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ÇEŞÎTLÎ KÂĞITLAR 
Sayfa I 

1. — Cumhuriyetin otuzuncu yıl dönü
mü münasebetiyle Almanya Federal Par

lâmentosu adına Parlâmento Riyaseti tara
fından gönderilen telgraf 

Sayfa 

30 

DEMEÇ VE NUTUKLAR 
1. — Reisicumhurun Dördüncü Toplan- | ti Yılını açış nutukları 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 

4:17,20 

1. — Millî Savunma Vekilliğinden isti
fa eden Seyfi Kurtbek'in yerine Bursa 
Mebusu Kenan Yılmaz'm tâyini (3/519) 20 

2. — Vazife ile İngiltere'ye gidecek 
olan Ulaştırma Vek'ili Yümnü Üresin'in 
dönüşüne kadar kendisine, Çalışma Vekili 
Hayrettin Erkmen'in vekillik edeceği 
(3/521) 20 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ba

yındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun dö
nüşüne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel 
Vekili Emin Kalafat 'm vekillik edeceği 
(3/522) * 20 

4. — Vazife ile yurt dışına gitmiş bulu
nan Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın dö
nüşüne kadar, Kendisine Gümrük ve Te
kel Vek'ili Emin Kalafat'm vekillik edece
ği. (3/520) - 2 0 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
6189 — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 

1950 yılı Hesabı Katî Kanunu 391:392, 
395,403,407,420:423 

6190 — Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı 
Kazasının Rize Vilâyetine bağlanma
sı hakkında Kanun 428:429 

No. Sayfa 
6191 — Yeniden iki Kaza Kurulması hak

kında Kanun * 427 :428,434,435, 
448,452,453:456 

6192 — Limanların inşa, Tevsi, Islah ve 
Teçhizine dair olan Kanuna ek Kanun 2, 

. 201,390,429,434,455,448,457:460 

KARAR 
1833 —- Reisicumhur Celâl Bayar'ın nu

tuklarının bastırılıp dağtıtılması hak
kında 20 

LÂYİHALAR 
1. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konse

yi Anlaşması» na Türkiye 'nin iltihakı hak
kında (1/676) 

2. — Bâzı hallerde memleket içinde 
izinli gönderilecek eratın yol masraflarının 

463 

Devletçe ödenmesi hakkında (1/651) 2 
3. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü

ğü 1951 Malî yılı Hesabı Katî kanun lâ
yihası (1/677) 463 

4. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
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Sayfa 

ve Kültür Teşkilâtı (Unesco) nun, Hükü
metimizle Birleşmiş Milletler Teknik Yar
dım Bürosu arasında 5 Eylül 1951 de im
zalanan Teknik Yardım Esas Anlaşması
na âkıd taraf sıfatiyle ithali hususunda 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım Bürosu Türkiye Temsilcisi arasın
da teati olunan mektupların tasdiki hak
kında (1/678) 463 

5. — Cenevre'de imzalanmış olan «Mil
letlerarası Ana Trafik Yollarının inşası
na Mütedair Beyanname» ile bu beyanna
menin 1, 2 ve 3 sayılı eklerine Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin İtihakı hak
kında (İ/652) 2 

6. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 5076 
sayılı Kanunun birinci maddesini değişti
ren 5843 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
(1/653) 2 

7. — Devlet Kitapları Döner Sermayesi 
hakkındaki 4940 ve 5760 sayılı kanunlar
da değişiklik yapılmasına dair (1/679) 463 

8. — Devlet Memurları Aylıklarım Tev
hit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (1/654) 2 

9. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılmasına dair (1/680) 463 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/656) 2 

11. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin içişleri Ve
kâleti taşra teşkilâtı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (1/655) 2 

12. — Genel toplanmalar ve gösteri yü
rüyüşleri kanunu lâyihası (1/657) 2 

13. — Gümrük Muhafaza ve Muamele 
sınıfı Memurları Teşkilâtı hakkındaki 
3944 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-

Sayfa 
ğiştirilmesine dair 4632 sayılı Kanuna mü-
zeyyel kanun lâyihası (1/658) 2 

14. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinle
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere 
mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hak
kında (1/659) 2 

15. — ihtira Beratı kanunu lâyihası 
(1/660) 2 

16. — istanbul Teknik Üniversitesi 1950 
yılı Hesabı Katî kanun lâyihası (1/661) 2 

17. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1951 yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(1/662) 2 

18. — Limanların inşa, tevsi, ıslah ve 
teçhizine dair 5775 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası (1/663) 2,390,429,434,435,448, 

457:460 
19. — Markalar ve menşe işaretleri ka

nunu lâyihası (1/664) 2 
20. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta

tüsünün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasın
da derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkla
rın çözülmesi hususunda Divanın kaza hak
kını önceden tanımayı gerektiren ihtiyari 
kayda yeniden katılmamız hakkında 
(1/665) 2 

2.1. — Tapu Kanununun 26 ncı madde
sinin değiştirilmesine dair (1/666) 2 

22. — Tarım Vekâleti Etüd ve istişare 
Heyeti ve Yüksek Ziraat Şûrası teşkiline 
dair (1/667) 2 

23. — Tekel Umum Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/681) 463 

24. — Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 
sayılı Kanunda Askerî Makamlar Üzerin
de Değişiklik Yapılmasına dair olan 5427 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin tadiline dair 
(1/682) 463 

25. — Türk - Alman Protokolü ile ek
lerinin ve Şarap Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/668) • 2 

26. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme An
laşmasının bir sene müddetle uzatılmasına 
dair olan mektupların tasdiki hakkında 
(1/671) 2 
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Sayfa 

27. — Türkiye ile Hindistan arasında 
imzalanan Ticaret Anlaşması ve eklerinin 
onanmasına dair (1/672) 3 

28. — Türkiye - İsveç Ticaret, ve öde
me Anlaşmaları ile ek Protokol ve buna 
melfuf mektupların meriyet müddetlerinin 
15 Haziran 1954 tarihine kadar uzatılma
sına dair mektup teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın kabulü hakkında (1/673) 3 

29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariy-
le eklerinin tasdiki hakkında (1/669) 2 

30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
larına dair Anlaşmanın tasdiki hakkında 
(1/670) 2 

31. — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsünün ihdası hususunda 
Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardım Bürosu arasında imzala
nan 1 sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşma
sının tasdiki hakkında (1/683) 463 

32. — Türkiye'ye bir Teknik Yardım 
Daimî Temsilcisi izamı hususunda Türkiye 
Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım Bürosu arasında imzalanan Tek
nik Yardım Ek Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/684) 463 

33. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1951 
Bütçe yılı Hesabı Katı kanun lâyihası 
(1/674) 3 

34. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması , 
hakkında (1/685) 463 

35. — Zirai mücadele işlerinde çalışıp 
başarı gösteren memurlara ikramiye veril
mesi hakkında (1/675) 30 

1. — Ankara ve İstanbul'daki askerî 
polis birlikleri astsubay ve eratına öteberi 
ödeneği verilmesi hakkında (1/388) 463 I 

Sayfa 
2. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam 

Kazasının Çamlıdere Nahiyesinde (Çamlı-
dere) adiyle yeniden bir kaza kurulması 
hakkında (1/591) 427:428,434,435,448,453:456 

3. — Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı 
Kazasının Rize Vilâyetine bağlanması 
hakkında (1/650) 428:429 

4. — Demiryolları ve Limanları İnşa
atı İçin Gelecek Yıllara Geçici Taahhütle
re Girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası (1/628) 463 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünün malzeme 
stoku yapabilmek için 60 milyon liralık 
mütedavil sermaye tesisine dair ,(1/635) 464 

8. — Erzurum Vilâyeti Pasinler Kaza
sının Aşağıpasinler (Horasan) Nahiyesin
de (Horasan) adiyle yeniden bir kaza ku
rulması hakkında (1/593) 427:428,434,435," 

448,453:456 
7. — Gelir Vergisi Kanununda deği

şiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
maddeler .eklenmesine dair (1/414) 107,4Ş4 

8 — 2/3 Ağustos 1944 ten evvel Al
man Kliring hesabına yatırılmış olan 
avansların iadesine dair (1/538) 464 

9. — Kurumlar Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanunun bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair 
(1/415) * 107.464 

10. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki 5169 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/634) 464; 

465 
11. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

1950 yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(1/589) 391:392,395,403,407,420:423 

12. — Vergi Usul Kanunu ile bu ka
nunun 5815 sayılı Kanunla değiştirilen bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen
mesine dair (1/457) , 107?465 
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RAPORLAR 
Sayfa 

ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1. —• Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve 
üç arkadaşının eczane bulunmıyan yerler
de eczane açmayı teşvik, Zonguldak Mebu
su Rifat Sivişoğlu'nun, Eczacılar ve Ecza
neler hakkındaki 694 sayılı Kanunun 49 
neu maddesinin değiştirilmesi, 53 ncü mad
desine fıkra eklenmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması, Erzincan Mebusu Ziya 
Soylu ve 6 arkadaşı ile Sivas Mebusu Nâ
zım Ağacıkoğlıı ve 2 arkadaşının, eczacılar 
vo eczaneler hakkında, Trabzon Mebusu 
P'aik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının 
Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanu
nun 1 8 - 2 4 ncü maddeleriyle 49 ucu mad
desinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldı
rılması. hakkındaki kanun tekliflerine dair 
(2/136, 297, 348, 378, 413) 393:418,429:452, 

466 :485 
2. — (firesini Mebusu Arif Hikmet Pa-

mukoğlu'nun, tasfiye edilen vo emekliye 
sevkolunan Dışişleri Vekâleti memurları 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/190) 357: 

358,365 :382 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Deıniryollar ve Limanlar İnşa

atı İçin (îelecek Yıllara (îeçiei Taahhütlere 
(îirişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası ile Kars Mebusu Sırrı 
Atalay ve 4 arkadaşınm, Demiryollar ve 
Limanlar İnşaatı için (îelecek Yıllara (îe-
ç.ici Taahhütlere (îirişilmesi hakkındaki 
4643 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (1/628, 
2/381) 463 

Sayfa 

1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'-
in, Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 
3458 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/234) 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. —• Ankara mebusları Haindi Bulgur

lu ve Fuad Seyhun'un, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geci-

357 

426 

463 

ci 3 ncü ve 30 ncu maddelerinde değişik
lik yapılması ve Kastamonu Mebusu Hay
li Tosunoğhı'uım Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu Kanununun geçici 3 ncü 
maddesinin (b) fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/478, 
496) 

2. — Ankara ve İstanbul'daki askerî 
polis birlikleri astsubay ve eratına öteberi 
ödeneği verilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/388) 

3. — Demiryolları ve Limanları İnşaa
tı İçin (îelecek Yıllara (îeçici Taahhütlere 
(îirilşilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası ile Kars Mebusu Sırrı 
Atalay ve 4 arkadaşının, Demiryollar ve 
Limanlar İnşaatı İçin (îelecek Yıllara Ge
çici Taahhütlere (îirişilmesi hakkındaki 
4643 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (1/628, 
2/381) 

4. — İdare Âmiri İzmir Mebusu Meh
met Aldemir ve Kütahya. Mebusu İhsan 
Şerif Özgen'in, Büyük Millet Meclisi 1953 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifine dair (2/559) 463:464 

5. ~- 2/3 Ağustos 1944 ten evvel Alman 
Kliring hesabına yatırılmış olan avansla
rın iadesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/538) 464 

6. — Limanların inşa, tevsi, ıslah ve 
teçhizine dair 5775 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında (1/663) 390,429,434, 

435,448,457 :46() 

463 

1. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam 
Kazasının Çamlı de re Nahiyesinde (Çamlı-
dere) adiyle ve Erzurum Vilâyeti Pasinler 
Kazasının Aşağıpasinler (Horasan) Nahi
yesinde -(Horasan) adiyle yeniden iki ka
za kurulması hakkındaki kanun lâyihala
rına dair (1/591, 5,93) 427:428,434,435,448, 

453 :45(> 
2. — (îiresun Me'busu Arif Hikmet 

Pamukoğlu'nun, tasfiye, edilen ve emek
liye s'iovk olunan Dışişleri Vekâleti memur-
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Sayfa 

lan hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/190) 357:358,365:382 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARİ 
1. — 2/3 Ağustos 1944 ten evvel Al

man -Kliring hesabına yatırılmış olan 
avansların iadesine dair :kanun lâyihamı 
hakkında (1/538) 464 

1. — Giresun Mebusu Arif Hikmet Pa-
mukoğlu'nun, tasviye edilen ve emekliye 
sevk olunan Dışişleri Vekâleti memurları 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/190) 357: 

358,(365:382 

DÎVANI MUHASEBAT KOMİSYONU 
RAPORU 

İ. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1950 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Hesabı Ka
ti kanun lâyihası hakkında (3/482, 1/589) 391: 

392,395,403,407,420:423 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam 
Kazasının Çamhdere Nahiyesinde (Çamlı-
dere) adiyle ve Erzurum Vilâyeti Pasinler 
Kazasının Aşağrpasinler (Horasan) Nahi
yesinde (Horasan) adiyle yeniden iki ka
za kurulması hakkındaki kanun lâyhala-
rroa dair (1/591, 593) 427:428,434,435,448, 

453 :456 
2. — Burdur Me-busu Mehmet Özbey'-

in, Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 
.3458 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/234) 357 

3. — Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı 
Kazasının Rize Vilâyetine 'bağlanması hak
kındaki kanun lâyihasınla dair (1/650) 428: 

429 
4. — Tekirdağ Mehusu Şevket Mocan'-

ın suhay ve memurların protokolün tes-
bit ettiği hallerden gayrı karşılama ve 
uğurlamalarda »bulunamıyacaklarına dair 
kanun teklifi hakkında (2/462) 393 

Sayfa 
MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Ankara mebusları Hamdi Bulgur
lu ve Fuad Seyhun'un, Türkiye Cumhu^ 
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
3 ncü ve 30 ncu maddelerinde değişiklik 
yapılması ve Kastamonu Mebusu Hayri 
Tosunoğlu'nun Makine ve Kimya Endüs
trisi Kurumu Kanununun geçici 3 ncü 
maddesinin (b) fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tekliflerine dair (2/478, 
496) 426 

2. — Demiryolları ve Limanları İnşaatı 
İçin Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere 
Girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanu
na ek kanun lâyihası ile Kars Mebusu Sır
rı Atalay ve 4 arkadaşının, Demiryollar ve 
Limanlar İnşaatı İçin Gelecek Yıllara Ge
çici Taahhütlere Girişilmesi hakkındaki 
4463 sayılı. Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (1/628, 
2/381) 463 

MECLİS HESAPLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU RAPORU * 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1953 yılı Haziran : Ağustos ayları hesabı 
hakkında (5/76) 390 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORU 
1. — Ankara ve İstanbul'daki askerî 

polis birlikleri astsubay ve eratına öte
beri ödeneği verilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/388) 483 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 
RAPORU 

1. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve 
üç arkadaşının, eczane bulunmıyan yerler
de eczane açmayı teşvik, Zonguldak Me
busu Rifat Siyişoğlu'nun, P,e:-.acılar ve-Ec
zaneler hakkındaki 964 sayılı Kanunun 49 
ncu maddesinin değiştirilmesi, 53 ncü mad
desine fıkra eklenmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması, Erzincan Mebusu Ziya 
Soylu ve 6 arkadaşı ile Sivas Mebusu Nâ
zım Ağacıkoğlu ve 3 arkadaşının, Eczacı
lar ve Eczaneler hakkında, Trabzon Me
busu Faik Ahmed Barutçu ve 2 arkadaşı
nın, Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 



Sayfa 
Kanunun 15 - 24 ncü maddeleriyle 49 ncu 
maddesinin 2 ncı fıkrasının yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifleri
ne dair (2/136, 297, 348, 378, 413) 393:418,419, 

429:452,466:485 

TEŞKİLÂTI ESASİYE KOMİSYONU RAPORU 

1. — Giresun Mebusu Arif Hikmet 
Pamukoğlu'nun tasfiye edilen ve emek
liye sevk olunan Dışişleri Vekâleti memur
ları hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/190) 357:358,365:382 

TİCARET KOMİSYONU RAPORU 
1. —.2/3 OAğustos 1944 ten evvel Al

man Kliring hesabına yatırılmış olan 
avansların iadesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/538) 4<U 

GEÇİCİ KOMİSYONLAR RAPORLARI 

1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine 

Sayfa 
göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde geçen hizmetlerin, 
5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci madde
sinde bahsedilen «aylık ücretli sürekli va
zifeler» meyanmda bulunup bulunmadığı
nın tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/489) 129:130,221:222,356:357 

2. — İş Kanununun 37 nci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/437) ' 129 

3. — Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 
ncü maddesi şümulüne girenlerin 5434 sa
yılı Kanunun geçici 28 nci maddesi hük
münden -istifade edip edemiyecekleri hu
susunun tefsir yoliyle halledilmesi hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/491) 128:129 

4. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
m subay ve memurların protokolün tesbit 
ettiği hallerden gayri karşılama ve uğur
lamalarda bulunamıyacaklarma dair ka
nun teklifi hakkında (2/462) 393 

SAYIN MEBUSLABLA İLGÎLl ÎŞLER 
Çekilmeler 

1. — Balıkesir Mebusu Mücteba Iştm'-
m, Dilekçe Komisyonundan istifası 
(4/378) 

2. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'mn komisyondan çekilmesi (3/541) 

3. — Niğde Mebusu Necip Bilge'nin 
busluktan istifası (4/373) 

4. — Van Mebusu Ferid Melen'in, Sayış
tay Komisyonundan istifası (4/377) 364:365 

izinler 
1. —• Sayın mebuslardan 

izin verilmesi (3/526) 
2. — Sayın mebuslardan 

izin verilmesi (3/529) 

Ölümler 
1. —• Kastamonu Mebusu Galib Deniz'-

in ölümü (3/524) 
2. — Sivas Mebusu Reşat Şemsettin Si-

rer ' in ölümü (3/525) 

Seçimler 
1. — Geçici bir komisyon kurulması 

427 

465 
me-

20 

bâzılarına 
106:107 

bâzılarına 
364 

106 

106 

.(3/534) 391 

2. —• Gelir, Kurumlar, Vergi Usul ka
nunlarında değişiklik yapılması ve 5 Ağus
tos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu
nun 17 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki üç kanun lâyihası 
ile altı kanun teklifinin görüşülmesi için 
geçici komisyon kurulması (1/414, 1/415, 
1/457, 2/157, 2/162, 2/366, 2/408, 2/528, 
2/532) 107:108 

3. — Komisyonlar seçimi 30:33,33:40 
4. —• Meclis Reisi Seçimi 17:18 
5. —• Riyaset Divanı seçimi (Reisve-

killeri, Kâtipler ve İdare Âmirleri) 18,19 

Teşriî masuniyetler 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İh

san Sâbis'in teşriî masuniyeti (3/501, 527) 107 
2. — Bolu Mebusu Kâmil Kozak'm 

teşriî masuniyeti (3/510) 3 
3. — İstanbul Mebusu Mithat Sözer'in 

teşriî masuniyeti (3/512) 3 
4. — Kars Mebusu Hüseyin Cahit Yal

çın'm teşriî masuniyeti (3/542) 463 
5. — Kars Mebusu Lâtif Aküzüm'ün 
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teşriî masuniyeti (3/513) 3 
6. — Kırklareli Mebusu Mahmut Er-

bil'in teşriî masuniyeti (3/514) 3 
7. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-

şa'nm teşriî masuniyeti (3/515) 3 
8. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükba- . 

Sayfa 
şı ve Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in teşriî masuniyetleri (3/516) 3 

9. — Konya Mebusu Himmet ölçmen'-
in, teşriî masuniyeti (3/517) 3 

10. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in teşriî masuniyeti (3/544) 463 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

Büyük Millet Meclisi Reisliğinden 
1. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 

Boran 'm, 10 Kasım 1953 günü Meclis bina
sındaki bayrağın tam çekilmesi sebebine 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisin
den sözlü sorusu (6/1210) 240 

Başvekâletten 
1. —• Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'-

m, 1950 senesinden beri Ağrı Vilâyetinde 
yapılan ve tamir edilen camilere, Karakö-
se'de tamir edilecek camiler için yapılacak 
olan yardımlara ve bu husustaki beyanata 
dair sorusuna Devlet Vekili Celâl Yardımcı, 
Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ, Baş
vekil Adnan Menderes ve Dışişleri Vekili 
Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı (1/1187) 26, 

219,299:330 
2. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-

kut'un, kendilerine Yenimahalle'de arsa 
tahsis edilen vatandaşların belediye mua
melâtında ve kredi verilmesinde uğradıkla
rı güçlükler hakkında ne gibi çareler düşü
nüldüğüne dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1175) 26,219,299 

3. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, «The New - york Times» adlı Ame
rikan gazetesinin 16 . VIII . 1953 günlü 
sayısında neşredilen afyon kaçakçılığı hak
kındaki haberin doğru olup olmadığına dair 
Başvekilden sözlü sorusu (6/1169) 26,218: 

219,299 
4. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 

Boran'in, Libya Devlet Reisine hediye edi
len kılıç hakkında Başvekilden olan soru
suna Devlet Vekili Celâl Yardımcı- ile Dış
işleri Vekili Fuad Köprülü'nün sözlü ce
vabı (6/1178) 26,219,343:344 

5. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Ankara Radyosunun 28 . X . 1953 
Çarşamba günü saat 13 teki ve 31 . X . 1953 
Cumartesi günü saat 19 daki haberler ser
visinde yaptığı neşriyata dair Başvekilden 
olan sorusuna Devlet Vekili Celâl Yardımcı 
ile Başvekil Adnan Menderes'in sözlü ce
vapları (6/1202) 27,220,347:354 

6. — Ordu Mebusu Refet Aksoy'un, 
Merkez Bankasında mevcut altınların ta
mamen harcanmış olduğu hakkındaki iddi
alar karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
vekilden sözlü sorusu (6/1233) 390 

7. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-
un, Ankara Radyosunun 20. X . 1953 Salı 
günü saat 13 teki haberler servisinde yap
tığı neşriyata dair Başvekilden sözlü soru
su (6/1195) 27,219:220,347 

8. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-
un, Milletlerarası Halk Kredisi Beşinci 
Kongresi hâtırası olarak bastırılan posta 
pulları hakkında Başvekilden olan sorusu
na Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin ve 
Başvekil Adnan Menderes'in sözlü cevap
ları (6/1168) 26,218,276:280 

9. —Trabzon Mebusu Salih Esad Alp-
eren'in, İstanbul'da muvakkaten Bahriye 
Müzesi olarak işgal edilen Bezmiâlem Vali-
desultan Camimin tahliye edilip edilmedi
ğine dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1241) 462 

1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri 'nin, bâzı gazete ve mecmualarda cemiyet 
ahlâkını bozacak şekilde yapılan neşir ve 
teşhirlerin men'i hususunda ne düşünül
düğüne dair Başvekilden olan sorusuna 
Devlet Vekili Celâl Yardımcı 'nın sözlü 
cevabı (6/1035) 114:115 
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2. — Balıkesir .Mebusu Ali Fahri işe- I 
ri'nin, İstanbul'da Ramiz'de yapılan göç
men evlerinin sayısı ile maliyet ve tiplerine, 
şartnameye uygun olarak inşa edilip edil- I 
mediklerine ve bir kısmında suiistimal ya
pıldığı hakkındaki iddiaların doğru olup 
olmadığına dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1042) ' 121:122 

3. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri işe-, 
ri'nin, Keşan'da 1952 yılında yapılan göç
men evlerinin sayısı ile maliyetlerine ve 
inşa için sarf edil en tuğla miktarına dair 
Başvekilden sözlü sorusu (6/1036) 115 ' 

4. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri işe
ri'nin, memlekette irtica ve gerilik hare
ketleriyle vicdan ve din hürriyetlerinin 
mevcut olup olmadığına, bâzı vatandaşla
rın emniyet ve hürriyetlerinin ihlâl edildi
ği hakkındaki şikâyetlere dair Başvekilden 
olan sorusuna Devlet Vekili Celâl Yardım
cı'nın sözlü cevabı (6/1043) 122,211:212 | 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, cami inşası maksadiyle kurul
muş olan derneklere yapılan yardımın 
miktarına ve Ankara Belediye hudutları 
içindeki cami ve mescit sayısına dair Baş
vekilden olan sorusuna Devlet Vekili Ce
lâl Yardımcı 'nın sözlü cevabı (6/1116) 128, 

214:217 
6. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 

Boran'in, istanbul'un 500 ncü Fetih yıl
dönümünü kutlama programına dair Baş
vekilden sözlü sorusu (6/1108) 127,213,266 

7. —• Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, Reisicumhur ile Başvekilin seya
hatleri hakkında Başvekilden olan sorusu
na Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nın sözlü 
cevabı (6/1038) 115:117 

8. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, Reisicumhurun son seyahati ve 
bu seyahatte iradettiği nutuklar hakkında 
Başvekilden olan sorusuna Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı'nın sözlü cevabı (6/1059) 125: 

126 

Adalet Vekâletinden 
1. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'-

m, 1950 senesinden beri Ağrı Vilâyetinde 
yapılan ve tamir edilen camilere, Karakö- I 

Sayfa 
se'de tamir edilecek camiler için yapılacak 
olan yardımlara ve bu husustaki beyanata 
dair sorusuna Adalet Vekili Osman Şevki 
Çiç.ekdağ'm sözlü cevabı (6/1187) 26,219, 

299 :330 
2. — Kars Mebusu Sırrı At alay'm, Si

verek'te münteşir «Siverek» gazetesi sahip 
ve mesul müdürünün ne için tevkif edildi
ğine dair Adalet Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1238) 462 

3. —• Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
m, komünizme veya propagandasına teves
sül edenlere verilen cezalara, bu gibilerin 
ayrı bir höcreye konulmasına ve komüniz
me mahsus bir ihtisas mahkemesi kurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Ada
let Vekilinden sözlü sorusu (6/1211) 240:241 

1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, bâzı gazetelerin memleket birli
ğini bozan mütecavizane neşriyatı hakkın
da bir tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet ve içişleri vekillerinden sözlü so
rusu (6/1063) 126,212,261:262 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, Adalet Vekilinin Meclisteki bir 
beyanına dair sorusuna Adalet Vekili Os
man Şevki Çiçekdağ'm sözlü cevabı 
(6/1045) 122:125 

Bayıdırlık Vekâletinden 
1. — Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Ar

dahan - Posof yolunun ne zaman ikmal 
edileceğine dair Bayındırlık Vekâletinden 
sözlü sorusu (6/1206) 27,220:221,356 

2. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, köy yollarına ayrılan 50 milyon lira
lık ödeneğin vilâyetlere ne suretle tevzi 
edildiğine ve sarfiyatın kontrol edilip edil
mediğine dair sorusuna Bayındırlık Vekili 
Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/1203) 27,220,354:356 

3. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
m, 1952 - 1953 senelerinde Konya, Eskişe
hir, Aydın ve Tekirdağ vilâyetlerine yol, 
köy yolu, mektep ve içme suyu için ne mik
tar yardım yapıldığına ve bu vilâyetlerde 
kaç kilometre Devlet karayolu inşa edil-
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diğine dair Bayındırlık Vekâletinden söz
lü sorusu (6/1214) 241 

1. — Tunceli Mebusu ilidir Aydın'm, 
Ovacık Kazasının Havaçor, Merho ve Mun-
zur suları ile sulanması ve bu bölgenin 
elektriklenmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne, 1951 yılından itibaren Tunceli Vilâ
yeti dahilindeki nahiye ve köylerden kaçı
na yol yapıldığına ve bu yıl köy yolları 
için ne miktar tahsisat ayrıldığına dair Ba
yındırlık Vekilinden sözlü sorusu (6/1091) 127, 

213 

Çalışma Vekâletinden 

1. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik olu
nan işçi ücret sistemine, Makine Kimya 

Kurumunda yeni ücret sistemi izhar olunur
ken emsal müesseselerden mütalâa alınıp 
alınmadığına ve bir iş yerinde muhtelif üc-
Tet sistemleri tatbikinin doğru olup olma
dığına dair sorusuna Çalışma Vekili Hay
rettin Erkmen'in sözlü cevabı (6/1014) 

109:110 

Dışişleri Vekaletinden 

1. — Denizli Bebusu Baha Akşit'in, 
Kıbrıs Adası hakkında Hükümetimizin gö
rüşünün ne olduğuna dair Dışişleri Veki
linden sözlü sorusu (6/1124) 128,217 

2. — Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Tür
kiye ile Suriye arasındaki arazi ihtilâfla
rının halli hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Dışişleri Vekili Fuad Köp
rülü'ün sözlü cevabı (6/1058) 125,212,259 :261 

Ekonomi ve Ticaret Vekaletinden 
1. — Çanakkale Mebusu İhsan Karasi-

oğlu'nun, İspanya'ya yapılan iki yüz bin 
tonluk buğday ihracına dair Ekonomi ve 
caret Vekilinden sözlü sorusu (6/1219) 297 

2. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, İspanya'ya yapılan buğday ihracına 
ve bundan zarar eden üç firmaya tanınan 
takas imtiyazı ile fındıklarımızın ne suret
le satıldığına dair Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1200) 27,220,347 

Sayfa 
3. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-

nun, Karadeniz müstahsıllarının kredi koo
peratiflerine ve bankalara olan borçları
nın tecili ve kredi kooperatiflerinden alı
nan faizlerin normal hale indirilmesi hu
suslarında ne düşünüldüğüne dair Eko
nomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1201) 27,220,347 

4. — SinoTı Mebusu Nuri Sertoğlu'nun 
yürürlükte bulunan muhtelif koordinas
yon kararlarının İhtiva ettikleri hüküm
ler ve tatlbik tarzları hakkında değişiklik
ler yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Ekonomi ve Ticaret Vekilin
den sözlü s'orusu (6/1230) 390 

5. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
ın transfer işlerinin geciktirilmesi ve pa
ramızın hariçteki kıymetini kaybetmesi 
sebeplerine, traktör yedek parçalarının 
pahalılaşması ve lâstiklerin karaborsaya 
intikali karşısında ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne ve döviz açığı ile altın stoku 
miktarına dair Ekonomi vıe Ticaret ve Ma
liye vekillerinden sözlü sorusu (6/1192) 27, 

219,347 

1. — Balıkesir Mdbusu Ali Fahri İşe
ri 'nin, Et ve Balık Kurumu Umum Mü
dürlüğünün kadro, hizmet ve masrafları 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
sözlü somsu (6/1126) 128,218,269,299,341 

2. — Balıkesir M.eibusu Ali Fahri İşe
ri'nin, otomobil ve lüks eşya itHıalinin tah
didi hakkında ne düşünüldüğüne dair Eko
nomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1125) 128,218,269,298:299,34L 

3. — İzmir Mebusu Tarık Gürerk'in, 
Tütün Ekicileri Ortaklığı kanunu lâyiha
sının ne için ve hangi sebeplerle geri alın
dığına dair Ekonomi ve Ticaret Vekilin
den sözlü sorusu (6/1076) 126,212,262,298,340 

4. — Kars-Mebusu Sırrı Atalay'm, Ar
paçay'ın Kızılçakçak Nahiyesi Tarım Kre
di Kooperatifi seçimlerinin ne sebeple bo-
zolduğuna dair Ekonomi ve Ticaret Veki
linden sözlü sorusu (6/1070) 126,212,262,298, 

340 
5. — Manisa Mebusu Fevzi Lûtfi Ka-

raosmanoğlu'nun, dış piyasalarda diğer 
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memleket üzümleriyle rekabeti güçleşen çe
kirdeksiz kuru üzümlerimizin himayesi hu
susunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1077) 126:127,212:213 

6. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, 
süngerci ve balıkçılara yardımda bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilindei sözlü so
rusu (6/899) 108,210 

7. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Haşjm 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) 126,212 

8. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Karadeniz bölgesinde Tarım Satış koopera
tifleri tarafından halka satılmakta olan 
mısırların ihtiyacı karşılamadığı ve çürük 
olduğu yolundaki şikâyetlere dair Ekono
mi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1083) 127,213 

9. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
ihtikârla mücadele ve hayat pahalılığını 
önlemek maksadiyle Millî Korunma Kanu
nuna istinaden çıkarılmış olan Koordinas
yon Heyeti kararlarının bugünkü işleyiş 
tarzlarına ve daha bir müddet yürürlükte 
bırakılacaklarsa yeniden bir revizyondan 
geçirilip geçirilemiyeceklerine dair konomi 
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu '6/1117) 127, 

214,266 
10. — Tokad Mebusu Zihni Betil'in, 

münhal bulunan Ekonomi ve Ticaret Ve
kâleti Müsteşarlığına şimdiye kadar tâ
yin yapılmaması sebebine dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1054) 125,212 

11. — Trabzon Mebusu Cahid Zaman-
gil'in, hayat pahalılığı ve memur statüsü 
ıslahatı hakkındaki Ekonomi ve Ticaret 
ve Maliye vekillerinden sözlü sorusu 
(6/1113) 127,213:214 

12. — Zonguldak Mebusu Muammer 
Alakant'ın, Toprak mahsullerimizin kıy

metlendirilmesi prensibinin önümüzdeki 
mevsimde pamuk ve kuru çekirdeksiz üzü
me ne şekilde teşmil edileceğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so
rusu (6/1123) 128,217,269,298,340 

Gümrük ve Tekel Vekâletinden 
1. — Tekirdağ Mebusu Şevket Möcan'-

m, kaçak olarak satılmakta olan Amerika 
sigara ve sigaralarının bandrol ile satıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Gümrük ve Tekel Vekilinden sözlü soru
su (6/1213) 241 

İçişleri Vekâletinden 
1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri 

İşeri'nin İstanbul Belediyesinin İstanbul'
da bâzı gıda maddeleri üzerindeki paha
lılığı önlemek için yaptığı tanzim satış
larına dair İçişleri Vekilinden sözlü so
rusu (6/1227) 363 

2. —• Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 
Kars Belediyesi Gaz Ambarında vukubu-

' lan yangının neticesinde ölen ve yarala
nanların ailelerine ne gibi yardım ya
pıldığına ve bu hâdise dolayısiyle ihmal
leri görülenler hakkında tahkikat yapılıp 
yapılmadığına dair sözlü sorusuna İçişle
ri Vekili Etem Menderes'in sözlü cevabı 
(6/1188) 27,219,344:346 

3. — Manisa Mebusu Fevzi Lûtfi Ka-
raosmanoğlu'nun, 5 Kasım 1953 tarihli 
Ulus Gazetesinde intişar eden başmakale
ye dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1234) 390 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, İstanbul'daki C. H. P. toplan
tısında vâki polis müdahalesine dair soru
suna İçişleri Vekili Etem Menderes'in söz
lü cevabı (6/1177) 26,219,299,341:343 

5. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mo-
can'm, Tekirdağ'da dört aydır devam 
etmekte olan tahkikat neticesine ve Mal
kara 'da İller Bankasınca yapılan su tesi
satına dair olan yazılı sorusunun cevap-
landırılmaması sebebine, Tekirdağ eski 
valisinin durumuna; Tekirdağ'ına 1952 
senesi yardımından ayrılan tahsisli meb
lâğların ne şekilde sarfedildiğine ve Mal
kara Belediyesine tahsis edilen paralar-
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araması esnasında vukubulan dövme hâdi
sesi dolayısiyle müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sorusuna İçişleri 
Vekili Etem Menderes ve Başvekil Adnan 
Menderes'in sözlü cevapları (6/1134) 128, 

218,271:276 
7. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 

Boran'm, hudut harici edilmek istenen 
Cizre'li Türk vatandaşları hakkındaki soru
suna İçişleri Vekili Etem Menderes ve Baş
vekil Adnan Menderes'in sözlü cevapları 
(6/1115) 127:128,214,266:269 

Sayfa 
la yapılan işlerin neticesine dair İçişleri 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1212) 241 

6. — Van Mebusu İzzet Akın'ın uzat
malı jandarma onbaşılarının terfihleri ve 
jandarma erlerinin maaşlarının artırılma
sı hususlarının düşünülüp düşünülmediği
ne dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1218) 297 

1. — Çanakkale Mebusu Süreyya En
dik'in, Balıkesir ve Çanakkale'de vukubu
lan zelzeleyi Hükümetin ne zaman haber 
aldığına ve ölenlerin sayısına; yapılmış 
olan kurtarma ve yardım faaliyetinin kâfi 
görülüp görülmediğine, önümüzdeki aylar
da bu mmtakanm imar edilip edilemiyece-
ğine dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/992) 108,210 

2. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'-
un, temditli jandarma onbaşılarının duru
mu hakkında ne düşünüldüğüne dair İçiş
leri Vekilinden sözlü sorusu (6/1142) 128, 

218,276 
3. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-

oğlu'nun, bâzı gazetelerin memleket birli
ğini bozan mütecavizane neşriyatı hakkın
da bir tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet ve İçişleri vekillerinden olan soru
suna İçişleri Vekili Etem Menderes'in söz
lü cevabı (6/1063) 126,212,261:262 

4. —• Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, Ankara, İstanbul ve İzmir gib'i 
büyük vilâyetlerde teşekkül eden gecekon
du mahallelerine dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1106) 127,213 

5. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat '
ın, Malatya Vilâyetinin Çataltepe Köyü 
Muhtarı Ömer Erkenekli'n'in işine keyfî 
olarak son veren Besni Kaymakamı ile gö
revini kötüye kullanan jandarma komuta
nı hakkında vâki müracaat üzerine ne mu
amele yapıldığına dair sorusuna İçişleri 
Vekili Etem Menderes ve Başvekil Adnan 
Menderes'in sözlü cevapları (6/1015) 110, 

211,251:256 
6. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'

ın, Malatya Vilâyetinin Besni Kazasında 
mevcut Trahom Hastanesinde yapılan silâh 

işletmeler Vekâletinden 
1. —• Kars Mebusu Sırrı Atalayîn, 

Kars'ta kok kömürünün tonunun 99 liraya 
verildiğinin doğru olup olmadığına, doğru 
ise mâkul bir dereceye indirilmesi hususnu-
da ne düşünüldüğüne dair İşletmeler Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1239) 462 

1. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik olu
nan 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 sorusuna İşletmeler Vekili 
Sıtkı Yırcah'nm sözlü cevabı (6/1014) 109: 

110 

Maliye Vekâletinden 
1. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-

m, döviz almadan yüz lira ile harice seyahat 
edenler hakkında ne düşünüldüğüne ve bu 
şekilde seyahat edenlerin miktarına dair 
Maliye Vekilinden sözlü sorusu (6/1191) 27, 

219,347 
2. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-

ın, transfer işlerinin geciktirilmesi ve pa
ramızın hariçteki kıymetini kaybetmesi se
beplerine, traktör yedek parçalarının pa
halılaşması ve lâstiklerin karaborsaya inti
kali karşısında ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ve döviz açığı ile altın stoku mik
tarına dair Maliye Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1192) 27,219,347 

1. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
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nun, Haşini Mardin adındaki bir vatan
daşa Türk Ticaret Bankası tarafından kre
di verildiğinin doğru olup olmadığına, 
Petrol Ofisin hangi maksatla avans ver
diğine ve bu hususta bir tahkikat açılıp 
açılmadığına dair Ekonomi ve Tcaret ve 
Maliye vekillerinden sözlü sorusu (6/1068) 126, 

212 
2. — Trabzon Mebusu Oahid Zamangil'-

in, hayat pahalılığı ve memur statüsü ıs
lahatı hakkında Ekonomi ve Ticaret ve Ma
liye vekillerinden sözlü sorusu (6/1113) 127, 

213 :214 

Millî Eğitim Vekâletinden 
1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'-

nin, ilkokulların bâzı sınıflarında okutul
makta olan din ve ahlâk derslerinin en 
yüksek tahsile kadar bilûmum mektepler
de okutulması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü so
rusu (6/1228) 390 

1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'-
nin, ilkokulların bâzı sınıflarında okutul
makta olan din ve ahlâk derslerinin en 
yüksek tahsile kadar bilûmum mektepler
de okutulması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü so
rusu (6/1081) 127,213,262,298 

2. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 
Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafın
dan yabancı memleketlere tertiplenen 
seyahatlere ve Talebe Federasyonuna şim
diye kadar yapılan para yardımının mik
tarına dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü 
sorusu (6/956) 108,210,241 :242 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hak
kında Millî Eğitim Vekilinden sözlü soru
su (6/1094) . 127,213,266,298,340 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, ilköğretim çağı dışındaki vatan
daşlara okuma yazma öğretmek için ne gi
bi tedbirler aldığına ve alınacağına dair 
Millî Eğitim Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1156) 128,218,276,299,341 

5. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
m, ilmî buluş, inceleme ve sanat eseri sa-

Sayfa 
hiplerinin ne şekilde taltif ve teşvik edil
diklerine dair Millî Eğitim ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım vekillerinden sözlü sorusu 
(6/1132) . 128,218,269:271 

Millî Savunma Vekâletinden 

1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
rinin, askerî kantinler ve istihlâk koope
ratifler* hakkındaki sorusuna Millî Savun
ma Vekili Kenan Yılmaz ve Başvekil Adnan 
Menderes'in sözlü cevapları (6/1082) 127,213, 

263 :265 
2. — Balıkesir Mebusu Ali Fohri İşe

ri'nin, Bandırma'daki askerî birliklere 
1952 senesinde mütaahhit tarafından veri
len koyun etinin şartnameye aykırı olduğu 
ve muayene komisyonunun vazifesini sui
istimal ettiği hakkındaki şikâyetler dolayı-
siyle tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
sorusuna Millî Savunma Vekili Kenan Yıl
maz ve Başvekil Adnan Menderes'in sözlü 
cevapları (6/1002) 109,210:211,245:249 

3. — Balıkesir Mcbıısl Ali Fahri İşe
rinin, Bandırma İskele Meydanında tay
yare alayı gediklileri ile siviller .arasında 
vukubulduğu söylenilen hâdisenin doğru 
olup olmadığına dair sorusuna Millî Sa
vunma Vekili Kenan Yılmaz'm sözlü ceva
bı (6/1020) 110,211,258:259 

4. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, Bandırma Tayyare Alayı Kumanda
nı Albay Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı 
Müştak Matsu hakkında vâki şikâyetlerin 
doğru olup olmadığına dair Millî Savunma 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1019) 110,211,257: 

258 
5. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe

ri'nin, Bandırma Uçaksavar Alayı Kuman
danı hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup 
olmadığına dair sorusuna Millî Savunma 
Vekili Kenan Yılmaz ve Başvekil Adnan 
Menderes'in "sözlü cevapları (6/1010) 109,211, 

249:251 
£. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe

ri'nin, vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği 
söylenen Bandırma Tayyare Alayı Kuman
danı Arif Hikmet Uçar hakkında vâki şi
kâyetler üzerine ne muamele yapıldığına 
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dair sorusuna Millî Savunma Vekili Kenan 
Yılmaz'm sözlü cevabı (6/1018) 110,211,256: 

257 

7. — Malatya Meibusu Nuri Ocakcıoğ-
du'nun, Gülhane Tıp Akademesi Başjheki-
mi hakkında iddia olunan suiistimal işinin 
doğru olup olmadığına ve Akademi çevre
lerinde vâki diğer dedikodulara dair so
rusuna Millî Savunma Vekili Kenan Yıl
maz'm sözlü cevabı ("6/99*6) 108:109,210,244: 

245 

8. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Kore savaşı devam etttiği müddet
çe esker göndermek ımedburiyetinde ollup 
olmadığımıza, bu münasebetle yapılan 
masrafların kimin taracfından ödendiğine 
ve diğer devletlerin Kore'deki kuvvetleri
nin miktarına dair sorusuna Millî Savun
ma Vekili Kenan Yılmaz'm sözlü cevabı 
(6/994) 108,210,242:244 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden 
1. — Sinob Meibusu Ali Şükrü Şav-

lı'nın, Sin'oto Vilâyetinin umumi sağlık du
rumu hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1199) 27,220,347 

1. — Kastomonu Me'busu Ziya Ter
men'in, kimsesiz kalmış kız ve kadınları
mızın himayeleri hususunda ne gibi tedbir
de r düşünüldüğüne dair sorusuna Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri 
Üstündağ'm sözlü cevabı (6/1039) 117:121 

2. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
ın, ilmî buluş inceleme ve sanat eseri sa
hiplerinin ne şekilde taltif ve teşvik edil
diklerine dair Millî Eğitim ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım vekillerinden olan sorusu
na Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem 
Hayri Üstündağ'm sözlü cevabı (6/1132) 128, 

218,269 :271 

Sayfa 
Tarım Vekâletinden 

1. — Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Kars 
Vilâyetinin yakacak ve kereste ihtiyacı 
karşısında ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair Tarım Vekilinden olan sözlü 
sorusu (6/1235) 426 

Ulaştırma Vekaletinden 

1. — Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu'-
nun, Denizli'nin ana demiryoluna bağlan
ması, istasyon binası ile ambarları ve ram
palarının ihtiyaca göre genişletilmesi, 
merkez kazası ile diğer kazalarında bele
diye tarafından ayrılan arsalara posta ve 
telgraf binalarının inşası ve telefon şebe
kesinin ihtiyacı karşılıyacak şekilde bü
yütülmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1026) 112,211 

2. — Muğla Mebusu Zeyyat Manda-
linci'nin, 10 rüsum tonilâtodan aşağı to
najdaki balıkçı ve süngerci motörleriyle 
diğer 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 sorusuna lîl aş
tırma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü ce-

-vabı (6/1025) • 110:112 
3. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-

nun, Denizcilik Bankası tarafından yolcu 
tarifelerine yapılan zam hakkında Ulaş
tırma Vekilinden sözlü sorusu (6/1107) 127, 

213 
4. — Samsun Mebusu Muhittin özke-

feli'nin, Samsun Belediyesinin Belediye 
Gelirleri Kanununun bahşettiği haklara 
dayanarak Denizcilik Bankasından haciz 
yolu ile tahsilini istediği para dolayısiyle 
çıkan ihtilâfın halli hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Ulaştırma Ve
kili Yümnü Üresin'in sözlü cevabı 
(6/1032) 112:114 
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B. M. Meclisi Reisliğinden 

1. — Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'-
in, gündeme alınan sözlü soruların taliki 
ve yazılı soruların da cevaplandırılmama-
sı sebebiyle Meclisin murakabe vazifesini 
ne şekilde kullanabileceğine dair Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinden olan sorusuna 
Reisvekili Fikri Apaydın'm yazılı cevabı 
(6/1207) 2,9,200:201 

Başvekâletten 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-

in, İstanbul'daki eski PTT Okulu binası
nın Millî Eğitim Vekâletine verilerek Ge-
dikpaşa Ortaokulunun bir şubesi olarak 
kullanılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1229) 390 

2. —-Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'-
m, Van, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars vilâyet
leri dâhilinde cami ve minare yapım ve ona
rımı için Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952-
1953 yılı Bütçesinden ne kadar yardım ya
pıldığına dair Başvekilden yazılı sorusu 
(6/1209) 209 

3. — Konya Mebusu Kemal Ataman'm, 
Van, Kars, Erzurum, Konya ve Maraş vi
lâyetlerinde ne miktar hayvan bulunduğu
na dair Başvekilden yazılı sorusu 
(6/1217) 297 

4. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu 'mm memleketimizin tediye mu
vazenesi hesaplarına dair Başvekilden ya
zılı sorusu (6/1172) 28 

5. — Trabzon Mebusu Gemai Reşit 
Eyüboğlu'nun, NATO tarafından veril en 
'tahsisat ile yaptırılacalk tesislerin' inşasını 
'taahhüde'decek firmalara .dair Başvekilden! 
yazılı sorusu (1/1204) 29 

6. — Van Mebusu Ferid Melen'in, 
Van'da intişar eder-' «Van Postası» Gazete
sine resmî ilân ver ilmemesi sebebime dair 
Başvekilden yazılı sorusu (6/1216)' . 297 

7. — Zonguldak: Mebusu Abdürrahnıanı 
Boyacı güler 'in, Devlet Demiryolları ile 
Orman İşletmeleri İdareleri arasında tra
vers ıtemini hususumda yapılan' görüşmelere 
dair Başvekilden sorusu (6/12320 390 

Sayfa 
8. — Zonguldalk Mebusu Abdürrahman 

Boyacı gil'ler 'in, emekliye ayrılımiiş oılanı 
memur ve subaylarla bir (kısıım profesör 
ve doçentlerin Devlet hizmetinde ve İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde istihdamı edil
melerine mâni olmak için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Başvekilden yazılı 
sorusu (6/1224) 363 

9. —• Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, yeni Barem Kanununun1 

hazırlanıp hazırlanmadığına, fiyat istik-
rarrnın ıtemini için ne gibi 'tedbirler alın
dığına, memur, işçi ve müstahdemlerin 
maaş ve ücretlerine zam yapılmasının der
piş edilip edilmediğine ve hayat pahalılığı 
dolayısiyle ne düşünüldüğünle dair Başve
kilden yazılı sorusu (6/1225) 363 

1. — Sinob Milletvekili Muhit Tüm er
kan'm, Denizcilik Bankası çalışmalariyle 
ilgil ıteşelbbüsler, tedbirıler ve bâzı mas
raflara dair BaşlbalkanlıJktan olan sorusu- â 

na Ulaştırana Vekilli Yümnü Üresin'in ya-
zıılı cevabı (6/867) 40:43 

2. — Sinob Milletvekili Muhit Tümer-
ıkan'm, Denizcdli(k Banlkası, ekspres ve pos
ta vapurlarının 1950 ve 1952 yıllarında 
muhtelif iskelelere yaptığı seferlere, istiap 
hadlerine, fırtınalı havalarda1 aksıyan se
ferler dolayısiyle vapur beikıliyen yolcu ve 
yükler hakkında ne gibi tedbirler alındığı
na ve bankanın kuruluşundan itibaren 
inşaat ve diğer hususlar için ne kadar pa
ra sarf edildiğin e dair Başbakanlukıtan odan 
sorusuna) Ulaştırana Vekili Yümnü Üresin'-
in yazılı cevabı (6/868) 44:47 

8. — Zonguldaik Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Radyo ve Anadolu Ajan
sı halklkmdaiki Başvekâletten olan sorusu
na Devlet Vekili Celâl Yardımcı 'nm ya
zılı cevabı (6/1092) 63 

Adalet Vekâletinden 
1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in, 

bir otomobil kazasına mâruz kalan Şaban- . 
özü Kazasının Karaviran Köyünden Arif-
oğlu Süleyman Çelik'in vazifesini ihmal 
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neticesi ölümüne sebebiyet veren Numune 
Hastanesi nöbetçi doktoru Naci özgen 
hakkında takibat yapılıp yapılmadığına 
dair Adalet Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1162) 27:28 

Bayındırlık Vekaletinden 
1. —: Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'-

in, Doğu ve Güney - Doğu'da mevcut ka
zalardaki yol faaliyetine ve bu yollara 
şimdiye kadar sarfedilen para miktarına 
dair sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/1186) 29, 

383:385 
2. — Kars Mebusu Esat Oktay'ın, 

Kars ' ta vilâyet bakımında olan bozuk 
yol ve köprülerin işler bir hale gelmesi 
için ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
Vekilinden yazılı sorusu (6/1215) 241 

3. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'-
nun Malatya - Arapkir yolundaki Mor-
hamam ve söğütlü çayları üzerinde köprü 
inşasına ne zanran başlanacağına dair so
rusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytin-

. oğlu'nun cevabı (6/1157) 27,223 
4. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhun'

un, Trabzon Viflâyetinin Of Kazasına bağlı 
bâzı köylere köprü yapıla/bilmesi için yar
dım yapılıp yapılamıyacağma dair Bayın
dırlık Vekilinden yazılı sorusu (6/1179) 28 

5. — Trabzon Melbusu Naci Al tuğ'un, 
Trabzon Limanına yapılmış olan dalgakı
ranın uzatılması hususunun düşünülüp 
düşünülmediğine ve mşa edilecek hububat 
silosuna dair sorusuna, Bayındırlık Veki
li Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/1190) * 29,235:236 

6. — Urfa Mebusu Feridun Ayalp'rn, 
Sürüç Kazasının Dobalak Köyü hudutları 
içinde mevcut yeraltı suyunun daimi olup 
olmadığının tetkik ettirilip ettiril mediği-
ne, şimdiye kadar yapılan ıslah ameliyesi 
için ne ımktar para sarfedildiğine ve su
yun götürüleceği beş 'köyde de mebzul 
•miktarda yeraltı suyu bulunduğuna göre# 

'bu kadar masraflı bir işe ne sebeple gici
şildi ğme dair Bayındırlık Vekilinden ya
zılı sorusu ' (6/1159) 27 

7. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Sayfa 
Boyacıgiller'in, îsmetpaşa - Karabük yolu 
inşaatının gecikmesi sebebi hakkındaki 
sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zey
tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/1160) 27,224:225 

8. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın Bayındırlık Vekâleti 1953 yılı Büt
çesinin bâzı fası'l'lariyle Karayolları Umum 
Müdürlüğünün 781 nci faslına mevzu t a h 
sisatın vilâyetlere göre ne miktarda tevzi 
edildiğine dair sorusuna Bayındırlık Ve
kili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/1176) 28,281:291 

1. —- Çoruh Mebusu Mesut Güney'in, 
Çoruh Vilâyetine 1951 ve 1952 senelerinde 
il ve köy yolları ile içme suları için ya
pılan nakdî yardım miktarına, yolları ve 
suları ikmal edilmiş kaç köy bulunduğu
na dair sorusuna Bayındırlık Vekili Ke
mal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/1084) 59 : 

62 
2. — K.ars Mebusu Fevzi Aktaş'm, 

Kars köylerinin içme suyu ihtiyacı için 
1953 yılı Bütçesinden tahsis edilen para
nın artırılması ve Tuzluca ve İğdır ovala
rının sulanması hususlarında ne düşünül
düğüne dair sorusuna Bayındırlık Vekili 
Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/1067) 58:59 

3. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut 'un, 1952 yılında Kırşehir Vilâyetinin 
hangi köylerine içme suyu verildiğine ve 
bu-maksatla 1953 yılı Bütçesi ödeneğin
den aynı vilâyete ne miktar para ayrıl
dığına, çeşmeye ihtiyacı olan bütün köy
lerin tesbit edilip edilmediğine dair soru
suna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğ
lu'nun yazılı cevabı (6/1051) 50:52 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal '
ın, Malatya Vilâyeti emrine köy ve il yol-
lariyle köy içme suları için 1951 ve 1952 
malî yıllarında ne kadar tahsisat verildiği-

j ne, bu paralardan ne kadarının sarfedil-
I diğine ve küçük köy sulama işlerine dair 

sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zey
tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/966) 47:50 

Çalışma Vekaletinden 
I 1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
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I 3. - - Kırşehir Meblsu Halil Sezai Er-
j kut'ımı değerlerinden çok üstün bir bedelle 
j temininde müşkülât sekilen her türlü taşıt 

lâstikleri sıkıntısı karşısında Hükümetçe ne 
gibi âcil tedbirler düşünüldüğüne dair 

i Ekonomi ve Ticaret Vekilinden yazılı so
rusu (6/1166) 28 

4. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
j kut'un, ziraatte kullanılan alet ve makina-

nalara ait yedek parçaların karaborsaya 
düşmesinin önlenmesi hususunda Hükü
metçe ne gibi tedbirler düşünkldüğüne dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden yazılı so
rusu (6/1164) 28 

5. —• Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, 22 .Eylül 1952 de Dış Tica
ret rejiminde alman tedbirler sebebiyle 
transfer imkânı bulunamamış mebaliğ ba-

I kiyesinin ve kredi ithalât hacminin Türk 
parası olarak3 Eylül 1953 teki miktarlarına 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sorusu 
(6/1170) 28 

6. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, 3 Eylül 1953 te yürürlüğe 
giren yeni Dış Ticaret rejimi ile üzüm için 
kabul edilen prim hadlerinde bir değişiklik 
yapılıp yapılmıyaeağma dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden yazılı sorusu (6/1171) 28 

7. — Van Mebusu Ferid Melen'in, dış 
ticaret ve tediye muvazenesine dair Ekono
mi ve Tiraret Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1189) 29 

Sayfa 
kut 'un, iş yerlerinde çıkan toplulukla, iş 
anlaşmazlığı ve hayat pahalılığı karşısın
da geçim zorluğu çeken işçilerin, emniyet 
ve huzur içinde verimli olarak çalışabil
meleri hususunda Hükümetçe ne düşünül
düğüne dair olan sorusuna, Çalışına Ve
kili Hayrettin Erkmen'in yazılı cevabı 
(6/1165) 28,227:229 

1. —• Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon Liman İşletmesi emrinde 
çalışan mavna ve kaptan ve tayfalarının 
mesai tarzları hakkında yapılan tetkika-
tın. ne neticeye vardığına ve Trabzon'daki 
işçilere barınak yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Çalışma 
Vekili. Hayettin Erkmen'in yazılı ceva
bı (6/1141) - 359:360 

Devlet Vekâletinden 
1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'-

ııı, heyelan sebebi ile Çankırı'nın Yap
raklı mevkiine nakledilen Bayırakseki 
Köyünün, müstakil muhtarlık halinde 
kalması, halkına arazi verilmesi ve suyu
nun temini hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Devlet Vekili Celâl Yardım-
cı'nm yazılı cevabı (6/1139) 89:91 

Dışişleri Vekâletinden 
1. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 

Eyüboğlu'nun, Türk vatandaşlarının Yu
goslavya'da bırakmış oldukları emlâkin 
tasfiyesi hususunda Hükümetin yeni te
şebbüsleri olup olmadığına dair sorusuna 
Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'nün yazılı 
cevabı (6/1161) 27,225:226 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden 
1 — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri 

Okcuoğln. rnun, köylü vatandaşlara Mar-
shall Yardımından veya uzun vadeli kre
dilerle motorlu değirmen verilmesi hak
kında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden ya
zılı sorusu. (6/1198) 29 

2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 
Rusya'ya hayvan ihracatına müsaade 
edildiği ve bu hususta anlaşma yapıldığı 
hakkındaki söylentilere dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden yazılı sorusu (6/1196) 29 

1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut'uıı, kendilerine Yeni Mahalle'de arsa 
tahsis edilen vatandaşların belediye mua
melâtında ve kredi verilmesinde uğradık
ları güçlükler hakkında ne gibi çareler dü
şünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Vekili Fethi Çelikbaş'm yazılı ceva
bı (6/1154) 387:388 

2. — Konya Mebusu Murad Âli Ül-
gen'in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabrika
sı Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri Fu
ad Orsan hakkındaki sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş'm yazılı 
cevabı (6/1104) 66:76 

3. — Manisa Mebusu Refik Şevket İn
ce'nin, üzüm müstahsıllarının durumunu 
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düzeltmek için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ve üzüm istihsalinde maliyete mü
essir maddelerin satışında indirimler ya
pılıp yapılmadığına dair sorusuna Ekono
mi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş'm ya
zılı cevabı (6/1114) 77:79 

Gümrük ve Tekel Vekâletinden 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, hay

van nakliye tarifelerinin indirilmesi, nakil 
vasıtaları temininin kolaylaştırılması, hay
van vergilerinin kaldırılması^hususlarmda 
ne düşünüldüğüne ve hayvanlardan elde 
edilen gıda ve sanayi maddelerine dair 
Gümrük ve Tekel Vekilinden yazılı so
rusu (1/1240) 462 

2. — Trabzon Mebusu Naci Altuğ'un, 
Trabzon Vilâyetinde inşa edilen Tütün Iş-
letme ve Bakım Evinin ne zaman işletme
ye açılacağına dair sorusuna Gümrük ve 
Tekel Vekili Emin Kalafat'm yazılı ceva
bı (6/1197) 29,486 

İçişleri Vekâletinden 
1. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Ok-

cuoğlu'nıın, Bingöl Vîlâyetinin Kiği Ka
zasına bağlı Çerme ve Cönek nahiyelerinin 
ne vakit tam teşkilâtlı bir hate getirilece
ğine dair İçişleri Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1222) 339 

2. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Ok-
cuoğlu'un, Elâzığ'ın Keban Kazasına bağ- | 
lı Ağın Nahiyesinin kaza haline getirilme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair, İçiş
leri Vekilinden yazılı sorusu (6/1243) 462 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya'ya bağlı kaza ve nahiyele
rin elektrik ve su işleriyle köy içme sula
rına ve yollarına dair İçişleri Vekilinden j 
yazılı sorusu (6/1174) 28 j 

4. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Ordu'nun Ünye Kazasına bağlı Kara
kuş Nahiyesinin ne zaman kaza haline ge
tirileceğine dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/1205) 29, 

486:487 
5. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-

un, Çaykara Kazasına bağlı Şerah'da ne 
zaman nahiye kurulacağına dair sorusuna, ı 

• Sayfa 
İçişleri Vekili Etem Menderes'in yazılı ce
vabı (6/1181) 28,232 

6. — Urfa Mebusu Feridun Ayalp'm, 
Sürüç Kazasının Dobalak Köyü hudutları 
içinde mevcut yeraltı suyunun daimî olup 
olmadığının tetkik ettirilip ettirilmediğine 
şimdiye kadar yapılan ıslah ameliyesi için 
ne miktar para sarfedildiğine ve suyun gö
türüleceği beş köyde de mebzul miktarda 
yeraltı suyu' bulunduğuna göre bu kadar 
masraflı bir işe ne sebeple girişildiğine da
ir İçişleri Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1159) 27 

7. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivis-
oğlu'nun, Devrek Belediye hududu dâ
hilinde yaptın/İm akıt a olan bâzı binaların 
çıkıntılarının kanun hükümlerine aykırı 
•olmasına rağmen ne sebeple yaptımlımadı-
ğına dair İçişleri Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1208) 29 

1. — Çankırı Mebusu Kâzıım Arar'ın, 
Çankırı Vilâyetinin Çerkeş Kazasına bağlr 
Ovacık Nahiyesinin ikaza haline- ifrağı hu
susumda ne gibi tetiklikler yapıldığına, ka
za ve nahiye olmaya lâyık nahiyelerle 
köyler hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna İçişleri Vekili Etem Menderes 'in 
yazılı cevabı (6/1118) 80 

2. — İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi 
Başar'in, yirmi ay kadar evvel İstan
bul'da başlıyan bir tahkikaitla ilgili görü
lerek tevkif edilen vatandaşlar hakkında 
ne gibi muamele yapıldığına dair sorusu
na İçişleri Vekâleti adına yazılı cevabı 
(6/1140) 92 

3. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kuıt'un, kendilerine Yenimahalle'de arsa 
taihsis edilen vatandaşılarm' belediye ımua-
ımelâtında ve kredi verilmesinde uğradık
ları güçlükler hakkında ne gibi çareler dü
şünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/1154) 387: 

388 
4. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-

kut'un, -mülki taksimatlın yeni şartlara 
göre gözden geçirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine ve yeniden vilâyet, kaza 
ve nahiye'ler kurulmasında hangi esasla-
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rın göz önünde »tutulduğuna dair soru
suna içişleri Vekili Eteni Menderes'in 
yazılı cevabı (6/1143) 92:90 

5. — Konya Mebusu Murad Âli Ül-
gen'in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabrika
sı Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri 
Fuad Orsan hakkındaki sorusuna içişleri 
Vekili Etem Menderes'in yazılı cevabı 
(6/1104) 66:76 

6. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
m, Küçükçekmece Gölü ile Marmara Deni
zi arasındaki kara parçasının iki tarafın
dan alman büyük mikyastaki kum ve çakıl' 
yüzünden husule gelen askerî, sıhhi ve ida
ri mahzurlar hakkındaki sorusuna içişleri 
Vekili Etem Menderes'in yazılı cevabı 
(6/1066) 54:57 

7. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
m, muayyen şartları haiz meskenleri tapu
lamak maksadiyle çıkarılmış olan kanunlar 
hükümlerinin ne sebeple uygulanıştan geri 
bırakıldığına dair sorusuna içişleri Vekili 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/1129) 385: 

386 
8. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 

1950 - 1953 senelerinde istanbul Umumi 
Meclisi Bütçesine mevzu içtimai muavenet 
tahsisatı miktarları ile bu tahsisattan kim
lere ne miktar tediye yapıldığına dair so
rusuna içişleri Vekili Etem Menderes'in 
yazılı cevabı (6/1127) 131:200 

9. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
m, Tekirdağ'da dört aydır devam etmekte 
olan tahkikat -neticesine ve Malkara'da il
ler Bankasınca yapılan su tesisatına dair 
sorusuna içişleri Vekili Etem Menderes'in 
yazılı cevabı (6/1131) 358:359 

10. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon'un Vakfıkebir Kazasına 
bağlı Tonya Nahiyesinin kaza haline ifra
ğı hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna içişleri Vekili Etem Menderes'in 
yazılı cevabı (6/1105) 76:77 

işletmeler Vekâletinden 
1. — Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'-

ün, Sümerbank mamullerinin faaliyette 
bulunan toptan mağazaları vasıtasiyle 
doğrudan doğruya perakendeci tüccarlara 

Sayfa 
satılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair işletmeler Vekâletinden yazılı sorusu 
(6/1194) 29 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Ereğli Kömürleri işletmesi 
tarafından Karadon mevkiinde inşası iha
leye çıkarılan siteye ve bu işten doğan za
rar dolayısiyle mesulleri hakkında ne gibi 
idari ve hukuki muamele yapıldığına dair 
işletmeler Vekâletinden yazılı sorusu 
(6/1231) 390 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak'da Ereğli Kö
mürleri işletmesi Genel Müdürü ile mua
vin ve diğer yüksek maaşlı personeline 
dağıtılan para hakkında işletmeler Vekâ
letinden yazılı sorusu (6/1223) 363 

4. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, İktisadi Devlet Teşekkülleri Umu
mi Heyetince verilen karar ve yapılan te
mennilerin tatbik yoluna sokulması için 
bulunması lâzımgelen teşkilâtın hangi ve
kâlete bağlı olduğuna ve işletmeler Vekâ
letiyle bu teşkilât arasındaki münasebet 
şekline ve karara bağlanan hususların na
zarı itibara alınmamasından mütevellit 
mesuliyetlerin kimlere ait bulunduğuna 
dair sorusuna işletmeler Vekili Sıtkı Yır-
calı'nın yazılı cevabı (6/1163) 28,226:227 

1. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Ok-
cuoğlu'nun, Ergani Madeni Kazasının Ar
pa Meydanı Mahallesinde vukubulan çö
küntünün maden işletmesi neticesi olup ol
madığına ve açıkta kalan vatandaşlar hak
kında ne düşünüldüğüne ve ne gibi ted
birler alındığına dair sorusuna, işletmeler 
Vekili Sıtkı Yırcalı'nın yazılı cevabı 
(6/1121) 80:82 

2. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, Kırşehir'in iktisadi, sınai ve içti
mai bakımlardan kalkındırılması hususun
da tetkikler yapılıp yapılmadığına dair 
Başvekâletten olan sorusuna işletmeler Ve
kili Sıtkı Yırcalı'nın yazılı cevabı 
(6/1050) 291:293 

3. — Konya Mebusu Murad Âli Ül-
gen'in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabrika-
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sı Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri 
Fuad Orsan hakkındaki sorusuna İşlet
meler Vekili Sıtkı Yırcalı'nın yazılı ce
vabı (6/1104) 66:76 

4. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
ın, Mürefte Nahiyesinde mevcudiyeti tes-
bit edilen havagazı ve petrolden ne sebep
le istifade edilmediğine dair sorusuna İş
letmeler Vekili Sıtkı Yırcalı'nın yazılı ce
vabı (6/1128) 82:83 

5. — Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyacıgiller 'in Ranıan petrolleri 
için rafineri tesisatının satmalmması ve 
yakıt politikasına gereken önemin veril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı'
nın yazılı cevabı (6/1098) -63:66 

Maliye Vekâletinden 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, hay

van nakliye tarifelerinin indirilmesi, nakil 
vasıtaları temininin kolaylaştırılması, hay
van vergilerinin kaldırılması hususlarında 
ne düşünüldüğüne ve hayvanlardan elde 
edilen gıda ve sanayi maddelerine dair 
Maliye Vekilinden yazılı sorusu (1/1240) 462 

2. —• Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
«Yeni Cephe» Gazetesinin 15 Haziran 1953 
tarihli nüshasında intişar eden habere dair 
Maliye Vekilinden yazılı sorusu (6/1220) 297 

3. — Van Mebusu Ferid Melen'in, 
1 . I . 1951 - 30 . IX . 1953 tarihleri ara-
smda yabancı memleketlere seyahat eden
lere tahsis edilmiş bulunan döviz miktarı
na ve bu devrede kimlerin bin liradan 
fazla döviz almış olduğuna dair Maliye 
Vekilinden yazılı sorusu (6/1193) 29 

4. — Van Mebusu Ferid Melen'in, dış 
ticaret ve tediye muvazenesine dair Maliye 
Vekilinden yazılı sorusu (6/1189) 29 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
1947 - 1952 yıllarında tahakkuk ettirilen 
vasıtasız vergilerin yüzde kaçının tahsil 
edildiğine ve vergi borçlarını ödemiyen mü
kelleflere tatbik edilen kanunların mües-
siriyet derecesine dair sorusuna Maliye Ve
kili Hasan Polatkan'm yazılı cevabı 
(6/1145) 93:94 

Sayfa 
2. — Konya Mebusu Murad Âli Ülgen'-

in, Konya Ereğlisi Mnşucat Fabrikası 
Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri Fuad 
Orsan hakkındaki sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş, İçişleri Ve
kili Ethem Menderes, İşletmeler Vekili 
Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Pol#t-
kan, Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Bur
çak ve Millî Savunma Vekili Seyfi Kurt-
bek'in yazılı cevapları (6/1104) 66:76 

3. —• Manisa Mebusu Refik Şevket İn
ce'nin, üzüm müstahsıHarmın durumunu 
düzeltmek için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ve üzüm istihsalinde maliyete mü
essir maddelerin satıcında indirmeler ya
pılıp yapılmadığına dair sorusuna ve Ma
liye Vekili Hasan Polatkan'm yazılı cevabı 
06/1114) 77:79 

Millî Eğitim Vekâletinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 

Ankara Tıp Fakültesine bağlı bir eczacı 
okulu açılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1226) 363 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
İstanbul'daki eski P T T Okulu binasının 
Millî Eğitim Vekâletine verilerek Gedikpa-
şa Ortaokulunun bir şubesi olarak kullanıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Eğitim Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1229) 390 

3. —• Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'-
in, Doğu ve Güney - Doğu'da bulunan 18 
vilâyetin hangi kasabada ve köylerinde ka
çar okul yapıldığına ve bu okullara ne 
miktar para sarfedildiğine dair sorusuna 
Millî Eğitim Vekili Rıfkı Sal'im Burçak'in 
yazılı cevabı (6/1185) 29,331:336 

4. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon 'un, 
öğretmen okullarına paralı yatılı talebe 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ıdair Millî Eğitim Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1183) 28:29 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
köy enstitüsü mezunu öğretmenlere asker
lik hizmeti esnasında ücret verilip yerilmi-
yeceğine dair sorusuna Millî Eğitim Vekili 



20 — 
Sayfa 

Rıfkı Salim Burçak'm yazılı cevabı 
(6/1146) 94:95 

2. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 
tıp, eczacı, dişçi, sağlık, hemşire ve ebe 
okullarına geçen senelere nazaran daha 
fazla talebe alınması hususunda ne düşü
nüldüğüme dair sorusuna Millî Eğitim 
Vekili Rıfkı Salim Burçak'm yazılı cevabı 
(6/1147) 95:97 

3. — Kayseri Mebusu tsmail Berkok'-
un, bugünkü tedris mevzuu ve tatbik edi
len programlar hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Millî Eğitim Vekili Rıfkı 
Salim Burçak'in yazılı cevabı (6/1060) 53:54 

4. — Kırşehir Melbusu Halil Sezai Er-
kut 'un, Kırşehir Lisesinin 1953 - 1954 
ders yılında 'açılıp açılım ıya cağına ve aynı 
vilâyete <bağlı kazalarda yapılacak orta 
•okullar ile köy okulları için 1952 ve 1953 
'bütçelerinden ne kadar yardım yapıldığı
na dair sorusuna Millî Eğitim Vekili Rıf
kı Salim Burçak'in yazılı c e valin (6/1053) 52:53 

5. — Konya Mebusu Murad Âli Ül-
gen'in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabri
kası Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri 
Fuad Orsan hakkındaki sofusuna Millî 
Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'in ya
zılı cevabı (6/1104) 66:76 

6. — Trabzon »Mebusu Ham d i Orhoıı'-
ııu, !köy enstitülerinin sağlık memuru ye
tiştiren kısmından mezun olanların duru
lmama dair sorusuna Millî Eğitim Vekili 
Rıfkı. Salim Burçak'm yazılı cevabı 
(6/1151) 98:99 

Millî Savunma Vekâletinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özibey'-

in, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir 
giıbi vilâyetlerdeki askerî hastanelerin ya
taklarından sivillerin de istif aide edebiilme-
leri hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1236) 426 

1. — Konya Mebusu Murad Âli Ülgen'-
in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri Fu
ad Oraan hakkındaki soımsuna 'Millî Sa
vunma Vekili Seyfi Kurtbek'in yazılı ce-

Sayfa 
vabı (6/1104) 66:76 

2. — lSiuob Mebusu Muhit Tümerfeon'-
nı, Küçük e ekmece Gölü ile Marmara De
nizi arasındaki ıkara parçasının iki tara
fından alınan büyük mikyastaki kum ve 
çakıl yüzünden husule gelen askerî, sıhhi 
ve idari mahzurlar halkkındaki sorusuna 
Mi'llî Savunma Vekili Seyfi Kurtıbek'in 
yazılı cevabı (6/1066) 54 :57 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinden 
1. —Burdur Me'busu Mehmet özbey'in, 

Ankara Tıp Fakültesine bağlı bir eczacı 
okulu açılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kilinden yazılı sorusu (6/1226) 363 

2. — Burdur MebusuiMehmet Özbey'in, 
'İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir gibi 
vilâyeti erdeki askerî hastanelerin yatak
larından sivillerin 'de istifade edebilmeleri 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sağlık 
ve 'Sosyal Yardım Vekilinden yazılı soru
su (6/1236) 426 

3. — Çankırı Mebusu Kâzını Arar'ın, 
bir otomobil kazasına mâruz kalan Şa-
ibanÖzü Kazasının Karaviran Köyünden 
Arifoğlu Süleyman Çelik'in vazifesini ih
mal neticesi ölümüne sebebiyet veren Nu
mune Hastanesi nöbetçi doktoru Naci Öz
gen hakkında takibat yapılı}) yapulmadı-
ğına dair 'Sağlık ve Sosyal Yardım Veki
linden yazılı sorusu (6/1162) 27:28 

4. — Trabzon Mebusu Haindi Orhon'-
un, Araklı Kazasına bağlı Dağbaşı Nahi
yesine .bir ebe ve sağlık memuru verilip 
verileımiyeceğine dair sorusuna, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üs-
tündağ'm yazılı cevabı (6/1182) 28,232:233 

5. — Trabzon Mel)usu Hamdi Orhun'
un, Of Kazasının Taşhan bölgesinde bir 
sağlık 'merkezi tesisinin düşünülüp düşü
nülmediğine ve buraya bir elbe verili]) ve-
rilemiyeceğine dair sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üs-
tündağ'm yazılı cevalıı (6/1180) 28,383 

1. — 1 Undur Melbusu Mehmet Özbey'
in, lıp, ec/.ac!, dişçi, sağlık, hemşire ve 
ebe okullarına gecen senelere nazaran 



Sayfa 
•daha fazla talebe atanması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Sağlıık ve 
'Sosyal Yard'ıım Vekili Ekrem Hayri Üs
tündağ'm yazılı cevabı (6/1147) 95:97 

2. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'-
ın, Çankırı Devlet Hastanesinin bugünkü 
durumuna, Çankırı'da bir doğum evi ve 
verem dispanseri, İlgaz, Kurşunlu ve Es
kipazar'da birer sağlık merkezi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 
Ekrem Hayri Üstündağ'm yazılı cevabı 
(6/1150) 97:98 

0. — Malatya Mebusu Esat Doğan'm, 
Eğridir Kemik Mafsal Hastanesi kadrosu
nun kaç hekimden ibaret olduğuna, mev
cut münhallerin ne zaman doldurulaca
ğına ve hastaların iaşe durumuna dair 
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 
Ekrem Hayri Üstündağ'm yazılı cevabı 
(6/1152) 99:100 

4. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
ın, Küçükçekmece Gölü ile Marmara De
nizi arasındaki kara parçasının iki tara
fından alınan büyük mikyastaki kum ve 
çakıl yüzünden husule gelen askerî, sıhhi 
ve idari mahzurlar hakkındaki sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem 
Hayri Üstündağ'm yazılı cevabı (6/1066) 54:57 

5. — Trabzon Mebusu Hamdi Or-
hon'un, köy enstitülerinin sağlık memuru 
yetiştiren kısmından mezun olanların du
rumuna dair sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'-
m yazılı cevabı (6/1151) 98:99 

Tarım Vekâletinden 
1. —• Bingöl Mebusu Mustafa Nuri 

Okcuoğlu'nun, köylü vatandaşlara Mar-
shall Yardımından veya uzun vadeli kre
dilerle motorlu değirmen verilmesi hak
kında Tarım Vekâletinden yazılı sorusu 
(6/1198) . 29 

2. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt '-
un, yeni Orman Kanunu kabul edilinceye 
kadar ev, samanlık ve ahır gibi zatî ihti
yaçların temini hususunda ne düşünüldü
ğüne ve bu sene yapılan kesim ve orman
larda çürümekte olan tabiî devriklerin 

Sayfa 
I köylülere verilmesi için ne gibi tedbirler 

alındığına dair soorusuna Tarım Vekili 
Nedim ökmen'in yazılı cevabı (6/1158) 27, 

223 :224 
3. — Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'-

in, Türkiye'de mevcut traktörlerin sayısı
na, yurdun muhtelif bölgelerine kaçar ta
ne satıldığına ve satılmıyanlarmm mikta
rının neden ibaret olduğuna dair sorusu
na, Tarım Vekili Nedim ökmen'in yazılı 
cevabı (6/1184) 29,233:234 

4. — Kars Mebusu Fevzi Aktaş'ın, 
Kars Vilâyetinin mesken, mahrukat ve 
kereste ihtiyaçlarının halli için ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1237) 462 

j 5. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'-
| m, Kars İlinde hasadın bir an evvel yapı

labilmesi için vilâyetçe istenilen makine
lerle bunları kontrol edecek ve çalıştıra
cak mütehassısların ne zaman gönderile
ceğine dair olan sorusuna, Tarım Vekili 
Nedim ökmen'in yazılı cevabı (6/1167) 28, 

229 
6. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 

I hayvan nakliye tarifelerinin indirilmesi, 
nakil vasıtaları temininin kolaylaştırıl
ması, hayvan vergilerinin kaldırılması 
hususlarında ne düşünüldüğüne ve hay
vanlardan elde edilen gıda ve sanayi mad
delerine dair Tarım Vekilinden yazılı so
rusu (1/1240) 462 

7. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Kars Vilâyetinin kaza ve köylerindeki 
meskenlerin tamir ve inşası için ne kadar 
para ayrılacağına dair Tarım Vekilinden 
yazılı sorusu (6/1242) 462 

ı 8. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, ziraatte kullanılan alet ve maki-
nalara ait yedek parçaların karaborsaya 
düşmesinin önlenmesi hususunda Hükü
metçe ne gibi tedbirler düşünldüğüne da
ir Tarım Vekilinden yazılı sorusu (6/1164) 28 

9. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya halkının iktisaden kal
kındırılması, kazalarda ve Darende'nin 
boş olan Domalan ovasında orman yetişti-

' rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
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sorusuna, Tarım Vekili Nedim Ökmen'in 
yazılı cevabı (6/1173) 28,229 :232 

1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'-
m, heyelan sebebi ile Çankırı'nın Yaprak
lı mevkiine nakledilen Bayırakseki Köyü
nün müstakil muhtarlık halinde kalma
sı, halkına arazi verilmesi ve suyunun 
temini hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Devlet Vekili Celâl Yardımcı 
ve Tarım Vekili Nedim Ökmen'in yazılı 
cevapları (6/1139) i :91 

Ulaştırma Vekâletinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'-

in, İstanbul'daki eski P. T. T. Okulu bina
sının Millî Eğitim Vekâletine verilerek 
(îedikpaşa Ortaokulunun bir şubesi ola
rak kullanılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Ulaştırma Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1229) 390 

2. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'-
in, PTT Teşkilâtının İktisadi Teşekkülü 
haline gelmesi neticesinde posta müvezzi-
1 erinin kaybolan haklarının telâfisi için ne 

Sayfa 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ulaştırma 
Vekili Yümnü Üresin'in yazılı cevabı 
(6/1221) 339,418:419 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 
hayvan nakliye tarifelerinin indirilmesi, 
nakil vasıtaları temininin kolaylştırılması, 
hayvan vergilerinin kaldiTilması hususla
rında ne düşünüldüğüne ve hayvanlardan 
elde edilen gıda ve sanayi maddelerine 
dair Ulaştırma Vekilinden yazılı sorusu 
(1/1240) 462 

1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in, 
köyleri, bağlı bulundukları P. T. T. mer
kezleri arasındaki mesafenin tesbiti ve 
köylere telgraf kabul edildiğinin ilânı hu-
suslarrnda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin'in ya
zılı cevabı (6/1155) 222:223 

2. — Samsun Mebusu Muhittin özke-
feli'nin, Karadeniz vapur seferlerinin ısla
hı ve bilet ücretlerine yapılan zamlar hak
kındaki sorusuna Ulaştırma Vekili Yüm
nü Üresin'in yazılı cevabı (6/1130) 83:89 

SÜNUKLAR VE TELGRAFLAR 
1. — Cumhuriyetin otuzuncu yıl dönü

mü münasebetiyle Almanya Federal Par
lâmentosu adına Parlâmento Riyaseti 

tarafından gönderilen telgraf 
Diğer sunuklar ve telgraflar 

30 
100 

TAKRİRLER 
Balıkesir (Müçteba Iştın) 
1. — Dilekçe Komisyonundan istifa et

tiğine dair (4/378) 427 
Denizli (Baha Akşit) 
2. — Dilekçe Komisyonunun 11 . XI . 

1953 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
7379 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/379) 390 

Erzurum (Emrullah Nutku ve üç ar
kadaşı) 

3. — Reisicumhur Celâl Bayar 'm nu
tuklarının bastırılıp dağıtılması hakkında 
(4/374) 20 

istanbul (Hadi Hüsman) 
4. — Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 

1953 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

6525 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/380) 390 

İzmir (Mehmet Aldemir) ve Kütahya 
(İhsan Şerif Özgen) 

5. — 1757 sayılı Kanunun birinci mad
desini değiştiren 2507 sayılı Kanunun tef
siri hakkında (4/376) 241 

Niğde (Necip Bilge) 
6. — Mebusluktan istifa ettiğine dair 

(4/373) 20 
Rize (İzzet Akçal ve 27 arkadaşı) 
7. — Türk Ceza Kanununun 2123 sa

yılı Kanunla değişen 2 nci maddesinin son 
fıkrasının tefsiri hakkında (4/375) 30 

Van (Ferid Melen) 
8. — Sayıştay Komisyonundan istifa et

tiğine dair (4/377) 364:365 
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Sayfa 

Ankara (Talât Vasfi öz ve iki arkadaşı) 
9. — Millî Korunma Kanununun tadili 

hakkındaki 6084 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/557) 30 

İstanbul (Ahmet Hamdi Başar ve 16 
arkadaşı) 

10. — Meskenlerden gayrı işlerde kul
lanılan gayrimenkullerin kiralanması hak
kında (2/562) 340 

Bursa (Agah Erozan) 
11. — Temsil ödeneği hakkında (2/558) 209 
İzmir (Mehmet Aldemir) ve Kütahya 

(İhsan Şerif özgen) 
12. — Büyük Millet Meclisi 1953 yılı 

Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/559) 241,463:464 

13. — Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilât 
Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi ve bu kanunu değiştiren 4718 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde değişik
lik yapılması hakkında (2/563) 363 

14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna' 
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (2/560) 241 

Konya (Muammer Obuz ve 2 arkadaşı) 
15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa ek kanun teklifi 
(2/564) 463 

Konya (Tarik Kozbek) 
16. — Memur ve müstahdemlerle, emek

li, dul ve yetimlere ve vatani hizmet terti
binden maaş alanlara vasati geçim yar
dımı yapılması hakkında (2/561) 298 

Trabzon (Cemal Reşit Eyüboğlu) 
17. — Memurlara ödenecek pahalılık 

tazminatı hakkında (2/565) 463 

Ankara (Fuad Seyhun ve üç arkadaşı) 
1. — Eczane bulunmıyan yerlerde ec

zane açmayı teşvik eden kanun teklifi 
(2/136) 393:418,419,429:452,466:485 

Ankara (Hamdi Bulgurlu) ve (Fuad 
Seyhun) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekl'i 
Sandığı Kanununun geçici 3 neü ve 30 ncu 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da (2/478) 426 

Sayfa 
Antalya (Ahmet Tekelioğlu) 
3. — Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi 

Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında (2/157) 107 

Burdur (ıMehmet özbey) 
4. — Mühendislik ve Mimarlık hakkın

daki 3458 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair (2/234) 357 

Elâzığ (Ömer Faruk Sanaç) 
5. — Gelir Vergisi Kanununun 30 ncu 

maddesinin ikinci fıkrasının tadiline dair 
(2/528) 107 

Erzincan (Ziya Soylu ve altı arkadaşı) 
6. — Eczacılar ve eczaneler hakkında 

(2/348) 393:418,429.452,466:485 
Giresun (Arif Hikmet Pamukoğlu) 
7. — Tasfiye edilen ve emekliye sevk-

olunan Dışişleri Vekâleti memurları hak
kında (2/190) 357:358,365:382 

Kars (Hüsamettin Tugalç) 
8. — Gelir Vergisi Kanununun 20 nci 

ve 11 nci maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/366) 107 

Kars (Sim Atalay ve 4 arkadaşı) 
9. — Demiryollar ve Limanlar İnşaatı 

İçin Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere 
Girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkında (2/381) 463 

Kastamonu (Hayri Tosuncğlu) 
10. — Makine ve Kimya Endüstrisi Ku

rumu Kanununun geçici 3 neü maddesinin 
(B) fıkrasının kaldırılması hakkında 
(2/496) 426 

Kocaeli (Ekrem AUcan) 
11. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin deliştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair (2/162) 107 

Sinob (Muhit Tümerkan) 
12. — Gelir Vergisi Kanununun 24 neü 

maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/532) 107 

Sivas (<Nâzım Ağacikoğlu ve iki arkadaşı) 
13. — Eczacılar ve eczaneler hakkında 

(2/378) 393:418,419,429:452,466:485 
Tekirdağ (Şevket Mocan) 
14. — Subay ve memurların protokolün 

tesbit ettiği hallerden gayrı Karşılama ve 
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uğurlamalarda bulunamıyacaklarma dair 
(2/462) 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) 
15. — 5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili 

Emval Kanununun 17 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında (2/408) 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve iki 
arkadaşı) 

16. — Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 
Kanunun 1 8 - 2 4 ncü maddelerivle 49 ncu 

Sayfa 

393 

107 

i ' ' • S a y f a 

maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılması hakkında (2/413) 393: 

418,419,429:452,466:485 

Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) 
17. — Eczacılar ve eczaneler hakkın

daki 946 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi
nin değiştirilmesi, 53 ncü maddesine fıkra 
eklenmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında (2/297) 393 418,419,429:452,466 485 

No. 
254 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun geçici 28 nci madde
sinin tefsiri 128:129 

TEFSİRLER 
Sayfa I No. 

255 — îş Knununun 37 nci maddesinin 
tefsiri 

Sayfa 

129 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Âli İh

san Sâbis'in, teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki tezkerenin geri verilme
sine dair (3/527) 107 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğünün malzeme 
stoku yapabilmek için 60 milyon liralık 
mütedavil sermaye tesisine dair olan ka
nun lâyihasının geri verilmesi hakkında 
(3/536) 464 

3. — Gelir Vergisi Kanununda değişik
likler yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair olan kanun lâyihası
nın geri verilmesi hakkında (3/537) 464 

4. — Kurumlar Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanunun bâzı 
maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun lâyihasının geri verilmesi hakkında 
(3/538) 464 

5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki 5169 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihasının geri verilmesi hakkında 
(3/539) 464:465 

6. — Vergi Usul Kanunu ile bu kanu

nun 5815 sayılı Kanunla değiştirilen bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi
ne dair kanun lâyihasının geri verilmesi 
hakkında (3/540) 465 

Kanşık 
1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1952 

yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına 
ait raporun gönderildiğine dair (3/509) 3 

2. — Kastamonu Mebusu Galib Deniz'-
in öldüğüne dair (3/524) 106 

3. — Sivas Mebusu Reşat Şemsettin Si-
rer'in öldüğüne dair (3/525) 106 

4. — Tekel Umum Müdürlüğünün 1949 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına müta-
allik bilanço ile murakıp raporlarının gön
derildiğine dair (3/518) . 3 

5. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1948 yılı Bilançosu ile denetçi raporunun. 
gönderildiğine dair (3/523) 30 

Tefsir istekleri! 
1. — Hava sınıfı .mensuplarına veril e-

ceik zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayılı Kanunun 4334 sayılı Kamunla deği
şen 14 ncü maddesinin tefsiri hafakmıda 
(3/511) 3 

1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerinle 
göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
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öğretmenliklerinde gecem hizmetlerini, 5434 
sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde 
bahsedilen «aylık ücretli sürekli vazife
ler» meyanmda bulunup ibuılunımaıdığının 
tefsirine dair (3/489). 129:130,221:22ı2,i356:357 

"2. — iş Kanununun^ 37 nci maddesinin 
tefsirine dair (3/437) 129 

3. — Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 
ncü maddesi şümulüne girenlerin 54,34 
sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesi 
hükmünden istifa.de edip edeımiyecekleri 
hususunun tefsir yaliyle halledilmesi hak
kında (3/491) 128:129 

Teşriî masuniyet 
1. — Bolu Mebusu Kâmil Kazak'ın 

(teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/510) 3 

'2. — İstanbul Mebusu Mithat ıSözer'-
in teşriî .masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/512) 3 

3. — Kars Mebusu Hüseyin Cahit Yal
çın'in teşriî masumiyetinin kaldırılması 
hakkında (3/542) 463 

4. — Kars Mebusu Lâtif Aküzüm'ün 
teşriî •masuniyetinin kaldırılmam hakkın
da (3/513) 3 

'5. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başının .teşriî masuniyetinin kaldırılması 
thaikkında (3/515) 3 

6. — Kırşehir Mebusu Qsman Bölük-
!başı Âe Zonguldak Mebusu Aıbdürrahıman 
Boyacı giller'in teşriî maısuniyetleri'min kal
dırılması hakkında (3/516) 3 

7. — Kırklareli Mebusu Mahmut Er-
ıbil'in 'teşriî .masuniyetinin katldırılması 
ıhaikkında (3/514) 3 

18. — Konya Mebusu Himmet ölçmem'-
in teşriî masuniyetinin ıkaldırıılmrası hak
kımda (3/517) 3 

9. — Zonguldak Mebusu Afodürrahman 
Boyacı güler'in ıteşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkımda (3/544) 463 

izin verilmesi hakkında (3/526) 
(3/529) 

Sayfa 
106 :107 

364 

1. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İh
san S'âbis'in iteşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkımda (3/501) 107 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1. — Millî Savunma Vekilliğinden isti

fa eden Seyfi Kurtbek'in yerine Bursa 
Mebusu Kenan Yılmaz'in tâyinine dair 
(3/519) 20 

2. — Vazife ile İngiltere'ye gidecek 
olan Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin'in 
dönüşüne kadar kendisine, Çalışma Ve
kili Hayrettin Erkmen'in vekillik edece
ğine dair (3/521) 20 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ba
yındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun 
dönüşüne kadar kendisine, Gümrük ve 
Tekel Vekili Emin Kalafat'm vekillik 
edeceğine dair (3/522) 20 

4. — Vazife ile yurt dışına gitmiş bu
lunan Maliye Vekili Hasan Polâtkan'm 
dönüşüne kadar, kendisine Gümrük ve 
Tekel Vekili Emin Kalafat'm vekillik 
edeceğine dair (3/520) 20 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ TEZKE
RELERİ 

1. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Kati
sine ait Mutabakat Beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/530) 363 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Ka
tisine ait Mutabakat Beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/531) 363 

3. — İstanbul Üniversitesinin 1951 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair (3/532) 363 

4. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/535) 426 

5. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Muta
bakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/528) 298 

6. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı 
Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/533) 363 

http://istifa.de
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7. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mu
tabakat Beyannamesinin sunulduğuna da
ir (3/543) 463 

1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1950 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair (3/482) 391: 

392,395,403,407,420:423 

Sayfa 

ADALET KOMİSYONU REİSLİĞİ 
TEZKERESİ 

1. — Geçici 'bir komisyon kurulması 
hakkında (3/534) 391 

TICARET KOMISYONU REISLIĞI 
TEZKERESI 

1. — Kırşehir Mebusu Osıman Bölük-
ıbaşı'nm, komisyondan çekildiğine dair 
(3/541) 465 

1 nci Birleşim tutanak özeti 
2 nci » » » 
3 ncü » » » 
4 nicü » » » 
5 nci » » » 

TUTANAK ÖZETLERİ 
26:29 

106 
208:209 
239 :241 
296 :297 

-4 
30 

106 
210 
241 
298 

1 6 nci 
7 nci 
8 nci 
9 nem 

10 ncu 

MALAR 

Birleşim tutanak özeti 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

339 
362:363 

390 
426 
462 

340 
363 
391 
427 
464 

Sayfa Sütun Satır 

115 
440 
441 
445 

DÜZELTIŞLER 
Yanlış 

38 
11 
48 

9 

Soruyu okutuyorum. 
arz ediyorum 
arz ediyorum. 
Madde 7 

Doğru 

RElS — Soruyu okutuyorum. 
arz etmiyorum. 
arz etmiyorum. 
Madde 6 

337 nci (içindekiler) sayfasına (3. — Yoklama) ibaresi ilâve olunacaktır. 
Diğer düzeltişlerin bulunduğu sayfalar : 201. 293, 419, 452 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Salamon Adato (tstanbıü) - Eczacılar 
ve eczaneler hakkındaki kanun teklifLeri 
münasebetiyle 434,438,439 

Nâzım Ağacıkoğlu (Sivas) - Eczacılar 
ve eczaneler hakkındaki kanun (teklifleri 
(münasebetiyle 404,415,451,479,480 

Baha Akşit (Denizli) - Eczacılar ve ec
zaneler hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 396 

Muammer Alakant (Zonguldak) • Ec
zacılar ve eczaneler hakkındaki kanun 
teklifleri münasebetiyle 417 

— Toprak maıhsuüıllertilmıİBİın kıymetllemdi-
rilımesi prensibinin önümüzdeki mevsimde 
pamuik ve kuru çekirdeksiz üzüme ne şe
kilde teşmil edileceğine dair sözlü sorusu 
münasebetiyle 217 

Mehmet Aldemir (İdare Âmiri) - idare 
Amirliklerine seçilmeleri münasebetiyle 
kendi ve arkadaşları adıma teşekkürü 19 

Mecdet Alkin (Kütahya) - Eczacılar ve 
eczaneler halklkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 478 

Feridun Alpiskender (Diyarbakır) -
•Giresun Mebusu Ariık Hikmet Pamıukoğ-
lu'nurj, Tasfiye ©dilen ve emekliye sevk-
olunan Dışişleri Vekâleti memurları hak
kındaki kanun teklifi ve Dışişleri, Bütçe, 

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Usul 
hkkmda 107,108 

Celâl Bayar (Reisicumhur) - 4 ncü 
Toplantı yılını açış nutuklrı 4 

Mehmet Kâmil Boran (Mardin) - Ada-

Sayfa 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 375 

Fikri Apaydın (Reisvekili) - B/eisvekil-
liıklerine seçilmeleri münasebetiyle kendi 
ve arkadaşları adına teşekkürü 19 

Kâzım Arar (Çanken) - Eczacılar ve 
eczaneler hakkımdaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 448 

Remzi Oğuz Arık (Seyhan) - Eczacılar 
ve eczaneler hakkındaki kanun teklifleri1 

münasebetiyle 403,436,442 
Arif Asya (Seyhan) — Eczacılar ve ec

zaneler (hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle . 485 

Snn Atalay (Kars) - Kars Belediyesi 
Gaz Ambarımda vulkuıbulan yangım neti
cesinde ölen ve yaralananlarım ailelerinıe 
ne gibi yardim yapıldığına ve bu hâdise 
ıdolayısiyle ihmalleri .görülenler hakkında 
tahkikat yapılıp yapıılmadığına dair sözlü 
sorusu münasebetiıyle 345,346 

Hidayet Aydıner (Konya) - Eczacılar 
ve eczaneler hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 41l3,415,441,444,450 

Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) • Bâzı 
gazetelerin memleket IbMiğimi bo'zan mü-
tecavizane neşriyattı hakkında (bir tahkikat 
yapılıp yapılmadığına dair sözlü sorusu 

' [münasebetiyle 262 

B 
I let Vekilinin Meclisteki bir beyanına dair 

sözlü sorusu münasebetiyle 123,124,125 
— Cami inşası maksadiyle kurulmuş 

olan derneklere yapılan yardımın miktan-
| na ve Ankara Belediye hudutları içindeki 
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cami ve mescit sayışma dair sözlü sorusu 
münasebetiyle 214,215,216,217 

— Hudut harici edilmek istenen Ciz-
re'li Türk Vatandaşları hakkındaki sözlü 
»sorusu münasebetiyle 267,268,269 

— İstanbul'daki C. H. P. nin toplantı
sında vâki polis müdahalesine dair sözlü 
sorusu münasebetiyle 341,342,343 

— Libya Devlet Reisine hediye edilen 
kılıç hakkındaki sözlü sorusu münasebetiyle 343, 

344 
— Reisicumhur ile Başvekilin seyahat-

Osman Şevki Çiçekdağ (Adalet Vekili) -
Kars Meblsu Hüsamettin Tuğar'm, 1950 
senesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan 
ve tamir edilen camilere, Karaköse'de tamir 
edilecek camiler için yapılacak olan yar
dımlara ve bu husustaki beyanata dair söz
lü sorusuna cevabı 300 

Bahadır Dülger (Erzurum) - Eczarılar 
ve eczaneler hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 436,444,447,450,470,473, 

480,482 
— Giresun Mebusu Arif Hikmet Pa-

mukoğlu'mm, tasfiye edilen ve emekliye 
sevk olunan Dışişleri Vekâleti memurları 
hakkındaki kanun teklifi ve Dışişleri, Büt
çe, Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları münasebetiyle 377 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) -
Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun 
teklifleri münasebetiyle 413,414,416,418,430, 

431,435,467,476 

Sayfa 
leri hakkındaki sözlü sorusu münasebetiyle 115, 

116,117 

— Reisicumhurun son seyahati ve bu 
seyahatte irat ettikleri nutuklar hakkındaki 
sözlü sorusu münasebetiyle 125,126 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) -*1950 se
nesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan ve 
tamir edilen camilere, Karaköse'de tamir 
edilecek camiler için yapılacak olan yardım-
iara ve bu husustaki beyanata dair sözlü 
sorusu münasebetiyle 315,316 

ç 
'"OOMI 

I — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'-
m, Adalet Vekilinin Meclisteki bir beya-

I nına dair sözlü sorusuna cevabı 122,123,124 
| Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) - Eczacılar 

ve eczaneler hakkınJaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 485 

— Giresun Mebusu Arif Hikmet Pa-
mukoğlu'nun, tasfiye edilen ve emekliye 
sevk olunan Dışişleri Vekâleti memurları 
hakkındaki kanun teklifi ve Dışişleri, Büt
çe, Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları münasebetiyle 366,369,373,376 

— 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre 
istihdam edilen orta tahsil yardımcı öğret
menliklerinde geçen hizmetlerin, 5434 sa
yılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde bah
sedilen «aylık ücretli sürekli vazifeler» 
meyanmda bulunup bulunmadığının tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 129 

D 
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Sabri Erduman (Erzurum) - Eczacılar 
ve eczaneler hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 

Muhittin Erener (îzmir) - Balıkesir 
Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, askerî kantin
ler ve istihlâk kooperatifleri hakkındaki 
sözlü soru münasebetiyle 

Semi Ergin (Manisa) - Eczacılar ve ec
zaneler hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 

Hayrettin Erkmen (Çalışma Vekili) -
Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde tatbik olunan işçi 
ücret sistemine Makine Kimya Kurumun
da veni ücret sistemi 'ihzar olunurken em-

Sayfa 

483 

264 

396 

Sayfa 
sal müesseselerden mütalâa alınıp alınma
dığına ve bir iş yerinde muhtelif ücret sis
temleri tatbikinin doğru olup olmadığına 
dair, sözlü sorusuna cevabı 109 

Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - Ecza
cılar ve eczaneler hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle 411,414,438,444,446,447,448 

Agâh Erozan (Bursa) - Eczacılar ve 
eczaneler hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 484 

Mehmet Sadık Eti (Malatya) - Giresun 
Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'nun, tas
fiye edilen ve emekliye sevk olunan Dışiş
leri Vekâleti memurları hakkındaki kanun 
teklifi ve Dışişleri, Bütçe, Anayasa ve Ada
let komisyonları raporları münasebetiyle 380 

Hikmet Fırat (Malatya) - Ecezaneler ve 
Eczaneler hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 435,451,468,475,479 

— Malatya Vilâyetinin Besni Kazasın
da mevcut Trahom Hastanesinde yapılan 
silâh araması esnasında vukubulan dövme 
hâdisesi dolayısiyle müsebbipleri hakkında 
ne muamele yapıldığına dair sözlü sorusu 

münasebetiyle 272,273,274,275,276 
—• Malatya Vilâyetinin Çataltepe Köyü 

Muhtarı Ömer Erkenekli 'nin işine keyfî 
olarak son veren Besni Kaymakamı ile 
görevini kötüye kullanan Jandarma Komu
tanı hakkında vâki müracaat üzerine ne 
muamele yapıldığına dair sözlü sorusu 
münasebetiyle 252,253,254,255,256 

Nail Geveci (Aydın) - Eczacılar ve 
Eczaneler hakkındaki kanun ' teklifleri 
münasebetiyle 478 

Şemsettin Günaltay (Erzincan) - 1950 
senesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan 

ve tamir edilen camilere, Karaköse'de ta
mir edilecek camiler için yapılacak olan 
yardımlara ve bu husustaki beyanata dair 
sözlü soru münasebetiyle 314,323 

Tevfik İleri (Samsun) - Eczacılar ve 
Eczaneler hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 471 

Halil tmre (Sivas) - Giresun Mebusu 
Arif Hikmet Pamukoğlu'nun tasfiye edilen 
ve emekliye sevk olunan Dışişleri Vekâleti 
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memurları hakkındaki kanun teklifi ve 
Dışişleri, Bütçe, Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 373,374,379 

Hâmid Şevket înce (Ankara) - Eczacı
lar ve Eczaneler hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle 485 

Refik Şevket înce (Manisa) Eczacılar 
ve Eczaneler hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 435,468,472,478 

Necdet Incekara (îzmir) - Eczacılar ve 
Eczaneler hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 411,413,415,432,433, 

434,440,467,473,474 
İsmet İnönü (Malatya) - 1950 senesin

den beri Ağrı Vilâyetinde yapılan ve tamir 
edilen camilere, Karaköse'de tamir edile
cek camiler için yapılacak olan yardımlara 
ve bu husustaki beyanata dair sözlü so
ru münasebetiyle 311,312,313,317,320,322,324, 

329,330 
Ali Fahri İşeri (Balıkesir) - Askerî 

kantinler ve istihlâk kooperatifleri hak
kındaki sözlü sorusu münasebetiyle 263,264, 

265 
— Bandırma'daki askerî birliklere 1952 

senesinde mütaahhit tarafından verilen 
koyun etinin şartnameye aykırı olduğu ve 
muayene komisyonunun vazifesini suiis
timal ettiği akkmdaki şikâyetler dolayı-
siyle tahkikat yapılıp yapılmadığına da
ir sözlü sorusu münasebetiyle 245,246,247,248, 

249 
— Bandırma îskele Meydanında tayya-

Nusret Kirişcioğlu (Çanakkale) - Ec
zacılar ve eczaneler hakkındaki kanun 
teklifleri münasebetiyle 430,431,432,434,437, 

439,442,443,444,445,446,449,469,472,473, 
475,476,477,478,479,481,485 

Yeredoğ Kişioğlu (Kocaeli) - 2624 sa
yılı Kanun hükümlerine göre istihdam 
edilen orta tahsil yardımcı öğretmenlikle
rinde geçen hizmetlerin, 5434 sayılı Ka
nunun geçici 65 nci maddesinde bahsedi
len «aylık ücretli sürekli vazifeler» me-

Sayfa 
re alayı gediklileri ile siviller arasında vu-
kubulduğu söylenilen hâdisenin doğru olup 
olmadığına dair sözlü sorusu münasebetiy
le 258 

•— Bandırma Uçaksavar Alayı Kuman
danı hakkında vâki şikâyetlerin doğru 
olup olmadığına dair sözlü sorusu müna
sebetiyle 249,250 

— Bâzı gazete ve mecmualarda cemiyet 
ahlâkını bozacak şekilde yapılan neşir ve 
teşhirlerin men'i hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü sorusu münasebetiyle 114,115 

— Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 
kanun teklifleri münasebetiyle 470 

— istanbul'da, Ramiz'de yapılan göçmen 
evlerinin sayısı ile maliyet ve tiplerine, 
şartnameye uygun olarak inşa edilip edil
mediklerine ve bir kısmında suiistimal ya
pıldığı hakkındaki iddiaların doğru olup 
olmadığına dair sözlü sorusu münasebetiy
le 121,122 

— Memlekette irtica ve gerilik hare
ketleriyle vicdan ve din hürriyetlerinin 
mevcut olup almadığına, bâzı vatandaşla
rın emniyet ve hürriyetlerinin ihlâl edil
diği hakkıdaki şikâyetlere dair sözlü so
rusu münasebetiyle 211 

— Usul hakkında 341 
— Vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği 

söylenen Bandırma Tayyare Alayı Kuman
danı Arif Plikmet Uçar hakkında vâki şi
kâyetler üzerine ne muamele yapıldığına 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 257 

yanında bulunup bulunmadığının tefsiri
ne dair Başvekâlet tezkeresi .ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 221 

Vasfi Mahir Kocatürk (Gümüşane) -
Eczacılar ve eczaneler hakkımdaki kanun 
teklifleri münasebetiyle 414 

— 2624 sayılı Kanun hükümlerine 
göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde geçen hizmetlerin, 5434 
sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde 
bahsedilen «aylık ücretli sürekli vazife-
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ler» meyanmda bulunup bulunmadığının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 130 

Refik Koraltan (Reis) - Büyük Millet 
Meclisi Reisliğine seçilmesi münasebetiyle 
teşekkürü 18 

Fuad Köprülü (Dışişleri Vekili) - 1950 
senesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan 
vo tamir edilen camilere, Karaköse'de de ta
mir edilecek camiler için yapılacak olan 
yardımlara ve bu husustaki beyanata dair 

Zeyyat Mandalinci (Muğla) - 10 rü
sum tonilâtodan aşağı tonajda balıkçı ve 
süngerci motörleriyle diğer deniz nakil 
vasıtalarını idare eden kaptanlarda aran
makta olan ehliyetnamelere, küçük deniz 
nakliyatı ile balıkçılık ve süngerciliğin in
kişafı için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair sözlü sorusu münasebetiyle 111 

Ömer Mart (Kâtip) - Riyaset Divanı 
kâtipliklerine seçilmeleri münasebetiyle 
kendi ve arkadaşları adına teşekkürü 19 

Adnan Menderes (Başvekil) - Balıke
sir Mebusu Ali Fahri işeri'nin, askerî kan
tinler ve istihlâk kooperatifleri hakkın
daki sözlü sorusuna cevabı 265 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'-
nin, Bandırma'daki askerî birliklere 1952 
senesinde mütaahhit tarafından verilen 
koyun etinin şartnameye aykırıı olduğu 
ve muayene komisyonunun vazifesini suiis
timal ettiği hakkındaki şikâyetler dolayı-
siyle tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
sözlü sorusuna cevabı 247,248 

— Balıkesir Mebflftu Ali Faihri işeri'-
nin, Bandırma Uçaksavar Alayı kuman
danı hakkında vâki şikâyetlerin doğru 
olup olmadığına dair sözlü sorusuna ce
vabı 250,251 

— Kars Mebusu Hüsamettin Tuğaç'm, 
1950 senesinden beri Ağrı Vilâyetinde 
yapılan ve tamir edilen camilere, Kara
köse'de tamir e d ilecek camiler için yapı
lacak olan yardımlara ve bu husustaki 
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sözlü soru münasebetiyle 323,234 

— Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Tür
kiye ile Suriye arasındaki arazi ihtilâfla
rının halli hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü sorusuna cevabı 260 

— Mardin Mebusu M. Kâmil Boran '-
in, Libya Devlet Reisine hediye edilen 
kılıç hakkındaki sözlü sorusuna cevabı 343,344 

Nafiz Körez (Manisa) - Eczacılar ve 
eczaneler hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 476,477,483 

beyanata dair sözlü sorusuna cevabı 313,314, 
315,316,318,325 

— Malatya Mebusu Hikmet Fırat 'ın, 
Malatya Vilâyetinin Besni Kazasmda 
mevcut Trahom Hastanesinde yapılan 
silâh araması esnasında vukubulan dövme 
hâdisesi dolayısiyle müsebbipleri hakkın
da ne muamele yapıldığına dair sözlü 
sorusuna cevabı 273,274,275,276 

— Malatya Mebusu Hikmet Fırat 'm, 
Malatya vilâyetinin Çata'ltepe köyü muh
tarı Ömer Erkenekli'nin işine keyfî ola
rak son veren Besni kaymakamı ile göre
vini kötüye kullanan Jandarma Komutanı 
hakkında vâki müracaat üzerine ne mua
mele yapıldığına dair sözlü sorusuna ce
vabı 252,253,254,256 

— Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'-
m, hudut harici edilmek istenen Cizreli 
Türk vatandaşları [hakkındaki sözlü soru
suna cevabı 267,268 

— Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Ankara radyosunun 28.X.1953 Çarşamba 
günü saat 13 teki ve 31.X.19,53 Cumartesi 
günü saat 19 daki haberler servisinde 
yaptığı neşriyata dair sözlü sorusuna ce
vabı 350,351,353,354 

— Trabzon Mebusu Hamdi Orhun'un, 
Milletlerarası HaJlk Kredisi Beşinci Kong
resi hâtırası olarak bastırılan posta pul
ları hakkındaki sözlü sorusuna cevabı 278 

Etem Menderes (tçişleri Vekili) - Di
yarbakır Mebusu Yusuf Azizuğlu'nun, 
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tarafından ödendiğine ve diğer devletlerin 
Kore'deki kuvvetlerinin miktarına dair 
sözlü sorusu münasebetiyle 242 

Füruzan Tekil (istanbul) - Eczacılar 
ve Eczaneler hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 477,481,483 

Ziya Termen (Kastamonu) - Kimsesiz 
kalmış kız ve kadınlarımızın himayeleri 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair sözlü sorusu münasebetiyle 118,119, 

120,121 
Atıf Topaloğlu (Ordu) - Ankara Ead-

yosunun 28 . X . 1953 Çarşamba günü sa
at 13 te ve 3 1 . X . 1953 Cumartesi günü 
saat 19 daki haberler servisinde yaptığı 
neşriyata dair sözlü soru münasebetiyle 348, 

349,350,351,352,353,354 
— K ö y okullarına ayrılan 50 milyon li

ralık ödeneğin vilâyetlere ne suretle tevzi 
edildiğine ve sarfiyatın kontrol edilip edil
mediğine dair sözlü sorusu münasebetiyle 355, 

356 
Hüsamettin Tugaç (Kars) - 1950 sene

sinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan ve ta
mir edilen camilere, Karaköse'de tamir edi
lecek camiler için yapılacak olan yardım
lara, ve bu husustaki beyanata dair sözlü so-

Aziz Uras (Mardin) - Eczacılar ve ecza
neler hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle 434 

Yümnü Üresin (Ulaştırma Vekili) -
Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, 10 
rüsum tonilâtodan aşağı tonajdaki balıkçı 
ve süngerci motörleriyle diğer deniz nakil 
vasıtalarım idare eden kaptanlarda aran
makta olan ehliyetnamelere, küçük deniz 
nakliyatı ile balıkçılık ve süngerciliğin in
kişafı için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair sözlü soruşuna cevabı 110 
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rusu münasebetiyle 300,301,302,304,307,309,310, 

311 
Muhit Tümerkan (Sinob) - Eczacılar 

ve eczaneler hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 476,478 

— 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre 
istihdam edilen orta tahsil yardımcı öğret
menliklerinde geçen hizmetlerin, 5434 sa
yılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde 
bahsedilen «aylık ücretli sürekli vazifeler» 
meyanında bulunup bulunmadığının tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 129 

— İlmî buluş, inceleme ve sanat eser
leri sahiplerinin ne şekilde taltif ve teşvik 
edildiklerine dair sözlü sorusu münasebe
tiyle 270 

Hüsnü Türkand (Kocaeli) - Eczacılar 
ve eczaneler hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 448,467,475,480,482 

Kemal Türkoğlu (Mardin) - Giresun 
Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'nun, 
tasfiye edilen ve emekliye sevkolunan Dış
işleri Vekâleti memurları hakkındaki ka
nun teklifi ve Dışişleri, Bütçe, Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları münasebe
tiyle 378,379 

— Türkiye ile Suriye arasındaki arazi 
ihtilâflarının halli hususunda ne düşünül
düğüne dair sözlü sorusu münasebetiyle 261 

— Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'-
nin, Samsun Belediyesinin Belediye Gelir
leri Kanununun bahşettiği haklara dayana-, 
rak Denizcilik Bankasından haciz yoliyle 
tahsilini 'istediği para dolayısiyle çıkan 
ihtilâfın halli hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sözlü sorusuna cevabı 113 

— Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Milletlerarası Halk Kredisi Beşinci Kong-

u 
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resi hâtırası olarak bastırılan posta pulla
rı hakkındaki sözlü sorusuna cevabı 277,280 

Ekrem Hayri Üstündağ (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili) - Eczacılar ve ec
zaneler hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle 406,414,418,446 

~ Kastamonu Mebusu Ziya Termen '-

Celâl Yardımcı (Devlet Vekili) -
Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri 'riin, bâzı 
gazete ve mecmualarda cemiyet ahlâkını 
bozacak şekilde yapılan neşir ve teşhirlerin 
meni hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü sorusuna cevabı 114 

— Balıkesir Mebusu Afi Fahri İşeri '-• 
nin, istanbul'da Ramizde yapılan göçmen 
evlerinin sayısı ile maliyet ve tiplerine, 
şartnameye uygun olarak inşa edilip edil
mediklerine ve bir kısmında suiistimal ya
pıldığı hakkındaki iddiaların doğru olup 
olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı 121,122 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
Keşan'da 1952 yılında yapılan göçmen ev
lerinin sayısı ile maliyetlerine ve inşa için 
sarf edilen tuğla miktarına dair sözlü soru
suna cevabı 115 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
memlekette irtica ve gerilik hareketleriyle 
vicdan ve din hürriyetlerinin mevcut olup 
olmadığına, bâzı vatandaşların emniyet ve 
hürriyetlerinin ihlâl edildiği hakkındaki şi
kâyetlere dair sözlü sorusuna cevabı 211 

— Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 
kanun teklifleri münasebetiyle 416 

— Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamuk-
oğlu'nun, tasfiye edilen ve emekliye sev-
kolunan Dışişleri Vekâleti memurları hak
kındaki kanun teklifi ve Dışişleri, Bütçe, 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 382 

— Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'ın, 
1950 senesinden beri Ağrı Vilâyetinde ya
pılan ve tamir edilen camilere, Karaköse'de 
tamir edilecek camiler için yapılacak olan 
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in, kimsesiz kalmış kız ve kadınlarımızın 
himayeleri hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı 118, 

119,12p 
— Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, 

ilmî buluş, inceleme ve sanat eseri sahip
lerinin ne şekilde taltif ve teşvik edildik
lerine dair sözlü sorusuna cevabı 270 

yardımlara ve bu husustaki beyanata dair 
sözlü sorusuna cevabı 299,300,301,302,303,304, 

307,309,310,313,330 
— Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'in, 

cami inşası maksadiyle kurulmuş olan der
neklere yapılan yardımın miktarına ve An
kara Belediye hudutları içindeki cami ve 
mescit sayısına dair sözlü sorusuna cevabı 214, 

216 
— Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'in, 

Libya Devlet Reisine hediye edilen kılıç hak
kındaki sözlü sorusuna cevabı 343 

— Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'-
in, Reisicumhur ile Başvekilin seyahatleri 
hakkındaki sözlü sorusuna cevabı 115,117 

— Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'-
in, Reisicumhurun son seyahati ve bu se
yahatte iradettikleri nutukları hakkında
ki sözlü sorusuna cevabı 125,126 

— Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Ankara Radyosunun 2$ . X . 1953 Çar
şamba günü saat 13 teki ve 31 . X . 1*3 
Cumartesi günü saat 19 daki haberler ser
visinde yaptığı neşriyata dair sözlü soru
suna cevabı 348 

*Kenan Yılmaz (Millî Savrulma Vekili) -
Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
Bandırma'daki askerî birliklere 1952 sene
sinde mütaahhit tarafından verilen ko
yun etinin şartnameye aykırı olduğu ve 
muayene komisyonunun vazifesini suiisti
mal ettiği hakkındaki şikâyetler dolayı-
siyle tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
sözlü sorusuna cevabı 245,247 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'
nin, askerî kantinler ve istihlâk koopera-

Y 
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na dair sözlü sorusuna cevabı 257 
— Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-

lu'nun, Gülhane Tıp Akademisi Başheki
mi hakkında iddia olunan suiistimal işi
nin doğu olup olmadığına ve Akademi 
çevrelerinde vâki diğer dedikodulara da
ir sözlü sorusuna cevabı 244 

— Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, Kore Savaşı devam ettiği müddetçe 
asker göndermek mecburiyetinde olup ol
madığımıza, bu münasebetle yapılan mas
rafların kimin tarafından ödendiğine ve 
diğer devletlerin Kore'deki kuvvetlerinin 
miktarına dair sözlü sorusuna cevabı 242,243 

Sıtkı Yırcalı (işletmeler Vekili) - An
kara Mebusu Fuad Seyhun'un, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde tatbik olunan işçi 
ücret sistemine Makine Kimya Kurumunda 
yeni ücret sistemi ihzar olunurken emsal 
müesseselerden mütalâa alınıp alınmadığı
na ve bir iş yerinde muhtelif ücret sistem
leri tatbikinin doğru olup olmadığına dair 
sözlü sorusuna cevabı 109 

tifleri hakkındaki sözlü sorusuna cevabı I 
— Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'-

nin, Bandırma İskele Meydanında Tayya
re Alayı gediklileri ile siviller arasında 
vukubulduğu söylenilen hâdisenin doğru 
olup olmadığına dair sözlü sorusuna ceva
bı 258,: 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'-
nin, Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı 
Albay Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı Müş
tak Matsu hakkındaki şikâyetlerin doğru 
olup olmadığına dair sözlü sorusuna ceva
bı i 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'-
nin, Bandırma Uçaksavar Alayı Kuman
danı hakkında vâki şikâyetlerin doğru 
olup olmadığına dair sözlü sorusuna ceva
bı 249,$ 

— Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri '-
nin, vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği 
söylenen Bandırma Tayyare Alayı Kuman
danı Arif Hikmet Uçar hakkında vâki şi
kâyetler üzerine ne muamele yapıldığı-

Kemal Zeytinoğlu (Bayındırlık Veki
li) - Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Arda
han - Posof yolunun ne zaman ikmal edi
leceğine dair sözlü sorusuna cevabı 221 

— Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 

\ 

köy yollarına ayrılan 50 milyon liralık 
ödeneğin vilâyetlere ne suretle tevzi edil
diğine ve sarfiyatın kontrol edilip edilme
diğine dair sözlü sorusuna cevabı 354,355,356 
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