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TUTANAK DERGİSİ

Cilt
22
4 Mayıs 1953 tarifeli Yetmiş altıncı Birleşimden
29 Mayıs 1953 tarihli Seksen dokuzuncu Birleşime kadar
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Ankara
T. B. M. M. Basımevi
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Fihrist
••>

DEMEÇLER
Sayfa
1.'— Çankırı "RJebusu Kâzım Arar'ın,
Ç a n b r ı ' d a vukua gelen sel felâketi dolayjsiyle lâzmıgelen yardımın yapılmasına
dair demeci
--..'.
:
423:424

. .-.Sayfa
2. • -*- Türkiye Büyük Millet .-Meclisi Re
isi Refik Koraltan'm, Türkiye'yi ziyarete •
davet edilmiş bulunan Yugoslavyav FederalMeclisi âzasından mürekkep^ heyetin. Mec- ; . : (
lisi ziyareti münasebetiyle demeci
; 296:2 37

İCRA VEKİLLERİ
1. —-Açık bulunan. Ekonomi ve Ticaret
Vekâletine Devlet Vekili / F e t h i Çelikbaş'ııi;tâyinine dair (3/494) . •••',•
.;
453
2. — Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden
istifa eden Enver Güreli 'nin yerine . Çalış
ma Vekili Hayrettin -Erkmıen 'in vekillik
edeceğine d^air (3/493) *'
• -.'••'..'.'.. /

^ 3. — İngiltere Kraliçesi Majeste Eli-, .
zabet II. -nin Tac Giyme merasiminde bu-.
lıınmak. üzere :, İngiltere 'yi, ziyaret edecek ^
olan Başvekil Adnan Menderes'e Sağlık, ve . /
Sosyal Yardım Vekili Dr. Ekrem Hayrı..
üstüudağ'm-Dışişleri Vekili,Fuad Köp- .
v
rülü'ye İçişleri Vekili Etem Menderes'in
423 vekillik,edeceklerinedair (3/495) ..
. 454İ55
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KANUNLAR
No.
Sayfa
6084 —• Millî Korunma Kanununun tadili
... •'Hakkında Kanun V 4:29,29,35:45,49,52,52,
.
68,70:73
r
6085 —.Karayolları Trafik Kanunu 132:150,169:
170,185,185,187,199:202
60*86 —• Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 45:
.
68,121:132,170,205:206,213,219,223,232:23Ş
6087 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Kırallığı ve Yugoslavya Federatif

No.

'Sayfa

'Halk Cumhuriyeti arasında Ankara'
da akdedilen Dostluk, ve iş Birliği
.Andlaşmasmm tâsdikma dair Kanun 2,297:
"'•'•'*..
302,303,3:04,306,308,30^:^12
6088 —Gümrük Kanununun 17nci madde
sinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı
Kanunla eklenen (c) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında Kanun
455:467,
474,488:491

LÂYİHALAR
1. —• Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü-1950 Malî yılı -Hesabı Katı kanun .lâ
yihamı (1/601) •"•• ••-*'. :.'* .
••'..:.' . w
346
2.' — Devlet Demiryolları ve-Limanları
İşletme* Umum Müdürlüğü- Meinur ve Müs
tahdemlerinin ücretlerine dair ' 2847 sayılı
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 3173
sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesi.

' hakkındaki 4578 sayılı I|anunda değişiklik
384
yapılmasına dair (1/609)
3. -"i- • Devlet. Memulları.:;:Aylıklarının.
-Tevhit ye Teadülüne dair olan 3656: Sayılı.
Kanunâ-Vbağlı (1).. sayılı Cetvelin.:Emniyet'
Umum Müdürlüğü, kısmında değişiklik ya^
168
pılması hakkında (1/600)
*•, 4. — Dışişleri Vekâleti ile Ankara'daki,;

Sairfa
4. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
İsrail Elçiliği arasında teati olunan ve İs
kında
(1/264)
'" 463
rail'e 30 000 ton buğday satılmasını derpiş
{
5.—- Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
eden mektupların tasdiki hakkında (1/610) '384
ğü
1947 Malî yılı Hesabı Katî kanunu la-!
5. —i--İstanbul'da Eminönü'nde kâin
yihası (1/410)
??•;-.
•' ,
2Ö4
4Û5 ada, ,18 parsel numaralı Hazineye ait
6.
—
Belediye
Karun'unun
19
ncıı
mad
binanın Emlâk Kredi Bankasına satılması
desine, bir fıkra eklenmesi hakkında
na ve Bankaca- yaptırılacak binaya Hazi
•(1/461)
'•*"*
365
nenin de iştirakine mezuniyet verilmesine'.
7. — Denizcilik Bankası Kanununun
dâir (1/602)
ii
346 ,
geçici 2 nci maddesine göre yapılması ge
6. — İstanbul Üniversitesinin 1950 Ma
reken tasfiyeye a i t , müddetin uzatılması
lî yılı Hesabı Katı kanunu - lâyihası
hakkında (1/557)
119
(İ/603)
346
8.
—
Erzincan'da"
yaptırılacak
Mesken
7.-^- Memurin Kanununa Ek:2658 saler hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin
yilı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
385
mesi hakkında (1/611)
3 8 4 , değiştirilmesine dair (1/436)
9. — Gölcük Kaza merkezinin Değir
8. — Mülga Devlet Denizyolları .ve Li
menlere'den Gölcük kasabasına kaldırıl
manları îşlçtme Genel Müdürlüğünün 1950
ması, hakkında (1/220)
,-•'
.315:316
Malî yılı Hesabı
Katî kanun
lâyihası
10. — Gümrük Kanununun 17 nci mad
(1/604)
' ;-: /
346
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı
9. —•Tapulama Kanununun ; İ 3 ;ncü'
Kanunla, eklenen «C» fıkrasının değişti
maddesinin D fıkrasının değiştirilmesine
rilmeni hakkında (1/392)
454,455:467,474,
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair
488:491
•. (1/605) '•;•••,"'., ';-/.
.. ~ * h h / \ ' 346
11.
—
Karayolları
Trafik
kanunu
lâyi
10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
hası (1/242)
13^:150,169:170,185,187,199:202
ile Amerika^Birleşik Devletleri Hükümeti
12.
—•
Köy
kanunu
lâyihası (1/185). 170 :İ95,
arasında münakit 4 Temmuz 1948 tarihli'
208 :228*267 :286,286:290,302:306,3İ6 :
Muaddel Ekonomik: İş .Birliği Anlaşma
34 2,348:374,389:406,467
sını tadil eden 30 Aralık 1952 tarihli Â n - . .
13. — Müzelerle ören yerlerini ziyaret
-. kısmanın taşdikına dair (İ/606)
y
.346
edenlerden alınacak ücret hakkındaki 3340
11; — Türkiye - İsveç.Ticaret ve öde
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair
me Anlaşmaları ile. 14 Haziran 1951 tarihli
H/348)
*'v •
'
385
Ek Protokol ve buna, melfuf mektupların'
14. --• Orman Kanunu hakkında (1/170) 453
meriyet müddetlerinin 15 Mar^, 1953 ten
15. — Orman Kanunu hakkında (1/179) 453
itibaren 30 Haziran 1953 tarihine kadar
16. -T-. Tapulama Kanununun bâzı mad-.
, uzatılmasına dair. mektup teatisi suretiyle
deleninde
değişiklik yapılmasına
dair
yapılan Anlaşmanın kabulü
hakkında
(1/545)
. 385
(1/608)
,;•
/,..';
.346:347
1.7. —••. Turizm endüstrisini teşvik ka
\ ' 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nunu layihası (1/341)
* 45:68,121132,170,
ile .Yugoslavya Hükümeti arasında 26 Şu
" 205:206,213,219,223,232:235
bat 1953 tarihinde Ankara'da imzalanan •
Ticaret. >ve • Seyrisefain «Mukavelenamesinin
l'S.'— Türk hava seyrüsefer kanunu lâkabulü^hakkımda (İ/607)
[ 346 ! yiha^,;(1/108).;' ;
\,:A
'•-"?
'
' 348
: V,ı .;
19 i — Türkiye Qumhuriyeti ile Yunanis
tan Kıralhğı ve Yugoslavya Federatif
1. — Adlî *Ti^ Müessesesi kanunu lây'iv
JJÖIk'.Cumhuriyet^arasında 28 Şubat 1953
ha.?] (1/469); •.'....'.•.-•
'."*"••.
' ' } 119
'arih'nde Ankara'da akdedilen Dostluk ve
•2. :•— Âmine Malları kanunu lâyihası
r
'
(li/572) , * 4 •'•''"'.' :' '//'".• '{•'"•"
- - 348 ' î ' Bi^lifri Ândlaşmasinıri taşdikına dair
.(1 /590)
2,297:302,303,304,306,308,309:312
S. — Askerî ve Yasak Bölgeler. kanunu
layihası (İ/309)
348
'.^. * Türkiye ^Cumhuriyeti ile Yunav

'

•

•-,.—

' • ' • ' !

— 3
Sayfa
nistan Hükümeti, arasında nıünakit İkamet,
Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine
merbut Türkiye Gümrük Taviz Listesinin
yürürlükten kaldırtması hakkında (1/453)
2.1. — Vakıf zeytinlik, incirlik, fındık
lık, narenciye ve meyvalıkların sat'ş şekli

385

Sayfa
hakkında (1/450)'
2 2 . — Yabancıların Türkiye'de, ikamet
ve seyahatleri hakkındaki " Kanunun , bâzı
maddelerinde değişiklik yapjlmasma ve bu
kanuna, bâzı hükümler
ilâvesine dair
;
348
(1/458)
; \':. : ' :

ÖNERGELER
Bilecik (ismail Aşkın)
1. — Dilekçe Komisyonunun 8 . V . 1953
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 5981
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/350)
204
Bingöl (Feridun Fikri pü§ünsel)
2. — Umumi Heyetin Perşembe günkü
toplantılarının kaldırılmasına dair (4/353)
316
İstanbul (Hadi Hüsnüm) ve Siird (Meh
met Daim Sualp)
3. — Dilekçe Komisyonunun 8 ." V . 1953
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 5982
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/347)
168
4. — Dilekçe Komisyonunun 8 . V .• 1953
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 5983
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/348)
168
Kars (Sırrı At alay)5. — Kars'ta hüküm süren şiddetli ve
j
devamlı kış sebebiyle hayvanların beslenmeI
sini temin için* ne gibi tedbirler düşünüldüj
güne dair Başvekilden sözlü sorusunun
geri verilmesine dair (4/346)
115 j
Manisa (Refik Şevket înce)
j
1
6. — Dilekçe Komisyonunun 20 . IV .
!
1953 tarirli Haftalık Karar Cetvelindeki
5751 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/351)
204
Seyhan (Sinan Tekelioğlu)
7. — Devlet, belediye ve emvali metrûkeden veya mübadillere muhtas emvalden
haksız olarak maV iktisap edenlerin bu mâl
larının istirdadı hakkındaki kanun tekli

finin geri verilmesine dair (4/349)
* ,205
Sivas (Reşat
Şemsettin-Birer)
8. — İstanbul'un 50 ncü fetih yıldönü
mü. münasebetiyle Fetih ' Gazasına iştirak ,
edenlerin hâtırasını ?-tebcil için ,saygı du-;
ruşu yapılması hakkında (4/354)
453,454:
.'
455
J
Necip Bilge. (Dışişleri Komisyonu SözCÜSÜ) '*•' ?Ü'.'i; ; " •' : ''' ' "

ler)

; • :

-

- .:•,/-;

- 1 0 . — Adalet Vekâletine •bağlı Yük- sek Hukuk Kurulu kurulmasına ve yü
rürlükte olan. kantin ve^ tüzüklerin tek.me
tinde derlenmesine dair olan kanun teklifi
nin gündeme alınm&srlhakkıhda (4/345) > 120
Zonguldak (Avni
Yurdahayrak)
11. — H â k i m l e r Kanununun 3501 sa-'
yılı -Kanunla değiştirilen 43 neü maddesi- - .
nin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında
(4/352).
"
\r
204
Manisa- (Refik ~Ş ev ket İnce) .
1. — I I Numaralı Geçici Dilekçe .Ko
misyonunun 13 . VIII : '1951 tarihli Haf
talık' Karâr .Cetveliliâekr- 848 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine --d dair
(4/185) • '
— -

RAPORLAR
ADALET KOMİSYONU RAPORLAR]
•1. - — Adlı Tıp Müessesesi kanunu lâ
yihasına dair (1/469)
119

. , , . • - .

9. —-''Trabzon Mebusu Faik Ahmed Ba
rutçu ve Hatay Mebusu Abdürrahman Me
lek'in; Pasaport Kanununun 22 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair ka- .
nun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu.,
nun Dışişleri Komisyonuna verilmesi hak- • ı
kında. (2/424)
• .
34:35
Zonguldak (Abdürrahman.
Boyacıgil-
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2. '— Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
453
kındaki kanun lâyihasına dair (1/264)
3. —Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-

Sayfa

Sayfa

bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanu
nun, Devlet, belediye ve emvali metruke- *
den veya mübadillere muhtas emvalin hak_ ; na bâzı hükümler eklenmesine dair olan
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de-1
sız olarak mal iktisap edenlerin bu mal
ğiştirilmesi hakkındaki kânun teklifine
larının istirdadı hakkındaki kanun tekli
dair (1/436, 2/463)"
;
• •.-"•. 385
fine dair (4/349, 2/42)
119,205
4. '— Tapulama Kanununun bâzj mad*
delerinde değişiklik yapılmasına dair ka- .
1 . — Karayolları Trafik kanunu lâyi
nun lâyihası hakkında (1/545) .
385
hası hakkında (1/242)
132:150,169:170,185,
5„ — Trabzon Mebusu Faik Anmed Ba
, .
187,199:202
rutçu ve 2 arkadaşının, Köy Kanununun
41 nci maddesiyle 44 ncü maddesinin ikinBÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI
ci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
1. —• Adlî Tıp Müessesesi kanunu lâyi
teklifi hakkında. (2/420)
'
[ 3.47
hasına dair (1/469)
119
6'. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Ba
2.— Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un,
rutçu ve 3 arkadaşının, Düğünlerde. Men'i
Askerî "Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet
îsrafat, Kanununun, yürürlükten kaldırıl
Sandığı mensuplarına mesken yaptırmak
ması hakkındaki kanun teklifine dair (2/502) 453 •
üzere borç para verilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/383)
'
384
• 1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin3. — Belediye Kanununun 19 ncu mad
oğlu 'nun Millî Korunma Kanununun bâzı
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
maddelerinin değiştirilmsi hakkındaki 5020 '
nun lâyihasına dair (1/461)
385
sayılı Kanuna ek, kanun teklifi ile Amas
4. — Denizcilik Bankası Kanununun
ya Mebusu, ismet Olgaç'ın, Millî Korun
geçici ikinci maddesine göre yapılması
ma Kanununun bâzı maddelerinin değiş
gereken.tasfiyeye ait müddetin uzatılması
tirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan Fehmi
hakkındaki kanun lâyihasına dair (İ/557) 119
Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Mebusu'
5. — Erzincan'da yaptırılacak mesken
Abdullah Ây temiz 'in, Millî Korunma Ka
ler hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin
nununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen
değiştirilmesine dair. kanun lâyihası ile
30 ncu maddesinin yürürlükten kaldırıl
Erzincan Mebusları Nahid Pekcan ve Ziya •
ması hakkındaki kanun tekliflerine dair
Soylu'nun, Erzincan'da, yaptırılacak mes
(2/59, 102, 223, 373)4:29,35:45,49,52,52,68,
kenler hakkındaki 5243 sayılı Kanunda
70:73 bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu ka
2. — Köy kanunu lâyihası hakkında
nuna bâzı hükümler eklenmesine dair. olan
(1/185)
170:195,206 .-228,267:286,286:290,
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
302:306,316:342,348:374,389:406,467
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine
dair (1/436, 2/463)
385
, 3. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
:
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
6. —• istanbul Mebusu ^.ndre Vahram
maddeler eklenmesi hakkındaki, karnın
Bayar'm, Devlet Demiryolları ve Liman
tekliflerine dair (2/219, 235, 250, 269, 272,
ları işletme Umumi idaresi Memurları Te334, 344, 350, 3/2,, 392, 427, 438, 45İ8, 464, '
? kaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı Ka476'; 480);
..
467:474 innna ek kamın teklifine cTair'(2/256)
385
7. —• Müzelerle ören yerlerini ziyaret
BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI
; edenlerden alınacak,ücret hakkındaki 3340
1. — Erzincan'da yaptırılacak. Mesken
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına
ler hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin dair kanun lâyihası hakkında (1/348)
385
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ile
Erzincan Mebusları Nahıd. Pekcan ve Ziya
8. r— Orman kanunu lâyihası ve teklif
Soylu'nun,. Erzincan'da Yaptırılacak Mes
leri hakkında (1/170, 2/170, 200, 224, 254,
kenler hakkındaki 5243 sayılı Kanunda
275, 276, 1/179)
'
453
:

s
Sayfa
9. —• Tapulama Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası hakkınca (lj/545)
385
lO.ı—i Vakıf zeytinlik, incirlik, fındık
lık, narenciye ve meyvalıklarm satış şekli
hakkındaki kanun Râyihasına dair (1/456) 385
1. —-Eskişehir ,Mebusu Kemal Zeytinoğlu'nun, Millî Korunma' Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi " hakkındaki
5020 sayılı" Kanuna ek kanun teklifi ile
Amasya Mebusu îsırtet. Olgaç 'in, Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmişi ve Samsun Mebusu Hasan Fehmi
Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Mebusu
Abdullah. Ay temiz 'in, Millî Korunma Ka
nununun 5020 sayılı Kanunla. değiştirilen v
30 ncu maddesinin ı yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun tekliflerine dair
(Ayni zamanda düşünce olarak), (2/59,
102, 223, 373)
4:29,35:45,49,52,52,68,70:73
ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORU
1. — Turizm Endüstrisi Teşvik Kanu
nu lâyihası ile Antalya Mebusu Burhanettin Onat ve .122 arkadaşının Turizm En
düstrisini Teşvik kanunu' teklifine dair
(1/3417 2/342)
45:68,121:132,170,205:206,21.°.
V i- -i
219,223,232:235
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Hükümeti arasında münakit İkamet,
Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine
merbut Türkiye Gümrük Taviz Listesinin
yürürlükten kaldırılması hakkındaki, ka• nun lâyihasına dair (1/453)
385
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Kırallığı : ve, Yugoslavya Federatif,.
Halk Cumhuriyeti arasında 28 Şubat 195^
tarihinde Ankara'da akdedilen Dostluk ve
iş Birliği Andlâşmasmm tasdikma dair ka
nun lâ^hası'haklnnda 0/599)
2,297 ;302,303,
304,306,308,309:312
DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORU
1. — Manisa }tfebusu Refik Şevket İn
ce'nin, I I Numaralı Geçici Dilekçe Komis-

Sayfa
. yonunun ,13 . V1T1. 1Ö51F tarihli Haftalık
Karar , Cetvelindeki 848 sayılı Kararın
Umumi. Heyette görüşülmesine dair öner
gesi hakkında (4/185)

33

DÎVANI MUHASEBAT KOMİSYONU RAPORU
1 . — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1947 Malî yılı Hesabı Katisine ait Mu,
tabakat Beyannamesinin sunulduğuna daiıv
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1947 Malî
yılı Hesabı Katı kanunu lâyihasına dair
(3/436,17410)
.'?
204
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU RAPORU
* 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Hükümeti arasında münakit İka
met, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelena
mesine merbut Türkiye Gümrük Taviz Lis
tesinin ' yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/453)
385.
İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI
lı. „— Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak- ,
kındaki kanun lâyihasına dair (1/264) 453
2. —r Belediye Kanununun 19 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka-,
nun lâyihasına dair (1/461) , .
385
3. — Tapulama Kanununun bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair kanun
lâyihası hakkında (1/545)
385
4.—. Tekirdağ Mebusu Şevket Moeaıı'm, subay ve .memurların protokolün tesbit ettiği hallerden gayrı. karşılama ve
uğurlamalarda bulunamıyaeaklarına dair
kanun teklifi hakkında (2/462) ,,
296
5. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Ba
rutçu ye 2 arkadaşının, Köy Kanununun
41 nci maddesiyle 44 ncü maddesinin ikin
ci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/420)
347
6. — Trabzon Mebusu Faik.Ahmed Ba
rutçu ve 3 arkadaşının, Düğünlerde Men'i
israf a t ! Kanununun yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifine dair
(2/502)
•
/'•
453
1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zetin•'oğlu'nun Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin, değiştirilmesi
hakkındaki

6 —
Sayfa
!)020 sayılı Kam ek kanuii teklfi ile Âmasya Mebusu İsm
Ölğaç'ıh, Millî Korımma Kanununun bâzi maddelerinin değişti- .
rilmesi ve Sahi in Mebusu Hasan Fehmi
Ustaoğlu ve, 5 rkadaşı ile Maraş Mebusu
Abdullah Ayteı iz'in, Millî Korunma Katıımımım 5020 yılı Kanımla değiştirilen
30 ncu maddesiMn yürürlükten kaldmılması hakkındaki kalım teklifTerine dair (2/59,
1(12, 223, 373)
" 4 =29,35:45,49,52,52,68,7Ö :73
2.-—Köy k nitnu lâyihası hakkında
(1/18%),,
v
17.0 :İ95,206 :228,267 :286,286 :
290,30 306,316 -342,348:374,389 :406,467
3. — Trabzo , Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve Hatay Hebusu.Abdürrahman: Melek'iıv Pasapo Kanımumm. 22 nei madd esin d e değişik k yapılmasına dairy kanun.
teklifi hakkındj (2/424) . - ••; , \ - : , ..: 34 • V,)
MALÎYE I OMÎSYONU RAPORLARI
1. -— Ankar Mebusu Fuad Şe'yhun 'un,
Askerî Fabriik ar Tekaüt ve Muavenet
Sandığı mensu larma mesken yaptırmak '
üzere borç par< verilmesi hakkındaki ka' ' •
nun. teklifine-d v (2/383)
2. — Beledir Kanununun 19 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kamm lâyihasına iair (1/461)
3. — Denizcilik Bankası Kanununun
geçici.2 nci ma lessine görç,yapılması gercken tasfiyeye , t...müddetin uzatılması hakkındaki kanım. âyihasına dair (1/557)
«4. — Erzındıı 'da yaptırılacak Meskeri.ler hakkındaki îanunun 2 nci'maddesinin
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ile
Erzincan'M ebu arı Nahid Pakcan ve Ziya
Soylu.'nun, Erzincan 'da Yaptırılacak Meskenler hakkmd ,ki 5243 sayılı Kanımda bâ- ;
zı değişiklikler yapılmasına ve bu Jkanuna
bâzı hükümler klenmesine dair olan 5594
sayılı Kanunim 2 nci maddesinin değiştirip
mesi hakkmd ki kanun teklifine dair
(1/436, 2/4-83)
,
5. — îstanljıl Mebusu , Andre Vahram,
B ayar in, De's et Demiryolları ve Limanl a n İşletme Uı umi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı ıakkmdaki J 2454 sayılı Kanuna ek kanın teklifine dair (2/256)
0. — Müze rlc ören yerlerini ziyaret

384

Sdyfa

edenlerden
alınacak
ücret hakkındaki
3340 sayılı Kanunda değişiklik yapılması-'
3b6
na dair kanım lâyihası hakkında (1/348)
r
7. — Seyhan Mebusu Sinan Tckelioğlu'nun, Devlet, belediye ve emvali metrukelen veya mübadillere muhtas emval
den haksız olarak mal iktisap edenlerin mı
mail arının istirdadı hakkındaki kanun
teklifine dair (2/42)
119,205
8. — Vakıf, zeytinlik, incirlikı fındık
lık, narenciye ve meyvalıklarm satış şek
li hakkındaki kanım lâyihasına dair (1/456) 385
1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğhrnun, Millî Korunma Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile
Amasya Mebusu IsmetOlgaç'm, Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ye Samsun Mebusu Hasan
Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş'
Mebusu Abdullah Aytemiz'in, Millî Korun
ma Kan'ununım 5020 sayılı Kanımla de
ğiştirilen 30 ncu maddesinin -yürürlükten
kaldırılması hakkındaki kanun teklifi eri
ne-dair (Düşünce olarak) (2/59, 102, 223,
373)
4:29,35:45,49,'52,52,68,70:73

385

119

385

385

MECLİS HESAPLARINI İNCELEME KO
MİSYONU RAPORU
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952
yılı Aralık ve 1953 yılı Ocak ve Şubat
ayları hesabı hakkında (5/67)
33
MÎLLÎ EĞİTİM,KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Erzurum Mebusu Fehmi Çobanoğlu'nım, Üniversiteler Kanununa Ek 5234
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanım teklifine dair
(2/481) •
.
*
453
2., — Müzelerle .ören yerlerini ziyaret '
edenlerden alınacak üçr&t hakkınlaki 3340
sayılı Kanunda değişikli yapılmasına da
ir kanun lâyihası, hakkmd & (1/34Ş) ••
3Ş5
MlLI.Î SAVUNMA KOMİSYONU RAPORU
1. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet
Sandığı mensuplarına mesken yaptırmak
üzere borç para verilmesi hakkındaki ka-

Sayfa
384

SORUŞTURMA KOMİSYNU RAPORU
• 1. -7- Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklariyle Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında (5/37)
77

Sayfa
ULAŞTİRMA KOMİSYONU RAPORLARI
1. —Denizcilik Bankası Kanununun ge
çici 2 nci maddesine göre yapılması gereken
tasfiyeye ait müddetin uzatılması hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/557) '
119
.'•£., —.istanbul Mebusu Andre Vahram . .
Bayar'm,. Dçylet Demiryolları ve Limanlaıvlşletme Umumi idaresi Memurları'Te
kaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı Kanu
na, ek kanun teklifine dair (2/256) •'"' ;, 385

TARIM KOMİSYONU RAPORLARI
•1. — Erzurum Mebusu Fehmi, Çobanoğlıı'nun, Üniversiteler Kanununa ek 5234
sayılı Kanuimn 4 neü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki
kanun
teklifine dair
(2/481)
~ ; '
453
2. — Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık,
narenciye ve meyvalıklarm satış şekli hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/456)
385

G-EÇlCl KOMİSYONLAR RAPORLARI
1. — Orman kanunu lâyihası ve teklif
leri bakkmda ; (1/170, 2/170, 200, "224, 254,
275, 276, 1/179)
"
453
; ••
'2. - ^ T e k i r d a ğ Mebusu Şevket Mocan'm, subay ve..memurların prot^kıolün.'tesbit ettiği^- hâllerden 'gayrı karşılamav ve
uğurlamalarda bulunamıyacaklarma dair
kanun teklifi, hakkında (2/462)
296

TEŞKİLÂTI ESASİTE.KOMÎSYONU RAPORU
1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Devlet, belediye ve emvali metrukeden •
veya mübadillere muhtas emvalden haksız
olarak mal iktisap edenlerin bu mallarının
istirdadı hakkındaki. kanun teklifine dair
(.2/42)
....
,
. 119,205

1. — Gümrük Kanununun 17 nci mâddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı
Kanunla eklenen «C» fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/392)
454,455:467,474^88:491
;
2. — Karayolları Trafik kanunu lâyi
hasına dair (1/242)
" '"•' 132:150,169:170,
185,187399:202
3. — Turizm Endüstrisini! 'Teşvik kanu
nu lâyihası ile Antalya Mebusu Burhânettin Onat ve 122 arkadaşının Turizm
Eridüstriscind Teşvik kanunu teklifine da
ir (1/341, 2/342)
45:68,121:132,170,205:
206,213,219,223,232:235

nun teklifine dair (2/383)

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NU RAPORU
1. — Adlî Tıp Müessesesi kanunu lâyi- •
hasına dair (1/469)
119

TİCARET KOMÎSYONURAPORLARI
1* — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis- •
ton Hükümeti arasında münakit İkamet,
Ticaret ve Seyrisefain
Mukavelenamesine
merbut Türkiye Gümrük Taviz Listesinin
yürürlükten kaldırılması rakkmdaki kanun
lâyihasına dair (1/453)
385

KARMA KOMİSYONLAR- RAPORLARI
1. — Eskişehir'Mebusu Kemal Zeytinoğlu'nun Millî Korunma Kanununun, bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya
Mebusu İsmet Olgaç'm, Millî
Korunma
:
Kanununun bâzı maddelerinin
değiştiriri
mesi ve Samsun Mebusu Hasan Fermi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile' Maraş Mebusu Ab
dullah Aytemiz'in, Millî Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun tekliflerine dair (2/59, 102,
223,373)
4:29,35:45,49,52,52,68,70:73

^ [ A n a y a s a - Adalet]
1. — Ankara Mdbusu Mümtaz Fai'k
Fenik'in teşriî masuniyetinin 'kaldırıknasıhakkındaki. • Başvekâlet tezkeresine dair
(3/44i) /_.•; •"•' : "" : - : r ;y" , ı / f ;
' -

2

2 . — Ay dm Mebusu Şeviki Hasırcının
teşrîî .masuniyetinin (kaldırılması hakkın
daki! Başvekâlet tezkeresine dair (3/473)

77

3 . — Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki:; Başvekâlet tezkeresine dair
(3/465)
77:7.8

Sayfa
4 ; __ İsparta mebüslmpi Said Bilgiç ve
Tahsin Toıla'nın teşrif masuniyetlerinin
kaldırılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/442);5. — İzmir .Me'busu Cihad tBaiban'm
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/447)..'-.
6. — Kars Mebusu Hüseyin Cahit Yal
çın'in teşriî ma^uniyetiriin kaldırılması
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair
(3/474)
7. -^- Kars Mebusu'Sırrı Atalay'ın teş
riî m ayniyetinin IkâUirılması 'hakkındaki
Başvekâlet tezkeresine dair '•(3/41.2)
8. — Kırklareli Mebusu Mahmut Er
ini 'in teşriî m asuniy etinin kaıldınlması
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair"
(3/475)

Sayfa

78

9. — Maraş Mebusu Ahmet Kadoğlu ve
Ahmet Bozdağ'm teşriî masuniyetlerinin
kaldırılması hakkındaki Başvekâlet tezke
resine dair (3/476)

78

10. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair
(3/477),
'
.;-.'. i -•';.•

78

11. — Zonguldak Mebusu Rdfat Sivişoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair
(3/468)

78

[Bütçe - Maliye - Divanı Muhasebat]
1. — Divanı Muhasebatta açık bulunan
iki âzalık için seçim yapılması hakkındaki
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresine daiı
(3/459) ' . ' . '

78

347

SAYIN MEBUSLARLA ÎLGÎLÎ ÎŞLER
İzinler
1. — Sayın üyelerden bâzılarına "<zin: ve
rilmesi (3/483) . • .'•

A%m

Komisyon seçimleri
1. — Van Mebusu İzzet Akın ile Tun
celi. Mebusu Hıdır Aydın'in, İskân Kanu
nunu tadil eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin değiştirilmesi, ve yasaklığı
kaldırılan yerlerle 5227 sayılı Kanunun
birinci maddesiniri dördüncü bendinde zik
redilen .idareten . boşaltılmış bölgelerde
köyler teşkili '.ve- halkın yerleştirilmesi
hakkındaki. ,5826 sayılı Kanunun ikinci
maddesinin ikinci ve son fıkrasiyle üçüncü
maddesinin (A ve-B)'-fıkralarının- kaldırıl
masına, dördüncü maddesinin tadiline ve
aynı kanuna yeniden bâzı hükümler ilâve
sine dair olan kanun tekliflerinin görüşülmesi için geçici bir komisyon kurulması
:
(2/525VW5l8)' ' " T
•';•''•'"•"•:;'
'
33:34

'

,i; ;pBSffir ; '!^ '-. ,/,:;;,".v;^:;::

1. —r- Bu. toplantı; yılı içinde<: iki' aydan ;
fazla, izin alan Kırklareli Mebusu : Sıtkı- ;
79
Pekkip^in tahsisatı C3/484)

Teşriî masuniyetler
1.. — Ankara Mebusu Mümtaz Faik
Fenik'in teşriî masuniyeti (3/441)
2
2. — Aydın Mebusu Şevki Hasırcı'mn
teşriî masuniyeti (3/473)
.77*
3. — Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşı'; mn teşriî masuniyeti (3/465)
77:78'
•
4. — İsparta mebusları Said Bilgiç ve'
Tahsin Tola'nın teşriî masuniyetleri (3/442). 2
5. —- İzmir Mebusu Cihad 'Baban'm
'•• teşriî masuniyeti (3/447)
2
|
6. •—• Kars Mebusu Hüseyin'Cahit Y a l - '
I çın 'm teşriî masuniyeti (3/474)
78;
ıi

.

•

•

.

•

•

j
7. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teş;| riî masuniyeti (3/412)
2
j
S. —>•'• Kırklareli Mebusu Manmut Er1 bil'in teşriî masuniyeti (3/475)
78
ij . 9. — Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu
i v e Ahmet Bozdağ'm teşriî masuniyetleri .'"*''
:
I (3/476)'
/ _' • ,',_'.••/. '.,.; ' . ., : '
78:.
\m
1 0 . — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişij oğlu'nun teşriî masuniyeti: (3/468)
jj

,78

11. — Zonguldak Mebusu. Hüseyin Ba^ v
lık'm- teşriî masuniyeti,, (,3/477)'
78

SEÇİM
Sayfa
1. — Divanı Muhasebatta açık bulunan
iki âzalık için seçim yapılması hakkında
Divani Muhasebat Reisliği tezkeresi ve

Sayfa
Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon
raporu
(3/459)
347

SORULAR VE CEVAPLAR
'A _ SÖZLÜ SORULAR
Başvekilden

"..-•••

1. — Mardin Mebusu Mehmet Kamil Bor.an'm, Reisicumhurun son seyahati ve bu
seyahatte dradettiği nutuklar hakkında Baş
vekilden sözlü sorusu (6/1059)

119

1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahrî îşeri'nin, bâzı gazete ve mecmualarda cemi
yet ahlâkını bozacak şekilde/yapılan neşir ve
teşhirlerin men'i hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1035) 444
2 . — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, İstanbul'da Ramiz'de, yapılan göçmen
evlerinin sayısı ile maliyet ve tipilerine, şart
nameye' uygun olarak inşa edilip edilmedik
lerine ve bir kısmında suiistimal ^yapıldığı
'•'
hakkındaki iddiaların doğru ölüp olmadığı-'
v
na dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1042)
444
3.'—'Balıkesir Mebusu Aİi ^afe^î^İseri'-nin, Keşan'da, 1952' yılında 'yaftlKnT göç- '
men evlerinin sayısı ile maliyetlerine ,ve
.inşa içiri sarf edilen' tuğla ^miktarına dair
Başvekilden sözlü sorusu (6/1036)
, 444'
1
4. — Balıkesir Mebusu Ali-Fahri îşeri'-nin, memlekette irtica ve gerilik hareketle- .
1 eriyle vicdan ve din hürriyetlerinin mev-, . .
cüt olup olmadığına,, bâzı , vatandaşların.
emniyet ve. hürriyetlerinin ihlâl edildiği
hakkındaki şikâyetlere dair Başvekilden
sözlü sorusu (6/1043)
'
444
5. -— İsnarta Mebusu Said Bilgiç'in,
1944 senesinde milliyetçilerin mâruz kaldık- . ;'
l a n işkencelerin vukübulmadığı yolunda
\Ulus Gazetesinde neşredileni makaleler hak
lında ne düşünüldüğüne, işkence hâdisesi
üzerinde bir tahkikat yapılıp yapılmadığına
ve faillerin bugün hangi yazifelerde istih;,
dam edildiklerine cfair Başvekilden olan >>
sorusuna Başvekil adınaDevlet Vekili Ce
lâl Yardımcı'nm sözlü cevabı (6/955)
108:111

VE

CEVAPLAR

6. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm,
Kars'ın" iktisadi kalkmnıası için hazırlan
mış bir program mevcut olup olmadığına
mevcut değilse ne zaman hazırlanıp tatbik
edileceğine dair Başvekilden olan sorusuna,
Devlet Vekili Fethi Çelikbaş'm sözlü cevabı
(6/1012)
'
. .
.-- 443,446:448
7 . — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm,
Kars'ta hüküm süren şiddetli ve devamlı
kış sebebiyle hayvanların beslenmesini te
min için. ne gibi tedbirler düşünüldüğünle
dair Başvekilden, sözlü sorusu (6/1013)
115
8 . — Mardin Mebusu M. Kâmil Bo
ran'm, Reisicumhur ile Başvekilin seya
hatleri hakkında Başvekilden sözlü sorusu
(6/1038)
.
, ; .'"'.'•
444
9. •—;•- Mardin Mebusu Mehmet Kâmil
Boran'in, Reisicumhurun son seyahati ve
bu seyahatte iradettiği .nutuklar hakkında
Başvekilden sözlü sorusu (6/1059) ..'•• ,, ; 445
10. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman;
Boyaeıgiller'in, bir bakanın her hangi bir
siyasi parti il kongresinde başkanlık diva-'
nmda görev kabul etmesinin • nasıl mütalâa
edilmekte olduğuna dair Başvekilden olan
sorusuna1 Başvekil;'adına Devlet Vekilli'Ce
lâl Yardımcı'nm sözlü cevabı (6/925) " 100:10X
11. —" Zonguldak Mebusu Abdürrah-;'
man Boyaeıgiller'in, Büyük Doğu Mecmu
asının' günlük gazete haline- geldiği ve ka
pandığı tar'ih^ ile bü müddet içinde aldığı
resmî ilân'bedelinin tutarına dair Başve
kilden 'olan 'sorusuna,' Devlet Vekili Fethi "\<*?
Çelikbâş'm sözlü ceyabK ; (6/961)
• 114:115,
i^rr- " *V
-,h[' XY^ ''
" 241,425-:426'
12. — Zonguldak Mebusu Abdürrah- '"• '
man Böyacıgiller'inyDemokrat îzmir Gfazetesiniıı' .îzmir* Belediye. Başkanr Rauf ; Onur
sal ile, Belediye Daimî' 'Encümen azaları' " "•
hakkındaki iddialarının doğru olup olma-' " "'

-îöSayfa

Sayfa

dair Adalet Vekilinden sözlü sorusu
(6/1063)
'
'
... 450
3. -r- Kare Mebusu Hüsamettin Tugaç 'in, Karslı Abbas öner'in İskenderun'da
polisler
tarafından öldürülmesi ve eşi El
13.. —^ Zonguldak Mebusu Abdürrahvan'in yaralanması sdbebine ve bu bususTnan -Boyadgiller'in, mesken buhranına
ta tahkikat yapılıp yapılmadığına dair
ve kiralara karşı gereken tedbirlerin-Dev
Adalet Vekilinden sözlü sorusu (6/1021)
443
let tarafından ele alınmasına, Emlâk .Kre
4. — Mardin Mebusu M. Kâmil Bo
di Bankasının Ankara'da yapılan apart
ran'm,"
Adalet Vekillinin Meclisteki bir be
manlara tahsis ettiği kredi miktarı ile,
yanına dair Adalet Vekilinden sözlü soru
yapı 'kooperatiflerine ve dar ve az gelirli
su (-6/1045)
. 4 4 4 :445
vataıid,aşlara yaptığı kredi miktarına, Mil
5. — Yozgad Meibusu Yusuf 'Karslıoğlî Korunma Kammu mııvacehesinde mes
lu'nun, Çankaya'ya yakın 'bir 'köyde vukuken ve kira dâvasının bir kül olarak hal
bukluğu söylenen çirkin bir hâdise dolayıli için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne,
siyle mütecavizleri 'haJkkında cereyan eden
Namıkkemal Mahallesindeki binaların, me
muamelenin ne safhada olduğuna, ırz, cas
mur ve işçilerden az gelirli olan vatandaş
lara kat kat satılması hakkındaki söylen- *• . •, ve mal emniyeti hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna Adalet Vekili Os
tilerin doğru olup olmadığına dair Baş
man Şevki Çiçekdağ'ın sözlü cevabı
vekil d;en olan sorusuna Başvekil adına
(6/991)
256,432 :436
Devlet Vekili Fethi Çelikbaş'm sözlü eevafe (6/842) ... .
83:90
Çalışma, Vekilinden
14. — Zonguldak Mebusu Abdürrah1. — Ankara Meibusu Fuad Se'yıhun'un,
mau Boyacıgiller'in, Topkapı Sarayı ^Mü
İktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik
zesiyle, diğer müzelerimizdeki bâzı tarihî
olunan işçi ücret sistemine, Makine Kim
eserlerin Paris'te bir sergide teşhir edil
ya Kurumunda yeni., ücret sistemi ihzar
mek üzere Fransa'ya gönderilmesi karaolunurken emsal müesseselerden mütalâa.
rınntne--gibi-fayda"ve-mülâhazalara mebni
alınıp alınmadığına ve bir işyerinde muh
verildiğine dair Başvekilden sözlü sorusu
telif
ücret sıistemleri tatbikinin doğru
(6/923).
- :
97:98,240,425
olup olmadığına dair Çalışma Vekilinden
dığma dair Başvekilden olan sorusuna,
Başvekil adına Devlet vekili Celal Yardım
cı ve .i İçişleri Vekili Eteni Menderes'in
sözlü cevapları (6/924)
98:99

Adalet Vekilinden
1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlıvntın, bâzı gazetelerin memleket.,birli-,
•ğîni bozan mütecavizane neşriyatı hakkın
da bir tahkikat yapılıp yapılmadığına dair
• Adalet Vekilinden sözlü sorusu (6/1.063) 168
1. ~_ Diyarbakır Mebusu M. Remzi
Bucak'm, İstiklâl Gazetesinin 18 Kasım
1952 • tarihli ııüshasmdaki (memleket bü
tünlüğünü parçalayıcı) neşriyat hakkında
bir takibat yapılıp »yapılmadığına dair ;;:
sorusuna Adalet Vekili Osman Şevki Çi-^
çekdağ!m sözlü cevabı (6/9,37)
104:108
2. — piyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, bâzı gazetelerin mem'le'ket birli
ğini bozan Tnütecavdzane neşriyatı hakkın;
da bir. tahkikat yapılıp yapılmadığına

sözlü sorusu (6/1014)

443

Dışişleri Vekilinden
1. — Mardin : Mebusu Aziz Uras'ın,
Türikiye ile ,'Suriye arasındaki arazi ihti
lâflarının ballı hususunda ne düşünüldü
ğüne dair 'Dışişleri Vekilinden sözlü soru
su (6/1058) •;
77,445
1. — Antalya Mebusu
Burhanettin
«Onat'in, Tunus meselesinde Hükümetin
noktai nazarına. dair ısorusuna Dışişleri
Vekili Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı
(6/936)
, 104,240-241,260:263
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden
1. — İzmir Mebusu Tarık öürerk'in,
Tütün Ekicileri Ortaklığı kanunu lâyiha
sının ne için ve hançi sebeplerle çeri

İt
Sayfa
alındığına dair Ekonomi ve Ticaret Veki
linden sözlü sorusu (6/1076)
'.
422
2.'— Kars Mebusu Sırrı Atalay 'm, Arpaçay"in Kızılçakçak Nahiyesi Tarım Kre
di Kooperatifi seçimlerinin ne sebeple bo
zulduğuna dair Ekonomi've Ticaret Veki
linden sözlü sorusu (6/1070) '
346,450
3. — Manisa Mebusu Fevzi Lûtfi Karaosmanoglu 'nun, dış
piyasalarda
diğer
memleket üzümleriyle rekabeti güçleşen
çekirdeksiz . kuru üzümlerimizin himayesi
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden
sözlü sorusu (6/1077)
422:423 '
4. — Çanakkale Mebusu Bedi En üstün 'ün, Çanakkale'nin iktisaden kalkındırıl
ması için mahallen tetkikata memur edilen
heyetin raporu hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'nin sözlü cevabı (6/935) 101:
,
^
104
5. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in,
küçük sanatların, yayılması, gelişmesi, bu
günkü içtimai ve iktisadi şartlara uygun
bir şekle getirilmesi ve bu sanat erbabının
kalkınması, el dokumacılığının inkişafı ve
dokumacılara kredi temini hususlarında ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Denizli'de
ki Apre - -Boya santralinin el dokumaları
nı işliyen bir fabrika haline getirilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
Ekonomi ve Ticaret Sekili Enver Güreli'
nin sözlü cevabı (6/920)
,
93:97
6. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Hasim Mardin adındaki bir vatandaşa
Türk Ticaret Bankası tarafından kredi ve
rildiğinin doğru olup olmadığına, Petrol
Ofisin hangi maksatla avans verdiğine ve
bu hususta bir tahkikat açılıp açılmadığına
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü
sorusu (6/1068), i.^
•
. 314,450 j
7. — Tokad Mebusu •»<Zihni Betil 'in,
münhal bulunan Ekonomi ve Ticaret Ve- ^
kâleföiMüsteşarlığına şimdiye kadar tâyin
yapılmaması sebebine dair Ekonomi ve T^icaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1054) 77,445
• 1.. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'ın,.
ÖÜNg'erci ve balıkçılara yardımda bulunul-

'•

•

,

' 3ayia

masının düşünülüp düşünülmediğine dair
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü soru
su (6/899)
93,240,425
• . 2. -•-• Trabzon Mebusu Cemal Reşit. - .
Eyüboğlu'nun, Washington'daki Milletler-'
arası Buğday Andlaşması hakkındaki soru
suna Ekonomi ve Ticaret
Vekili
Enver
Güreli'nin sözlü cevabı (6/1047)
.242:253
3. — Zonguldak. Mebusu Abdürrahman
Boyacıgillerin, Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yılları arasındaki, altın .... .
stokunun miktarına ve 1945 yılından sonra
ki azalma sebepleriyle halihazır döviz du- .
rumuna ve döviz açığını kapamak için alı
nan tedbirlere, dış ticaret
politikamızın
esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiğinin
doğru olup olmadığına ve dış ticaret mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlama^
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver
Güreli'nin sözlü cevabı (6/840)
79:83
İçişleri Vekilinden
1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf AzizoğHı'nun, bâzı gazetelerin memleket birliğini
bozan mütecavizane neşriyatı hakkında bir
tahkikat yapılıp yapılmadığına dair İçişleri
Vekilinden sözlü sorusu (6/1063)
168,450
1. •—palıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Bandırma'da Komiser Şevki Gürkaya hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup
olmadığına dair olan sorusuna İçişleri Ve
kili Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/979 .255,
428:432
2. — Çanakkale Mebusu Süreyya En- .-•>.-.
dik 'in, Balıkesir ve Çanakkale'de vukubu!an zelzeleyi' Hükümetin ne zaman haber
aldığına ve ölenlerin sayısına, yapılmış olan
kurtarma ve yardım; faaliyetinin kâfi.gö
rülüp görülmediğine, önümüzdeki* aylarda" • •
bu mmtakânın imar edilip <edilemfye<feğine^r:dair'^İçişleri Vekilinden sözlü sorusu" "t-(6/992)
-<••: ^v:--- û"
. : 256;436.
3. — Kars Mefra.su Hüsamettin Tııgâç'- :
m, Karslı Abbas öner'in
İskenderun'da .
polisler tarafından öldürülmesi ve eşi El
van'm, yaralanması sebebine ve bu hususta
tahkikat yapılıp yapılmadığına dair Adalet

ve içişleri
vekillerinden
sözlü
sorusu
(6/1021)
443
4. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'm,
Malatya Vilâyetinin Çataltepe Köyü Muh
tarı Ömer Erkenekli'nin işine keyfî olarak
son veren Besni Kaymakamı ile görevini kö
tüye kullanan jandarma komutanı hakkın
da vâki müracaat üzerine ne muamele ya
pıldığına dair İçişleri Vekilinden sözlü so
rusu (6/1015)
•
443
5 . — Trabzon Mebusu Hanndi Orihom'u'nv
İstanbul 'da Veremle Savaş Derneği Kongre
sine vâki müdahale dolayısiyle ne muamele
yapıldığı hakkındaki sorusuna İçişleri Ve
kili Eteıu Menderes'in sözlü cevabı (6/965) .241,
426:428
G. — Yozgad Mebusu Yusuf KarsİToğlu'nun, dilenciliği menedecek
tedbirlerin
alınması hakkındaki kanun hükümlerinin
şimdiye kadar yerine getirilmemesi sebebine .
dair sorusuna İçişleri Vekili Etem Mende
r e s ' i n sözlü cevabı (6/896)
90:92
7. — Yozgad Mebusu Yusuf Korslıoğlu"nun/Çankaya'ya yakın bir köyde vukubulduğu söylenen çirkin bir hâdise dolayı
siyle mütecavizleri hakkında cereyan eden
muamelenin ne safhada olduğuna, ırz, can
ve mal emniyeti hususunda ne düşünüldü
ğüne diar sorusuna İçişleri
Vekili Etem
Menderes'in sözlü cevabı (6/991)
432:436
• 8. — Zonıguldak Mebusu AbdürrahmarJ'
Boyacıgiller'in, merkez valiliği kadrosu
ile halen bu vazifede kullanılanların sayı
sına ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ve
kâleten idare edilmesinin sebebine dair İç
işleri Vekilinden sözlü sorusu (6/1011) , 442:
443
İşletmeler Vekilinden
«
1.— Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, İktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik
olunan işçi ücret sistemine, Makine Kimya.
Kurumunda yeni ücret sistemi ihzar olu
nurken emsal müesseselerden'mütalâa alı
nıp alınmadığına ve bir iş yerinde muhte
lif ücret sistemleri tatbikinin doğru olup
olmadığına dair Çalışma Vekilinden sözlü
sorusu (6/1014)
443

1. — Ordu Mebusu Hüsnü Akyol'uü
Zonguldak - Ereğli Kömür İşletmesinin iş
çiler için satmaldıği lâstik botların adedleri
ile markasına ve hangi şartlarla mubayaa
edildiğine dair sorusuna, İşletmeler Vekili
Sıtkı Yırcalı'nm sözlü cevabı (6/990) 2^5:256

Maliye Vekilinden
1. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun
Haşim Mardin adındaki bir vatandaşa Tür,k
Ticaret Bankası tarafından kredi verildiği
nin doğru olup olmadığına, Petrol Ofisin
hangi maksatla avans verdiğine ve bu hu
susta bir tahkikat açılıp açılmadığına dair
Maliye Vekilinden sözlü sorusu- (6/1068)
314,

1. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'
nun, C. H. P. Genel Başkanının Karadeniz
seyahati esnasında karşılama maksadiyle
davul zurna çalanlara tarhedilen vergi hak
kındaki sorusuna Maliye Vekili Hasan Polatkan'm sözlü cevabı (6/998)
436:441
2. — Seyhan Mebusu-Sinan Tekelioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesindeki apartman
dairelerinin ne sebeple yüksek maaşlı me
murlara tahsis edildiğine, alman kira bedel
lerinin apartmanların amortisman idame
ve tedvir masraflarına tekabül , edip etme
diğine Verem Savaş dernekleriyle verem
hastanelerinin faaliyetlerine, dair sorusuna,
Maliye Vekili Hasan Polatkan'm sözlü ce
vabı (6/993)
256:260
3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman
Boyacıgiller'in, Cumhuriyet .Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yılları arasındaki altın
stokunun miktarına ve 1945 yılından sonra
ki azalma sebepleriyle halihazır döviz du- -.
rumuna ve döviz açığını kapamak için alınan tedbirlere, dış ticaret politikamızın esas
larına, ithalâta tahdit vaz'edildiğinin doğı ru olup olmadığına1 ve dış ticaret muvaze
nemizin lehimize dönmesini ^sağlamak üzere
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru
suna Maliye Vekili Hasan Polatkan'm söz- .
lü cevabı (6/840)
-^
79:83
Millî Eğitim Vekilinden
1: — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, " •
Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafın-

Sayf
dan .yabancı memleketlere tertiplenen se
yahatlere ve Talebe Federasyonuna şimdiye
, kaçlar yapılan para yardımının miktarına
dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü sorusu
(6/956)
.
/ 114,241,425

1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri
••ııin, Bandırma'daki askerî' birliklere 1952
senesinde mutaahhit tarafından: verilen ko. yun »etinin şartnameye aykırı olduğu ve
muayene komisyonunun vazifesini suiistimal
ettiği' hakkındaki şikâydtler dolayısiyle tah
kikat yapılıp yapılmadığına dair Millî '
Sa vunma Vekilinden sözlü sorusu (6/1002)
442

ı

3. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı
Albay Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı Müş :
tuk Matsu hakkında vâki şikâyetlerin doğ
ru olup olmadığına dair Millî Savunma
, Vekilinden sözlü sorusu J6/1019)

436

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilinden

Millî Sayunma Vekilinden,

2. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, Bandımm iskele meydanında tayyare
alayı gediklileri ile siviller arasında vukubulduğu söylenilen hâdisenin doğru olup
'olmadığına dair Millî Savunma Vekilinden
sözlü sorusu (6/1020)

Sayfa
dığımıza, bu münasebetle yapılan masraf
ların kimin tarafından ödendiğine ve diğer
devletlerin Kore'deki kuvvetlerinin mikta
rına .dair Millî Savunma Vekilinden sözlü
sorusu (6/994) :
.

'. ,.

443

1. —•, Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in, kimsesiz kalmış 'kız ve kadınları
mızın himayeleri hususunda ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal'
Yardım Vekil inden sözlü sorusu (6/1039)
444
2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'' nun, Saraçoğlu Mahallesindeki -apartmandairelerinin ne sebeple yüksek maaşlı me
mullara tahsis edildiğine, alman kira bedel- .
1 erinin apartmanların amortisman, idame ve
tedvir masraflarına tekabül edip etmediğine .
Verem Savaş dernekleriyle verem hastane
lerinin faaliyetlerine dair sorusuna,. Sağlık
ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'm sözlü cevabı (6/993)
256:260
Tarım Vekilinden

443

4. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri '<• nin, Bandırma Uçaksavar Alayı Kuman
danı hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup
olmadığına dair Millî Savunma Vekilinden
sözlü sorusu (6/1010)
\
442
5. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği
söylenen Bandırma Tayyare^ Alayı Kuman
danı Arif Hikmet Uçar hakkında vâki şikâ
yetler üzerine ne muamele yapıldığına dair
Millî Savunma Vekilinden sözlü sorusu
(6/1018)
.'•'•
443
6. — Malatya Mebusu'Nuri Ocakcıoğlu^
nun, Gülhane Tıp Akademisi Başhekimi
" ;
hakkında iddia olunari.'suiistimal işinin doğ
ru olup olmadığına ve1 Akademi çevrelerin
de vâfiı diğer dedikodulara dair Millî S'a-'
vunün'a Vekilinden sözlü sorusu (6/996)
436
7. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, -Kore savaşı devam dttiği müddetçe
asker göndennek mecburiyetinde olup olma-

•' 1. — Afyon Karahisar Mebusu Süley
man Kerman'm-, Afyon Karahisar Vilâr
;
yeti Emirdağ Kazasının Pınarbaşı mevki
inde tesis edilmiş bulunan (Köyler Ortak
Fidanlığı) nin tahripten • kurtarılması ve
tekrar ihyası hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Tarım Vekili Nedim ok
men'in sözlü cevabı (6/1001)
441:442
2. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm,
muhtelif firmalara ait traktör fiyatlarında
görülen fahiş yükselmelere ve ziraat alet
lerinin takasla getirilmesinde zaruret olup
olmadığına dair sorusuna - Tarım Vekili
Nedim Okmen'in sözlü cevabı (6/997) 436:437
Ulaştırma Vekilinden
1. -T-; Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu'- .
nun, Denizli'nin r ana demiryoluna ;bağlanmas, istasyon-binası ile -ambarlan ve
rampalarının ihtiyaca göre> genişletilmesi-,
merkez kazası ile diğer kazalarında bele
diye tarafından ayrılan arsalara posta ve.
telgraf binalarının inşası ve telefon şebe-

- 1 4 Sayfa,
kesinin ihtiyaeı karşılıyacak şekil&o bü
yütülmesi hususunda' ne düşünüldüğüne
dair Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu
(6/1026)
443:444
2. -—Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinçi 'nin, 10 rüsum tonilâtodan aşağı tonajdaki balıkçı ve süngerci motörleriyle
diğör deniz nakil vasıtalarını idare eden
kaptanlarda aranmakta olan ehliyetname
lere, küçük deniz nakliyatı ile balıkçılık
ve 'süngerciliğin inkişafı için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Ulaştırma Ve
kilinden, sözlü sorusu (.6/1025),
V
443
S.. — Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'nin, Samsun Belediyesinin, Belediye
Gelirleri Kanununun bahşettiği
haklara
dayanarak Denizcilik Bankasnıdan haciz
yolu ile tahsilini istediği para dolayısiyle
çıkan ihtilâfın halli hususunda ne düşü
B

YAZILI

Sayfa
nüldüğüne dair Ulaştırma Vekilinden söz
lü sorusu (6/1032)
;.

4. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Denizcilik Bankasının gemi tamir
işleriyle -meşgul iş yerleriyle rekabet etti
ği hakkındaki iddiaların doğru olup olma
dığına ve mezkûr bankaya ait tamir işleri
nin hususi teşebbüse bırakılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ulaş
tırma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü ce
vabı (6/1033)
444,448:450
5. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 10 rüsum tonilâtodan aşağı to
najdaki motorlu deniz nakil vasıtaları ile
süngerci ve balıkçı motörlerini idare eden
kaptanlarda aranmakta olan vasıflara dair
sorusuna, Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü cevabı (6/1024)
443,445:446

SORULAR

Başvekilden
: 1. •— Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-kııt'un Kırşehir'in iktisadi, sınai ve içtimai
bakımlardan kalkındırılması
hususunda
tetkikler yapılıp yapılmadığına dair Başve
kilden yazılı sorusu (6/1050)

444

VE

CEVAPLAR

yapılan yardımların nelerden ibaret bulun,duğuna dair Başvekâletten olan / sorusuna
Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğltı'nun
yazılı cevabı (6/970)
196:198
32

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey',
in, Hacca; gitme işinin Kızılaya verilmesi •
îmsusunda-ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Başvekil Adnan Menderes'in yazılı ce-.
vabı (6/927)
'
374:378
2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Ka
ğızman'ın.. Kötek Nahiyesinin
Çamuşlu,
Kozlu, Kasor, Akdan köyleri ile Tuzlu
ca 'nin iki köyünde vâki heyelandan zara^
ra uğrıyan vatandaşlara Ziraat Bankası
nın kredisi dışında ne gibi yardım yapıl
dığına dair Başvekâletten olan sorusuna
i
içişleri • Vekili Etem. Menderes 'in yazılı
cevabr (6/949)
''-"'
?' 3*42:343
3.—» Seyhan Mebusu-^ Remzi ':Oğuz
Arık r m :v Seyhan 'da 1953 yiltnda vukubulan
sel felâketinin şimdiki, bilançosuna,-nere
lerde.- ne sebeplerle meydana geldiğine
ve bu. münasebetle
alman tedbirlerle

4. — Tokad Mebusu Halûk ökeren'in
zelzele ve sel felâketi yüzünden harap
olan. Tokad- Vilâyetinde Emlâk Bankasj
.şubesinin ne zaman açılacağına dair so
rusuna Başvekil Adnan Menderes'in yazılı
cevabı ('8/1003)
>

475

Adalet Vekilinden
1. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal 'm, Maraş Vilâyetinin Ar dil, Sarıl ve Terbizek köylerindeki bir vatandaşa ait bulu
mu). çiftliklere civar köylüler tarafından
vâki tecavüz dolayısiyle yapılan şikâyetin
alâkalı bulunduğu müdahale ihtilâfının
idari ve adlî safahatına ve.ne neticeye bağ
landığına dair Aclalet Vekilinden yazılı so
rusu' '(6/1055) J. l :\ ' ^ !:

77

••s-r.

1. — ,Kqnya -Mebusu . Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nim, 1953 senesinde hangi
nahiye, kaza ve vilâyet merkezlerinde ye
niden mahkemeler, kurulduğuna, 60 lira

— 15
Sayfa

Sayfa

ve dalın yüksek maaşlı hâkimlere mahsus
kadroların kimlere tahsis edildiğine ve bu
hususta takibedilen usule dair sorusuna
Adalet, Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ'm
yazdı: cevabı (6/1040)
,
476:487
Bayındırlık Vekilinden
1. -~ Kars-Mebusu r^evzi Aktaş'm,
Kars köylerinin içme suyu ihtiyacı için
p
1953 yılı Bütçesinden tahsis edilen paranm artırılması ve Tuzluca ve İğdır ovala
rının sulanması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık' Vekilinden yazılı/
sorusu (6/1067) '
1514
2. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-,
kut'un. 1952 yılında Kırşehir Vilâyetinin
hangi köylerine içme suyu getirildiğine
ve bu maksatla 195.3 yılı Bütçesi ödeneğin
den aynı vilâyete ne miktar para ayrıldı
ğına, çeşmeye ihtiyacı olan bütün köyle
rin tesbit edilip edilmediğine dair Bayın
dırlık Vekilinden yazılı sorusu (6/1051)

32

3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ- '
ln'nun, Trabzon limanını şehre bağlıyacak
olan yolun yapılması hususunda ne düşü- .
nüldüğüne, hava meydanı inşaatının ne za
man tamamlanacağına, verem hastanesiy
le hidro - elektrik:-santraline ve Maçka
Kazası köylerinden bâzılarının başka yer
lere naklinin meyzuubahis olup olmadığı
na, dair Bayındırlık Vekilinden yazılı so
rusu (6/1078)
"
423
1. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'nun, Arapkir - Divriği - Zara yolunun in
şasına ne zaman başlanacağına dair soru
suna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu.'nun yazılı cevabı (6/1005)
2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, Malatya Vilâyetine bağlı' kaza,
nahiye.ve köylerin sulama ve içme suları
islerine, Darende'ye" elektrik 'cereyanı Ge
rilmesi işine bir an evvel başlanılmasına,
Pütürge'nin Şirö v Irmağı üzerindeki köp
rünün' yapılmasına:- ve bütün kaza' yolları
nı Malatya'ya bağlıyacak ; Devlet-'' yolları,
kaza ve köy ve içme suları için 1952 yılı
Bütçesinde ne kadar tahsisat verilmiş ol
duğuna ve şimdiye kadar neler yapıldığı-

195

ita dair sorusuna, Bayındırlık Vekili Ke
mal Zoytinoğlu'nıin yazılı cevabı (6/952) 151;:
161
3. — Ordu Mebusu Naşit Fırat'ın,
İnebolu Limanının inşaatına ne zaman
'başlandığına, 'bugüne "kadar yıl itibariyle
sarf edilen paraların miktarı ile limanın
hangi' tarihte ikmal edilmiş olacağına, in
şaat projesinde değişiklik yapılıp yapılma
dığına ve 1 Mart 1953 günü vukubulan
fırtınadan tesislere bir zarar gelip gelmes;
(İlgine dair sorusuna, Bayındırlık Vekili •
Kemal
Zeytinoğlu'nun
yazılı
cevabı
(6/1029). •
165:166
4. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, Tekirdağ'ın imar işleri hakkında
mahallinde yaptırılan tetkikata ait müfet
tiş raporunun ne vakit bildirileceğine,
gümrük muafiyetinden faydalamlmıyarak
yüksek fiyatla su boruları satınalmmasınm
ve hastane inşaatında betonarme işlerinin
yüksek fiyatla verilmesinin suiistimal olup
olmadığına dair sorusuna, Bayındırlık Ve
kili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevam
:
(6/1023)/ "
V
•._. İ61-:İ65
5. —• Trabzon Mebusu Hanıdi Orhon.'- ~,.
un. Bayburt - Çaykaya - Of şosesi üzerin- ,
de Soğanlık dağı virajları da kaldırılarak
esaslı çalışmalara ne zaman başlanacağına.
dair soruşuna Bayııılırhk Vekili Kemâl
Zoytinoğlu'n un yazılı cevabı'(6/963)
60:69
Devlet Vekilinden
1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, Kırşehir Vilâyetinde. Çiftçiyi Topraklandırma-Kanununa göre topraksızlara
verilmesi mümkün toprakların tesbit edi
lip edilmediğine, bu kabil arazinin ihtiyacı
< karşılıyacak miktarda olup olmadığına ve
bu yıl programına hangi köylerin arılı
A J
dığğı na dair . Devlet Vekilinden yazılı sö-Ş -;
: J
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rusu;(6/1052)
Ekonomi ve «Ticaret Vekilinden
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm;. i-h
Kars, Ardahan, Sarıkamış i ve İ ğ d ı r ' d a
Yapı Kredi ve Emlâk Kredi bankalar mıhbirer şube açarak mezkûr yerlerin imarı
na çalışmalarının • mümkün olup olrhadığı-

16 —
Sayfa

Sayfa

n a d a i r Ekonomi ve • Ticaret Vekilinden
yazılı sorusu (6/1075)
_p. , 3 8 4
2. — Yozgad Mebusu Faik Erbaş'm, Yergköy Petrol Ofisi eski mümessili Şükrü
Öncül namına ne kadar benzin, gaz, ma
zot ve muhtelif yağ sevkedildiğine dair
Ekonomi ve,Ticaret Vekilinden yazın sorusu (6/1071). :
'
346

2. —: Malatya Mebusu - Mehmet Kar
tal'ın, Maraş Vilâyetinin Ardil, 'Sarıl ve
Terfoıizek (köylerindeki bir vatandaşa ait <•'•:.
Ibulunan çiftliklere civar köylüler tarafın
dan viâkı tecavüz d'olayısiyle yapılan şikâ^
yetin alâkalı bulunduğu müdaJhale ihtilâ
fının idari ve adlî safahatına ve ne neti
ceye bağlandığına dair İçişleri Vekilinden
yazılı sorusu (.6/1055)
77

1. — Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün, Toprak Mahsulleri Ofisi alım
merkezlerindeki muamelelerin ıslahı ve ,'•'
muvakkat, alım merkezlerinin daimîleştirilmesi hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Vekili Enver Güreli'nin- yazılı ce
vabı (6/1037)
,.
292:294
2. — Malatya Mebusu M'ehmet Kulu 'nun, Arapkdr Kazasındaki Küçük Sanat
lar Kooperatifinde vukubulduğu söyleni
len suiistimaller. hakkında bir muamele
cereyan edip etmediğine dair sorusuna
Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli V
nhivyazıh cevabı (6/9$5)
292
3. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit
Eyüboğlu'nun, Karadeniz'dn Doğusunda
ki vilâyetlerde ,ya$ıyan halkın, iktisaden
kalikındırılmasmı sağlamak için nuralarda
dokuma, çimento fabrikaları ile 'gübre
ve balık sanayii gibi sınai tesislerin vü
cuda 'getirilmesi ve ibu • işlerin bir progra
ma bağlanması hakkında ne 'düşünüldüğü
ne dair s'orusuna Ekonomi ve,'Ticaret Ve
kili Enver
Güreli 'nin yazılı cevabı
(6/983)
.
.". '•;.'••:. 290:292

3. — Sinob Mebusu Muhit Tüm/erkan'm, Küçükçekrnece Gölü. ile Marmara De
nizi arasıridaki îkara parçasının iki tara
fından alınan büyük, mikyasta'ki ikum ve
çakıl yüzünden husule 'gelen askerî, sıhhi
ve idari m'ahzurlar hakkında İçişleri Ve. 'kilinden yazılı' sorusu (6/1066)
266
!
4. — Sinob Mebusu Nurd Sert'oğlu''
nun, Dumlupmar kazası /kurulması hak
kındaki, isteğin 1963 yılında nazara alınıp r '
almmıyacağııra dair sorusuna İçişleri VeIkili Etem. Menderes'in
yazılı cevabı
(6/1061)
/ ^
119,379:380

Gümrük ve Tekel Vekilinden
1. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, ikadrüsuzlu'k yüzünden terfii ede•miyen Gümrük' Muhafaza memurları hak
kında Gümrük ve Tekel Vekilinden yazılı
/
sorusu (6/1074) •,; \
'-.'.^SU"
îçişlçri Vekilinden
1. —--"Kar!»: Mebusu Esat -Oktay'ın, An
kara 'da.-, kurulan Yeni -Mahalle'nin münaikale'rişinin'düzenlenmesi ye, kanalizasyon •
teşkilâtının .'tamamlanması 'hususlarında .
ne düşünü] düğüne dair İçişleri Vekilin
den yazılı, soruşu (6/1069-).•
314

1 . — K a r s Mebusu 'Sırrı Atalay'm,-Ka
ğızman 'm . Kötek Nahiyesinin Çamuşlu,
Kozlu, Kasor, Akdam köyleri ile Tuzlu-'
ca'nm iki köyünde vâki heyelandan zara- •".
ra uğrıyan vatandaşlara Ziraat B'ankasinın 'kredisi dışında ne gibi yardım yapıl
dığına . dair EBaşivekâlet'ten olan sorusuna
İçişleri Vekili Etem Menderes'in'• yazılı
cevaibı (6/949)
.
.
"
•;'•' "342:343
2. — Malatya, Mebusu Mehmet Kartal'
ın, Tavas Kazasına bağlı Kızılcabölük Na
hiyesine getirilecek içme suyu dşinden do
layı 'ibu nahiyeye bağlı Vakıflar Köyünde
çıkan hâdise 'hakikında ne muamele yapıl
dığına dair sorusuna îçişl-eri Veikili Etem
Menderes'in yazılı cevabı (6/1004)
.. 407
3 . — Malatya Mebusu Nuri Ocâkcıoğ- •;•
lu'nun, Malatya .Vilâyetine 'bağlı kaza,
nahiye ve köylerin sulama ve içme suları ; , :
işlerine, Darende'ye elektrik cereyanı v^r ;.*
rilmesi işine,'bir •'an evyel..4)aşlanTİmaşına; •. •".;•
Pütürge 'nin Şiro Irmağı- üzerind'e'kr -köp*:'.;-;
'rünün yapılmasına ve bütün-.kaza yotlaris' •.
nı Malatya 'ya, bağlryacaik Devlet yolları,
ikaza ve 'köy ve içme suları için 1952. yılı ;'
Bütçesinde ne kadar tahsdsafc verilmiş »ol-.': :,;-

Sayfa

Sayfa
1

duğuna ve şhııdiyc kadar nefer yapıMığıııia
dair sorusuna, İçişleri Vekili E'tem Men- .
deres'in yazılı cevabı (6/952)
.151:161
4. — Tekirdağ Mebusu Şevket Moean'ın, Mürefte ve Çerkes'köy nahiyeleri
nin ne zaman tam teşkilâtlı hale getiri
leceğine, Tekirdağ ile Karadeniz arasın
daki boış orman sahasının . v e Midye'n'in
TeMrdağ'a ne vakit ilhaik edileceğine ve
valinin durumu hakkında vâki müracaatı
neticesinin •bildirilmesine dair sorusuna
İçişleri Vekili Etem Menderes'in yazılı
cevabı (6/1022)
343:344
İşletmeler Vekilinden
. ———
»
1. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit
Eyüboğlu'nun, Karadeniz'in Doğusundaki
vilâyetlerde yaşıyan halkın iktisaden • kal
kındırılmasını sağlamak için buralarda do
kuma, çimento fabrikaları ile gübre ve ba
lık sanayii gibi sınai tesislerin vücuda ge
tirilmesi ve bu işlerin bir programa bağlan
ması. hakkında ne düşünüldüğüne dair so
rusuna' İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı'nın
yapılı cevabı (6/983)
290:292
Maliye Vekilinden
1. — Kars Mebusu. 'Sırrı Atalay'm;
Kars, Ardahan, Sarıkamış ve İğdır'da Ya
pı Kredi ve Emlâk Kredi bankalarının birer şube açarak mezkûr yerlerin imarına
çalışmalarının mümkün olup olmadığına
dair Maliye Vekilinden yazılı sorusu
(6/1075)

.

384

Millî Eğitim Vekilinden
1."— Bolu Mebusu Kâmil Kozak'm, or
taokul binası yaptıran müteşebbis dernek
lere yardım için 1952 ve 1953 yılları Millî
Eğitim bütçeleriyle ayrılmış olan tahsisa
tın ne suretle ve hangi kasabalar dernekle
rine tevzi edildiğine dair Millî Eğitim Ve-.
, kilinden ryazılı sorusu (6/1072) .
"3842. — Kayseri Mebusu İsmail Berkok'un,
bugünkü tedris mevzuu ve tatbik edilen
programlar hakkında, ne düşünüldüğüne
dair Millî Eğitim Vekilinden yazılı sorusu
(6/1060)
119
3. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-

küt'un, Kırşehir Lisesinin 1.953 - 1954 ders
yılında açılıp açılmiyacağma ve ayın vilâ
yete bağlı kazalarda yapılacak ortaokul
lar ile köy okulları için 1952 ve 1953 büt
çelerinden ne kadar yardım yapıldığına
dair Millî Eğitim Vekilinden yazılı sorusu
(6/1053)
.4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın,
Malatya Vilâyeti merkeziyle kazaları mer
kezlerinde mecburi öğretim. çağın,da olan
çocukların sayısına, kaçının okula devam
edebildiğine, ilkokul adedinin artırılması
hususunda ne gibi tedbirler alındığına ve
özel idare bütçesinden ilkokul inşaatı için
kaç lira ayrıldığına dair Millî Eğitim Veki
linden yazılı sorusu (6/1056)

32

77

1. ^— Amasya Mebusu Kemal Eren'in,
meslekî ve teknik öğretim okulları meslek
ve atelyc öğretmenliklerine muvakkat öğ
retmen olarak tâyin edilmiş olanlardan beş
yıl ve daha fazla hizmet edenlerin daimî
öğretmenliğe geçirilmeleri için tekrar imti
hana tâbi tutulmalarının doğru olup olma
dığına dair sorusuna, Millî Eğitim Vekili
Rıfkı Salim Burçak'm yazılı cevabı (6/946) 228:
"
"231
2. — Kars Mebusu Fevzi Aktaş/m, Do
ğu vilâyetleri okullarındaki eksik öğret
menlikleri karşılamak ve geçici öğretmenli
ğin mahzurlarını önlemek için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sorusuna Millî
Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'm ya
zılı cevabı. (6/1000)
307:308
3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, .
Doğu Üniversitesinin Veteriner Fakültesi
ile Ormancılık Araştırma Enstitüsünün
Kars'ta açılması için tetkik:at yapılıp ya- .
pılmıyacağnra dair sorusuna Millî Eğitim
Vekili Rıfkı Salim Burçak'm yazılı cevabı .
(6/1027)
195:19£
Millî Savunma Vekilinden
1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm,
Adapazarı Ağır Bakım Tamir Fabrikasın
da yapılan yolsuzluklar dolayısiyle tahkikat
yaptırılıp yaptırılmadığına dair Millî Sa
vunma Vekilinden yazılı sorusu (6/1064)
2. — Sinob Mepusu M^iıt Tümerkan'm,

204

— 18 —
Sayfa

Sayfa
Küçükçekmece gölü ile Marmara denizi ara
sındaki kara parçasının iki tarafından alı
nan büyük mikyastaki kum ve çakıl yüzün
den husule gelen askerî, sıhhi ve idari mah
zurlar hakkında Millî Savunma Vekilinden
yazılı sorusu (6/1066)

266

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekiliden
1. — Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğlu'nım Kemah Kazasına bir doktor ve bir
ebe tâyininin düşünülüp düşünülmediğine
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilinden
vazıh sorusu (.6/1079)

452

2. — Kastamonu Mebusu Hayrı Tosunoğlu'nun, eczacılar ve eczaneler hak
kındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım
Vekili Ekrem Hayrı Üstündağ'm yazılı
cevabı (6/10-82)
119,410:418
3. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal''iı ; Malatya'nın Adıyaman, Pütürge, Da
rende ve Arapkir kazalarındaki sağlık
merkezlerinden kaçında doktor ve müstah
dem kadrosunun tamam, olduğuna,. Adı
yaman ve Pütürge Sağlık merkezlerinin
hangi tarihte açıldığına, bu hastanelerin
mütehassıs doktor kadrolarının ne zaman.
tamamlanacağına, konfor ve sıhhi tesis
leri hakkında ne düşünüldüğüne dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekilinden yazalı so
rusu (6/1057)
77
4. — Malatya Mebusu Hikmet F r a t ' m

Malatya Vilâyetinin Besni Trahom Hasta
nesinde vukubulduğu söylenilen hâdise
nin sebebine ve bu hususta tahkikat yapı
lı]) yapılmadığına
dair Sağlık A^e Sosyal
Yardım Vekilinden yazılı sorusu (6/1073)
384
5. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm,
Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi
«
arasındaki kara parçasının iki tarafından
alınan büyük mikyastaki kum ve çakıl yü
zünden husule gelen askerî, sıhhi ve idari
mahzurlar hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekilinden yazılı sorusu (6/1066)
26*6
6. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit
Eyüboğlu'nun Görele Kazasının eski Hü
kümet Tabibi Muammer Akkanat hakkın
daki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım
Vekili Ekrem Hayrı Üstündağ'm yazılı
cevabı (6/1049)
32,407:410.
7. — Trabzon. Mebusu Cemal Reşit
Eyüboğlu'nun Urfa Devlet Hastanesinin
nisaiye doktoru hakkındaki sorusuna Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayrı
Üstündağ'm yazılı cevabı (6/1048) 32,378:379
8. — Trabzon Mebusu Naci Al tuğ'un,
Trabzon Vilâyetine bağlı Yomra Nahiye
sine bir ebe ve mezkûr nahiyenin Kodil
mevkiindeki sağlık evine bir sağlık memu
ru tâyini hususlarının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstün
dağ'm yazılı cevabı (6/1065)
238,380:381

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
1. — Alman Bundestag Heyeti âzala
rının, Türkiye'de kaldıkları müddetçe
kendilerine gösterilen misafirperverlikten.
dolayı Büyük Millet Meclisi Reisliğine
gönderdiği teşekkür mektubu (5/69)
315
2. — Arjantin Temsilciler Meclisi Re
isi Antonio J. Benitez ile Millî Kongre
Kâtibi Rafael. V. Gonzalez'in, memleketi
mizde vukubulan felâket münasebetiyle
Büyük Millet Meclisi Reisliğine gönder-

eliği taziye telgrafı (5/68)

315

3. —• İstanbul fethinin 500 neü yıl dö
nümü münasebetiyle yapılacak törene
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ile
bir heyetin davet edildiğine dair İstanbul
Fetih Derneği Başkanının mektubu (5/70) 385:
' .
387
Diğer sunuk ve telgrafların bulunduğu sayfa :
l
69
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TEKLİFLER
Sayfa

Sayfa
Burdur (Mehmet Özbcu)
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 14 ncü madde
sinin b bendine>bir fıkra eklenmesi hak
kında (2/524)
2
Elâzığ (Ömer Faruk S anaç) •'
2. — Gelir Vergisi Kanununun 30 ncu
maddesinin ikinci fıkrasının tadiline dair
(2/528)
347
İstanbul (Fuad Hulusi D emir elli ve 25
arkadaşı)
3. — Auvkatlar Yardımlaşma kanunu
teklifi (2/531)
423
Kırklareli (Şefik
Bakay)
4. — Tapulama Kanununun 13 ncü
maddesinin D fıkrasının değiştirilmesine
ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine ve
52 nci maddesinin tadiline dair (2/533)
453
Konya (Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu)
5. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit-ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekilliği kısmında değişiklik
yapılması hakkında (2/529)
347
Sinob (Muhit
Tümerkan)
6. — Basın meslekinde çalışanlarla ça
lıştırılanlar
arasındaki
münasebetlerin
tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(2/526)
'
204
7. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da (2/532)
423
Tunceli (ilidir
Aydın)
8. — îskân Kanununu tadil eden 5098
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve yasaklı ğı kaldırılan yerlerle
5227 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin
4 ncü bendinde zikredilen idareten , bo
şaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve hal
kının yerleştirilmesi hakkındaki 5826 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasiyle 4 ncü maddesinin tadiline, 3
ncü maddesinin A, B fıkralarının kaldırıl
masına ve yeniden bâzı hükümler ilâvesi
ne dair (2/525)
2,33:34

Zonguldak (Rifat Sivişoğlu)
9. — Bina Vergisi
Kanununun 3 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/530) 384
10. — Bâzı Suç ve Cezaların Affı hak
kındaki 5677 sayılı Kanunun 7 nci m a d d e 
sinin birinci fıkrasının kaldırılması hakkın
da (2/527)
296
Amasya (İsmet Olgaç)
1. — Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
(2/102)
4:29,35:45,49,52,52,68,70:73
Ankara (Cevdet Soydan ve 17 arkadaşı)
2. — Kan gütme sebebiyle işlenen adam
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
lerinin hısımları hakkında tatbik olunacak
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkında (2/479)
348
Ankara (Fuad Seyhun)
3. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığı mensuplarına mesken yap
tırmak üzere borç para verilmesi hakkında
(2/383)
' 3 8 4
Antalya (Burhanettin
Onat ve 122 ar
kadaşı)
4. — Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nunu teklifi (2/342)
45:68,121:132,170,205:
206,213,219,223,232:235
Balıkesir (Vacit Asena ve üç arkadaşı)
5. — Türk Ceza Kanununun 273 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/392) 467:
474
Balıkesir (Müfit Erkuyumcu) ve İstan
bul (Füruzan Tekil)
6. — Türk Ceza Kanununun 549 ncu
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/250) 467:
474
Bolu (Kâmil Kozak ve 2 arkadaşı)
7. — Orman Kanunu teklifi (2/200)

453

Burdur (Mehmet Özbey),
8. — Türk Ceza Kanununun 273 ncü
maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında
(2/476)
467:474
9. — Türk Ceza Kanununun 567 nci ve
568 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (2/235)
467:474

20 —
Sayfa

Çanakkale (Nusret Kirişçioğlu)
, 10. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin dcğiştirihnesi hakkında (2/480).467:474
Çankırı (Celâl Boynuk)
1 1 . — Belediye .Kamulaştırma Kanun'uiia bri g-ecici madde eklenmesi hakkındaki
•4857 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair'-(2/522)
348
Çorum (Ahmet
Başıbüyük)
12. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması hakkında (2/438)
467:474
Çorum. (Hüseyin Ortakcıoğlu ve iki ar-.
kudası)
13. — Türk Ceza Kanununun 515 nei
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(2/219)
467:474
Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu ve .18 ar
kadaşı)
•
14. —Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında
(2/499)
348
Erzincan (Nahicl Pekcan) -ve
(Ziya
Soylu)
•
15. — Erzincan'da Taptırılacak Mesken
ler hakkındaki 5243 sayılı Kanunda bâzı de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair olan 5591 sayılı
Kanunun 2 nei. maddesinin değiştirilmesi
hakkında (2/463)'
'
385
l
Erzurum (Emrullah Nutku)
16. — Tüık Ceza Kanununun 516 nei
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine
dair (2/269)
467:474
Erzurum (Fehmi -Çöbanoğlu)
17. — Üniversiteler Kanununa ek 5234
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında (2/481)
'
453

Eskişehir (Kemal Zeytinoğlu)
18. — Millî Korunma, Kanununun İkâzı
nı ad delerin in değiştirilmesi hakkındaki 5020;
sayıh Kanuna ek kanun teklifi (2/59) 4:29;35:45,
49,52,52,68,70:73
İstanbul (Ahmet Hamâi Başar)
:
İli. — Orman Kanununa bâzı maddeler
.
,elderimesine ve bu kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair olan Ka
nuna ek 5658 sayılı Kanunun birinci nıacU

Sayfa
desinin ilk fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/275)
453
20. — Orman Kanununun 5653 saydı
Kanunla değiştirilen 105 nei maddesinin de
:
ğiştirilmesi hakkında (2/276)
453
İstanbul' (Ândre Vahram Bay arj
21. — Devlet Demiryolları ve Limanlan
İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt
Sandığı hakkındaki 2454 sayılı Kanuna ek
kanun teklifi (2/256)
385
Konya (Ab dür rahman Fahri Ağaoğlu)
22. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rinin kaldırılması hakkında (2/464)
467:474
Konya (Hidayet Ay diner)
23. —- Türk Ceza Kanununun 5565 sa
yıh Kanunla değişen 526 ncı maddesine
bir fıkra eklenmesi hakn'ında (2/272)
467:474
Maraş (Abdull-ah Ay t emiz)
24. — Millî Korunma- Kanununun 30
ncu. maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nun yerine ikame edilecek hükümlere dair
(2/373)
4:29,35:45,49,52,52,68,70:73
Rize (İzzet Akçal ve iki arkadaşı)
25. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (2/350) 467:474
Rize (İzzet Akçal ve iki arkadaşı)
26. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (2/372) 467:474
Rize (İzzet Akçal ve 54 arkadaşı)
27. —. Türk Ceza Kanununun bâzJı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (2/458) 467:474
Rize (İzzet Akçal) ve Siird (Mehmet Da
im Süalp)
'
•
=?,
28. — Türk Ceza Kanununun 68 ve 77
nei maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(2/334)
467:474
Samsun (Hasan Fehmi TJstaoğlu)
29. — Millî Korunma Kanununun 5020
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin yürürlükten kaldırılması hakkında
(2/223)
•
.4:29,35:45,49,52,52,68,70:73
Seyhan (Sinan Tekelioğlu)
30.,— Devlet, Belediye v& eıhvali metrukeden'veya mübadillere muhtas emvalden
haksız olarak mal iktisap edenlerin bu mal
larının istirdadı hakkında (2/42)
119,205
Tekirdağ (Şevket Mocan)
31. — Orman kanunu teklifi (2/224)
453

Sayfa;
32. — Subay ve memurların protokolün
tesbit ettiği hallerden gayri karşılama ve
uğurlamalarda • bulunamıyacaklarına, dair
(2/462)
296
Tokad (Ahmet Gürkan)
33. — Türk Ceza Kanununun 163, 421,
440, 441 ve 442 nci-maddelerinin değiştiril
mesi hakkında (2/344)
. 467:474
Tokad (Sıtkı Atanç)
34. — Orman kanunu teklifi (2/254)
453
Trabzon (Faik Ahmed Barutçu)
35. — Basın - Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü Kanununa bir madde'eklenmesi
hakkında (2/375)
348
Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) ve Ha
tay (Ab dür rahman Melek)
36. — Pasaport Kanununun 22 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair (2/424) 34:
35
37. — Türk Vatandaşlığı Kanununun
10 ncu ve 12 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair (2/429)
348
Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve iki
arkadaşı)
38. — Cemiyetler Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri
nin
yürürlükten
kaldırılmasına
dair
(3/410)
./
348
39. «— îçtimaatı Umumiye Kanununun
9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair
(2/415)
348
40. — Kavakçılığın meni ve takibine da
ir olan Kanunun 58 nci maddesinin değişti
rilmesine ve 8 nci maddesinin yürürlükten
kaldırılmasına-dair (2/418)
348
41. — Köy Kanununun 41 nci maddesiy
le 44 ncü maddesinin ikinci fıkrasının değiş
tirilmesine dair (2/420)
•
347
42. — Türk Ceza Kanununun 159 ve 161
nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair
(2/427)
.
467.474
Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) ve Sinob (Servfir Sonyııncuoğlu)
, \
43. —: Basın Kanununun 19 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesine dair (2/405)
348
Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve üç ar
kadaşı)
.
44. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu*

.;<i> ,
Sayfa
nım bazı maddelerini')?1 değiştirilmesine dair
(2/403)
.':.. v.
348
45. — Askerlerin-^at işlerine taallûk
eden dâvalarının tetkik ve muhakeme usu
lü hakkındaki Kanunun yürürlükten kal
dırılması hakkında (2/500)

348

46. —• 1455 sayılı Askerî Memurlar hak
kındaki Kanunun 2 ne i maddesinin değişti
rilmesine dair (2/409) ;'
348
47. — Düğünlerde Men'i İs rafa t Kanu
nunun yürürlükten kaldırılması hakkında
(2/502)
48. —• İzalei »Şekavet Kanununun yü
rürlükten kaldırılması hakkında (2/503)

453
348

Trabzon (Mahmut Goloğlu).
49. — Kan Gütme Sebebiyle
işlenen
Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürüm-' •
leri Faillerinin Hısımları Hakkında Tatbik
olunacak muameleye dair 3236 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değstirilm esine
•ve.bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine,
dair (2/361)
.
348
Tunceli (Hıdır Aydın)
50. — İskân Kanununu tadil, eden 5098
sayılı Kanunun 12 maddesinin değiştiril
mesi, ve yasakbğı kaldırılan yerlerde 5227
sayılı Kanunun birinci maddesinin dördün
cü bendinde zikredilen iclareten boşaltılmış
bölgelerde köyler teşkili ve halkının yer
leştirilmesi hakkındaki 5826 sayılı Kanu
nun
ikinci maddesinin
ikinci
fıkrasiyle
dördüncü
maddesinin
tadiline,
üçüncü maddesinin A ve
B fıkrala
rının
kaldırılmalına ve yeniden bâzı
hükümler ilâvesine dair (2/525)
33 :34
Van (İzzet Akın)
51. — İskân Kanununu tadil eden 5098
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerde
5227 sayılı Kanunun -birinci maddesinin
dördüncü bendinde zikredilen idareten bo
şaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve hal
kının yerleştirilmesi hakkındaki 5826 sayılı
Kanunun ikinci maddesinin sori fıkrasiyle üçüncü maddesinin A bendinin kal
dırılmasına, dördüncü maddesinin tadiline
ve aynı kanuna yeniden bâzı hükümler ilâ
vesine dair (2/518)
33:34

22 —
Sayfa
"' Zonguldak (Fehmi Açıhsöz) ve (Rıfat
Sivişoğlu)
52. — Bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki .5677 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi (2/170)
453

Sayfa
Zonguldak (Abdürrahman
Boyacıgiller)
53. — Adalet Vekâletine bağlı Yüksek
Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürürlükte
olan kanun ve tüzüklerin tek metinde der
lenmesine dair (2/303)

120

TEıZKE RE LE R
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ

Geri verme isteği
1. —• Gölcük Kaza merkezinin Değirmendere'den Gölcük Kasabasına kaldırıl
ması hakkındaki kanun lâyihasının geri
verilmesine dair (3/486)
315:316
Karışık
1. —• Millî Piyango İdaresinin 1952 yılı
Bilançosunun gönderildiğine dair (3/490)

347

Tefsir istekleri
1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine
göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı
öğretmenliklerinde geçen hizmetlerin, 5434
sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde
bahsedilen «aylık ücretli sürekli vazifeler»
mey anında- bulunup bulunmadığının tefsi
rine dair (3/489)
347
2. —• Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü
maddesi şümulüne girenlerin 5434 sayılı
Kanunim geçici 28 nci maddesi hükmün
den istifade edip edemiyecekleri hususu
nun tefsir yoliyle halledilmesi hakkında
347
(3/491)
Teşriî masuniyetler
1. —• Ankara Mebusu Mümtaz Faik Fe
nik'in teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/441)
2
2. — Aydın Mebusu Şevki Hasırcı'nm
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/473)'
77
3. — Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/465)
77:78
4. — İsparta mebusları Said Bilgiç ve
Tahsin Tola'nm teşriî masuniyetlerinin
kaldırılması hakkında (3/442)
2
5. — İzmir Mebusu Cihad Baban'm,

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/447)
•
' 2
6. — Kars Mebusu Hüseyin Cahit Yal
çın'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/474)
78
7.—• Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/412)
2
8. — Kırklareli Mebusu Mahmut ErbiPin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/475)
78
9. — Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu ve Ahmet Bozdağ'm teşriî masuniyetle
rinin kaldırılması hakkında (3/476)
78
10. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/477)
78
11. —• Zonguldak Mebusu Rifat Siviş
oğlu 'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/468)
78
B. M. MECLİSİ RİYASETİ T E Z K E R E L E R İ
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Kırklareli Mebusu Sıtkı
Pekkip'in tahsisatı hakkınla (3/484)
79
2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi hakkında (3/483)
78:79
3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi hakkında (3/492)
387:388
DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ
TEZKERELERİ
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Umum Müdürlüğü 1950 Bütçe yı
lı Hesabı Katîsıine ait Mü'talbakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/481)
2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat (Beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/488)
3. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1950

2

347

— 23
Sayfa
Bütçe yılı H-esatu 'Katisine ait Mutabakat
Beyanınım esinin (sunulduğuna dair (3/482)
1. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1947 Malî yılı Hesabı Katisine ait
Mutabakat Beyannamesinin • sunulduğuna
dair (3/436)
204
2. — Divanı Muhasebatta açı'k foulunan
ilki âzalık için seçim yapılması 'hakkında
347
(3/459)

Sayfa
ma Vekili Hayrettin Erkmen'in vekillik
•edeceğine dair (3/493)
423
3. —• İngiltere Kraliçesi Majeste Elizabet II. nin Taç Giyme merasiminde bu
lunmak üzere İngiltere'yi ziyaret edecek
olan Başvekil Adnan Menderes'e Sağlık
ye» Sosyal Yardım Vekili Dr. Ekrem Hay-.
ri üstündağ'm, Dışişleri Vekili Fuad
Köprülü'ye İçişleri Vekili Eteni Mende
res'in vekillik edeceklerine dair (3/495)
454

KOMİSYON TEZKERELERİ
RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ
Adalet Komisyonu Reisliği tezkeresi
1. — Açık bulunan Ekonomi ve Tica
ret Vekâletine Devlet Vekili Fethi Çelik1. — Komisyonda mevcut kanun lâyibaş'm tâyinine dair (3/494) .
453 ! halariyle tekliflerinden bâzılarının Greçiei
2. — Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden
j Adalet Komisyonuna havale edilmesine
istifa eden Enver Güreli'nin yerine ÇalışI dair (3/487)

348

TUTANAK ÖZETLERİ
75
76
77
78
79
80
81

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

2
32
77
118:119
168
204
23i*'

•82 nci Birleşim tutanak özeti

.83
84
85
86
87
88

ncü
ncü
nci
ncı
nci
nci

»
»
»
•»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

266
29C
314
346
384
422:423
452

YOKLAMA
2
33
78
120
169
204
1*39:240

267
315
347
3S5
423
453
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DÜZELTIŞLEE
Satır

26 Başka bir önerge daha var
45.
11
20
8
1
2
10
2
10

Doğru

Yanlış

Bakanlar Kurulu

Reis — Başka bir önerge daha
vaî
îera Vekilleri Heyeti
*

*

Okuyoruz
Konulmasını
nli
bu
tadi]
maddesinin
müesseselerini

Okumuyoruz
koııulmamasını
nci
biî
tati]
maddenin
endüstrisini

•

Diğer düzeltişlerin bulunduğu sayfalar

_
Sayfa
29, 166, 231, 308, 344

t

Söz alanlar

Sayfa

Salamon Adato (İstanbul) - Millî Ko
runma Kanununun kiraya taallûk eden
maddelerinin tadili hakkındaki Kanun mü
39
nasebetiyle
Halide Edib Adıvar (îzmir) - Köy ka
351
nunu lâyihası münasebetiyle
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) 404
Köy kanunu lâyihası münasebetiyle
îzzet Akçal (Rize) - iskân Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı
maddeler ilâvesine dair olan kanun teklifi
nin geçici bir komisyonda görüşülmesi
hakkındaki önerge münasebetiyle
34
—• Türk Ceza .Kanununun bâzı madde
lerinin tadiline ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair olan kanun tekliflerinin öncelik ve ivedilikle müzakeresine
dair
Refet Aksoy (Ordu) - Turizm Endüst
130
risini Teşvik Kanunu münasebetiyle
Baha Akşit (Denizli) - Küçük sanatla
rın yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai
ve iktisadi şartlara uygun bir şekle geti
rilmesi ve bu sanat erbabının kalkınması,
el dokumacılığının inkişafı ve dokumacı
lara kredi temini hususlarında ne gibi ted
birler düşünüldüğüne ve Denizli'deki
Apre - Boya santralinin el dokumalarını
işi iyen bir fabrika haline getirilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu
95
münasebetiyle
Hüsnü Akyol (Ordu) - Zonguldak Ereğli Kömür İşletmesinin işçiler için
satın aldığı lâstik botların adedleriyle

Sayfa
markasına ve hangi şartlarla mubayaa
edildiğine dair sorusu münasebetiyle
256
Kâzım Arar (Çankırı) - Çankırı'da vu
kua gelen sel felâketi dolayısiyle lâzımgelen yardımın yapılmasına dair
423
— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 219,
289.
Remzi Oğuz Arık (Seyhan) - Köy kanu
nu lâyihası münasebetiyle
172,286,349,353,
357,370,402
Vacid Asena (Balıkesir) - Türk Ceza
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle
472
Sırrı Atalay (Kars) - Kars'ın ikti
sadi kalkınması için hazırlanmış (bir pro
gram ımeycuıt olup olmadığına, mevcut
değilse ne zamuan hazırlanıp tatbik edi
leceğine dair sorusu münasebetiyle
447'
Hidayet Aydıner (Konya) - Karay ol
ları Trafik Kanunu lâyihası nmnaisebetiyle .
140,141
"•— Köy Kanunu lâyihası münasebe
tiyle
• "
365'
— Millî Korununa Kanununun kiraya
taallûk eden madde'lerinin tadili h'afekm-'
dalki Kanun münasebetiyle
11,19,36
— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu münasebetiyle
64,121,123,124,140/141,142;
Abdullah Aytemiz (Maraş) - Millî Ko
runma Kanununun kiraya taallûk 'eden.
maddelerinin tadili hakkmdalki Kanun
münasebetiyle
9,22,35
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Cihad Baban (İzmir) - Turizm En
düstrisini Teşvik Kanunu münasebetiyle

49,
51,60

Şefik Bakay (Kırklareli) - Köy Ka
nunu lâyihası münasebetiyle
349
Sedat Barı (Seyhan) - Muhtelif fir
malara ait traktör fiyatlarında görül'en
fahiş yükselmelere ve ziraat aletlerinin
takasla getirilmesinde zaruret olup olma
dığına dair sorusu münasebetiyle
437
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - 1944
senesinde milliyetçilerin mâruz kaildik]arı
işkencelerin vııku'bulmadığı yolunda Ulus
(îazetesinde neşredilen makaleler hakkında
ne düşünüldüğüne; irkence hâdisesi üzerin
de bir tahkikat yapılıp yap ılımadığı mı ve fa
il 11 erin -bugün hangi vazifelerde iritihdam
edildiklerine dair soru münasebetiyle
114
—. Millî Korunma Kanununun kiraya
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki Kanun münasebetiyle
8,13,14,45
Salâhaddin Başkan (Balıkesir) - Köy
kanunu lâyihası münasebetiyle 302,303,304,300,
320
Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Köy ka
nunu lâyihası münasebetiyle
188,191,193,332.
338,340
Avni Başman (İzmir) - Köy kanunu
fıyihası münasebetiyle
338
— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
münasebetiyle
142
Cevdet Baybura (Grümüşane) - Usul
hakkında
9
İsmail Berkok (Kayseri) - Köy kanunu
fıyihası münasebetiyle
211
Ömer Bilen (Ankara) - Köy kanunu
âyihası münasebetiyle
'
403
— Millî Korunma Kanununun karaya
taallûk ederi maddelerinin, tadili hakkında
ki Kanun münasebetiyle
12
Necip Bilge (Niğde) - Karayolları Tra:'ik Kanunu münasebetiyle
4,134,137,140,141,
142,143,149
— Millî Korunma Kanununun kiraya
taallûk eden. maddelerinin tadili hakkında
ki Kanun münasebetiyle
23,24
— Pasaport Kanununun 22 nci macfde-

Sayfa
sinin tadili hakkındaki teklifin Dışişleri
Komisyonuna verilmesine dair
35
— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
münasebetiyle
50,54,124,134,137,140,141,142,'
143,149
— Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan
Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk
Cumhuriyeti arasında Ankara'da aktedilen
Dostluk ve İş Birliği Andlaşnıasmm tas
dikimi dair Kanun münasebetiyle
30.1
Said Bilgiç (İsparta) - 1944 senesinde
milliyetçilerin mâruz kaldıkları işkencele
rin vukubulmadığı yolunda Ulus. Gazetesin
de neşredilen makaleler hakkında ne düşünül
düğüne, işkence hâdisesi üzerinde bir tah
kikat yapılıp yapılmadığına ve faillerin
bugün hangi vazifelerde istihdam edildik
lerine lair sorusu münasebetiyle
109;110,
111,113
Behzat Bilgin (İzmir) - Turizm En
düstrisini Teşvik Kanunu münasebetiy
le
57,61,64,65,67
M. Kâmil Boran (Mardin) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki' kanun teklifleri münase
betiyle
468
Abdürrahman Boyacıgiller (Zongul
dak) - Bir bakanın her hangi bir siya
si parti il kongresinde başkanlık divanın
da görev kabul etmesinin nasıl mütalâa
edilmekte olduğuna dair sorusu münase
betiyle
100,101
—• Cumhuriyet Merkez bankasının
1939 - 1945 yılları arasındaki altın sto
kunun miktarına ve 1945 yılından son
raki azalma sebebiyle hali hazır' döviz du
rumuna ve döviz açığını kapamak için
alınan tedbirlere, dış ticaret politika
mızın esaslarına, ithalâta tahdit vazedil
diğinin doğru olup olmadığına ve dış ti-.••
caret muvazenemizin lehimize ^dönmesi
ni sağlamak üzere ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
83
— Büyük Doğu Mecmuasının günlük
gazete haline geldiği ve kapandığı tarih
ile bu müddet içinde aldığı resmî ilân be-
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delinin tutarına dair sorusu münasebetiyle 425
— Demokrat îzmir Gazetesinin İzmir
Belediye Başkam Rauf Onursal ile Bele
diye Daimî Encümen azaları hakkındaki
iddialarının doğru olup olmadığına dair
sorusu münasebetiyle
99
— Köy kanunu lâyihası münasebetiy
le
.
404
— Mesken buhranına ve kiralara-karşı
gereken tedbii'lerin Devlet tarafından ele
alınmasına Emlâk Kredi Bankasının An
kara'da yapılan apartmanlara tahsis ettiği
kredi miktarı ile, yapı kooperatiflerine ve
dar ve az gelirli vatandaşlara yaptığı kredi
miktarına, Millî Korunma Kanunu muvace
hesinde mesken ve kira dâvasının bir kül
olarak halli için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne, Namıkkemal Mahallesindeki bina
ların. memur ve işçilerden az gelirli olan va-

tandaşlara kat kat satılması, hakkındaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair so
rusu münasebetiyle
86,89
— Usul hakkında
* 240
M. Remzi Bucak (Diyarbakır) - İskân*
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve'bâzı maddeler ilâvesine dair olan
kanun teklifinin geçici bir komisyonda görü
şülmesi hakkındaki önerge münasebetiyle
84
— İstiklâl Gazetesinin 18 Kasım. 1952 ta
rihli nüshasmdaki (Memleket bütünlüğünü
parçalayıcı) neşriyat hakkında bir takibat
yapılıp yapılmadığına dair sorusu münase- •
beliyle
105,107,108
— Millî Korunma Kanununun kiraya
taallûk eden maddelerinin tadili hakkındaki
Kanun münasebetiyle
16,18,25,35,40
Esat Budakoğlu (Balıkesir) - Köy ka
nunu lâyihası, münasebetiyle
221,339,369,393

ç
Fethi Çelikbaş (Devlet Vekili) - Kars
Mebusu Sırrı Atalay'm, »Kars'ın iktisadi
kalkınması için hazırlanmışı bir program
mevcut olup olmadığına, mevcut değilse ne
zaman hazırlanıp tatbik edileceğine dair
sorusuna cevabı
446,447,448
— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
münasebetiyle
58,59,66,67,125
— Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller'in, Büyük Doğu mecmuasının
günlük gazete haline geldiği ve kapandığı
tarih ile bu müddet içinde aldığı resmi ilân
bedelinin tutarına dair sorusuna cevabı
425
— Zonguldak Mebusu Abdürrahman
Boyacıgiller'in, mesken buhranına ve kira
lara karşı gereken tedbirlerin Devlet tara
fından ele alınmasına Emlâk Kredi Bankası
nın Ankara'da yapılan apartmanlara tahsis
ettiği kredi miktarı ile, yapı kooperatifleri
ne ve dar ve az gelirli vatandaşlara yaptığı
kredi miktarına, Millî Korunma Kanunu
muvacehesinde mesken ve kira dâvasının bir

kül olarak halli için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne, Namıkkemal Mahallesindeki bi
naların memur ve işçilerden az gelirli olan
vatandaşlara kat kat satılması hakkındaki
söylentilerin doğru olup olmadığına dair
sorusuna cevabı
'
85,88,90
Osman Şevki Çiçekdağ (Adalet Ve
kili - Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bu
cak'm, İstiklâl, gazetesinin 18 Kasım 1952 '..
tarihli nüshasmdaki (Memleket bütünlüğü
nü parçalayıcı) neşriyat hakkında bir ta
kibat yapılıp yapılmadığına dair sorusuna
cevabı
'
105,108
— Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nıııı, Çankaya'ya yakın bir köyde vukubulduğu söylenen çirkin bir hâdise dolayı siy] e
mütecavizleri hakkında cereyan eden mua
melenin ne safhada olduğuna, ırz, can ve
mal emniyeti hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna cevabı
433
Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) - Köy ka
nunu lâyihası münasebetiyle
351

28

D
Sayfa
kanunu lâyihası münasebetiyle .
211,213,
326,327,333,351,352,355,357,360,370,390
— Millî Korunma Kanununun kiraya
taallûk eden maddelerinin tadili hakkında
ki Kanun münasebetiyle
•
38
— Perşembe toplantıları hakkındaki
kararın kaldırılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle
316
—• Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu münasebetiyle
' 50,55,56,58,60,66,127

Sayfa
Ercüment Damalı (Sivas)
nıı lâyihası müasebetiyle

Köy kanu334,351,362

Avni Doğan, (Yozgad) - Türkiye Cum
huriyeti ile Yunanistan Kırallığı ve Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ara
sında Ankara'da akdedilen Dostluk ve
îş Birliği Andlaşmasmın tasdikına dair Ka
nun münasebetiyle

299

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Köy

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - îstiklâl
Gazetesinin 18 Kasım 1952 tarihli nüshasmdaki (Memleket,bütünlüğünü parçalayıcı)
neşriyat hakkında bir takibat yapılıp
yapılmadığına dair soru münasebetiyle
108
Bedi Enüstün (Çanakkale) - Çanakka
le'nin iktisaden kalkındırılması için mahal
len tetkikata memur edilen heyetin raporu
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu
münasebetiyle
102,103,104
— Usul hakkında
240
Sabri Erduman (Erzurum) - Köy ka
nunu lâyihası münasebetiyle
267,268
Kemal Eren (Amasya) •- Köy kanunu
lâyihası münasebetiyle
172,226,358,362,389,391
Muhlis Ete (Ankara) - Gümrük Kanu
nunun 17 nei maddesinin 7 numaralı ben
dine 5651 sayılı Kanunla eklenen «C» fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
''
• 457

Hikmet 'Fırat (Malatya) - Gümrük Ka
nununun 17 nci maddesinin 7 numaralı
'bendine 5651 sayılı Kanunla 'eklenen «C»
•fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Ka' nun münasebetiyle

Mehmet Sadık Eti (Malatya) - Köy
kanunu lâyihası münasebetiyle
. 367
Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon) - Bir
defa görüşülecek olan işlerin, ıbu oturu
ma .mahsus olmak üzere, sözlü sorularla
gündemdeki iki kanun lâyihasına tercihan müzakeresine dair önerge münasebe
tiyle
<
' •
239
— İstiklâl Gazetesinin* 18 Kaşım 1952
tai'ii'hli nüshasında'ki (Memleket bütünlü
ğünü parçalayıcı) neşriyat hakkında bir
takibat yapılıp yapılmadığına dair s'oru
münasebetiyle
108
w
-^- Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 170
— Millî Korunma Kanununun kiraya
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki Kanun -münasebetiyle
17
— V'aişingtonVlaki Milletlerarası Buğ
day Andlaşmasma dair sorusu münasebe
tiyle
247,249;250,251,252,253

1

465

—KÖy kanunu lâyihası'münasebetiyle 361,
f;-P.
V
391
— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu m ü mis eb e ti vl e
56,61,66,128
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Namık Gedik (Aydm) - Turizm EndüstJ'isini Teşvik Kanunu münasebetiyle
46,51,52,
56,57,59,60,64,66,67,123,128,130,132,205
Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Denizcilik
Bankasının gemi tamir işleriyle meşgul iş
yerleriyle rekabet ettiği hakkındaki iddia
ların doğru olup olmadığına ve mezkûr ban
kaya ait tamir işlerinin hususi teşebbüse
bıı rakı İması hususunda ne düşünüldüğüne
dair sorusu münasebetiyle
449
— Gümrük Kanununun. 17 nci maddesi
nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanun
la eklenen «C» fıkrasının değiştirilmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
460,465
— 10 rüsum tonilâtodan aşağı tonaj
daki motorlu deniz nakil vasıtaları ile
süngerci ve "balıkçı, motörlerini idare eden
kaptanlarda aranmakta olan vasıflara dair
sorusu münasebetiyle
446
Bedri Nedim Göknil (İstanbul) - Köy
kanunu lâyihası münasebetiyle
34S
Enver Güreli (Ekonomi ve Ticaret Ve
kili) - Çanakkale Mebusu Bedi Etıüstün'ün, Çanakkale'nin iktisaden kalkmdi.rilm.asi
için mahallen tetkikata memur edilen heye
tin raporu hakkında ne. düşünüldüğüne da
ir sorusuna cevabı
101,103
-— Denizli Mebusu Baha Akşit'hı, küçük
sanatların yayılması, gelişmesi, bugünkü iç-

tiınai ve iktisadi şartlara uygun bir sekle
N getirilmesi ve bu sanat erbabının kalkınma
sı, el dokumacılığının inkişafı ve dokuma
cılara kredi- temini hususlarında ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne ve Denizli'deki
Apre - Boya santralinin el* dokumalarını iş-üyen bir fabrika haline getirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna ec- v
vabı
'
/
.93,97
— Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'nun, Washington'daki Milletlerarası
Buğday Andlaşmasma dair -sorusuna ce
vabı
• ,
242,249,251,252
— Zonguldak Mebusu Abdürrahman
Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yılları arasındaki altın
stokunun miktarına ve 1945 yılından son
raki azalma-sebepleriyle hali hazır döviz
durumuna ve döviz açığını kapamak için
alman tedbirlere, dış ticaret politikamızınesaslarına ithalâta tahdit
vaz'edildiğinin
doğru olup olmadığına ve dış" ticaret muva
zenemizin lehimize dönmesini sağlamak
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
sorusuna cevabı
82
Ahmet Gürkan (Tokad) - Millî Korun
ma Kanununun kiraya- taallûk eden madde
lerinin tadili hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
7,21

H
tiyle
.22,27,37,38
— Turizm Endüstrisini' Teşvik Kanunu
münasebetiyle
49

°Hâdi Hüsman (İstanbul) - Millî Korun
ma Kanununun kiraya taallûk eden madde
lerinin tadili hakkındaki -Kanun münasebe

î
Halil îmre (Sivas) - Köy kanunu lâyi
hası münasebetiyle

354

— Millî Korunma Kanunuuun kiraya
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın
daki kanun münasebetiyle
15,26

Hâmid. Şevket İnce (Ankara) - Köy ka
nunu lâyihası münasebetiyle
319
Ali Fahri İşeri (Balıkesir)^ - Bandır
ma'da Komiser Şevki Gürkaya hakkında
vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına
dair sorusu münasebetiyle
430
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— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
münasebetiyle
62
Nusret Kirişçioğlu (Çanakkale) - Köj
Kanunu lâyihası münasebetiyle
359,371
— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
münasebetiyle
64

Emin Kalafat (Gümrük ve Tekel Ve
kili) - Gümrük Kanununun 17 nci maddesi
nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanun
la eklenen «C» fıkrasının değiştirilmesi
hakkındaki kanun münasebetiyle
460,461,462
Sait Kantarel (Kastamonu) - Köy ka
nunu lâyihası münasebetiyle
349
1
Yusuf Karslıoğlu (Yozgad) • Çankaya'
ya yakın bir köyde vukubulduğu söyle
nen çirkin bir hâdise dolayısiyle müteca
vizleri hakkında cereyan eden muamele
nin ne safhada olduğuna, ırz, can ve mal
emniyeti hususunda ne düşünüldüğüne
dair sorusu münasebetiyle
435
— Dilenciliği menedecek tedbirlerin.
alnım ası hakkındaki kanun hükümlerinin
şimdiye kadar yerine getirilmemesi sebe
bine dair sorusu münasebetiyle
91
— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 206,
325,330,353,359,366,369,373.380,392
Süleyman Kerman (Afyon Karahisar) •Afyon Karahisar Vilâyeti Emirdağı Ka
zasının Pınarbaşı mevkiinde tesis edilmiş
bulunan (Köyler Ortak Fidanlığı) nın
tahripten kurtarılması ve tekrar ihyası
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
münasebetiyle
442
Yeredoğ Kişioğlu (Kocaeli) - Köy Ka
nunu lâyihası münasebetiyle
336,398,399
— Millî Korunma Kanununun kiraya
taallûk eden maddelerinin tadili hakkında
ki Kanun münasebetiyle
37

Baha Koldaş (Çorum) - Köy Kanunu
lâyihası münasebetiyle
271,289,290,325,328,
330,333,334,349,350,356,399,467
Refik Koraltan (Meclis Reisi) - Türki
ye'yi ziyarete davet edilmiş bulunan Yu
goslavya Federal Meclis âzasından mürek
kep lıevçtin Meclisi ziyareti münasebetiyle
demeci
'
296
Tarık Kozbek (Konya) - Köy Kanunu
lâyihası münasebetiyle
393
Fuad Köprülü (Dışişleri Vekili) - An
talya Mebusu Burhanettin Oı&tt'in, Tunus
meselesinde Hükümetin noktai
nazarına
dair sorusuna cevabı
260,262
t— Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan
Kırallığı ve Yugoslavya
Federatif Halk
Cumhuriyeti arasında Ankara'da akdedilen
Dostluk ve tş Birliği Andlaşmasmm tasdikına dair Kanun münasebetiyle
' 297
Hulusi Köymen (Bursa) - Türkiye Cum
huriyeti ile Yunanistan Kırallığı ve Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında
Ankara'da akdedilen Dostluk ve îş Birliği
Andlaşmasının tasdikma dair Kanun müna
sebetiyle

299

M
Ömer Mart (Çanakkale) - Köy Kanu
nu lâyihası münasebetiyle
.
350
Abdürrahman Melek (Hatay) - Köy
Kanunu lâyihası münasebetiyle
223
Ferid Melen (Van) - Gümrük Kanu
nunun 17 nci maddesinin 7 numaralı -ben
dine 5651 sayılı Kanunla eklemen (C) fık
rasının değiştirilmesi haJkkmdalki Kanun
münas eb e tiyle
45 5,45 9,461
— Millî Koruıuna Kanununun kiraya.

taallûk «den maddelerinin tadili halkkında'ki Kamun münasebetiyle
27,40
Etem Menderes (İçişleri Vekili) Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin,
Bandırma'da Komiser Şevki Gürikaya
hakkında vâlkı şikâyetlerin, doğru olup
olmadığına dair sorusuna cevabı
428
— Trabzon Mebusu Ham di Orhon'un,
İstanbul'da Veremle Savaş Derneği Kon
gresine vâki müdahale dolayısiyle ne mua-

31
Sayfa
mele yapıldığı lıalkkındaM
vabı

sorusuna ce

—. Y.ozgad Mebusıı Yusuf Karslıoğlu'nuıı, Çankaya'ya yaJkın bir (köyde vukubukluğu. söylenen çirkin" bir hâdise dolayısiyle mütecavizleri hakkında cereyan
eden muamelenin ne safhada olduğuna.,
ırz, can ve mal emniyeti hususunda ne
düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı

Sayfa
nun, dilenciliği menedeeek tedbirlerin
alınması haı'kkınd'aiki 'kanun hükümlerinin
şimdiye kadar yerine getirilmem esi sebe'biııe dair sorusuna .cevabı

427

— Zonguldak Mebusu Aibdürrabraan
Boyacıgiller'in, Demokrat İzmir Gazete
sinin îzmir
Belediye
Başkanı Rauf
Onursal ile Belediye Daimî Encümen
azaları hakkındaki iddialarının doğru
olup olmadığıma dair sorusuna cevabı

43-3

— Yozgad Mebusu Yusuf Karshoğlu'-

99

N
Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) - İs'kân Kanununun bâzı maddelerinin değiş-'
tirilmesine ve bâzı maddeler ilâvesine da
ir olan kanun teklifinin geçici bir komis
yonda görüşülmesi hakkında

— Koy kanunu lâyihası münasebetiyle 317,
319,324,33,8,341,354,361,368,392,403
Emrullah Nutku (Erzurum) - Köy ka
33

nunu lâyihası 'münasebetiyle

350

o
Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Turizm
Endüstrisini 'Teşvik Kanunu münasebe
y
tiyle
52
Burhanettin Onat (Antalya) - Gümrük
Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı
bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen «C»
fıkrasının değiştirilmesi • hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
463,464,465,466
— İstanbul'un 500 ncü Fetih Yıl dö
nümü münasebetiyle Fetih Gazasına işti
rak edenlerin hâtırasını tebcil için saygı
duruşu yapılması hakkındaki önerge dolayısîyle
454,455
— Karayolları Trafik kanunu lâyiha
sının ikinci görüşülmesinin takdimen ya
pılmasına dair teklif münasebetiyle
4
— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 224
— Tunus meseelsande Hükümetin noktai nazarına dair sorusu münasebetiyle
260,
•261,262,263

— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu münasebetiyle
46,47,48,50,51,122,125,128
— Usul hakkında
104
Hamdd Orhon (Trabzon) - Gümrük Ka
nununun 17 nci maddesinin 7 numaralı
'bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen <<C»
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
461,462
•.— İstanbul'da Veremle Savaş Derneği '
Kongresine vâ'kı müdahale doiayısiyle ne
muamele yapıldığına dair sorusu müna
sebetiyle
427
— Köy kanunu 'lâyihası münasebetiyle 207,
211,326.327,338,358,368
Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum) - Millî
Korunma Kanununun.kiraya taallûk eden
maddelerinin tadili hakkındaki Kanun
münasebetiyle
16,18,19
Celâl Otman (Çankırı) - Turizm En
düstrisini Teşvik Kanunu münasebetiyle
55
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Ö
Sayfa
Nedim Ökmen (Tarım Vekili) - Af
yon Karahisar Mebusu Süleyman Kermanîn, Afyon Karahisar Vilâyeti Emir
dağ]. Kazasının Pınarbaşı mevkiinde tesis
edilmiş bulunan (Köyler Ortak Fidanlığı) nın tahripten kurtarılması ve tekrar ihya
sı. hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna cevabı
—~Köyckanunu lâyihası münasebetiyle

bı

Sayfa
436

Talât Vasfi Öz (Ankara) - Köy ka
nunu lâyihası münasebetiyle
320
Mehmet Özbey (Burdur) - Köy ka
nunu lâyihası münasebetiyle
. 177
Kemal özçoban (Afyon Karahisar) Köy kanunu lâyihası münasebetiyle
354,360,
363
Mehmet Özdemir (Kayseri) - Köy
kanunu lâyihası münasebetiyle
268

442
350

— Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm,
muhtelif firmalara ait traktör fiyatla
rında görülen fahiş yükselmelere ve zi
raat aletlerinin takasla getirilmesinde za
ruret olup olmadığına dair sorusuna ceva-

Halil Özyörük (îzmir) - Millî Korun
ma Kanununun kiraya taallûk eden mad
delerinin tadili hakkındaki kanun müna
sebetiyle

28

P
Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle
.
469,472
— Türkiye. Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Kırallığı ve Yugoslavya Federatif
Halk Cumhuriyeti arasında Ankara'da
akdedilen Dostluk ve îş Birliği Andlaşmasmm tasdikma dair kanun münasebetiy
le
.;..;
300
Hasan Polatkan (Maliye Vekili) Millî Korunma Kanununun kiraya taal
lûk eden maddelerinin . tadili hakkındaki
kanun münasebetiyle
38
— Ordu Mebusu Atıf Topaloğhrnun,
C. H. P. Gener Başkanının Karadeniz se
yahati esnasında karşılama maksaliyle da
vul, zurna çalanlara tarhedilen vergi hak-'
kındaki sorusuna cevabı
437,440,441
—• -Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesindeki 'apartman

dairelerinin ne sebeple yüksek maaşlı -me
murlara tahsis edildiğine, alman kira be
dellerinin apartmanların amortisman, ida'me ve tedvir masraflarına tekabül edip
etmediğine, Verem Savaş dernekleriyle ve
rem hastanelerinin faaliyetlerine dair so
rusuna cevabı
257,259
— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
münasebetiyle
. 46,47,48,49
— Zonguldak Mebusu Abdürrahman
Boyacıgillerin, Cumhuriyet Merkez Banka
sının 1939 - 1945 yılları .arasındaki altın.
stokunun miktarına ve 1945 yılından sonra
ki azalma, sebepleriyle haJli hazır döviz du
rumuna ve döviz açığını kapamak için alı
nan tedbirlere, dış ticaret politikamızın esas
larına, ithalâta tahdit vazedildiğinin doğru
olup olmadığına ve dış ticaret muvazenemi-'
zin lehimize dönmesini sağlamak üzere ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu
na cevabı
^

80
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Sayfa

Cevdet Soyda»' otokara):- • Köy-.kanu
nu Jâyihası münasebetiyle
214,327,340;349,

Usul hakkında

Sayfa
35Ö;370$95,4O4
••240:

Halûk Şaman (Bursa) - Gümrük Kanu
nunun 17 nci maddesinin 7 numaralı ben
dine 5651 sayılı Kanunla eklenen (C) fık

rasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
454,456,457,458,462,463,465,460

Mustafa Reşit Tarakçioğlu (Trabzon) Köy kanunu lâyihası münasebetiyle
185,3^
Sinaiı Tekelibğlu (Seyhan) - Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı
bendine 5651 sayılı Kanunla" eklenen (C)
fıkrasıriin • değiştirilmesi hakkındaki Ka;
nun münasebetiyle *
. •
. :
457
— Gündemdeki- kanun tasarı ve teklif
lerinin sorulardan önce-görüşülmesine dair
önerge münasebetiyle
316
— Saraçoğlu Mahallesindeki aprtman
dairelerinin ne sebeple yüksek maaşlı me
murlara tahsis •edildiğine, alman kira bedellreinin apartmanların amortisman, ida
me ve tedvir masraflarına -tekabül edip et
mediğine-, verem savaş dernekleriyle verem .
hastanelerinin faaliyetlerine dair sorusu
münasebetiyle .
.
. . 258,260
Ziya Termen(Kastamonu) - Gümrük
Kanununun 17 nci maddesinin T numarali
bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen (O)
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Kanan
:
münasebetiyle
456,457,458,461
Ahmet Tokuş (Antalya) - Turizm En
düstrisini Teşvik Kanunu münasebetiyle
130
Atıf Topaloğlu (Ordu) - C. H. J?. Genel

Başkanının
Karadeniz seyahati esnasın
da karşılama maksadiyle davul zurna ça
lanlara tarhedilen vergi hakkındaki sorusu
münasebetiyle
438,440,441
— İstiklâl-Gazetesinin .18 Kasım 1952
tarihli nüshasındaki (Memleket bütünlü
ğünü parçalayıcı) neşriyat hakkında bir
takibat yapılıp yapılmadığısaa dair sora
münasebetiyle
107"
Hayri Tosunoğlu (Kastamonu) - Köy
kanunu lâyihası münasebetiyle 338,369,373,401
Hüsamettin Tugaç (Kars) - Millî Ko
runma Kanununun kiraya taallûk eden
maddelerinin tadili hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
7
Cezmi Türk (Seyhan) - Gündem ve usul
hakkında
254,25?l
".:— Köy kanunu lâyhası :münasebetiyle•;; .171,185,317,318,321,330,331,348,:356;357,364
• —- Millî Korunma Kanununun kiraya ta
allûk eden maddelerinin tadili hakkındaki
Kanun münasebetiyle •
•
5,10,ll,22,26?,4l
Kemal Türkoğlu (Mardin) - Köy kanu
nu lâyihası münasebetiyle
355
— Usul hakkında
444,445
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Sayfa

Zihni Ufâl- (Çoruh) - Köy kanunu lâ
yihası münasebetiyle
216
Aziz Uras (Mardin) - Gümrük Kanu
nunun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendi
ne 5651 sayılı Kânunla eklenen'«C» fıkra*

Sayfa
sının değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
-.
458
•— Gündemdeki kanun tasarı ve teklif
lerinin sorulardan önce görüşülmesine dair
önerge münasebetiyle
348

O
Cevat Ülkü (Aydın) - Turizm Endüst
risini Teşvik Kanunu münasebetiyle
67,125
Yümnü Üresin (Ulaştırma Vekili) Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun,
Denizcilik Bankasının gemi tamir işleriyle
meşgul iş yerleriyle rekabet ettiği hakkın
daki iddiaların doğru olup olmadığına ve
mezkûr bankaya ait tamir işlerinin hususi
teşebbüse bırakılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna cevabı *
448
— Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 10 rüsum tonilâtodan aşağı tonajdaki
motorlu deniz nakil vasıtaları ile sünger

Ahmet Kemal Varınca (Gümüşane) Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7
numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla ek
lenen «C» fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun, münasebetiyle
458
— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 178,
185,390,394
— Millî Korunma Kanununun kiraya
taallûk eden maddelerinin tadili hakkın

Celâl Yardımcı (Devlet Vekili) - İspar
ta Mebusu Said Bilgiç/in, 1944 senesinde
milliyetçilerin mâruz kaldıkları işkencele
rin vukubulmadığı yolunda Ulus Gazetesin*

ci ve balıkçı motörlerini idare eden kap
tanlarda aranmakta olan vasıflara dair
sorusuna cevabı
445
Ekrem Hayri Üstündağ (Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili) - Seyhan Mebusu Si
nan Tekelioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesin
deki apartman dairelerinin ne sebeple •
yüksek maaşlı memurlara tahsis edildiğine,
alman kira bedellerinin apartmanların ...
amortisman, idame ve' tedvir masraflarına
tekabül edip etmediğine, Verem Savaş der
nekleriyle verem hastanelerinin faaliyet
lerine dair sorusuna cevabı
. 257

daki kanun münasebetiyle

, 12,13

—• Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
münasebetiyle
127,129,130
Ahmed Veziroğlu (Afyon Karahisar) Köy kanunu lâyihası münasebetiyle
318,320,
363,373
Hasan Ali Vural (Çorum) - Köy kanu
nu lâyihası münasebetiyle
270

de neşredilen makaleler hakkında ne düşü
nüldüğüne, işkence hâdisesi üzerinde bir
tahkikat yapılıp yapılmadığına ve faillerin
bugün hangi vazifelerde istihdam edildikle-

35
Sayfa
Sayfa
289
layihası münasebetiyle
rine dair sorusuna cevabı
109,112,113
— Usul hakkında
254
Sıtkı Yırcalı (İşletmeler Vekili).-. Ordu
— Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
Mebusu Hüsnü Akyol'un,
Zonguldak yacı güler'in, bir bakanın her hengi bir si
Ereğli Kömür İşletmesinin işçiler için sa
yasi parti il kongresinde Başkanlık Diva
tın aldığı lâstik botların adedleriyle mar
nında görev kabul .etmesinin nasıl mütalâa
kasına ve hangi şartlarla mubayaa edildiği
edilmekte olduğuna dair sorusuna cevabı
100
ne dair sorusuna cevabı
255
— Zonguldak Mebusu Abdürrahman BoAvnj. Yurdabayrak (Zonguldak) - Köy
yacıgiller'in, Demokrat îzmir Gazetesinin
Kanunu lâyihası münasebetiyle
372,396,399
İzmir Belediye Başkanı Rauf Onursal ile
Senihi Yürüten (İstanbul) - Karayolla
Belediye Daimî Encümen azaları hakkın
rı Trafik Kanunu lâyihası münasebetiyle 137,142
daki iddiaların doğru olup olmadığına dair
Başvekilden olan sözlü soruşuna, cevabı
98
— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
münasebetiyle
52,131,132,142
Necdet Yılmaz (Bursa) - Köy Kanunu

Cahid Zamangil (Trabzon) - Millî Ko
runma Kanununun kiraya taallûk eden
maddelerinin tadili hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle

Kemal Zeytinoğlu (Bayındırlık Ve*
kili) - Turizm Endüstirisini Teşvik Kanu
nu münasebetiyle
130
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