm 
Endüstrisini Teşvik kanunu teklifi hak^ 
kında (1/341, 2/342) 353 

1. — Askerî Ceza Kanununun 114 n-
cu maddesinin değiştirilmesine dair ka
mın lâyihası hakkında (1/323) 107,222,409,476: 

481490:494 
2. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki 

kanun tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet 
Başıbûyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
Emirber ve Seyis Erleri hakkındaki 203 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair 1600 sayılı Ka
mında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifine .dair (1/159, 2/293) 22:28, 

- 51:87,106 :ll<7,144)220:222,312:313,383,462s475 
3; — Trabzon Mebusu Mahmut Gbl-

oğlu'nun, j,kan gütme sebebiyle işlenen 
adam Öldürme ve buna teşebbüs cürümle
ri failleri kısımları hakkında tatbik olu
nacak muameleye dair 3236 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/361) 10:2i, 

51,106,144,220,312,383,454:462,482 
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SAYUf MEBUSLAR 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve-
rihöWN^426> • : 354:355 

Öd«n«kler 
1. -^ Btt "toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin ahuı Bingöl Mebusu Mustafa 
Nuri Okctıöglu 'nuri ödeneği (3/427) 355 

ölüm 
• 1 . —- Urfa Mebusu Ömer Cevheri'nin 

ölümü (S/m) 489 

Seçimler 
1. — 1937 yılında öldürülen vatandaş

lar dolayısiyle yapılan tahkikat hakkında 

Başvekillikten 
r l . — Zonguldak Jfebusu Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, bir. bakanın her han
gi bir siyasi parti il kongresince Başkan
lık Divanında görev kabul etmesinin nasıl 
mütalâa edilmekte olduğuna dair Başvekâ
letten sosöü sorusu (6/925) 48,204:205,425 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyaeıgilier'üv Demokrat İzmir Ga
zetesinin ^îzmîr Belediye Başkanı Rauf 
Oriuraal ile Belediyr Ölimî Enenmen âza-
Ja&'âtf&faittİritt iddialarının doğru olup 
olmadığıma dair Başvekilden sözlü sorusu 

>> * (6/924L , .' • / 48,204,425 
3 . — Zonguldak Mebusu Abdürrah-

man Boyaçigttîer'in, Topkapı Sarayı Mü
zesiyle diğer müzelerimîzdeki bâzı tarihî 
eserleri%Pariş'te bir sergide teşhir edilmek 
üzere Fransa'ya gönderilmesi -i"Jakrarının 
ne gibi fayda ve mülâhazalara mebni ve
rildiğin^. dair, Başvekilden aözM sfrusu 
(6/923) 41,204,425 

1. — Çanakkale Mebusu Bedi Emiş
tim'ün, 1952 Bütçe yılı içinde Çanakkale 
fflne ü ve köy yolları ve köy içme sulan 
Jtm yapılan ayni ve nakdî yardım yekûnu-

Seçün tataa&klftrı 
1. — Denizli Mebusu Baha Koldaş'in 

seçim tutanağı 3 

nun kaç liradan ibaret olduğuna dair Baş- , " 
vekâletten olan sorusu ve Bayındırlık Ve-''.'.". 
kili Kemal Zeytmöğlü'nun sözlü cevâbı 
(6/919) 204,419432 

2. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'-
m, Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete'-
nin istifası sebebine ve İcravekilleri Heye?, 
tindeki değişikliklere dair Başvekâletten 
sözlü sorusu (6/766) 180,253,409 

3. — Yozgad Mebusu Ayni Doğan *ın, 
Sorgun İlçesinin bâzı köyleriyle Boğazh-
yan, Yerköy ve Merkez ilçelerinin birçok 
köylerinde Hazine namına tesbit, tescil ve 
göçmenlere tahsis olunan yerli halka ait 
topraklar hakkında bir tedbir alınmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başve
kâletten olan sorusuna Devlet Vekili Mu
ammer Alakant'm sözlü cevabı (6/884) 197: 

198,271573 
4. -r- Zonguldak Mebusu Abdürrah 

man Boyacıgiller'in, İstanbul'da münteşir 
büyük gazetelere dair Adana Demokrat 
Parti Kongresinde bâzı iddialarda bulunan 
İzmir Mebusu Cihad Baban'm sözleri kar
şısında naküınetin ne düşündüğüne dair 
Başvekâletten olan sorusuna Devlet Ve-

SORULAK VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

LA ÎLÖILİ İŞLER 
Sayfa 

Başvekâlet' tezkeresi ve buna mütaallik 
dosyayı tetkik için özel bir komisyon se
çimi (3/421) 96,110:111 

2. — Geçici bîr komisyon kurulmağı 
(3/428) 355İ361 

3. — Geçici bir Dilekçe Komisyonu ku
rulması (a/424) 178:179 

4. — Trafik kanunu lâyihasını görüş
mek üzere kurulmuş olan Geçici Komisyo
na Dışişleri Kornişonundan da üç âza se
çilmesi (3/420) 9^:96 
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kili Muammer. Alakant'm sözlü cevabı 
W874) 192,253:256 

5. —}Zonguldak Mebusu Ahdürrahman 
BoyaragÖter'in, mesken fcuhramna ve ki
r d e m karşı gereken tedbirlerin Devlet t ^ 
rafındı» ele ahnMasma, Emlâk Kredi Ban-
kasmm Ankara'da yapılan apartmanlara 
tahsis ettiği kredi miktarı ile, yap koo
peratiflerine ve dar ve az gelirli vatandaş
lara yaptığı kredi miktarına, Millî Korun
ma Kamdın mu vadesinde mesken ve ki
ra dâ¥Aeıam bir kül olarak halU için ne 
igibi -tedbirler düşünüldüğüne, Namık Ke
mal Mahallesindeki binaların memur ve iş
çilerden! az gelirli öîâft vatandaşlara kat 
kat satılması hakkındaki söylentilerin 
doğru olup olmadığına dair Başvekilden 
sözlü sorusu (6/842) 182,253,410 

Adalet Vekilliğinden 
1. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi 

Bucak'm, istiklâl Gazetesinin 18 Kasım 
1952 tayinli nüshasındaki (memleket bü
tünlüğümü parçalayıcı) neşriyat hakkın
da bir takibat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet Vekâletinden sözlü sorusu (6/937) 300, 

433 

1. —r Diyarbakır Mebusu M. Remzi 
Bueak*ıiı, Diyarbakır Adlî teşkilâtında 
mevcut Asliye €eza ve Asliye Hukuk mah
kemeleri işleri hakkındaki sorusuna Ada
let Vaköa Osman Şevki Çiçekdağ'ın söz
lü cevafcı W89Z) 202,276:277 

Bayındırlık Vekilliğinden 
1. — Kayseri Mebusu Mehmet özde-

mir'in, İKayseri Vilâyeti dâhilinde bulu-, 
nan Su'İtansazı bataklığının kurutulması 
için şimdiye kadar ve ne gibi işler ve etüd-
ler yapıldığına ve bu bataklığın kaç yıl
da kurutulabileceğine dair sözlü sorusuna 
Bayın&lrk Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun 

(6/929) : liS8,428ı429 
ri Mebusu Melımeft $*de-

Imttağı üzerinde yapöa-" 
Le şetraöoda bMunari 300 Mn 

araainin ŝsâlanraaisını temin 
için 1ÜÖI»<QIW teaklere:ne aftiııan başlanaca
ğına ve; bu «les&ierİB <bmçjjû' rzarfmûa, ik-

Saırla 
mal olunacağına dair sorusuna Bayındırlık 
Tefkili Kemal Zeytinoğlu'num sözlü cevabı 
(6/930) ' 138,429:430 

1. — Kayseri Mebusu Mehmet $zde* 
mir'in Zamantı Irmağı üzerindeki hidro
elektrik işinin daha ne kadar, müddetle 
tetkika tâbi tutulacağına, şimdiye. kadar ,; 
yapılan etüdlerin teknik ve iktisat bakım
larından ne gibi neticeler verdiğine dair 
sorusuna Bayındırlık ,V«kili Kemal Zeytin
oğlu'nun sözlü sevabı (6/897) $)g £03,282, 

2. — Kırklareli Mebusu, Şefik Bakay'-
m, Babaeski İlçesinin Doğanea Köyünde .̂  
vukuagelen yangm ye felâketzedelfere Hü
kümet tarafından yapılan yardım hakkın
da Bayındırlık ve içişleri vekâletlerinden 
olan soraungfta Bayındırlık Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/888) 198, 

276:276 
3. — Urf a Mebusu Feridun Ergin'in, 

1951 ve 1952 seneleri zarfında Urf a Vila- , 
yeti köy suları için ne kadar yardım yapıl
dığına ve kaç köyün ihtiyacının temin edil- . 
diğine, aynı il dahilindeki köy ve Devlet 
yolları için 1952 yılı Bütçesinden ne mik
tar tahsisat ayrıldığına ve Birecik köprü
sü inşasının ne zaman tamamlanacağına _ 
dair Bayındırlık Vekâletinden sözlü soru
su (6/900) 203,283,416 

4. •-— Zonguldak Mebusu Rifat Siviş-
oğlu'nun, Bolu Irmağının Suçatı'ndan 
itibaren; Filyos'a kadar uzanan yatağı
nınıslalu ve Devrek'i Tefen istasyonuna < •; 
bağlıyan ahşap köprünün yeniden inşası -
hususlarda ne düşünüldüğüne dair Ba^ 
ymdırlık Vekilinden sözlü sorusu (6/898) • 20& 

1. —Trabzon Mebusu Mahmut ^ölöf- : 

hı'nunjî^abzon Liman işletmesi emrih-
de çalışan mavna kaptan ve tayfalarının 
günlük mesailerdin muayyen' oİÜ£" olma
dığına;W feuflfara fasîîa mesaî ücreti verfc 
lip verilmediğine dair Çalışma 'Vekilin
den söz-lt sorusu (6/901) f 28&,$82,446 
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^m yataklı 
aması ve has-

sjebepfce-„ 

Sayfa 
2 . ^ 

mm 
mHUB.bng&w kadar 
»esi, 
bir verem 
tahk sigortamnın 
rine, işçi sigortaları ürünlerinden. teşsk? 
kül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi . 
olmalarının derpiş edilip edilmediğine, 
îşçi Bankası lnırıüma»ı ve işsizlik sigor
tası tesisi hakkında t ne düşünüldüğüne, .. 
yeni Sendikalar kanunu tasarısı ile tş Ka
nununun tadiline da4r taaarınm ne zaman 
Meclise sunulacağına, dair Çalışma ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım vekâletlerinden olan 
sorusuna. Çalışma Vekili Samet Ağaoğlu'-
nun sojlü cerabı (6/801) 182:1% 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyacıgiller'in Zonguldak limanı
nı inşa eden Holânda Şirketi He liman iş
çileri arasındaki fttfiftfm h a p için ne 
yapıldığına, bu gibi anlaşmazlıkların ön
lenmesi i p i Zonguldak Çalışma Müdür
lüğü teşkilâtının i | m*fettişl«iyle takTİ-
yesinin derpiş edilip edömediğine ve bey- . 
nelmiM iş yeri ve isç! mttfetttskri statü
lerinin ^«mleke^iiMJîde t*tWk edilmemesi 
sebeptesİM dair soraauna Çalışma Tekili 
Samet Alaöllu'nunsÂslâ cevabı (6/862) 186: 

m 
Derlet 

ı( 1. — Yozgad Meb^şn Hasan Üçöz'ün, 
Yö^ad'm Boğazlıyan îlcesi merkez re 
köyleri ile Çayıralan İlçesinin Çat ve 
Burunkışla körlerine bugüne kadar Bul
garistan göçmenlerinin; kaç tane iskân 
edildiğine ve bu maksatla . yapılan evler 
için sarfolunan kereste miktarına, inşaa
tın tamamlanıp tamamlanmadığına ve 
mütaahhide verilen avans miktarına, 
menlere arazi ve koşum hayvanı veı 
verilmediğine ve iskan, toprak, tevzi l̂ p-
misyonisrmın taraflı çalışmalarının önü
ne «# zaman geçileceğime dair sorusuna 
Bfvlet TatgH Muammer Alakant'm sözlü 
eevab* ̂ fffflM) 203,286:290 

Sayfa 

L --,'. 
Onat'm, Tunus m^NtMnde jBttfcto^in 
noktai »Mârına Sair J ö n l e r i Velilerin
den sö^so^ş ı . (6 /9ŞS)[{ / ; 300,433 

Bkoaomi ve Tkaret Vekiltitindf>r 
1.— Çana^üe MOmm Bedt Enüs* 

tün'ünf Çâöakkale'nm îktisaden kafflfcuv 
dırıtaası için mahalkn tetktiata memur 
edilen heyetin raporu hakkında ne, dü-
şlinüldo^tefr dafc Bkononüv* Ticaret Ve
kâletinden sözW sorusu (8/931) 251,433 

2. — GiSnüşane Mebusu Ahmet Kemal 
Varınea'nıft, Doğu şeker fabrikasının ku
rulmasınaait bir tasavvur r # a bir teşeb
büs olup olmadığına dair Ekonomi ve t i 
caret vekilinden sösffi som*r (^SQl) 138,430 :433 

1. — Afyon Karahisar Mebusu Ali Ih-
• san Sâbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest 
ithal müsaadesinin ne zâtean verflc^tee, 
bu usul cari iken lüks eşyanın memleketi
mize ithaliyle dövk israfma .sebebiyet ve-
rikeeğftikı ve ithal taleplerinin tetkik, ba-
hanesiyle uzun müddet elde tutulması su
retiyle sunî pahalılık yaratılacağının düşü
nülüp düşünülmediğine ve her nevi inşaat, 
sanayi ve ziraat alet ve malzemesinin her 
zaman için katî ve muteber ohnak üaere 
serbest ithallerine Içarar verfl^L yerümiye-
ceğine dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Vekili Enver Güreli'nin sözlü eevabı 
(6/878) 193,260,410:414 

2. • — Balıkesir Mebusu AK 'Fahri İşe
ri'nin, memleketimize ithal edilmekte olan 
otomobil ve traktör sayısının tahdidi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/877) 192:193 

3. — Denizli Mebusu Baba A^şit'nı,, 
küçük sanatların yapılması, gelişmesi, bu
günkü içtimai ve iktisadi şartlara uygun 
bir şekle getirilmesi ve bu sanat erbabının 
kalkınması, el dokumacılığının inkişafı ve 
dokumacılara kredi temini husuâmnda ne 
gibi,tedbirler düşünüldüğüne ve DenfeH'-
deki Apre - Boya santralinin el dokumala- , 
rım işliyen bir fabrika haline 



Sayfa 
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Eko
nomi ve Ticaret ve İşletmeler vekillerinden 
olan sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkı Yır-
calı'nın sözlü cevabı (6/920) 204,423425 

4. — Muğla Mebusu Cemal Hünal*m, 
süngerci ve balıkçılara yardımda bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so
rusu (6/899) . 203,282,416 

5. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mo-
can'm, 1952 yılında kaç vatandaşın hari
ce seyahat ettiğine, bunlardan kaç tane
sinin döviz verilmeden 100 Türk lirası ile 
gittiklerine ve döviz açığımızın miktarına 
dair Ekonomi ve Ticaret vekillerinden söz
lü sorusu (6/905) 203,416 

6 — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yılları arasındaki altın 
stokunun miktarına ve 1945 yılından son
raki azalma sebepleriyle halihazır döviz 
durumuna ve döviz açığını kapamak için 
alınan tedbirlere, dış ticaret politikamızın 
esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiğinin 
doğru olup olmadığına ve dış ticaret mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir Ekonomi ve Ticaret vekilinden sözlü 
sorusu (6/840) 181,253,410 

Gümrük ve Tekel Vekilliğinden 
1. — Erzurum Mebusu Sabri Eırdu-

man'm, Türkiye'de mevcut tuzlaların kul
lanılış tarzlariyle istihsal, istihlâk ve ihraç 
edilen tuzun miktarına, satış şekillerine, 
ambarı olan ve oİmıyan tuz bölgelerine 
dair sorusuna Gümrük ve Tekel Vekâleti 
Vekili Sıtkı Yırcalı'nm sözlü cevabı 
(6/928) 138,425:428 

İçişleri Vekilliğinden 
1. — Erzurum Mebusu Sabri Erdu-

man'm, 1953 yılında yeniden teşkil edile
cek kazaların sayısına ve kurulmalarının 
hangi zaruret ve esaslara istinat ettiğine 
dair, İçişleri Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/947),. . 518 

1. — Diyarbakır . Mebusu, M. Remzi 
Bucak'in, kadrosuzluk yüzünden terfi 

Sayfa 
ettirilemiyen bucak müdürleri hakıkında 
İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/892) 202, 

276,415 
2. — Kars Mebusu Sırrı Âtalay'ın, 

Sarıkamış ve Göle ilçelerinin bâzı köy
leri ile Erzurum İli arasında devam eden 
hudut ihtilâfının halli için ne düşünül
düğüne dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/886) 198, 

273,414:415 
3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, va

lilere bulundukları mmtakalara göre 
farklı ve fevkalâde salâhiyetler verilip 
verilmediğine dair, İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/921) 204,425 

4. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'-
ın, Babaeski İlçesinin Doğanca Köyünde 
vukua gelen yangın ve felâketzedelere 
Hükümet tarafından yapılan yardım hak^ 
kında İçişleri Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/888) 198,275:276 

5. — Malatya Mebusu Mehmet Sadık 
Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı Ahmet 
Arıkan'a ne zaman ve hangi sebeplerle iş
ten el çektiridiğine ve hakkında yapılan 
muamele* neticesine dair sorusuna İçişleri 
Vekili Etem Menderes'in sözlü cevabı 
(6/767) 180:181 

6. — Manisa Mebusu Refik Şevket İn
ce'nin, dilencilerin her keşi izaç eden hal
lerinin önüne geçmek için inzibati ve iç
timai bakımlardan tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ve
kilinden sözlü sorusu (6/895) 202,280:282 

7. — Maraş Mebusu Salâhattan Hüda^ 
yioğlu'nun, Maraş civarında Ceyhan Neh
ri üzerinde tesisine karar verilmiş bulu
nan hidro - elektrik santralinin iki sener 
den beri kurularak faaliyete geçirilmeme
si sebebine, varsa müsebbipleri hakkında 
ne muamele yapıldığına, inşaata ne za
man başlatılacağına ve son şekli ile kaç 
liraya mal. olacağına dair İçişleri Vekâ
letinden sözlü sorusu (6/270) 179 ;18Q 

8. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
1951 ve 1952 senelerinde İstanbul. .Sergi-, 
sinde Şehir Meclisi üyelerinin vazifelem- . 
dirildiğinin doğru olup olmadığına, ayrıca, 



kaç 'kişinin ktihdam • edildiğine ve bun-
lara teetr3r#tmi^ v* gece mesâisi namı 
altında nç kadar para> Öden4i||ft£ dair İÇ* 
işleri Vekilinden sözlü sorusu (6/910) 204,419 

9. — Sinob Mebusu Muhtar Acar 'iri, 
İstanbul Belediyesince Eyüp 'te Dökmecüer 
Caddesinde mubayaasına tevessül edilen 
arsanın satmalınması muamelesine dair 
İçişleri Yekilinden sözlü sorusu (6/912) 204, 

419 
10. -^ Sinob Mebusu Miihtuf Acar'ın, 

istanbul W * Pl&mm göre1 y«şü sahaya 
tesadüf öden Mi4 ârsânin ââtiş: m^vzuütim 
tetkiki İçin bu nüsüstâki eVrökiü daimi ko
misyona nasıl ve ne sebeple genderild^M 
dair sorusuna İçişleri Vekili Etem Men
deres'in sözlü cevabı (6/909) 203,416:419 

11. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
İstanbul Genel Meclisinin kanunun tâyin 
ettiği toplantı devreleri haricinde ihtısa* 
komisyonlarmın çalışıp çalışmadıklarına ve 
bu komisyonlara dâhÜ bulunanlara hakkı 
huzur verilip verilmediğine, İstanbul Bir
leşik Mahallî İdaresi ile Belediyesine bağlı, 
müesseseler kadrolarında istihdam edilen
ler arasında vazifeye uğramadıkları halde 
namlarına istihkak tahakkuk ettirilenlerle 
meslekle alâkası olmıyanların bulunduğu 
hakkındaki iddiaların doğru olup olmadı-
ğma dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/911) 204,419 

12. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
Sokoni Vakum Anonim Türk Petrol Şir
keti ile İstanbul Belediyesinin bir muka
vele akdedip etmediğine dair İçişleri Veki
linden sözlü sorusu (6/916) 204,419 

İS; — Urf a Mebusu Feridun Ergin'in, 
1951 ve 1952 seneleri zarfında Urf a Vilâ
yeti köy suları için ne kadar, yardım ya
pıldığına ve kaç köyün ihtiyacının temin 
edildiğine, aynı ü dahilindeki köy ve 
Devlet yolları için 1952 yılı Bütçesinden 
ne miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik 
Köprüsü inşasının ne zaman tamamlana
cağına dair İçişleri Vekâletinden sözlü so
rusu (6/900) '203,282,416 

14.. —r Yozgad Mebusu Yusuf Karslı-
oğlu'nun, dilenciliği menedeeek tedbir-' 
lerin alınması hakkındaki kanun hüküm

lerinin Şimdiye kadar yerine getirilmeme
si sebebine dair İçişleri Vekilinden sözlü "---
sorusu {6/896) 202,282#15 

15. •— Yozgad Mebusu Yusuf Karslı-
oğlu,mmf düğünlerde Men'i İsraf at Kanu
nunun tatbik edilmemesi sebebine dair 
sorusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'
in asözlü cevabı (6/891) 201:202 

İşletmeler Vekilliğinden 
1. — Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal 

I Varınca'nm, Doğu şeker fabrikasının ku-
I rulmasma ait bir tasavvur Veya bir teşeb

büs olup olmadığına dair sorusuna İşlet
meler Vekili Sıtkı Yırcalı'nın sözlü cevabı 
(0/931) 138,430:433 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
küçük sanatların yapılması, gelişmesi» bu
günkü içtimai ve iktisadi şartlara uygun 
bir şekle getirilmesi ve bu sanat erbabının 
jçalkmması, el döfcumaeılığının inkişafı ve 
dokumacılara kredi temini hususunda, ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Denizli'
deki Apre - Boya santralinin el dokumalâ-
rını işÜyen bir fabrika hafine- getirilmesi
nin düşünülüp düşünübnediğme dair so
rusuna İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcab'nın 
sözlü cevabı (6/920) 204,423425 

Maliye Vekilliğinden 
1. — Van Mebusu Perid Melen'in Tür

kiye Emlâk Kredi Bankasınca ticari, kre- ., 
di verilip verilmediğine, veriliyorsa ban
kanın kuruluş maksadına uygun olup ol
madığına, Ankara - Istanjnil ve Eskişehir 
şubelerince kaç borçluya ne kadar ticari 
kredi açıldığına ye bu kredilerin en yük
sek ferdî haddine dair Maliye Vekilinden 
sözlü sorusu (6/934) 251,433 

1. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
m, 1952 yılında kaç vatandaşın harice se
yahat ettiğine, bunlardan kaç tanesinin 
döviz verilmeden 100 Türk lirası ile git-
tiklerine ve döviz açığımızın miktarına 
dair Maliye Vekilinden sözlü sorusu 
(6/905) 203,416 

2. — Zonguldak Mebusu Abürrahman 
Boyacıgilier'in, Cumhuriyet Merkez Ban-



— 20 — 
Sayfa 

kasının 1939-1945 yılları arasındaki altın 
stokunun miktarına ve 1945 yılından son
raki azalma sebepleriyle halihazır döviz du
rumuna ve döviz açığını kapamak için alı
nan tedbirlere, dı§ ticâret politikamızın 
esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiğinin 
doğru olup olmadığına ve dış ticaret mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir Maliye Vekilinden sözlü sorusu (6/840) 181, 

253,410 

Millî Eğitim Vekilliğinden 

1. —-Diyarbakır Mebusu Mustafa 
Ekinci'hin, 1952 senesinde kaç aded ve 
nerelerde orta mektep açıldığına, bunlar
dan kaç tanesinin Doğu illerine isabet 
ettiğine ve Diyarbakır'ın Lice ve Çermik 
ilçelerinde orta mektep açılmasına neden 
müsaade edilmediğine, 1951, ve 1952 yıl
larında Doğu illerinde kaç aded köy okulu 
yaptırıldığına dair sorusuna Millî Eğitim 
Vekili Tevfik İleri'nin sözlü cevabı 
C6/883) 197,268:271 

2. — Gümüşane Mebusu Vasfi Mahir 
Kocatürk'ün, liselerimizde tatbik edil
mekte oân Türk Dili ve Edebiyatı prog
ramlarının hangi heyet veya şahıslar 
tarafından yapıldığına, ilmî, hayati, ter-
Biyevi ve millî bir şekle getirilmelerinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Millî Eğitim Vekili Tevfik îleri'nin sözlü 
cevâbı. (6/903) 203,283:286 

3..— Sinob Mebusu Muhtar Acar'm, 
Sinob Müzesinin Kastamonu'ya nakli için 
bir karar verilip verilmediğine, verilmişse 
sebebine dair sorusuna Millî Eğitim Vekili 
Tevfik îleri'nin sözlü cevabı (6/917) 204,419, 

422:423 
4. — Sivas Mebusu Şevki Ecevit'in, 

il ve ilçeler dışında bulunan köy okulları
nın vilâyet itibariyle adedi ile halen esaslı 
surette tamire muhtaç olanlarının mikta
rına, öğretmen okulu mezunu öğretmenler
den bu okullarda vazife alanlar bulunup 
bulunmadığına, 1951 - 1952 ders yılındaki 
mezun sayısına ve bu okulların tamamının 
teftiş görüp görmediğine dair sorusuna 

Sayfa 
Millî Eğitim Vekili Tevfik îleri'nin sözlü 
cevabı (6/880) -. 193,262:264 

Millî Savunma Vekilliğinden 

1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacı giller'in, Kore'de savaşan Türk er 
ve subaylarının memleketlerindekilerle pa
rasız muhaberelerinin sağlanması için bir 
tşebbüs olup olmadığına ve Türk* Tftfayı-
mn altı ayda bir değiştirilmesine tevessül 
edilmemesi sebebine dair sorusuna Millî 
Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'in sözlü ce
vabı (6/870) 191:192 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilliğinden 

1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, Balıkesir'de yeni açılan hastanede 
göz ve kulak koğuşları boş olduğu halde 
dahiliye koğuşunda ikişfer kişinin bir ara
da yatırılması sebebine, vazifeli doktor- .;',.:• 
lardan üçüne aynı ay içinde izin verilme
sinin doğru olup olmadığına ve bu gibi 
idaresizliklere sebep olanlar hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri 
Üstündağ'm sözlü cevabı (6/881) 193,2^4:268 

2. — Manisa Mebusu Refik Şevket İn
ce'nin, dilencilerin her besi izaç eden 
hallerinin önüne geçmek için inzibati ve 
içtimai bakımlardan tedbir alınmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletinden olan sorusu
na Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem 
Hayri Üstündağ'in sözlü cevabı (6/895) 202, 

280:282 
3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-

lu'nun, hastanelerin müstakil başhekimlik
lere e idaresi ile servis mütehassıslarının 
mesailerinin ve hastanelerin idaresinin bu-... 
günkü durumdan kurtarılmaları hususun
da ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 
Ekrem Hayri Üstündağ'm sözlü cevabı 
(6/902) 203,282:283 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Grev kanunu tasarısının 
bugüne kadar Meclise sevkedilmemesi, 
Zonguldak bölgesinde 1000 yataklı bir ve-
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rem hastanesi yapılmaması ve hastalık sî  . 
gortasının geciktirilmesi sebeplerine, işçi 
sigortaları primlerinden teşekkül eden ser
mayelerle işçilerin ev sahibi olmalarının 
derpiş edilip edilmediğine, îşçi Bankası 
kurulması ve işsizlik sigortası tesisi hak
kında ne düşünüldüğüne, yeni Sendikalar 
kanunu tasarısı ile îş Kanununun tadiline 
dair tasarının ne zaman Mecliste sunulaca
ğına dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'ın, 
sözlü cevabı (6/861) 256:260 

Tarım Vekilliğinden 
1. .— Kayseri Mebusu Mehmet özde-

mir'iii;cKayseri Vilâyeti dâhilinde bulunan 
Sultansazı Bataklığının kurutulması için 
şimdiyi kadar ne gibi işler ve etüdler ya
pıldığına ve bu bataklığın kaç yılda k u r 
tulabileceğine dair sorusuna Bayındırlık 
Vekili rKemal Zeytinoğlu ve Tarım Vekili 
Nedim" ökmen'in sözlü cevabı (6/929) 138, 

428:429 

1. -^ Af yön Karahisar Mebusu Ali İh
san Sâbis İn, 0rman Umum Müdürliğü ta
rafından kızılcahamam, Abant Gölü ve 
sair mahallerde yapılmış olan binalar ve 
köşkler için hangi yıllarda, ne miktar pa
ra sarfedildiğine ve mevzuata - aykırı ola
rak yapılan lüzumsuz bu sa^ipattan do
layı müiebbipleri hakkında bit muamele 
yapılıp yapılmadığına dair sorusuna Tarım 
Vekili Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/879) 193,260:262 
; 2. -— İ3alık?esir Mebusu Ali Fahri Işe-

rf 101^-1951 yılında Trakya ?d% Enez'in 
Çavuş köyünde alâkasızlığı yuRÜnden bü
yük ve1 küçük baş hayvanların birçoğu
nun telef olmasına sebebiyet veren Keşan 
Merkez baytarı' hakkında ne muamefe ya
pıldığına dair sorusuna tarım Vekili Ne
dim ökmen'in sözlü cevabi (6/887) 19Ş,273:275 

Sayfa 
3. +- Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş

eri'nin, Bandırnıa'nın Merinos Çiftliğinde 
1952 yılında kaç dönüm ziraat yapıldığına 
ve ne miktar tohum ekildiğine, mahsulün 
çiftlik ihtiyacını karsılıyacak bir durumca 
olup olmadığına ve ekilen buğday ve yu
lafların vaktinde biçilmemesi yüzünden zi-
yaa uğradığının doğru olup olmadığına da
ir sorusuna Tarım Vekili Nedim ökmen'in 
sözlü cevabı (6/894) 202,277:280 

ulaştırma Vekilliğinden 

•1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îş-
eri'nin; Bandırma - istanbul ve Karadeniz 
hattında işliyen vapurlarda biletsiz seya
hat etmek mecburiyetinde kalan yolcular
dan alman iki misil cezalı bilet ücretine, 
İstanbul, Marmara ve Karabiga seferleri 
için daha büyük ve yollu bir gemi tahsisi
nin mümkün olup olmadığına ve Denizci
lik Bankasının maaşlı ve ücretli memurla
rına yapılacak zamma dair sorusuna Ulaş
tırma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü ceva
bı (6/882) 193:197 

2. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri 'nin, İstanbul telefon işlerinin ne za
man halledileceğine dair sorusuna Ulaştır
ma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü ceva
bı (6/889) . 1 9 8 : 1 9 9 

3. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, vagonsuzluk yüzünden ileri geldi
ği söylenen linyit kömürü buhranının ön
lenmesi için ne gibi tedbir alındığına da
ir sorusuna Ulaştırma Vekili Yümnü Üre
sin'in sözlü cevabı (6/890) 199:201 

4. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon Liman işletmesi emrin
de çalışan mavna kaptan ve tayfalarının 
günlük mesailerinin muayyen olup olma
dığına ve bunlara fazla mesai ücreti veri
lip verilmediğine dair Ulaştırma Vekilin
den sözlü sorusu' (6/901) 203,282,416 
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Sayfa 
Başvekillikten 

1. — Af yon Karahisar Mebusu Ahmed 
Veziroğlu'nun, köy yolları ve içme suları 
için 1951 ve 1952 yılları bütçelerinde Af
yon Karahisar Vilâyetine ne miktar para 
ayrıldığına ve bunların nerelere sarfolun-
duğuna ve Dinar Kabasının bâzı köylerin
deki kumar iptilâsma dair Başvekâletten 
yazılı sorusu (6/933) 138 • 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'- I 
in Hacce gitme işinin Kızılaya verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başve
kâletten yazılı sorusu (6/927) 94 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun; Malatya Vilâyetine bağlı bâzı ka
za, nahiye ve köylerdeki camiler için imam, 
hatip ve müezzin kadrosu verilmesi ve ta
mire muhtaç camilerin harap olmaktan 
kurtarılmaları hakkında Başvekâletten 
yazılı sorusu (6/944) 448 | 

1. — (Konya Milletvekili Hidayet Aydın-
er'in, vakıflarımız ve Vakıflar İdaresinin 
durumu ve bu idarenin başında bulunanla
rın çalışma tarzları hakkındaki sorusuna 
Başvekil Adanan Menderes'in yazılı ceva
bi (6/852) 551:556 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nunı Fevkalâde Hallerde Haksız Olarak 
Mal iktisap Edenler hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre alınan beyannamelerin 
incelenip incelenmediğine, bu kanun gere
ğince haklarında takibat yapılanlar bulu
nup bulunmadığına ve kanun hükmünün 
genişletilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair soruşuna Başvekil Adnan Men
deres'in yazılı cevabı (6/661) 511:512 

Adalet Vefclliğdnden 

1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 
Kars Gazetesi Sahibi ve Başyazarı Fuat 
Araslı'ya taarruz eden milletvekili hakkın
da ne gibi muamele yapıldığına dair soru
suna Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçek-
dağ'ın yazılı cevabı (6/885) 116:117 

Sayfa 
Bayındırlık Vekilliğinden 

1. — Erzincan Mebusu Ziya Soylu '-
ııun, Erzincan'ın Başköy, Tercan'ın Ka
rakulak ve Mans bucaklarını Pekeriç ve 
Tercan Demiryolu istasyonlarına bağlıya
cak olan Karasu üzerimdeki Kızılmağara 
mevkiindeki köprünün inşaatına ne vakit 
başlanacağına dair sorusuna Bayındırlık 
Vekili Kemal Zeytinoğlu 'nun yazılı cevabı 
(6/908) 29 

Devlet Vekilliğinden 
1. —: Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-

lu'nun, Malatya'nın Akçadağ Kazası da
hilindeki köylülere dağıtılan arazi hakkın
da ne muamele yapıldığına ve Kilâyik Kö
yüne Marshal Yardımından bir değirmen 
makinesinin verilip verilmiyeceğine dair 
Devlet Vekâletinden yazılı sorusu (6/942) 409 

Ekonomi ve Ticaret Vekilliğinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-

in, bugünkü hayat pahalılığını tedricen 
gidermek suretiyle ucuzluğa doğru git
mek hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Vekili En
ver Güreli'nin yazılı eevabı (6/926) 94, 

294:295 
2. — Trabzon Mebusu C'alhid Zaman-

gil'in, Ege ve Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri. Birlikleri tarafından 
1951 - 1952 ve 1952 - 1953 mahsul yılların
da kendi hesaplarına mubayaa edilen pa
mukların kalite itibariyle miktarlariyle 
ortalama satış maliyetlerine, bunlardan 
satılan veya ihraç edilenlerin kalite itiba
riyle satış fiyatlarına dair Ekonomi ve Ti-

1. — Çankırı Milletvekili Kemal Ata-
I kurt'un, Manisa'da göçmen evleri inşası 
I sırasında eşhas zimmetinde bırakıldığı id

dia olunan elli bin lira hakkında bir tef
tiş yapılıp yapılmadığına, yapılmış ise ne
ticesine dair sorusuna Devlet Bakanı Mu
ammer Alakant'm yazılı cevaibı (6/863) 115: 

116 
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caret Vekaletinden yazılı sorusu (6/938) 300: 
\ . 301 

3. — Trabzon Mebusu Cahid Zaman-
gil'in, Fiskobirlik tarafından 1951 - 1952 
ve 1952 - 1953 mahsul yıllarında Hükümet 
hesabına mubayaa edilmiş olan fındıkların 
miktar ve ortalama fiatı ile bu fındıklar
dan satılmış veya ihraç edilmiş olanların 
miktar ve satış fiyatına ve eldeki stok mik
tarı ile maliyet fiyatına dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinden yazılı sorusu (6/940) 301 

4. — Trabzon Mebusu Cahid Zaman-
gil'in liberasyon yoliyle ithalât talepleri
nin Ankara'da tescili usulüne geçildiği 
22 . IX \ 1952 tarihinden 31 . XII . 1952 
tarihine kadar Merkez Bankası tarafından 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gönderil
miş ve Vekâletçe tescil muamelesi ikmal 
edilerek mezkûr bankaya iade edilmiş olan 
ithalât talepnamelerinin Türk lirası olarak 
tutarının ne kadar olduğuna dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli V 
nin yazılı cevabı (6/939) 301,512 

1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Aliean'in; 
Toprak Mahsulleri Ofisinin Halen Hazine 
Kefaletini haiz bonolarla Merkez Banka
sına ne kadar borçlu olduğuna ve bu bor
cun yıllara isabet eden miktarına, Ofisin 
bugüne kadar sattığı hububattan borçlarına 
karşılık ne kadar alacağı olduğuna ve hu
bubat dışındaki stoklarının nelerden ibaret 
olduğuna dair sorusuna, Ekonomi ve Tica
ret Vekili Enver Gürelin'nin yazılı cevabı 
(6/907) 206:207 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın; İktisadi Devlet Teşekküllerinden 1951 -
1952 yıllarında bilançolarını kârla kapı-
yan müesseselerin hangileri olduğuna, bu 
müesseselerde memur ve müstahdemlere 
tevzi edilen safi kârın % 5 inin ne kadar 
tutmakta olduğuna ve kârdan işçilere de 
tevziat yapılıp yapılmadığına dair soru
suna Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver 
Güreli'nin yazılı cevabı (6/856) 29:31 

İçigleri Vekilügınden 
1. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri 

Okcuoğlu'nun, Kiğı'da asayişle ilgili bâzı 

âayla 
hâdiseler hakkında ne gibi tedbirler alın
dığına dair sorusuna İçişleri Vekili Eteni 
Menderes'in yazılı cevabı (6/922) 48,386:387 

2. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, köy ihtiyar heyeti âzalığı 
vazifelerini ihmalden dolayı beşer lira pa
ra cezasına çarptırılan Şiran Kazasının 
Günbatur Köyünden Şükrü Erdem ile 
Hamza Yılmaz haklarında tatbik olunan 
muamelenin mahiyetine ve bu hususta 
yapılan şikâyete dair sorusuna İçişleri 
Vekili Etem Menderes'in yazılı cevabı 
(6/932) 138,556:557 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey.'in, köy, ilce ve il hudut ihtilâfları
nın bir an evvel halli için İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü kadrosunun takviyesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna İçişleri Vekili Etem Menderes'in 
yazılı cevabı (6/918) 293:294 

2. — Çorum Milletvekili Ahmet Başı-
büyük'ün, Çorum İline bağlı bâzı köy
lerde kan gütme, orman, hudut, mera ve 
arazi yüzünden vukua gelen huzursuzlu
ğun izalesi için mahallinde aimmış ve alı
nacak tedbirlerin nelerden ibaret olduğu
na dair sorusuna İçişleri Vekili Etem 
Menderes 'in yazılı cevabı (6/743) 290:293 

İşletmeler Vekilliğinden 

1. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'm, Kozlu'daki Uzun Mehmet Kuyusu
nun ihzarat galerilerinde vukugelen kaza
nın sebeplerine, bu kaza neticesinde istih
sale esas olacak hazırlıkların ne kadar 
gecikeceğine, zararın Türk lirası olarak 
tutarına ve İşletmenin istihsal programın
da bir değişiklik olup olmıyacağına dair 
yazılı sorusuna, İşletmeler Vekili Sıtkı 
Yrrcah'nın yazılı cevabı (6/789) 205:206 

Maliye Vekilliğinden 
1. — Trabzon Mebusu Öahid Zaman-

gil 'in, altın terhini mukabilinde «elde edil
miş kredilerin 31.XII.,1952 tarihine ka
dar ödenmesi gereken miktarın vâdesin
de ödenmiş olup olmadığına dair Maliye 
Vekâletinden yazılı sorusu (6/941) 301 
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M1UÎ Eğitim Veküü|üıd«ı 
; 1.. — Amasya Mebusu Kemal Eren-'in, 
mestekî jve teknik öğretim otaülârı mes
lek v«^a%elye öğretmenliklerine muvak
kat öğretmen olarak tâyin edilmiş olan
lardan bjeş yıl ve dal^ fazla hizmet eden-. 
lerin daiknî oğa^tmenllğe <geçiritaeleri için 
tekrar^ irjıiihana tâbi tutulmalarının doğru 
olup olniadığına dair Millî Eğitim Ve
kâletinden yazılı sorusu (6/946) 489 

1. - j - Burdur Mebusu Mehmet 0zbey'-
in, olimpiyatlara iştirak eden ekibimi
zin seçilişindie yş^ıîan hatalar neticesin
de uğraiılan mağlûbiyetlerin müsebbip* 
lerine Ye yapılan masraflara dair sorusu
na Milli j Eğitim Vekili Tevfik İleri 'hin 
yazılı cevabı (6/906) 82:89 

2.'— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey 'in, Ifıldiz Sarayı bahçesinde hayvanat 
ve nebatat bahçesi kurulması için bir te
şebbüs ve hazırlığın mevcut olup ohnadı-
ğma dair sorusuna Millî Eğitim Vekili 
Tevfik tleri'nin yazıtı efevabı (6/668) 551 

3. — | Trabzon, Milletvekili Salih Esad 
Alperen'in, Tenkid Gazetesinin 25.X.1952 
tarih ve 19 sayılı nüshasında int'işar eden. 
Türkiye jBûyük Millet Meclisine açık di
lekçe serjevhalı yazıda, bahsedilen hâdise
lerin ve bu gazetenin muhtelif nüshaların
da isimleri geçen profesörler hakkmdaki 
iddiaları* hakikata uygun olup olmadığına 
dair olâri sorusuna Millî fîğitim VekiU 
Tevfik ileri 'nin yazılı cevabi (6/839) 385 :3Ş6 

Millî Savunma Vekilliğinden 

1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbek'
in, Kore'deki er ve subaylarımımn m*k$np-
larmı parasız veya az bir ücretle gönder
meleri hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusunaıMölî Savunma Vekili ^jrfi Kttrti* 
bek'in yizılı cevabi (6/913) #L&3 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilliğinden 
1. — Amasya Mebusu İsmet Olgaç'in, 

Amasya Memleket Hastanesi eski binası
nın verem hastanesi olarak kullanılmasına, 
yeni memleket hastanesi kadrosunun, tak
viye edilmesine ve inşaatı tamamlanmış 
bulunan Merzifon sağlık merkebinin de 
ihtiyaçlarının teminine dair Sfğhk ve Sos-
yal Yardım Vekâletinden yaalı sorusu 
(6/943) 448 

i Ulaştırma Vekilliğinden 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'- *• 

m, Şehirlerarası ve şehir içi telefon gö* 
rüşmelerinde vâki aksaklıkların ıslahı ile . 
santrallerin takviyesi, kelime ve cümle 
hataları yüzünden anlaşılmıyacak hal? 
gelen telgraf lardaki yanlışlıkların önlen
mesi hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Ulaştırma; Vekilinden ya
zılı sorusu (6/945) 488:489 

1 '— Burdur Mebusu Mehmet özbey*-
in, Kore^deki er ve sı&aplarımuuı mek
tuplarını; parasız veya âz bir ücretle gön
dermeleri hususunda ne. düşünüldüğüne 
dair sorusuna Ulaştırma Vekili Yüntnu 
Üresinin yazılı cevabı (6/9Î3) 31:33 

VE TELGRAFLAR 
482; I 567 

TEFSÎR 
No. 
253 

Sayfa 
Gümrük para cezalarının 5677 sa

lı Af Kanununun 7 nei maddesi-

No. Sayfa 
şümulüne girip girmediğinin 

214,303 



• * -
*£**& 

49 

301 

Anfea*a (Hamdi dv*ğ#rlu) re (Pa&d 
Şeyhim) 

I / - fttrtfc* C « ^ « ^ ı # Ü Ü taı-
dığı Kftattmtoua İ | * » * *$L ?• 30 w» 

kMHHl t*Mfi ( 2 / 0 | ) 
. 1 ıfrıı m (Cevdet Sândan m 17 arkadap) 
fc'-I.tfan Gütme Sebdbçfe t|fet** 

Adoin ÖWün^ ve ttm* Te*fc*öb Cü*fenr 

Olun&feaİE l^uaneteye dair 3236 sayılı M* 
numm ^M^Şcten kaldıniması hakkında 
(2/479) y ' " • 

Balıkesir f4km& Kocafoytkoğlu) ve Kü-
tahya (îhsen Şerif Ö*ğt& 

v 3. — Büyük mü* Ü N M 1962 yılı 
Büteçahjda dj##kift ^ ^ l i İ t t i » d*r ka
nun teklifi f 2/*&) 

BsadHfcir1 (Ahmet Kocabiytkoğlu), Iz-
mir (Mehmet Aldemİr) tfelftferfhya f/^san 

4^-C Büyük Millet M<eteiM I « yılı 
Büte^ik&e değişiklik yapılması hakkında 
(2/4W) * ' 018:519 

,<^aikkaie (Nusret Kiri§cioğlu) 
5.'— Türk Ceza, Kanununum ftâzı mad

d e l e r i ^ j îe# iş^ i r^^ hacında (2/480) 
Çşipâ (M$®t Bumin^) 
6 * ^ J0g:J^^m Y« J^*ti*#eri Teş

kilât^ j&nAifr^ 15 nci maddesitıe bir fık
ra denmesine & kanun tefeal&fö (2/485) 

' ./Erzurum (Fefam Çobamğlu) 
7 .— Üniversiteler Kanımıa»] «k 5234 

sayılı Kanunun 4 IKÎÜ 

rilmesi hakkında (2/481) 
Erzurum (Mustâfa & 

5501aay& 
skve bir f&ra 

Unsurum (8&bti 
... €<m~~" ' 
T«vh*t w Teadülüne dair 
nunla tadil v« «kkariain 
ikutauMda 
(2/486) 94 

'-«-"r \1-, 

49 

94 

ü 

448 

3656 sayılı fta-
Içpgeıti VekAtetd 

yapılması hakkında 

öirosım (MmharŞemr ve .$:• arhadap) -
10. —t Çay KaöaiHH]» ek kasran teikjşffi 

(2/482) - -.--*•,-< = = - - , , ^ ^ 4 9 
(Îdag9m-Ütfd$r)r 
11. - DivBnı Muh^**t Reisimi 1952 

yılı Mteçsmde değişiklik y a p * « s t i»k-
kında (2/48?) -94,518:519 

tamir (Pertev Arat) 
12. — Şeiıar v« Kasabalarda Malhalle 

Muhtar ve İhtiyar Hejıetlem Teçfctfeme dâ  
ir olan Kanuna bâzı maddeW eklienme&in«f 
ve bu kanunun bâzı möddeieTiinin kaidml-
ması»» dair 5671 sayılı Katmnuıı ek 1 nei 
maddesinin değî tfmlînıesi ve aynı kanuna : 
geçici bir madde eklenmesi hakikinde 
(2/483) 49$$140Ü41 

Kastamonu (Hayri Tosunoğlu) 
13. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun 

30 ve 55 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/491) 301 

Konya (Hidayet Aydmer) 
14. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 

dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/484) 49,301,383 

Mardin (Mehmet Kâm& Borm) 
15.— Avukatlık Kanununun 4 ncü 

maddesinin değiştirilmesine dair (2/492) 301 
Niğde (Nmı$ Üüge ve İM arkadaşt) •'• • 
16. — Türk Kanunu Medenîsinin 639 

ncu maddesinin son fıkrasının değiştirilme
si hakkmda (2/488) 138 

Bize (tztet Akçal ve 5 arkadaşı) 
17. — Çay Kanununun 12 nei madde

sine bir fıkra ilâvesi hakkmda (2/489) 176,301 
^yhm(8imm Tekelioğlu) 
t§ . — 5Ö30 sayılı Kanunla Hazineye 

intikal eden Adana Halkevi binasının Ada
na Belediyesine, maledilmesine dair (2/495) 448 

Sivas (Nâzım Ağacıkoğlvr) 
19. — Ekalliyet ve ecnebi mekteplerin

de çalışmakta olan Türkçe,Türkçe - kültür 
muallimlerinin resmî kadroya alınmaları 
hakkında (2/493) 301 

Antalya (İsmet Olgaç) 
1. — Mülî Korunma Kanununun bâzı 
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Sayfa 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
• (2/102) 143:144,383,509:511,520:550 

Ankara (Cevdet Soydan) ve Gazianteb 
(Ali Ocak) 

2. — Ulusal Bayram ve Genel Tatil
ler hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikin
ci maddesinin D ve E fıkralarının de
ğiştirilmesi hakkında (2/370) 50 

Antalya (Burhanettin Onat ve 122 ar
kadaşı) 

3. — Turizm Endüstrisini Teşvik ka
nunu teklifi (2/342) 253 

Bilecik (Talât Oran) 
4. — TürkiyeMe mevcut bütün sağlık 

müesseselerinin tevhit edilerek Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâleti tarafından idare 
edilmesi hakkında (2/376) .139 

Burdur (Mehmet Özbey) 
5. — Emniyet Genel Müdürlüğü ile 

Jandarma ve Gümrük komutanlıklarının 
birleştirilmesi hakkında (2/132) 252 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin . 
«E» fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(2/141) 107:108,218:219 

Çorum (Baha Koldaş ve 2 arkadaşı) 
7. — Köy Kanununa bâzı maddeler ek

lenmesine ve 46 ncı maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair 5672 sayılı Kanunun 
ek birinci maddesinin birinci fıkrasiyle 
geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/471) 8:9,22:28,383 

Çorum (Ahmet Başıbüyük ve Hüse
yin Ortakctoğlu) 

8. — Emirber ve Seyis Erleri hakkın
daki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
da (2/293) 22:28,51:82,106:107,144,220:222, 

312:313,383,462:475 
Eskişehir (Kemal Zeytînoğlu) 
9. — Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında 5020 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/59) 143: 

: 144,383,509:511,520:550 
Gazianteb (Galip Kınoğlu) 
10. — 3546 sayılı Danıştay Kanununa 

ek kanun teklifi (2/31) 383,494:509 | 

Sayfa 
(İdareci Üyeler) 
11. — (tzmir Mehmet Ald'emir ve iki 

arkadaşı) - Büyük Millet Meclisi Azasının 
Tahsisat ve Harcırahları hakkındaki 1613 
sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (2/395) 111:114,234: 

235,236:246,382 ;383 
12. — Büyük Millet Meclisi 1052 yılı 

Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/475) 49,99:100,106,114,130:133 

13. — Cumhurbaşkanlığı 1952 yılı Büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair (2/444) 49, 

99:100,106,114,130:! 33 
14. — Sayıştay 1952 yılı Bütçesinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/445) 49,99:100,106,114,130:133 
(2/450) 49,99:100,106,114,170:17i 

15. — Sayıştay Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında (2/127) 9:10,34 

Kastamonu (Galib Beniz ve 4 arkadaşı) 
16. — Köy Kanununun 44 ncü madde

sinin 2 sayılı bendinin değiştirilmesi hak
kında (2/195) 301 

Kayseri (İbrahim Kirazağlu) 
17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair (2/144) 108,219 

Kocaeli (Mehmet Yılmaz) 
18. — Yedek Subay ve Yedek Askerî 

Memurlar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 
3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/137) 179 

Konya (Hidayet Ay diner) 
19. — Belediye Gelirleri Kanununun 

28 ve 37 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/192) 361:362 

Maraş (Abdullah Ay temiz) 
20. — Millî Korunma Kanununun 5020 

sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesi
nin yürürlüten kaldırılması hakkında 
(2/373) 143:144,383,509:511,520:550 

Rize (İzzet Akçal ve 3 arkadaşı) 
21. — 8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye , 

Tabyasının istirdadına iştirak eden Nene 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair (2/454) 519 
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Samsun (Hasaoı Pehmi V'staoğlu w 5 ar* 
kadep) -

22 . -^ Millî Korunma Katınnnnun 5020 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 nem madde
sinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
(2/223). 143:144*383£Ö9 £11,520:550 

Tokad f Ahmet Gürkm) 
23. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı' Kanununun 40 ncı maddesinin C 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (2/840 107, 

218 
Tokad (Muzaffer önal) 

,- 24. — Subay, askerî memur ve gedikli 
erbapları» mecburi hizmet müddetleri ve 
istifaları hakkında (2/243) 94 

Tokad ($$h Atanç) 
25. — Tekel Genel Müdürlüğü Yapı İs

terinin Bayındırlık Bakanlığına Devri 
hakkında (2/139) 107,144:145,304:311 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 ar
kadaşı) 

26. — 5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili 
Emval Kanununun 17 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında (2/408) 139 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 ar
kadaş) 

27. —Köy «ebeleri ve köy sağlık me
murları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 nu
maralı Sağhk ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurin Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 

Sayfa 

4459 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında C2/419) 109, 

»8,881:382 
Trabzon (Mahmut Ooloğlu) 
28. — Kan gütmfe 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) 10:21,51,106,144,220,312,383,454: 

462,482 
Tunceli (Hıdır Aydtn) 
29. — İskân Kanununu tadil eden 5098 

sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değişti
rilmesi ve yasakhğı kaldırman yerlerle 
5227 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 
neü bendinde zikredilen bölgelerde köyler 
teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkın
daki 5826 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair (4/308, 2/398) 252 

Zonguldak (Abdürrahman Boyamgüler) 
30. - -İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu

nun 5565 sayılı Kanunla değişen 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkmda (2/399) 448 

Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) 
31. — Bazı Kisveterin Giyilemiyeceğine 

dair Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair (2/435) ;i 95 

TEZKERELER 
BAŞVEKttJ/tK TEZKERELERİ | ir (3/443) 

. Geri verme istekleri 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi ve 22 nci maddesH&in değiştiril- ... •• 
mesi hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair (3/433) 519 

2.! -̂ - tFfflumi Hıf zissıhha Kanununun 
156 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının geri verilmesine 
dair (3/418) 5 

1..-* TürlüyePetrol^^letonelerî Kuru
mu kanunu lâyihasının geri verilmesine da-

Kanaık 
1. — 1937 yılmda öldürülen vatandaş

lardolayısiyle yapılan tahkikat hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi ve buna mütsallik 
dosyayı tetkik için özek* bir komisyon se
çimi hakkında (3/421) 

2. — Urfa Mebusu Ömer Cevheri'nin 
öldüğüne dair (3/431) ,. 

Tef ıir iıtekieri 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (vergi cezaları) tâbirinin muhteva* 
sına Gümrük Kanununda yazın bulunan 

519 

96 

489 
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(para cezaları) nın da dâhil olup olmıya-
cağmın tefsirine dair (3/180) 214,303 

£ ~ Jandarma albaylarının terfilerin
de 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanununun 9 ncu maddesinin uygu
lanıp uygulanmıyacağmın tefsiri hakkın*,.'.-.-.. 
da (3/264) 353 

3. — Memurin Kanununun 2919 sayılı 
Kanunla değiştirilen 64 ncü maddesindeki 
«bu gibilerin ilk açılacak memuriyetlere 
tâyinleri mecburidir» kaydının, meslek ve 
ihtisas dahilindeki vazifelere raci ve mün
hasır olup olmadığının tefsirine dair 
(3/382) 94 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ REÎSLÎĞÎ TEZ
KERELERİ 

1. — Bü toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Bingöl Mebusu Mustafa 
Nuri Okcuoğlu'nun tahsisatı hakkında 
(3/427) 355 

2. — Saym üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/426) 354:355 

CUMHUR REÎSLÎĞÎ TEZKERESİ 
• • 1. — Yugoslavya ve Yunan hükümet

lerince vâki resmî dayet üzerine bu mem
leketlere. giden Dışişleri Vekili Fuad Köp
rülü'ye içişleri Vekili Etem Menderes'in 
vekillik edeceğine dair (3/429) 354 

DÎVANI MUHASABAT REÎSLÎĞÎ TEZKE-
RELERİ 

1. — Ankara Üniversitesi 1949 Malî yılı 
Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/422) 94 

2. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/419) 3 

3. — Muvazenei Umumiyeye dâhil dai
relerin 1949 malî yılı hesabı katilerine ait 
Umumi Mutabakat Beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/430) 409 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair (3/343) 7 :8,10,22,33: 

34,43:46 

â»yf* 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanla

rı işletme Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/384) 3:4,98 •99,106, 

114,126:129 
3. — Devlet Demiryolları ve Liman

ları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/416) 301,362: 

363,374,384,387,388391 
4. — Devlet Havayolları Genel Müdür

lüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabina ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna da
ir (3/337) 6,10,22,33,35:38 

5. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dâir 
(3/385) 6:7,10,22,33,33,39:42 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabı
na ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğu
na dair (3/338) 97:98,106,114,117,118:121 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabı
na ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğu
na dair (3/374) 98,106,114,117,122:125 

8. —• Orman Genel Müdürlüğü 1947 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/339) 301, 

363:364,374,384,387,392:395 
9. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 

Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair (3/376) 353, 

450:451,490,500,502,513:516 

YÜKSEK SEÇİM KURULU REİSLİĞİ 
TEZKERESİ 

1. — Denizli Milletvekilliğine seçilen 
Baha Akşit'in seçim tutanağı hakkında 
<3/241) 3 

KOMİSYON REİSLİĞİ TEZKERELERİ 

Adalet Komisyonu Reisliği teskeresi 
1. — Geçici bir komisyon kuulmasına 

dair (3/428) 355:361 

Dilekçe Komisyonu Reisliği teskeresi 
1. — Geçici bir komisyon kurulmasa 
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hakkında (3/424) 178:179 

Maliye Komisyonu Reisliği teskeresi 

1. —T Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu ve 2 arkadaşının, 5 Ağustos 1325 
tarihli Tahsili Emval Kanununun 17 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifinin Geçici Komisyo
na havalesine dair (3/423) 139 

Sayfa 

Geçici komisyonlar reislikleri teskereleri 

1. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporunun 
geri verilmesi hakkında (3/425) 

2. —- Trafik kanunu lâyihasını görüş
mek üzere kurulmuş olan Geçici Komisyo
na Dışişleri Komisyonundan da üç âza se
çilmesi hakkında (3/420) 

140 

95:96 

TUTANAK ÖZETLERİ 
22 nci Birleşim tutanak özeti 3 
23 ncü > 
24 ncü » 
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27 -nci , » 
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Sayfa Sütun 

54 2 
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538 % 1 
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» » 48 
» » 93:94 
» » 137:138 
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» » 210:214 
.» » 250:251 

29 ncu Birleşim tutanak özeti 298:301 
30 neu » » » 35^ 
31 nci » » » 408:409 

32 nci » » . » 466:468 
33 ncü » > ,»..••; 488:489 
34 ncü » * » 518 

YOKLAMALAR 
' . " 4 

49 
95,97,114 

139,160 
178,197 
214,236 

252 
302 
354 
469 
489 
519 

DÜZELTÎŞLER, 
Satır Yanlış 

37 - 38 Mat sanılan muhit ^ 

Doğru 

ve şartlara Matbu metinde Genelkurmay 
göre münhasıran Dışiş- tâbiri olduğu için 

11 takrirlei' 
21 Dört - Bu 

takrir 
Abdullah Aytemiz (levamla) 
Dört - bu 

Diğer düzeltilerin bulunduğu sayfalar 
Sayfa 

38:34,117,880,887,4te 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Muhtar Acar (Sinob) - İstanbul İmar 
plânına göre yeşil sahaya tesadüf eden 
ıbir arsanın satış mevzuunun tetkiki için 
îbu husustaki evrakın Daimî Komisyona na
sıl ve ne sebeple gönderildiğine dair sözlü 
sorusu münasebetiyle 417,418,419 

— Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam 
öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Fa
illeri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak 
Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 457 

— Sinob Müzesinin Kastamonu'ya nak
li için bir karar verilip verilmediğine, ve
rilmişse sebebine dair sorusu münasebe
tiyle 422 

Fehmi Açıksöz (Zonguldak) - Askerî 
Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 481 

— Emir ve seyis erleri hakkındaki ka
nun tasıansı münasebetiyle 81 

Salamon Adato (İstanbul) - Askerî Ce
za Kanununun 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 478,479 

— Emir ve seyis erleri hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 80,462,470 

•— Harb felâketzedelerinin himayesine 
dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Söz
leşmesinin onanması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 145 

— MilK Korunma Kanununun tadili 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 510, 

521,534,535 
— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü

nasebetiyle 148,167 

Sayfa 
Salâhattin Adil (Ankara) - Emir ve 

seyis erleri hakknıdaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 65,67 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Kon
ya) - Emir ve seyis erleri hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 70,77,78 

— Millî Korunma Kanununun tadili 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 525, 

526 
Samet Ağaoğlu (Çalışma Vekili) -

Garson ve Benzeri İşçilerin Hizmet Kar
şılıkları hakkındaki Kanun münasebetiyle 314, 

317 
— Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Grev kanunu tasarısının 
bugüne kadar Meclise sevıkedilmemesi, 
Zonguldak bölgesinde 1.000 yataklı bir 
verem hastanesi yapılmaması ve hasta
lık sigortasının geciktirilmesi sebeple
rine, işçi sigortaları primlerinden teşek
kül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi 
olmalarının derpiş edilip edilmediğine, 
İşçi Bankası kurulması ve işsizlik sigor
tası tesisi hakkında ne düşünüldüğüne, 
yeni Sendikalar kanunu tasarısı ile îş Ka
nununun tadiline dair tasarının ne zaman 
Meclise sunulacağına dair sorusuna ce
vabı 183 

— Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak limanını inşa 
eden Holânda Şirketi ile liman . işçileri 
arasındaki ihtilâfın halli için ne yapıldı
ğına, bu gibi anlaşmazlıkların önlenmesi 
için Zonguldaık Çalışma Müdürlüğü teş
kilâtının iş müfettişleriyle takviyesinin 
derpiş edilip edilmediğine ve beynelmilel 
iş yeri ve işçi müfettişleri statülerinin 
memleketimizde tatbik edilmemesi sebep
lerine dair sorusuna cevabı 187,188 
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Sayfal 

Izset Akçal (Rise) - Askerî €eza Ka- ' 
nununun 114 neü maddesinin değiştiril- | 
misine dair kanun tasarısı münasebetiyle 222, I 

481 
— Emir ve Seyis Erleri \ Hakkındaki 

kanun tasarısı münasebetiyle 59,62,68,78, 
81,82,221,463 

— Geçici bir komisyon kurulmasına 
dair Adalet Komisyonu Reisliği tezkeresi 
münasebetiyle 357 

— Hâkimler Kanununun Bâzı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde 
Eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanu- I 
na muvakkat bir madde ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle 102 

— Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam I 
Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Fa-' I 
illeri Hısımları hakkında Tatbik Oluna
cak Muameleye dair 3236 sayılı Kanunim I 
bâzı maddelerinin değiştirikaesinie ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair I 
kanun teklifi münasebetiyle 12,16;İ7,21,461 

— Tekel Genel Müdürlüğü Yapı İşle
rinin Bayındırlık Vekâletine Devri hak- I 
kındaki Kanun münasebetiyle 305,307,309 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Aza
sının Tahsisat ve Harcırahları Hakkındaki I 
1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla I 
değiştirilen birinci maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesine dair Kanun müna- I 
sebetiyle 241,245 I 

— Usul hakkında 302 
Zeki Akçalı (Seyhan) - Geçici bir ko- I 

misyon kurulmasına dair Adalet Komis- I 
yonu Reisliği tezkeresi münasebetiyle 358 | 

Refet Aksoy (Ordu) - Tekel Genel 
Müdürlüğü Yapı İşlerinin Bayındırlık 
Vekâletine Devri hakkındaki Kanun mü- I 
nasebetfyle 308 

Baha Akşit (Denisli) - Küçük sanatla- I 
nn yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai I 
ve iktisadi şartlara uygun bir şekle getiril* I 
mesi ve bu sanat erbabının kalkınması, I 
el dokumacılığının inkişafı ve dokumacı- I 
lara kredi temini hususlarında ne gibi ted- I 
birler düşünüldüğüne ve Denizli'deki I 
Apre - Boya santralinin el dokumaları- I 
m işliyen bir fabrika haline getirilmesinin | 

Sayfa 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
münasebetiyle *24 

Lâtif Akimim (Kan) - Emir ve Seyis 
Erleri hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 80 

Rifat Alafeay (Konya) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Azasının' Tahsisat ve 
Harciranları hakkındaki 1613 sayılı Ka
nunun 1757 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesinin ikinci fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetiyle 240 

Yunus Muammer Alakant (Devlet Ve
kili) - Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam 
Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Fa-
leri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak 
Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 15-,17 

— Yozgad Mebusu Avni Doğan.'ın Sor
gun İlçesinin bâzı köyleriyle Boğazlıyan, 
Yerköy ve merkez ilçelerinin birçok köyle
rinde Hazine namına tesbit, tescil ve göç
menlere tahsis olunan yerli halka ait top
raklar hakkında bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Başvekâlet
ten olari sorusuna cevabı 271,273 

— Yozgad Mebusu Hasan Üçöç'ün, Yoz-
gad'm Boğazlıyan İlçesi merkez ve köyle
riyle Çayıralan İlçesinin Çat ve Burunkış-
la köylerine bugüne kadar Bulgaristan göç
menlerinden kaç hane iskân edildiğine ve 
bu maksatla yapılan evler için sarfolunan 
kereste miktarına, inşaatın tamamlanıp ta
mamlanmadığına ve mütaahhide verilen 
avans miktarına, göçmenlere arazi ve ko
şum hayvanı verilip verilmediğine ve İs
kân Toprak Tevzi komisyonlarının taraflı 
çalışmalarının önüne ne zaman geçileceğine 
dair sorusuna cevabı 287,289,290 

— Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, İstanbul'da münteşir bü
yük gazetelere dair Adana Demokrat Barti 
kongresinde bâzı iddialarda bulunan 'İzmir 
Mebusu Cihâd Baban'm, sözleri karşısında 
Hükümetin ne düşündüğüne dair sorusuna 
cevabı 254 

Mehmet Aİdemir (İzmir) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Abasının Tahsisat ve Har-
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eirahları hakkındaki 1613 sayılı Kanunun 
1757 sayılı Kanunla değiştirilen birinci -
lijaddeSinin ikinci fıkrasının değiştiriîjnesi-
ne dair kanun münasebetiyle . 236 

Mecdet Alkin (Kütahya) - Türk Ta
bipleri Birliği Kanunu münasebetiyle 376,377 

Kasisi Arar (Çankırı) - Etnir ye Seyis 
Erleri hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 62 

Pertev Arat (İzmir) - Emir ve seyis 
erleri hakkındaki1 kanun tasarısı müna
sebetiyle İ 62,72,80,81 

— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü
nasebetiyim 152 

Vacid Asena (Balıkesir) - Hâkimler 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki 5457 sayılı Kanuna muvâkkat bir 
madde il âteşine dair kanun münasebetiyle 101 

Sim Atalay (Kars) - Hâkimler Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine <İair kanun münasebetiyle 102 

— Sarikamış ve Göle ilçelerinin bâzı 
köyleri ile Erzurum ili arasında devam 
eden hudut ihtilâfının halli için ne düşü
nüldüğüne dair sorusu münasebetiyle 414 

Sayfa 

491 

Sıtkı Atan$ (Tokad) ... Tekel Genel Mü
dürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Vekâle* 

, tjne;devri Jıakktndaki; kanun müaa«ebe«-, 
tiyle 306,307 

Halil Ayan. (Bum) ..Devlet Hayayolf 
lan Genel iHft^üri^ü, 1947 bütçe yılı .*,....'. 
hesabı katî kanunu münasebetiyle 6 

Hidayet, Ay diner (Konya) - Askerî Çer 
za Kanunuaun 114 nçü maddesinin değiştir 
rilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 

— Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam 
öldürme ve Buma Teşebbüs Cürümleri Fâ<-

: ileri Hısnularıı Haiktada Tatbik Olunacak 
Muamel'eye dair 3236 sayılı Kamunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 

— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü
nasebetiyle 369,370 

— Usul hakkında 302 
Yusuf Aysal (Kütahya) - Türk Tabip

leri Birliği Kanunu münasebetiyle 
Abdullah Aytemi* (Maraş) - Millî Ko

runma Kanununun tadili hakkındaki Ka
nun tasarısı münasebetiyle 

— Saffet Kâhyaoğiu hakkındaki Dilek
çe Komisyonu karan münasebetiyle 436,440,441 

460 

162 

537 

B 
Oihaji JBaban (İzmir) — Adana 'da De

mokrat Parti Kongresindeki beyanatı 
hakkında Zonguldak Mebusu Abdürrah- . 
man Boyajcıgiller'in, soru önergesi münase
betiyle ; 255 

Şefik Bakay (Kırklareli) - Babaeski 
lleesmin s Doğanca Köyünde vukuageLen 
yangından zarar görenlere Hükümet tara 
fmdan yapılan yardım hakkındaki sorusu 
münasebetiyle 275 

Kemalj Balta (Rize) - Emir ve Seyis Er
leri hakkımdaki kanun tasarısı münasebe
tiyle .-..;- • 27,56,67 

— Garson ve Benzeri İşçilerin Hizmet 
Karşılıları hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 324 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununa ek 
kanun teklifi münasebetiyle 503,508 

Ahmet Hamdi Başar (İstanbul) - Millî 
Korunma Kanununun tadili hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle ' 540 

Ahmet Baş^büyiik (Çorum) r. Askerî 
Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 492 

— Jânıir ve Seyis Erleri hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 22,24,52,53,55, 

İ l 57,58,59,61^4,68,69,71,72,78,81,220, 
,,,.:, .•.,:,,'.,• .463,465,466^72,473' 

— llâkimler Kanununuuıı bâzı madde-. 
leriniu değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 



sr 
nur bir madde ilâvesine dair 

38# 

104 

66 

142 

Aadr* Votttem Sapar (îsfeafal) 
¥' (Jarsoh ve bexui&i işçHem Jâauaet -karşılık

ları hakkındaki Kanun;s*fc*sebetiyte 
Naci TT̂ kTHâil (SattM»> - H&fcitor 

Kanununun Bâ*ı Maddelerinin- Ueğİçtiril-
mesi ve tki Cfeçiei Madde Eklenaiesi hakkın
daki 546?'sayılı Kanuna amvakkat bir 
madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 

,ömerBUea.<Aaka*s) - Bira* v£Seyi* 
ri hakkındaki kanun tasana1 münase-
•k 

Herip Bi3f» (Ni#dfi> - öeTlet Memur. 
tarı Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
d*ir 365İ6 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
e«$velia 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dış
işleri Vekâleti kısınma bâzı kadrolar ek
lenmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 

v— Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh-
tA|ve Jhtifar Heyetleri Teşkiline dair olan 
Kamına bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun bâzı" maddelerinin kaldırılması
na dair 567İ sayılı Kanunun ek birinci 
maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
Ktouh fftöhasebetiyle 

— Türlr tabipleri Birliği Kanunu uiü-
nasebetiyle 151,160,161,166,366,367 

AbdürrMMBfta Boyucıgüler (Zongul
dak) -Giray'Kanunu tasarısmm bugüne 
kadar Meclise sevkcdilmemesi, Zonguldak 
bölgesinde 1 000 yataklı bir vereni hasta-
nem j^iltoaıriafti ve Hastalık Sigortasının 

işçi; sâgortalan ' 
e 

ev* sahibi r/©İMaaJarıiBn 
edilmediğine, İşçi Bankası kurul

ması ve iştpık sigortası tesisi hakkında 
ne düşünüldüğüne, yeni Sendikalar Kanu-

141 

Ŝ Sfirh Sayla 
kanun I nu tanrısı ile İş Kanunusun tadiline dair 

101 taaanmn ne zartan, Meefcşe sunulacağına 

« I —midmUrKjftaftnnanrBâa Madde
lerinin Değiştirilmesi ve îfcr Geçici Madde 
Eklenmem hakkındaki 5457' sa^h loşuna . 
muvaktet«rmadde ilavene dai* Ka
nla münasebetiyle ^r* f M3>106 

— İsötaîraPda münteşif^İİfeyüir gazete
lere dalriAdana Demokrat' Tartı Kongre
sinde bâzı iddialarda bulunan İzmir Me
busu Cihad Baban'in sözleri karşısında Hü
kümetin ne düşündüğüne dair sorusu 
münaielfet^ler " ' ' * 3&)255 

— Korece savaşan Türk er ve subay
larının memieketlermdekilerle para^z ras-
haberelerinin sağlanması için bir teşebbüs 
olup olmadığına ve Türk Tugayının altı 
ayda bir değiştirilmesine tevessül edilme
mesi sebebine dair soruşu münasebetiyle 191,192 

— Zonguldak Limanını inşa eden Ho-
landa Şirketi ile liman işçileri arasındaki 
ihtilâfın halli iğin np yapıldığına, bu gibi 
anlaşmazlıkların . Önlenmesi için. Zongul
dak Çalışma Müdürlüğü &ştpb&ın iş 
müfettişleriyle takviyesinin derp§ edilip 
edilmediğine ve beynelmilel ÂŞ ̂ e$i ye iş
çi müfettişleri statülerinin .memleketimiz-
de tatbik edilmemesi sebeplerine dair soru
su, münasebetiyle 1»S,189490,191 

M. Remzi B»e*k {Diyarbakır^ - Di- < 
yarbakır Adli.^eskilâtında mevcaıt Asliye 
Ceza ve Asliye Hukuk- mahkemeleri işieri 
hakkındaki sorusu münasebetiyle 277 

Mtrit Siıfefe (Çontfa) w Türk Tabip I eti 
Birliği Kanunu münasebetiyle 231 

Rıfkı Salim Burçak (Erzurum) - Saf
fet Kâhyaoğlü hakkındaki Diskçe Komis
yonu kararı münasebetiyle 442 

- - • • • - j t 

Mü 
dâ5¥fct^»erfıte 

(Bsttşahir) -Vâki lunan B-. 5f. M. âzaöndan mürekkep beyet < 
ad>na beyaaWı ' 4 
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Ç 
v Sayfa 

Diyarbakır adli-teşkilâtında meıseııt. asliye 
ceza ve asliye hukuk mahkemeleri işleri 
hakkındaki sorusuna cevabı 276 

— Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun, 
münasebetiyle 102,103,104,105 

Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) - Emir (( 

ve seyis erleri hakkındaki kanım tasarısı .,._, 
münasebetiyle 58,71 

— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü
nasebetiyle ,148 

; : i *'! Sayfa 
Fethi Çelikbaş (Burdur)'- Millî Komin

in a Kanununun tadili hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle ' . - . . - 524 

- r Tekel Genel Müdürlüğü yapı işleri
nin Bayındırlık Vekâletine devri hakkın
daki Kanun münasebetiyle 310 

Abbas Çetin (Kars) - Emir ve, seyis er
leri hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle , 221 

— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü
nasebetiyle 225,230 

Osman Şevki Çiçekdağ (Adalet Vekili) 
-Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'm, 

Avni Doğan (Yozgad) - Sorgun ilçesi
nin bâzı köyleriyle Boğazlıyan, Yerköy ve 
Merkez ilçelerinin birçok köylerinde Hazd-
ne namına tesbit, tescil ve göçmenlere tah
sis olunan yerli halka ait topraklar hak
kında bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başvekâletten olan 
sorusu münasebetiyle 272,273 

— Sözlü sorulara tdkdimen kanun tek
lif ve tasarılarının görüşülmesi haTckında-
kd önerge münasebetiyle 252,253 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - As
kerî Ceza Kanununun 114 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle : — 47€,479,İ80 

— Emir ve seyds erleri hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 26,51,52,221 

Şevki Ecevit (Sivas) - İ l ve ilçeler dı
şında bulunan köy okullarının vilâyet iti
bariyle adediyle halen esaslı surette ta
mire muhtaç olanlarının miktarına, öğret
men okulu mezunu öğretmenlerden bu 
oküÜttrdâ vazife alanlar bulunup bulüh-
maflığmfl, 1$51 - 1952 ders yılındaki me» 

— Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adanı 
öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Fa
illeri Hısımları Hakkında Tatbik Oluna
cak Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu , 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 14,458,462 

— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü
nasebetiyle 153,158,160,162.230,231 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Aza
sının Tahsisat ve Harcirahları hakkındaki 
1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesine dair Kanun müna
sebetiyle 111,112,240, 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununa ek 
kanun teklifi münasebetiyle 497,502.505,506 

zun sayısına ve bu okulların tamamının 
teftiş görüp görmediğine dair sorusu mü
nasebetiyle -264 

— Kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fa
illeri hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun. Mızt 

E 



Say*» 
madd^eHnin de^isjiriljiıesia*- ve .butj£ft- .;• . 
nuna bâ£«maddeler eklenmesine dair ka-

wfl^ t c l t e müııajıebetiyle J9 
— Afiillî Korunma • Kanununun tt ad ili iY s \. 

hakkındaki kaaun tasarısı münasebetiyle 54$ 
Muttafa Ekinci (Diyarbakır) - 1952 

senesintle $&ç aded re nerelerde orta mek
tep açİMığİHa, bunlardan ka§ tanesinin 
Doğu illerine isabet ettiğine ve Diyarba
kır 'ııiJûSeeVe Çermik ilçelerinde orta mek
t e p açılmasına neden müsaade edilmediği
ne, 1951? W 1952 yıllarında Boğa illerinde 
kaç aded^ köy okulu yaptınldığtna dair 
sorUssu münasebetiyle 270 
rı Bedi Enüıtün (Çanakkale) -1952 Büt- i 
çe yılı içinde Çanakkale İline il ve köy 
yolları ve köy içme suları için yapılan ayni 
ve nak^t yardım yekûnunun kaç liradan 
ibaret olduğuna dair sorusu münasebetiyle 42Û 

Zelşj. JErfttaman (Tekirdağ) - Kanun 
teklif vje t tasarılarının sözlü sorulardan 
önce çqrü|ülmesi hakkındaki önerge mfr 
aajebetiyle ' 520 

8ajjjgjg PtfftP** {pW*Şft£> - Türkiye'-
d« sn^yeut tuzlaların kullanılış tarzlajşyle 
istikşaf „ J**tty|k ^ &şii «#tea;&*şm 
mikjtgjgıa,.. ^t^j^jjRTfMB, a ş ^ r ı olan 
ve olm^ajj t^p t ^ g e ^ n ^ 4 ^ ^ ^ u so" 
ww» «i^iftj^betiyk 427 

—̂  fft^k Tahipleri Birici İCanunu mü-
nasebejtjfyle 151 

1&m*tl^(iiâmam& - S^oir ve Ka
sabalara, u ^ l ^ ^ l k t , ^ v̂ e îhtîyar 
HeyetJ^rL X«ö^hi£ 4air $m Kanana 
b$z\ ı ^ r ^ ^ r efelennı^ine ve bu 'kanunun 
^ o M İ M l t a • l ^ ^ g u i s ı n a . dair 
Mfâ'Mmfe ^ P P U ek !#§»# ma^esi-
nin d^i^pUmftsi ve aynı kanuna gşpei 
Şgş m^4de e î«Qm£*i M^ı#4#ki J£wıun 
^Büebet iy le 141 

Sebeb^e 4|lön#n J^am ^3^rme ve Buna 

hakkında Tatbik Olunacak Muameleye 
•dair 3236 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinindeğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle ' 19 

Ş ^ ? f l ^ (tfasişa) -Qe#fii bir ko-
misyöiî ^ftrgfeaaşiBft 4aw 4d«tet, Kogımyo-
nu Reisjjgi testeresi müBaj^ştiy^. ; 

— Millî Korunma Kanununun tadili 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

Sayfa 

3Ş0 

510, 
520 

492 

17 

— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü
nasebetiyle 147,14^49,153,158,159,160,161, 

3^P^370^î^3f4}3î5,38G 
Ijgü goai Erkut (Kıriehir) - Garson 

ve Benzeri İşçilerin Hizmet Karşılıkları 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 313,316 
, Müfit Erkuyumcu (Bahkttir) - Askerî 

, Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle • -'-yi - r 

— =Ka* $ü*m$ Jiebftkjy|e, İlenen Atdam 
(Hd^*'ne ye Kana Teşe l*^ ,kümle r i Fa-
iikrip^uniarı Hakkında Tatbik Oflunaeak 
Muameleye 4&İT P ^ 6 sayılı kanunun bâzı 
.makilerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmeline dair^ ka-
nua Işkisfî münase^etîyje"t ; 

—Türkiye Büyük " ip l İ^ kedisi Aza
sının f^fefâiat vr Satftr^la^rhafeıiaHki 
1613 sayiiı Kamunun H57 sayılı Kânunla 
değiştirilenbîrimi mad^^Ban ikinci iık-
raıuıto de^^r teBs ine dait Kanun mü
nasebetiyle 

— Tlirk Tabipleri Birliği Kanunu 
münasebetiyle 225,227 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununa ek 
kanun t « k i ^ n#nasıeb«tiyle 

Aflk İMPUl 4B*wa) - Emir ve Sevk 
Erleri hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 

—-Gfirson ve Benzeri işçilerin Hizmet ' 
Karsakları ^ ^ u i d a M Kanun münase-
sjslıetiyle • , 4 322,324 

Mrtu^«»4ık,i&fci(Walatya)-ElbLston 
Belediya Ifoşkaru Ahmet Arıdan'a ne sa
man mftangi sebeple^ ^ a a j e l î j e j l ^ ^ ^ . 
ğine 
sine dair sorusu münasebetiyle 

0«nalE«ıit Eyüboğlu (Trabson) - Emir 
ve Seyis Erleri hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 

— Kan Gütme Sebebiyle İslenen Adam 

243 

502 

m 

181 

67 



m 
Öldürme ve Buna Tesbbüs Cürümleri Fail
leri Hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3236, s^ayilı JjÇanunun bâzı, 

Sayfa Sayfa 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyim 10,12,18,454-457,4öl 

Hikmet Pıyat (Mİlatyaj - Türk Tabip
leri Birliği Kanunu^ münasebetiyle 148,149, 

166,226 

Namik Gedik (Aydın,) - Garson ve Ben
zeri işçilerin hizmet karşılıkları hakkında- • 
ki Kanun münasebetiyle 313,320,322,324, 

326,327,328 
— Türk Tabipleri Birliği Karnimi mü

nasebetiyle 155,380 
Nail Geveci (Aydın) - T ü r k Tabipleri -

Birliği Kanunu münasebetiyle 150,152 
Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Hastane

lerin müstakil başhekimlerce; idaresi ile 
servis mütehassıslarının mesailerinin ve 
hastanelerin idaresinin bugünkü durumdan 
kurtarılmaları hususunda ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle 283 

— Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam 
öldürme ve Buna Teşbbüs Cürümleri Fail
leri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak 
Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle,... 14,459,462 

-~ Saffet Kâhyaoğlu hakkındaki Di
lekçe Komisyonu kararı münasebetiyle 443 

— Tekel Genel Müdürlüğü Yapı îtleri
nin Bayındırlık Vekâletine Devri hakkın
daki Kanun münasebetiyle 306,307,308 

Bedri Nedim Göknil (İstanbul) - Emir 

ve seyis erleri hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 27,54,475 

Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Hâkimİer 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair Kanun münasebe-, 
tiyle '•":':MW 

— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü
nasebetiyle 224,227 

Enver Güreli (Ekonomi ve Ticaret 
Vekili) - Af yon Karahisar Mebusu Ali İh
san Sâbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest 
ithal müsaadesinin ne zaman verildiğine 
bu usul cari iken lüks eşyanın memleketi
mize ithaliyle döviz israfına sebebiyet ve
rileceğinin ve ithal taleplerinin tetkik ba* 
hanesiyle uzun müddet elde tutulması su*. 
retiyle suni pahalılık yaratılacağının* dü
şünülüp düşünülmediğine ve her nevi in
şaat, sanayi ve ziraat alet ve malzemesinin 
her zaman için katı ve muteber olmak 
üzere serbest ithallerine karar verilip ve-
rümiyeceğine dair sözlü sorusuna cevabı 411, 

412,414 
Ahmet Gtirkan (Tokad) - Geçici bir 

komisyon kurulmasına dair Adalet Ko
misyonu Reisliği tezkeresi münasebetiyle 356 



m 

SaJ&attin Hüdtrtofta (Maras) •". Hâkim-
Ier KanuRuıron bâm maddelerinin değiş
tirilmesi •« iki geçici madd* dilenmesi 
hakkındaki ^ | 7 sayılı Kanuna muvak
kat fctr mft&U ilâvesine dair Kanun mü-
nasefcİ^yfe -

Hadi Hüsman (tstonbul) - 5434 sayılı 
Türkiye Cum1roriyet| Bmekli Sandığı Ka
nununun 40 nel Sâdesinin (C) bendinin 
değiştirilmesine <Jair Kanun münasebe
tiyle 

— Divanı Muhasebat Kanununun bâzı 

H 
feyfe 

104 

21« 

maddelerinin de^tirilfiiesî ve aynı kanu
na bir madde eklenmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 

— Kocaeli Mebusu Mehmet Yılmaz 'm, 
Yedek Subay ve Yedek Asken Memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 sa
yılı Kanunla değiştirilen Tncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine \iâİr olan kanun 
teklifinin gündeme • alınması hakkndaki 
önergesi münasebetiyle 

— Saffet Kâhyaoğlu hakkındaki Di
lekçe Komisyonu kararı münasebetiyle 

Sayfa 

179 

440 

, Tevfüclieri (Millî Eğitim Vekili) • Di
yarbakır Mefcttsu Mustafa Ekinei 'nin, 1950 
senesinde kaç aded ve nerelerde orta mek
tep açıldığına-, bunlardan kaç tainesinin 
3>oğu illerine isabet ettiğine ve Diyarba
kır'ın Lice vevÇermfc ilçelerinde orta 
mektep açılmasına neden müsaade edilme-
diğin#?39m ve 195® yıllarında Doğu ille
rinde kaç ^aded koy okulu yaptırıldığına 
dair sorusuna ceVabı 26f,27ö 

— (Mmüşan'e Mebusu Vasfi Ma'hir Ko-
eatürk^ün, liselerimizde tatbik edilmeîrte 
olan Türk DiM ve Edebiyat programları
nın hangi heyet veya şahıslar tarafından 
yapıldığın*, ilmî, hayati, terbiyevi ve mij-
lî bir şekle getirilmelerinin düşünülüp d$» 
şünülmediime dair sonrtamı eevabı 283,285 

— Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, Si-
nob mözwûnin Kastamonu'ya nitlkîd için 
h*r karar verilip verilmediğine, verilmişse 
sebebine dair sorusuna cevabı 422 
^ —̂  Şifalı Mebusu Şevki-Eeevit'm, il ve 
ilçeler dıfftıda bulunan köy okullarının vi
lâyet itibarîyle âdedf fl« halen esaslı su
rette tdmîre muhtaç olanlarının miktarı
na, öğretmen okulu mevzuuna, öğretmen
lerden bu okullarda vazife alanlar bulu
nup bulunmadığına, 1951 - 1952 ders yı
lındaki mezun sayısına ve bu okulların 
tamamının teftiş görüp görmediğine dair 

sorusuna eevabı 263 
Hatâ İmi* (Siv&ft) - Askerî Ceza Ka

nununun 114 neü maddesinin değiştirilme
sine dâir kanun tasarısı münasebetiyle 481 

— Türkiye Büyük Mâllet Meclisi Aza
sının Tahsisat ve Harcırahları hakkındaki 
1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesine dadr Kanun mü
nasebetiyle 112,242,243 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununa ek 
kanun teklifi münasebetiyle 495,498,501 

Hâmid Şevket İnce (Ankara) - Emir 
ve seyis erleri hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 472 

— Geçici bir komisyon kurulmasına 
dair* Adalet Kom&yonu Reisliği tezkeresi 
münasebetiyle 358 

— Millî Korunma Kanununun tadili 
hakkındaki kanun» tasarısı münasebetiyle 522, 

, , . ; . ' ' - ;••'>: 024,525,533 
— Saffet Kâhyaoğlu hakkındaki Dilek

çe Komisyonu karan münasebetiyle 435, 
... /t '•""". 438,439,441 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Aza
sının Taİısisat ce ifarcıfahları hakkındaki 
1613 sayılı Kanunun 1757 'sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesine dair Kanun müna
sebetiyle 113,235,237,245 



— 3546 sayılı Danıştay Kanununa ek 
kaiiun t'öklifi münas^b6fİyle M 497,604,507 

Refü| fevte* Jacr (fcanfcft) - Dileni. 
lerin he^kıe*iN«a$'«den haö#inin önüne 
geçmek için inzibati ve içtimai .hökımlar-
dan tedbir alınmasının düşünülüp düşünül -
m ediğine dam tgişleri ve Sağlık ye Sos
yal Yardım vekâletlerinden olan sorusu 
münasebetiyle ^ . ', • '382 

— Garson ve b&ı&eri işçilerin hizmet «;.-' 
karşılıkları hakkındaki Kanun münasehe- . - •> 
tiyle 322,323,328 

— .Türkiye Büyük Millet Meclisi Âza-
sının Tahsisat ve Hareiranları hakkındaki 
1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci madesinin ikinci fıkra
sının değiştirilmesine dair Kanun müna
sebetiyle , 111,113 | 

Ali Fahri îşeri (Balıkesir) - Balıkesir'
de yen'i açılan hastanede göz ve kulak ko
ğuşları boş olduğu halde dahiliye koğuşun
da ikişer kişinin hir arada yatırılması sebe
bine, vazifeli doktorlardan üçüne aynı ay 
içinde isin verilmesinin doğru olup olmadık 
gına ve bu gibi idaresizliklere sebep olan
lar hakkında ne muamele yapıldığına dair !, 
sorusu münasebetiyle 266,267 

— Bandırma - îfctanbul ve Karadeniz 
hattında işliyen vapurlarda biletsiz; seya
hat etmek mecburiyetinde kalan yolcular- i 

Sayfa 
dan alman iki misii cezalı bilet ücretlerine, 
î^tgnbul, Marmara ve Karabiga seferleri 
için<;daha >büyük ve yollrç.İm: gfpi tahsisi
nin mümk»n olup olmadığıma, ve l^eni^eiük 
Bankasının maaşlı ve ücretli memjurj^rına 
yapılacak zamma dair soruşu mün^üebt'-
tiyle IMJmjM 
vçf— Bandırma'nm Merinos Çiftl|gpjswle 
1952 yılında kaç dönüm ziraat y^ı^jfrna 
ve ne. miktar tohum ekildiğine, mahsulün 
çiftlik ihtiyacını karşılıyaeak bir durumda 
olup olmadığına ve "ekilen bMjğday ve yulaf
ların vaktinde biçilmemesi yüzünden zıyaa ,,*••• 
uğradığının doğru olup olmadığına clair ( 
sorusu münasebetiyle . 278,280 

— 1951 yılında Trakya'da Enez'in .,:S! 
Çavuş Köyünde alâkasızlığı yüzünden bü
yük ve küçükbaş hayvanlardan bir çooğu-
nun telef olmasına sebebiyet veren Keşan 
merkez baytan hakkında ne muamele ya
pıldığına dair1 sorusu münasebetiyle 274 

— istanbul telefon işlerinin ne zaman 
halledileceğine dair sorusu münasebetiyle 199 

—-.. Millî Koruruna Kanununun tadili 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle, «542, 

— Vagonsuzluk yüzünden ileri geldiği 
söylenen linyit kömürü buhranının r önlen- .• 
mesi için ne gibi tedbir alındığına dair so
rusu münasebetiyle 200 

K 
Emin Kalafat (Çanakkale) - Gemici bir 

komisyon kurulmasına dair Adalet köKöis-
yonu Reisliği tezkeresi münasebetiyle 355,359 

—• Tekel öenel üfiidnrltiğü yapı ^e r i ^ 
nin Bayındırlık Vekâletine devri" hakkın
daki kanun münasebetiyle 310 

Enver Karan (Brsurum) - Türk İ&oıp-
leri BffÖti Kanunu münasebetiyle 149,150 

Fevri Lütfi Karaosmanoğlu (Maniaa) -
Türk Tabipleri Birliği Xanunu mıTriaseDe. 
tiyle 374 

Yusuf Karslioğlu (Yozgad) - öüğiiıı-
İerde Men 'i îsraf at Kanununun tatbik 

edilmemesi sebebine dair soru*», münase
betiyle ; ^ 1 

— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü-
nasehetiyle 225 

— Usul hakkında 215 
Ga% Kınoğl» (OaaiaJiteb) - $$?* t a 

bipleri Birliği Kanunu münasebetiyle 228 
Cemal Kıpçak (Zonguldak) - Garson 

ve benzeri işçilerin hizmet ^kar^^ları 
hakkındaki kanun .münasebetiyle' 314,315 

Nusret K i ş i o ğ l u (Çanakta^) . A s 
kerî Ceza Kanununun 114 neü ıomâ4mmn 
değiştirilmesine dair kanun tfl*sa$$ı müna
sebetiyle . 480,481,490,4^2,493 



a» 
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^'İSmîr ve seyis erleri hakkındaki ka- '.i 
mm umhâi münasebetiyle r 472,473*434 

—"BSİ8%#flı BâftSştay Ewwıaöiw döt îm 
K^aftttdöifl^ınünasefeetiyie < f rfffİB 

Vaâft"«Ü*- K#^«trk (CHhniliMMf) -
Ösele i t t^ te tatbik edîfraetete ©laja Türk 
DtH ve Edebiyatı pi^ramlıİttHml hamfci 
heyet^veyji gafrıslar tarafından yapıldığına, 
ilmî, Mayalı terbiyevî ve millî bir şjekle ge-
tirihs^erftÖrl düşünülüp düşünülmediğine 
dair söru%u münasebetiyle 284,286s 

rx»d Köprülü (Di|i?leri Vekili) - Dev
let M^6ı ia«^yl j r i a«nm Tfevfchfve Ifea-
İŞüfti dair 3§§6 sayılı Kanama Wağh (î) 
sayılr ê fcveE» 4066 »ayılı Katttmla! derişti
rilen fhş îpei Vekâleti kısmına bazı kad
rolar eirhmıüeai hakkındaki kantin müna- : 

t e t i r l e 215,217 

Sayfa 
Nftfi* Körer (Maniia^ • Garson ve ben-

•*eri; işçilerin hizmet j ^^ ı l ı k l a r ı hakkın
daki kanun mü 3^,323^25, 

- . . »*i. 326,32 ,̂329 
Hıüû«i Köymen (Buna) - Geçi^v bir 

komisyon kurulmasına dair Adalet komis
yonu r«kli|i tkkeefti »Şaatebştiyte 356,357 

Seyfi Kurtbek (Mim Savunma Ve
kili) - Emir ve seyis erler^Mkkmdaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 26,59,60,70,71 

—-Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Kore'de savaşan Türk er 
ve subayhınnın memlekette! iırfykilerle 
parasız rııukabereterinin sağlanması için 
Mr teşebbüs olup olmach^aa ve Titk Tu
gayının, altı ayda bir d^ğjştiril meşine te
vessül edjpfcemesi sebebine dair sorusuna, 
cevabı / 191,192 

M 
Ömer Mart (Çanıktele) - Emir ve seyis 

crîeri hakkındaki kanun tasarısı münase-
* . '^ ' -^T- . 

Elem Ml«ttwoı (tşişltti Veküi) -
Kars Mebusu Sim Atalay'm, Sarıkamış 
Ve. Göle ilcilerinin bâzı köyleri ile Erzu
rum İli arasında devam eden hudut ihtilâ-. 
finin halli içîn ne düşünüldüğüne I dair so
rusuna cevabı 

—- Malatya Mebusu Mehmet Sadik 
Eti'nm, Elbistan Belediye Başkank Ahmet 
Arıkan-af «e «attan ve harfgi sebeplerle 
#ten el ^ektwüo^|fe» ve hskjöttda yapılan 
muarefe neticesine dair sefiMsma; aevab* 

•'-'» —Sinofe Mebusu Muhtar jAearNB, 1951 
ve 1952 Sonelerinde • Istanbil safisinde 
i^hir Meclisi üy^îMkık yajitfehtedh^fr 
ğinin doğru; olup olmadığın», ayrıca kaç 

66 

414 

ısM 

kişinin istihkâm edildiğine ve bunlara üc
ret, yevmiye ve gece mesaisi namı altında 
ne kşd&r par» ödendiğine- dair «sorusuna 
cevabı * 419 

— Sinob Mebusu Muhtar Aear'm, İs
tanbul İmar plânına göre yeşil sahaya te
sadüf eden bir arsanın satış mevzuunun 
tetkiki için bu husustaki evrakın Daimî 
Komisyona nasıl ve ne sebeple gönderildi
ğine dair sözlü sorusuna cevabı 

—, Yofşad Mebusu Yusuf, İÇarşbwğlu':-
nun, düğünlerde Men 'i İsrafa^ IÇaııunu-
num tatbik edilmemesi sebebine dair soru
suna esvabı w , 

Şevke* Mocan (Tekirdağ) - Orman Ge
nel Mmdür««tt«to i m Bütçe yılı Hesabı 
Katî Kanunu msnasebıstiyle 

416 

201 

450 

--*-* 
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Emrullah Nutku (BhmnA)V- Emir ve j 
seyis erleri hakkındaki kanun tasarısı mü-
msebetiyl* . ' . " ' , ' " . 

'. — Garson ve benzeri işçilerin hizmet 

Nuri Ocakçıoğlu (Malatya) . Saffet 
Kâhyaoğlu hakkında'ki Dilekçe Konusyo* 
nu kararı; münasebetiyle • 439, 

îsmet Öİğaç (Âınasya) - Millî Korun-
ma Kanununun tadili hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 527 

Burhanettin Onat (Antalya) - Emir ve 
Seyis Erleri- hakkındaki kanun tasarısı j 
münasebetiyle 471,J 

—- Türk Tabipleri Birliği Kanunu 
münasebetiyle .150,154,156,167,223,365,367, 

/ 369,370,371,372 
Seyfi Oran (îstaûÎHÜ) . 3546 sayılı j 

Danıştay Kanununa ek kanun teklifi mü- I 
nasebetiyle .,. 498,499 | 

Halûk ökeren (Tokad) - Üstteğmen 
Doğan Tanyer 'in Ordudan Tardı hak
kındaki Mahkûmiyetinin 'Affına dair 
.Kanun münasebetiyle 110 

Nedim dkmen (Tarım Vekili) - Myon 
Karahisar : Mebusui#fe İhsan Sâfcis'in, 
Orman Umum Müdürlüğü tarafından Kı
zılcahamam, Abant Gölü ve sair mahal
lerde yapılmış olan binalar ve köşkler 
için hangi yıllarda, ne miktar para sarf-
edildiğine ve mevzuata aykırı olarak yapı
lan lüzumsuz bu sarfiyattan dolayı müseb
bipleri -hakkında bir muamel'e yapılıp 
yapılmadığına dair sorusuna cevabı 260 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'-
nin. Bandırma'nın Merinos Çiftliğinde 

•; v.' •;•• S a y f a 

k^rş^lıklaıg hakkındaki J^anunraÜ&asebe- ' 
t^lö ' ••••.- '..•! - : - v : - : ' : r ^ ' ^ 3 ^ 0 , 3 2 6 

ı — Tekel Genel Müdürlüğü y # ı aleti
nin Bayındırlık Vekâletine devri hakkın
daki Kanun münasebetiyle > ; .* '-• 307 

Hamdi Orhon (Trabzon) - Türkiye Bü-'•••> 
yük Millet Meclisi Azasının Tahsilat-ve* 

'Harcırahl'arı hakkındaki 1613 sayılı Ka
nunun 1757 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesinin ikinci ;fıkrasınşn de
ğiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle 234, 

238 
Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) -Askerî 

Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin de-
|.f ğiştirilmesin-e dair kanun tasarısı müna

sebetiyle 476,477 
— Emir ve Seyis Erleri hakferndatei; 

kanun tasalısı münasebetiyle 57,58,59,60,63; 
: 65,66,68,70,75,78,79,82,474 

Bekir Oynaganlı (Afyon Karahisar) -
I Geçen tutanak hakkında 5 

1952 yılında kaç dönüm ziraat yakıldığı
na ve ne miktar tohum ekildiğine, mah
sulün çiftlik ihtiyacını karşıliyacak bir j ' v-
durumda oiup olmadığına ve ekilen buğ
day ve yulafların vaktinde* biçilmemesi 
yüzünden fcıyaa uğradığının doğru olup 
olmadığına dair sorusuna cevabı 278,279 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'-
nin, 1951 yılında Trakya'da Enez'in Ça
vuş Köyünde alâkasızlığı yüzünden bü
yük ve küçük baş hayvanlardan birçoğu
nun telef olmasına sebebiyet veren Keşan 
Merkez Baytarı hakkında ne muamele 
yapıldığına dair sorusuna cevabı 274 

— Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'-
in, Kayseri Vilâyeti dâhilinde bulunan Sul-

57 

ö 
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tftâMşı »atattığının tarâtrî&râ iştan** 
n*4&* lÜÂtit, n« gibi î ler ve et^dler yapıldı-

\%**<9*i\m bataklılm kaç yılda *ur«taia-
m^^^^âfim^m^rmi^ . • 429 

M ^^İ*i|İ^M^Wİpkw,TB^rP>dgkit 
TİHİIİİİ< İÜ \ \ \Ummtoh î fimııiı Atina* 

• A. i '«W 
f*& İ p (Bbm) . Emir ve Se. 

yi» BrleH Mtodaki Kanun tasana mü-

ftftt M i t fe (Ankara) - Türk Ta
bipleri ŞMjrW ^aYıunu* münasebetiyle 150,152, 

" ' l^*$£&7$«a£?e;a7S,33£,377 
« İ ^ İ H ^ i <AİF* WiT«Httr) -

Türk*nr»*&.lfcllst H**» H Atmmm 
Ta)v»g*t fe$**|*fcj*»} hatoödaki 1*13 ; 

^ M p ı ı V 1197-sayılı Of**»)* değ*-, 
ti üıaddeainin ikinci öteası-

ftfeiMfeu ^^Xante-inü««^)^ 
U2 

tfbpMri) - ,&*•«* 
te bulunan Sultansazı ba» , 
İtetftiifimyMMUİiye kadar 

rife^UNfer yjftlfotrrttt .ve Uu 
r^W4Hm*t«iaWlf«*#iJıe da. 

it *<mm mtmfah&ı* • 
^fpfet&ı«&*3*a fcftn *»4ddeler*kl**ı-

m#sfy* ve 46 neı madd*»inra ıNjişiiı ilauui-
ne yp"Wı; kamonım fefeö rmMıkxmwL ^%al-
^Vil^aema dair 3^2-«ayıha£aiiJMWiö, *k 
hiri#j*>*a*&h*tem .$vfBett£!k?*a**to ge
çici D^ckârâ d^tâiİH*.* hakkındaki 
^anm^#BAdik ve âv«3iükie ntiatfaree-
4ıift4*^'ö»e*g«'n«ma«eb*%ie 

—r Kamaatıiroagı niaerioâeki £fHdw -
Ele*rik/ifİHİn fefca n* kadar mmddetl* 
te tk^:&bitu* 1 d.^w^*i»ai T * kadar 
vnpj^iAüdkrm 4w*& tarikti*** ba. 
kım^pdaaoegibâp^afkr ıılıHljİHilı ^ty 

8 

-rw-rff-
* ^ 4 

InnaJ? ttaeriade yapılaoak 

iHİıır HOIIIPMIII -Tİmfcr . 

- *** âum 0mmt^ mm^mg* 
Erleri hakkındaki kanun t-asatısı münase
betiyle , ~ 6G,«1$2,4 

îhaan Şerif öagen (Kütahya) - Türkiye 
Büyük Mület Meeilâ Âzasmm Tâhsiaatve 
Harcırahları hakkındaki 1813 «ayılı l a -

biracını » ı ı n i n i t i * i f ıkı—m flitti 
tiriİMKtnr^it üntBMi al»MiHHjl> ıH8 

ltottnfe>0MMtKl«««ft) • Îttir w 
Seyit Eritti h<ıtUJnlricika*an tiWWiiMl-

— î f i^ Koruûîfta Ka^usti&ttıı 
hakk«*Jikı katın* taaanm-

- Saf fet Kâhyaogin 
çe Kamiayon-o kararı -mün 

misyon kurulmağına 
yoau Be«İ|£ tenceresi ş*t 

sının .tahaiaat. ve harciraj>l*n 
1613 t»ytlı Kanunun 1757 aayıh K«MH^ 
deştirilen İHTİn̂ i 

Wtiyle 

465,467,4^9 

» » » 

Ur 
İ'IU r 

ftM>„XM 



Sayfa 
Arif Hikmet Pamukoglu (Giesun) -

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair 3656 sayılı 'Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Dışişleri Vekâleti kısmına bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkındaki kânun •mü-1 

,:•• : > • ' • • : • - / w , . Sayfa 

nasebetiyle ^ 142-216,217 
Hasan Polatkan (Maliye Vekili) - O r 

man GreneL Müdürlüğünün 19"48 Bütçe'ryîlj|: 
Hesabı Katî Kanunu münasebetiyle V 451 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununa efc 
kânun teklifi münasebetiyle 506,507,508 

Ali îhsa-n Sâbis (Afyon Karahisar) — 
Kayıtsız ve şartsız ithal 'müsaadesinin ne 

" zaman verildiğine, bu usul «ari iken lüks 
eşyanın memleketimize ithaliyle döviz is
rafına sebebiyet verileceğinin ve ithal ta
leplerinin tetkik bahanesiyle uzun müddet 
elde tutulması suretiyle suni pahalılık ya
ratılacağının düşünülüp düşünülmediğine 
• ve her nevi inşaat sanayii ve ziraat 
alet ve malzemesinin her zaman için 

•katî ve muteber-.olmak üzere serbest ithal
lerine karar verilip verilmiyeceğine dair 
sözlü sorusu münasebetiyle .••.411,413' 

„;.,.. — Orman, Umum Müdürlüğü tarafın
dan Kızılcahamam, Abant Gölü ve sair 
mahallerde yapılmış olan binalar ve köşk
ler için hangi yıllarda, ne miktar para sar-
fedildiğine ve mevzuata aykırı olarak ya
pılan lüzumsuz bu sarfiyattan dolayı mü-

^şebbiplerî hakkında bir muamele yapılıp 
yapılmadığına dair sorusu münasebetiyle 262 

AİÎ"Rıza Sağlar (Çoruh) - Türk Ta
bipleri Birliğr Kanunu münasebetiyle 149,165, 

366 
Rifat Sivişoğlu (Zonguldak) - Üsteğ

men Boğan- Tahyeri'nİh ordudan tardı 
hakkındaki mahkûmiyetinin affına dair ••>•'• 
Kanun münasebetiyle 109 

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 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair. kanun teklifi müna
sebetiyle 17,20,21,450 

~ Türkiye iBüyük. Millet Meclisi Âza*' 
sının Tahsisat ve Harcırahları*hakkındaki' 
1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla f 

değiştirilen birinci maddesinin ikinci fık- ; 

rasmın değiştirilmesine dair Kamun mü
nasebetiyle :; ^- :^i s : 237 

M. Daim Süalp (Siird) - Askerî ©era ? -
Kanununun 114 ncü maddesinin değişti-- ; 
rilmesine dair kanun tasarısı"' müaMMhfe 
tiyle • . 490 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev- •*.'< 
hit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin4665 sayıh Kariutt-" ı 
la değiştirilen Dışişleri Vekâleti kısmına^ *•••• 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle ; ; 442 

— Emir ve Seyis Erleri hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle ••<-.•• vs 474 

— Eskişehir Mebusu Kemal, Zeytino^r 
lu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ^ 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi i l ^ 
Amasya Mebusu ismet Olgaç'm, Millî Ko- ; 

runma Kanununun bâzı maddelerinin de^ 
ğiştirilmesi ve Samsun Milletvekili Hasan 
Fehmi Ustaoğluve beş arkadaşiyle Maraş ^ 
Mebusu Abdullah Aytemiz'ih; Milli K o - ^ -
runma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle " 143,144 

— Geçici bir komisyon kurulmasına 
dair Adalet Komisyonu Reisliği tezkeresi 
münasebetiyle 358 

— Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 



eklenmesi hakkındaki 5437 sayılı Kanuna 
*?teî*vaikkat bîr madde ilâvesine dair Kanun 

«nfftnsie%etiyle • ^ 
—:3Mİ&t Womrm& ^K&ma^mi tadifâ 

e Hakkındaki Jcahun tasarısı münasebetiyle ̂  
>̂ - — Saffet Kâhyaoğhı batkındaki Di
lekçi Kemîsyeııu katarı «nün«*ebeîiyle 

- D İ * * -
SayftJ 

100 

•527 

A. -; 439, 
>-?- ••ıs^? v, 441,442 

Sayfa 
•-+ Tekel Genel Müdürlüğü yapı isleri-

^aîn Bayındırlık Vekâletine devri hakkın
daki Kamın ıi$na*$3tSiyie^••'-' > -*JV3 '•*.*;£ 308 

— Türk Tafeipleri Birliği Kanunu* mü- ^ 
nasebetiyle •-•; ' ••...? • ; 1§3 

— iJsttl hakkında,, - . : 302 
— 3546 sayılı Danıştay Kanajnunaek ••;•?•:.-," 

Ttanun teklifi münasebetiyle ••••;' ;4&4 

Halûk Şaman (Bursa) - Emir ve »eyis 
erleri hakkmdAki' kanun tasarısı münase
b e t i ^ - ^ 25,©3,54£7,öe$&,60,64,65, 

66,67,78,7%80,81$2,221 
-^/SüFkiye^uyük Miüet MeclijsLÂza^ 

srom Tamsisat ve Harcırahları hakkındaki. 
1613^*ayılı Kanunun1787 s ^ * Klanla* 

değiştirilen birinci maddeirain ikinci fık
rasının değiştirilmesine dair Kanun müna
sebetiyle^ 240 

Mstfhar Şener (Giresun) - 3546 sayılı 
Danıştay; Kanununa ek kanun teklifi mü
nasebetiyle 502,503,504,508 

Rifat Ta§kın (KaftamoniL) - Askerî Ce- . 
za Kanflaanun İM mü maddesinin değiş* 

r' tirilmesine dair kanun tasarısı münasebe-. . 
tiyle - • 470,491 

—̂  Bmir ve seyis erleri hakkındaki ka
nun tasarısı' münasebetiyle r ' • • • • İ ••••*'•• 472 
.... Sh«»aı t«ketio|iti (Seyhan) - Bniir ve 
seyis Erleri hakkındaki kantin tasabsı mü
nasebe t i^^ •:• ';'*' - • ' " ' • • f- ' - ••*• 466 

benzeri; işçilerin hizmet karşılıkları hak-" 
kındalK K ^ i n münasebetiyt4, 921,325. 

— n Mlî Jtorunma Kanununun \ tadili 
hakkındaki jşanun tasarısı njıünasebetiyle 529 

Abüü» Tekön (tşaıir) - O^mmve *>en-, 
zeri #gü£r4n; hizmet karşılıları : hakkın*^ 
daki K^un^ıniiftaaeb^le .-,, , ; , 313^323; 

V C ö tffiya Termen (Kastamonu) -Türkiye 
Büyük ICUİe*; Meclisi Azasının f afaisat ve 

Harcırahları hakkındaki 1613 sayılı Ka- >• 
nunun 1757 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesinin ikineeı Ûkra«nitt4eğişti4| 
rilmesânedair Kanun münasebetiyle 235,239 

Muhit Tümekan (Sinob) - Emir ;*e •••-;. 
seyis erleri hakkındaki kanun tasarısı mü* v • 
nasebetiyle " * k 73,75 

Türk Tabipleri Bitliği Kanunu Müna- ' 
sebetiyle .154,155,158,159,165 

Oerau Türk (Seyhan) - Devlet Memur
ları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dişisi 
leri Vekâleti kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle: 217 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1948 
Büte* yık Hesabı Katî Kanunn münase
betiyle ! •:-;,'-•> .^ 450,451 

Hüs*ü Türkand (Kooa*U) - Türk Ta
bipten Birliği Kanunu; münasebetjyle ? 150 

•:-:.^:i..\:L'.i; 
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b*hiy&r İsimim Mm. Ötf£fti$fe ye Buna 
T«^>bus GürünıkH EŞ$fe*i Hıattalen 
Hakkında Tatfcfk Öfctmujafc '3hirtö»J]ey€ 
dair 3236 sayık İfamğm bâzı mariiieieri-
nin 4<^tir%ı«»a* >« ,&u, ü^nıuıa bâ» ., 
oa*M^6r~e!kîeı^ej^. dair ••kaımn-^l i^ 

•<\-<.s-^X i, 

Â^I^^ÜfcmM) - Türk Tabiileri 
Birliği Kanunu münasebetiyle ! ^ -r H%$ 

£•*** ?4hmi Usta*$lu (Jkaaaun) -
Mi^^OKüima KanuİUattn tadili ^akkıa-
dak^asun tasarısı müîiftseitefciyle 5fS 

Ü 
£*4«n Ü$öz <Y«*t&d);- .YoagAd^üBp-

0|§«hyan ilçesi merkez ve köyleri ile Ça-
-^[jİpn İlçesinin Çat ve Burunkışla köy* 
tyflU bugüne kadar Bulgaristan göğmen-
l^Üiiden kaç hane iskân edildiğine ve bu 
maksatla yapılan evler için sarfolnnan 
kereste miktarına, inşaatın tamamlanıp 
tamamlanmadığına ve mütaahhide verilen 
avans, miktarına, göçmenlere arazi ve ko
şum hayvanı verilip verilmediğinle ve İs
kân, Toprak, Tevzi komisyonlarının ta
raf lıkısmalarının önüne ne 'zaman geçi
leceğine» dair sorusu münasebetiyle 287,290 

Mör«d ÂH Üigen (Koaya.) - Devlet Me-
' rittjş&rı aylıklarının Tevhit ve Tea<lülünte 
dasr;:363$'8ayriı Kanuna bağlı (î) sayılı 
cetvelin 4665 sayılı. .Kânımla değiştirilen 

• l e ş l e r i Vekâleti kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe-

*i%f» ' • 21C 
— bitkiye Si^üfeAİlHet üleelisi Azası

nın $afeiwtt:ve Harekattan hakkındaki 
1613-sftyüi &şnunun ÎÎ57 sayılı Kanunla 
değiştirileni birinei maddecinin ikinci fık
rasın*!! değ t̂ifiİTöesMie dair Kanun mû-

'tnüsebettyie • ' <• 4S9,248,245 • 
-^ 3H& ş«yılı Danıştay Kanununa ek 

kanun tcpHi münasebetiyle ': 4S9,|$Û*,503,5O6 
jfl*?at!tfckü (Aydm) - Garson v© Ben

zeri -İşçiljMn Hizmet Ka^şriilteı ĵMfck- . 
^fevdaki Kasun m&amfoetâyU - j •'-••> - > 327 

— Saffet Kâhyaefîu harındaki Dilek
çe Komisyonu Kararı münasstigfiyle 441 

— Tüirk Tabipleri Birici j^ahunm <nü-
nasebetdyle • 

vm 

1 * 

Yümati < Üresin (Ulaştırma 
Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'nin, Ban- ', ,• 

î dırma • -«İstanbul ve Karadeniz hattında 
i#iyen vapurlarda biletsiz seyaiıafc etmek 
mecfruriyefctode kalan yeietâarİaö alınan 
iki misil: eesaalı bilet ücretlerine, Istftöbul, ' 
Marmara ve Karabiga seferleri için daha 
büyte ye yollu bir gemi tahsisinin müm-
ktm> olup olmadığına ve Denizcilik Banka
sının maaşlı ve ücretli memurlarına ya-
psteemk zamma dair sorusuna cevaba lf t4, j^ 

— Balıkesir Milletvekili '4.1i Fahri %©-
ri 'nfa, İstanbul telefon islerinin ije aamaâ 
haltedtteeeğine dair sorusuna cevabı 

-*- Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeriY 
nin vagonsnzluk yüzünden ileri geldiği 
söylenen ̂ linyit kömürü buhrandım ön
lenmeli için ne gibi tedbir alın4lŞJ»a dair 
sorusuna\cevabı ., • • . / • • 

Kfcrtsı Btayri Üetündağ (Sa^hk ve 
Sosyal Yardım Vekili) - Balıkesir Mebu
su Âli Fahri İşeri '.nin Balıkesir'de açı
lan hastanede göz ve kulak;- \tfp&faxx 
boş olduğu halde dahiliye küğu^nda iki
şer kişinin bir arada yatırınnJMfi sebebine, 
vazifeli doktorlardan üçüne aynı ay için-' 
de izin verilmesinin doğru olup ofi^aâi* 
gına Ve bu gibi i&aresiMiklete' «şbep ol«^t-: 

feir hakkında ne m^fisele jı0$ığmt $& 
ir s$8nsfi«^aı'eev6İH ;̂̂  •*£. - • 

nin, dâencile*fa heAf&i iz'aç eİen haÜeîi-
ü«ı üaüsit1 ^eşmek iyin inzibati ve i^Öüai 

taâfeîr almi»ası**n 
d î* î$i$m ^ 

JBO 

3W,2«7 
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ve S o s ^ £av4ım l£efc£^|^inden ol$$ şof 
rusunar^e^abir ^ .._ı:-;;^:...v .r,/.ı: 

— Trabzon Mebusu Mahnîut Ğbloğru'-
nun, * ̂ st^e|erin^j^âst^ldl J'B^şjİŞMense 
. idaresi • ıŞ*servîsmföehas&sl^ 
rinin ve nastglnelerîn idaresinin bügjftnkû 
durumdan. kurtarılmaları hususunda ne 
g^i tsdbir düşünüldüğüne dair sortfsuna 
cevabı .. • 

— Zonguldak Mebusu Abâürrfchman 
BoyaeıgiMer'in; Qvçy Kanunu tasarısının 
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bugüne. ...,• ^adar Meefe .şevk^Jibnemesi, 
Zongu^daİR^igj^İn^ 1 (WQ ^ t a ^ ı b i r ye-, 
rem ha$j$ş$şi;y*pıtaaa»MJ v^Bastaiıl^Şi-..: 
gortaşı^a ge^ktjrüw#8İ. ^ehep^riae;: işçi, ;. v 
sjgprtaları p i ı^ml^ in^ , ; ^Jj&fck ~*$m*?, ,.. 
serjnayeLerte işjçilejpt ev: salibi dmafecı-
nm derpiş edilip; edilmedlî&ne, İşgi Ban
kası.. kurulması ve isilik, sigortası tesisi 
hakkında, ne d ^ a ı ü l # ğ ^ % yem Sçndi-Î 
kalar K^unu tajarısı • ile tş Kaimnunun . 
tadiline dair tasarının ne" zaman Meclise 
sunulaeajjna dair s r̂u&una, eevafeı 2|>7,2j5§ 

v 
Ataca- Kemal Yftnnca (Giûnüfi&nâ) -

Devlet Mamurları, -Aklıklarının Tevhit, ve • 
Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Dışişleri Vekâleti kısmına bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 216 

— Doğu Şeker Fabrikasının kurulması
na; ait bir ta&avvurveya bir teşebbüs olup 
olmadığ-ına dair sorusu münasebetiyle 432,433 

— Geçici bir kpmisyon kurulmasına 
dair Adalet Komisyonu Reisliği tezkeresi 
münasebetiyle, 361 

—• Kan Gütme Sebebiyle İşlenen. Adam 
öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Fa-
Üİgri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak 
Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 

tekÜH münasebetiyle 459 
— Köy Kanununa bâzv. maddeler ek

lenmesine ve 46 ncı maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair 5672 sayılı Kanunun ek 
birinci maddesinin birinci fıkrası ile ge
çici maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanunun öncelik ve ivedilikle müzakeresine 
dair önerge.münasebetiyle.." 8 

Ahmed Veziroğhı (Afyon Karahisar) -
Tekel Genel Müdürlüğü Yapı İşlerinin Ba
yındırlık Vekâletine Devri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 311 

Haftan j$kV«l{QqmtÛ. - Millî Korun--
ma Kanunnnnn tadili hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle 546 

— ,-354& sayılı Danıştay Kanununa ek 
kanun teklifi münasebetiyle; 500j501,508 

Sam- tmm (fet&n&ü.) - Garson ve 
benzeri işçiMrüı hizmet karşılıkları hak
kındaki Kânun münasebetiyle 323 

—* Millî Korunma Kanununun tadili 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 547 

M. Şevki Yasman (Elâsığ) - Emir ve 
seyis erleri hakkındaki kanun tasarısı - " 
münasebetiyle. 60 

— Kanun tasarı ve telöiflerinin soru
lardan önee görüşülmesine; dair önerge. 
münasebetiyle 

KejRafi:Yılmfwb ($»£&) - Milli Korun
ma Kanununun tadili hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 
~ .aftfrı Vff*aiı (Gümrük ve Tekel Vekâ
leti Vekili) - Erzurum Mebusu, Sabri Er-

360 
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dumanın Türkiye'de mevcut ; tuzlaların" 
kullanılış tarziariyle istihsal, istihlâk: ve; : t 
ihraç edilen tuzun miktarına,, satış fekü- j 
lerine, ambarı ola» 'Ve olmıyan -tuz Mlger r ; || 
lerine dair sözltl «orusuna cevabı- . 426 | 

— T<3wl Genel Müdürlüğü yapı işle-f I 
rinin Bayındırlık Vekâletine devri hak
kındaki kiatun münasebetiyle 305,307,310,311 

Sıtkı ffettâı (İşletmeler Vekili) - Balı
kesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, Bandır
ma 'nm Merinos Çiftliğinde 1952 yılında 
kaç dönüm ziraat yapıldığına ve ne mik
tar tohum ekildiğine, mahsulün çiftlik ih
tiyacını karşılıyacak bir durumda olup 
olmadığına ve ekilen buğday ve yulafların | 
vaktinde biçilmemesi yüzünden zıyaa uğ
radığının doğru olup olmadığına dair so
rusuna cevabı 279,280 

— Denizli Mebusu Baha Akait'in, kü
çük sanatların yayılması gelişmesi, bu- | 

Mustafa Zeren (Mrsurom) - Emir ve 
seyis erleri hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 466 

— Türk Tabipleri Birliği Kanunu mü-
nasebetiyle 159 

Kemal Zeytinoglu (Bayındırlık Vekili)-
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir 
kısmının kamulaştırılmasına yetki veril
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle 22 

— Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün 
1952 bütçe yılı içinde Çanakkale iline il 
ve köy yolları ve köy içme suları için ya
pılan ayni ve nakdi yardım yekûnunun 
kaç liradan ibaret olduğuna dair sorusuna 
cevabı 420 

— Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, 
Zamantı Irmağı üzerindeki Hidro-Elektrik 
işinin daha ne kadar müddetle tetkika tâbi 
tutulacağına, şimdiye kadar yapllan etüt
lerin teknik ve iktisadi bakımlardan ne gibi 

günkü içtimai ye iktisadi şartlamaııygftn : rf 
bir şekle getirilmesi ve bu sanat erbabı-. v r 
nın kalkınması, el dokumacılığının inki
şafı ve d^kümâeılâraflcredî temini husus
larında M W& ledbiker V duşünÜİcH^I» ^ 
ve Deniz^deki^Apre'i B©^B ; s a % r a l t o n " ^ 
el dokumaİarinı işliyen bir fabrika haline . 
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine . 
dair sorusuna cevabı ^ 423^424 

—• Gümüşane Mebusu Ahemt Kemal 
Varınca'nm Doğu şeker fabrikasının ku
rulmasına ait bir tasavvur veya bir teşeb
büs olup olmadığına dair sorusuna ce-
vebı 430,433 

Avni Yurdabayrak (Zongmldak) - Emir 
ve seyis erleri hakkındaki kanun tasamı 
münasebetiyle 469 

— Garson ve benzeri işçilerin hizmet * 
karşılıkları hakkındaki kanun münasebe
tiyle -323 

neticeler verdiğine dair sorusuna cevabı 433,434 
— Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, 

Zamantı Irmağı üzerinde yapılacak şişir
melerle etrafında bulunan 300 bin dönüme 
yakın arazinin sulanmasını temin için 
lüzumlu tesislere ne zaman başlanacağına 
ve bu tesislerin kaç yıl zarfında ikmal olu
nacağına dair sorusuna cevabı 429 

— Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, 
Kayseri vilâyeti dâhilinde bulunan Sultan-
sazı bataklığının kurutulması için şimdiye 
kadar ne gibi işler ve etütler yapıldığına 
ve bu bataklığın kaç yılda kurutulabileeeği-
ne dair sorusuna cevabı 429 

— Kırklareli Mebusu Şefik Bateay'm, 
Babaeski ilçesinin Doğanca köyünde vukua-
gelen yangından asrar görenlere hükümet 

j tarafından yapılan yardım hakkındaki 
I sorusuna cevabı . 275 

z 


