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Fihrist
ARIZALAR VE TELGRAFLAR
Sayfa!
184,212,261 |

Sayfa

AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI
îstifa
1. — Antalya
Mebusu Burhanettin
Onat'm, Sıhhat ve içtimai Muavenet En
cümeni âzalığmdan istifası (4/95)
15Ü
İzinler
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin
verilmesi (3/158)

'98

Tahsisat
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan İstanbul Mebusu Necmi
Ateş'in tahsisatı (3/159)
98:99
2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın tahsisatı (3/160)

99

Teşriî masuniyetler
1. — Ankara Mebusu Mümtaz
Fenik'in teşriî masuniyeti (3/2)

Faik
161,203

2. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in teşriî masuniyeti (3/3)
161,203
3. — Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı'nm
teşriî masuniyeti (3/4)
161,203
4. — Bingöl Mebusu Sait Gökerin teşriî
masuniyeti (3/51)
238
5. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettineğlu'nun teşriî masuniyeti (3/48)
237
(3/49)
•
237
(3/50)
237:238
6. — Bursa Mebusu ibrahim öktem'in
teşriî masuniyeti (3/52)
238
(3/1B0)
238
7. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nın teşriî masuniyeti (3/53)
-238

8. — Diyarbakır Mebusu Mehmet Hüsrev Ünal'ın teşriî masuniyeti (3/57)
238
9. — Edirne Mebusu Sabahattin Parsoy'un teşriî masuniyeti (3/54)
238
10. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in teşriî masuniyeti (3/55)
238
11. — Gümüşane Mebusu ismail Hak
kı Baykal'm teşriî masuniyeti (3/131)
238
12. —. Hatay Mebusu Şemsettin Mursaloğlu'nun teşriî masuniyeti (3/56)
238
13. — İsparta mebusları Said Bilgiç
ve Tahsin Tola'nm teşriî masuniyetleri
(3/6)
161,203
14. — izmir Mebusu Cihad Baban'm
teşriî masuniyeti (3/7)
237
15. — izmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un teşriî masuniyeti (3/60)
193,249
16. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm
teşriî masuniyeti (3/8)
192,247
(3/61) .
238
17. — Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif
Nabel'in teşriî masuniyeti (3/26)
192,249
18. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in teşriî masuniyeti (3/27)
237
(3/62)
238
19. — Kayseri Mebusu Osman Nuri
Deniz'in teşriî masuniyeti (3/63)
193
20. — Kırklareli Mebusu Fikret Filiz'in teşriî masuniyeti (3/9)
192,247:2$
21. — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'in teşriî masuniyeti (3/10)
192,248
(3/11)
•"
.
337
22. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in teşriî masuniyeti (3/37)
237
(3/144)
'239

Sayfa
23. — Kırşehir Mebusu Osman AI isi roğlu'nun tesrii masuniyeti (3/35)
237
24. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük
başı'nın teşriî masuniyeti (3/12)
192.248
(3/28)
237
'3/29)
192,249
(3/58)
192,249
25. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm teşriî masuniyeti (3/59)
193.249
(3/132)
238
26. — Konya Mebusu Mekki Keskin
in. teşriî masuniyeti (3/64)
193
27. — Konya Mebusu Mustafa Bağrıar;ik'ın teşriî masuniyeti (3/133)
238,239
28. — Malatya Mebusu Mehmet Fahri
O rai'm teşriî masuniyeti (3/65)
193
29. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki
Tuhınay'ın teşriî masuniyeti (3/67)
238
30. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan"m teşriî masuniyeti (3/66)
193

31. —
ve Ahmet
(3/14)
32. —
mn teşriî

Sayfa
Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu
Bozdağ'm teşriî masuniyetleri
192,248
Mardin Mebusu Halim Satana'masuniyeti (3/68)
238

33. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün teşriî masuniyeti (3/69)
34. — Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin
teşriî masuniyeti (3/70)
35. — Seyhan Mebusu tsmet Uslu'nun
teşriî masuniyeti (3/71)

238
238
238

36. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun teşriî masuniyeti (3/16)
192,248:249
37. — Sinob Mebusu
teşriî masuniyeti (3/72)

Haşim

Tarı'nın

38. — Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in
teşriî masuniyeti (3/73)

238
238

39. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Bahk'm teşriî masuniyeti (3/18)
192,249

BEYANAT
nin Meclisi ziyaretleri münasebetiyle beya
natı
85:86

1. — Büyük Millet Meclisi Reisi Refik
Koraltan'ın, Fransız Parlâmento Heyeti

ÎCRA VEKÎLLERÎ
1. — Hariciye Vekili ile birlikte Roma'yı ziyaret edecek olan Başvekil Adnan
Menderes'in avdetine kadar, Başvekâlete
Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in
Hariciye Vekâletine de Devlet Vekili ve
Başvekil Yardimcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun vekillik etmesi (3/165)
2. — Hariciye Vekili Profesör Fuad
Köprülü'ye vekâlet etmekte olan Devlet
Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fatin Rüş
tü Zorlu'nun Irak'a gitmesi münasebetiyle
Hariciye Vekâletine işletmeler Vekili Sa-

239

HEYETÎ

met Ağaoğltı'nun vekillik etmesi (3/152)

39

3. — Hariciye ve Nafıa vekilleri ile
birlikte Irak'ı ziyaret edecek olan Başve
kil Adnan Menderes'in avdetine kadar
Başvekâlete Millî Müdafaa Vekili Etem
Menderes'in, Hariciye Vekili Profesör Fu
ad Köprülü'ye Devlet Vekili ve Başvekil
Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun ve Na
fıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'na da Münaka
lât Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun vekil
lik etmesi (3/151)

27

KANUNLAR
No.
Sayfa
6448 — Ceza ve Tevkifevleri Umum Mü
dürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri
hakkındaki 4358 numaralı Kanunun •
14 ncü maddesinin tadiline dair Ka
nun
29

No.
Sayfa
6449 — Gümrük Tarifelerindeki. Eşya Tas
nif Nomanklâtürüne ve Gümrük Kıy
metine Mütedair Mukavelenamelerin
Tasdiki hakkında Kanun. 28:2Ö,29,30,32:35
6450 —Hâkimler Kanununun bâzı madde-

Sayfa

N«.

lerinin değiştirilmesi ve iki gegici
madde eklenmesi hakkındaki 5457 ,
sayılı Kanuna muvakkat bir madde
Eâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun
hükmünün iki yıl daha uzatılması hak^nda Kanun
2:3,74,80
6451 —Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
Umum Müdürlüğünün 195\ bütçe yılı
Hesabı katı Kanunu
, 69,89^90,90,91:94
6452 — 3460 ve 62%2 sayılı kanunların şü
mulü. dışında kalan umumi, mülhak
ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil
sermayeli müesseseler, . sermayesinin
yarısından fazlası devlete ait olan' şir
ket ve kurumlarla belediyeler ve bun
lara bağlı teşekküllere ait iş yerle
rinde çalışan işçilere ilâve tediye ya. pılması hakkında Kanun , 149,161:178,181,
<,
183,185:188
6453 — Karayolları Umum Müdürlüğü
1954 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı
(A/l) ve (A/2) işaretli Cetvellerde
.Değişiklik , Yapılması hakkmda Ka
nun
14£,2(fâ,203,211,213:216
6454 — 28 Ağustos 1952* Tarihli Türk Fransız Protokolü ile Eklerinin Üç
Ay Müddetle Uzatılması için Fransa
', -Büyükelçiliği ile Teati Edilen Mektup
ların tasdikine dair Kanun
97,142:143,
203:204,207,2C|8,211,212,217:220
6455 *— Türkiye ile ispanya Arasında îm-

No.

Sayfa
•zalanmış Bulunan 8 Nisan 1953 Tarih
li Protokolde Münderiç Üç Milyon
Dolarlık Plâfon Müddetinin Altı Ay
dan Bir Seneye Çıkarılması Hususun
da ispanya Hükümeti ile Teati Edi
len Mektupların Tasdikine dair Ka
nun
97,143,204,207,208,211:212,
221:224

6456 — 4 Kasım 1953 Tarihli Türkiye Polonya Protokolünün Tasdikine da
ir Kanun
97,143,204,207,208,212,212,
' '. '
225:228
6457 •— 27 Ekip 1953 tarihli Türkiye Finlandiya Protokolünün Tasdikine
dair. Kanun
97,144,204:205,207,208,212,
212,229:282
6458 — Temsil ödeneği Kanununun Birin
ci Maddesine Bir Fıkra ilâvesine da
ir Kanun
3,97,154:155,251
6459 — Jandarma Kanununun 5061 sayı
lı Kanunla Değiştirilen 12 nci Mad
desinin Tadili hakkında Kanun
97,155:
157,251:253
6460 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Yunanistan Kıraliyet Hükümeti
Arasında 7 Kasım 1953 Tarihinde
Ankara'da imzalanan Ticaret ve öde_- me Anlaşmaları ile Eklerinin Tasdiki
^hakkında Kanun
97,144,205:207,249:
251,254,255,257,262,263:266

KARARLAR
v

1872 — istanbul avukatlarından Vecdi
Yarman hakkında Baro Haysiyet Di
vanınca ittihaz olunan- kararın kal
dırılmasına dair olan Arzuhal En., cümeni kararınm, kaldırılması hak,
kında

20

İ87.S--— Van vilâyetinin Tepöbaşı mahal
lesinden Baki ökây'ın arazisi hak
kındaki Arzuhali Encümeni kararının
kaldırılmasına dair
.20:21
1874 — Sakıt Halife Abdülmecid'in na'şı. nm Türkiye'ye; getirilerek defnedil1
nıesi hakkındaki Arzurhşl Encümeni
- kararının kaldırılmasına; dadr

21

1875 — istanbul'da oturan Hatice Gi
ray'a bağlanmış ve bilâhara kesil
miş olan yetim aylığının iadeten tah
sisi hakkındaki .Arzuhal Eneümeni
kararının kaldırılmasına dair
3J28
1876 —' Karaisali Hâkim Muavini Selim
Leblebici hakkındaki Arzuhal Encü
meni kararının kaldırılmasına dair 3,28
1877 — Millî Mücadeleye er olarak işti
rak edip. terhislerinden sonra bidayeten memuriyete intisabedenlerin
. , Memurin Kanununun müzeyyel mad
desinden faydalanıp faydalanamıya,oakfarr hususunun tefsirine mahal
olmadığına dair
84,100,125

J
No.
1878 — İstanbul'da mukim tüccardan Le^ on Taranto Türasten'm, Hallil Bez
men ve Mahdumları Şirketi aleyhi
ne ikame eylediği gaibin dâvasının
muhakeme safahatı hakkında vâki
iddiası üzerine Arzuhal Encümeninee
itihaz olunan kararın kaldırılmasına
dair •
•
84,100:124,129;142
1879 — Kars vilayetinin Arpaçay kazası
na bağlı Tepe köyünden Ali Aydın
ve arkadaşlarına ait olup idareten
- başkalarına dağıtıldığı anlaşılan, ara,zi hakkındaki Arzuhal Encümeni ka
rarının kaldırıDmasma dair
149,202
1880 — Ankara Mebusu Mümtaz Faik
Fenik'in teşriî masuniyeti hakkında 161,
203.
1881 — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in
teşriî masuniyeti hakkında
161,203'
1882 — Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı'nm
teşriî masuniyeti hakkında
161,205'
1883 — İsparta mebusları Said Bilgiç , ve
Tahsin Tola'nıh teşriî masuniyetleri
hakkında
İ61,203
1884 — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşriî
masuniyeti hakkında
192,247'

No.
Sayfa
* 1885 — Kırklareli Mebusu Fîkyet Filizin
teşriî masuniyeti hakkında
192,247:248 .
' 1886 — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'in
teşriî masuniyeti hakkında
102,248
J887 T-Kırşehir Mebusu Osman Bölükbagı'nın teşriî masuniyeti hakkında
192,248
. 1888 — Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu ve
Ahmet Bözdağ'm teşriî masuniyet
leri hakkında
\
192,248
1889 — Seyhan Mebusu Sinan Tekelıoğlu'nun teşriî masuniyeti hakkında 192,248:
,
.
'
249
' 1890 — Zdn#İlifck Mebusu Hüseyin Balık'. . m. teşrii ftafcûdyeti hakkında
192,249
#1891 ~ KasUı^oilu Mebusu ' Nazifi- Şerif
N^bel'in teşriî masuniyeti -hakkında, 192,
"
'
24§
1892 -2- Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'.
nın teşriî masuniyeti hakkında^ .192,249
. 18-93 — Kırşehir.Mjebusu Osman Bölükbaşı'' nm teşriî masuniyeti hakkında
192,249.
1
1894 — kocae.li Mebusu Sadettin Yalım'm
teşriî masuniyeti hakkında
, 193,249
1895 — îzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un
teşriî masuniyeti hakkında
193,249,

LAYİHALAR
1. — 6 Haziran 1947 tarihinde La
Haye'de kurulan «Milletlerarası Beratlar
Enstitüsüne» iltihakımız hakkında (1/175) 191
2. — Arazi Vergisi kıymetlerinin artı
rılması ve Arazi ve Bina vergileriyle, bina
lardan alman Buhran, Vergisinin Muvaze
ne! Umumiyeye devri hakkında (1/170) , 14p,
" # -"
150:151
'3. — 1953 bütçe yılı hesabı katî kanu:
nu lâyihası (1/176)
191
4. — 1354 malî yıh Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında (1/167)
'
74
5. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli An- laşmayı tadil eden 5 sayılı Ek' Protokolün ,. .
tasdikine dair (1/157)
.2,
• 6. — Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu
lâyihası (1/164)
74

7. — Geza Muhakemeleri Usulü, kanu
nu lâyihası (1/173) '
160
8. — Damga Resmi Kanununun bâzı
j maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı
Irüfttinüe? ilâvesine <İair (İ/177) '
191
' 9. —. Devlet Memurları Aylıklarının
; Tevhit, ve Teadülüne dair olan.3656 sayı
lı Kanuna hağh (1) sayılı cetveliîi Emni
yet Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik
/yapılmasına dair (1/162) •
"26
10. —; Devlet Memurları Aylıklarının.
; Tevhıft ve Teadülüne dâir olan 3656 sayılr Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye
"'Vekâleti kısmına eklenecek kadrolar ve
hususi idarelerden naklen .aluıacak me* '
* murlar hakkında (1/171)
149,160:151
11. — Diyanet İdleri' Reislifr Teşkilât
• ve Vazifeleri hakkındaki.Kanunda,bâzı de
ğişiklikler yapılmasına dair olan 5634 «a».
yılı Kanunun tadili hakkında (1/168)
74.

12. — Gelir Yergisi Kanununun 89 ncu
.maddesinin değiştirilmesine dair (1/174) 160
13. — Genel mahkemeler kuruluşu Jiak. kında (1/166)
74
14. — Güzel sanatlarda fevkalâde isti
dat gösteren çocukların Devlet hesabına ye
tiştirilmeleri hakkında (1/178)
191
15. — Hâkimler Kanununun ..bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve iki geçici mad
de eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair
olan 6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl
daha uzatılması hakkında (1/159)
2:3,74,80
16. — Hukukta Yargılama Usulü kanu
nu lâyihası (1/165)
74
17. — inhisarlar Umum Müdürlüğü
1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/179)
191
18. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
1954 yılı. Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/180)
191
19. — İstanbul Birleşik İdaresinin Ay
rılması hakkındaki 6349 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair
(1/163)
26
20. — İstanbul Kapalıçarşı yangını ha
sarlarının tamiri hakkında (1/158)
3
21. — Orman kanunu lâyihası (1/181) 26,
192
22. — Orman Umum Müdürlüğü 1954
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında (1/182)
192
23: — Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11
nci maddelerinin tadili hakkında (1/183) 192
24. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti hastane ve . Rehabilitation müessese
lerinde mütedavil sermaye tesisine dair
(1/184)
192
25. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti ^Kuruluş. ve Memurları Kanununa
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı (1)
ve (2) sayılı cetvellere ilâveler yapılması .
'hakkında (1/169)
" .
-74
26*. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027

.' Sayfa
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra
ilâvesine dair (1/160)
3,97,154:155,251
27. — Ticaret Kanununun 280, 388
ve 480 nci maddelerinin tadili hakkın
da (1/185)
•
192
28. — Türk Ceza Kanununun 6123 sa
yılı Kanunla değiştirilen. 46 nci maddesi
nin tadiline dair (1/186)
192
29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna'
nistan Kırallığı ve Yugoslavya Federatif
Halk Cumhuriyeti arasında 9 Ağustos 1954
tarihinde «Bled» de akdedilen İttifak, Si
yasi İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaş
masının tasdiki hakkında (1/187)
192,262
30. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Kanununun 47 nci maddesinin
(Ç) fıkrasının tadili hakkında (1/188)
192
31. — Uç tane Uğur tayyaresinin Ür
dün Devletine hibe edilmesi hakkında
(1/190)
237
32. — Vergi Usul Kanununun bâzı
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
(1/172)
149,150,151
33. — 28 Haziran 1954 tarihinde Lon
dra'da. imzalanan «Milletlerarası Kalay
Anlaşması» nm tasdiki hakkında (1/189) 192
1. — Askerî Memnu Mmtakalar hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin B
bendinin tadili hakkında (1/141) 97,151:154,
207:208,208:211,253:255
2. — Gümrük Tarifelerindeki Eşya
Tasnif Nomanklâtürüne ve Gümrük Kıy
metine Mütedair Mukavelenamelerin Tas
diki hakkında (1/82)
28:29,29,32:35
3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı
işçilerine ilâve tediye yapılması hakkında
(1/2)
149,161:178,181,183,185:188
4. — Jandarma Kanununun 5061 sa
yılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesi
nin tadili hakkında (1/93) 97,155:157,251:253
5. — Kadrodan çıkarılmış bulunan»
harb gemilerinden Mecidiye, Bandırma,
Bafra, Kemalreis gemileri ile Dumlupmar
denizaltı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga,
Yıldırım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun
hücum botları, Çamur dubası ve torpi- .

—6—
Sayfa
do takip motörü ile Zorlu motorunun sa
tılmasına dair (1/121)
97,154,255:256
6. — Karayolları Umum Müdürlüğü
1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/156)
149,202,203^211,
213:216
7. — Millî Müdafaa Vekâletine ait
'iş yerlerinde çalıştırılan işçilere ilâve te- .
diye yapılması hakkında (1/6), 149,161:178,..
; 181,183,185:188 '
8. — 19 Eylül 1949 tarihinde •' Cenev
re'de akdolunan «Karayolları Trafik Söz
leşmesi» ile on ekine ve «Halen İşgal Al
tındaki Memleketler ve Topraklara Müte
dair Protokol» a iltihakımız hakkında
(1/33)
160,258 :
9. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme
Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı He
sabı Katisine dair (1/55)
69,89 :90,91 -94
10. — Türkiye - Finlandiya, Ticâret
Protokolünün tasdikine dair (1/1İ0) 97,144,
204:205,207,208,212,229:202
11. — Türkiye - ispanya Ticaret w,
-ödeme anlaşmalarına ek 8 Nisan 1953 ta
rihli Protokolde münderiç üç milyon do
larlık plâfon müddetinin altı aydan bir
seneye çıkarılması hususunda ispanya
Hükümeti ile teati edilen mektupların tas
dikine dair (1/111)
97,143,204,207,208^211:
212,221:224
12. — Türkiye - Polonya ödeme An
laşmasına Ek Protokolün tasdikine dair
(1/112)
97,143,204,207,208,212,225:228

Sayfa
13. — Türkiye Oumhurîyeti^Hükümeti
ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 6 Nisan 1954 tarihiııde Ankara'
da imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşma
ları ve ekleri il,e Tasfiye Protokolünün tas
diki hakkında (1/14)
160,259
14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da imzalanan, 1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955
devresindeki Mal Mübadelelerine ait Pro
tokol ile melfufu mektupların kabulü hak
kında (1/15)
,.
160^258:259 /
15. -— Türkiye Cumhuriyet Hükümeti
ile Yunanistan Kıraliyeti Hükümeti ara
sında Ankara'da imzalanan Ticaret ve
ödeme . anlaşmalari- ile eklermiıı, tasdiki
hakkında (1/13)
97,144,205:207,249:251,254,
255,257,263:266
16. —- Türkiye Spor Birliği kurulma- .
sına dair (1/114) :
239
. 17.— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yıl! cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve
4926 sayılı Kânuna bağlı (2) sayıli eetvele
bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Mu
vazene! Umumiye Kânununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında
(1/125)
27,42:63
18. — 28 Ağustos 1952 tarihli Türk Fransız Protokolü ile eklerinin 1 Eyîûl
1953 tarihinden itibaren üç ay müddetle
uzatılması için Fransa Büyükelçiliği ile
teati edilen mektupların tasdikme_ dair
(1/116) 97,142:143,203:204,207,208,211,217:220

MAZBATALAR
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Hâkimler Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve iki geçici mad
de eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair
olan 6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl
daha uzatılması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/159)
74^80
1. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, Ceza ve Tevkif Evleri Umum Mü
dürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkın

daki 4358 sayılı Kanunun 14 neü madde
sinin tadili hakkındaki kanun teklifine
dair (2/40)
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ARZUHAL ENCÜMEM MAZBATALARI
1.—Erzurum Mebusu Bahadır Düİger'in, Arzuhal Encümeninin 1 . V I I . 1953
tarihli haftalık karar cetvelindeki 6438
sayılı Kararın Umumi' Heyette görüşül
mesine dair takriri hakkında (4/9)
149,202
2. V-- içel eski Mebusu Şahap Tol'un,
Arzuhal Encümeninin 13 . II . 1952 tarih-

Sayfa 1
li haftalık karar cetvelindeki 1466 sayılı
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine
dair takriri, hakkında (4/20)
3.2S
3. — Kars eski Mebusu Akit" Kyidoğan'ın. Arzuhal Encümeninin 9 . V . 1949
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2120
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri hakkında (4/31)
149.202
4. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Ali
Mühto'nun. Arzuhal Encümeninin 17.. N .
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki
7853 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesi hakkındaki takririne dair (4/33)
3,28
5. — Manisa eski Mebusu Refik Şev
ket înce'riin, Arzuhal Encümeninin 11,V.
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki
5984 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşiimesine dair takriri hakkında (4/51)
128,
178:183
6. — Manisa eski Mebusu Refik Şev
ket înee'nin, Arzuhal Encümeninin 13.XI.
.1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki
.7582 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/52)
3,28
7. — Rize Mebusu îzzet Akçal'ın, Ar
zuhal Encümeninin 3 . I I I . 1954 tarihli
haftalık karar - cetvelindeki 8035 sayılı
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine
dair takriri hakkında (4/57)
84,100:124,129:
142
8. — Tokad eski Mebusu Sıtkı Atanç 'm. Arzuhal Encümeninin 18.1.1954 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 7699 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/61)
97,151
1. — Ağrı eski Mebusu Müştak Aktan 'in, Arzuhal Encümeninin 13 .1.1950 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2836 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri hakkında (4/3)
20
2. — Erzuıum Mebusu Bahadır Dül
ger'in, Arzuhal Encümeninin 8 . V I I . 1953
tarihli haftalık karar cetvelindeki 6480,
• sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri hakkında (4/10)
20:21
3. — Erzurum Mebusu Bahadır Dül
ger'in, Arzuhal Encümeninin 8 . V I I . 1954
tarihli haftalık karar cetvelindeki 6524

Sayfa
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri hakkında (4/11)
17:20
4. — Kırşehir eski Mebusu Rifat Öz
deş'in, Arzuhal Encümeninin 22,1.1954
tarihli haftalık karar cetvelindeki 7852
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri hakkında (4/35)
21
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı
işçileriyle Millî Müdafaa Vekâletine ait
iş yerlerinde çalıştırılan işçilere ilâve te
diye yapılması hakkındaki kanun lâyiha
larına dair (Aynı zamanda mütalâa ola
rak) (1/2, 6)
149,161:178,181,183,185:188
2. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'ın, Devlet Kitapları .Mütedavil Sermayesi
hakkındaki 2133 sayılı Kanuna ek kanun
teklifi hakkında (2/50)
149,256:258
3. — Kadrodan çıkarılmış bulunan harb
gemilerinden Mecidiye, Bandırma, Bafra,
Kemalreis gemileri ile Dumlupınar deniz
altı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga, Yıl
dırım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun hü
cum botları, Çamur dubası ve torpido ta
kip motörü ile Zorlu motorunun satılması
na dair kanun lâyihası hakkında (1/121)
97,
154,255:256
4. — Karayolları Umum Müdürlüğü
1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/156)
49,202,203,211,213:216
5. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fık
ra ilâvesine dair kanun lâyihası ile Bursa
Mebusu Agâh Erozan'ın, Temsil ödeneği
hakkındaki Kanuna ek kanun teklifine
dair (1/160, 2/36)
97,154:155,251
6. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele
bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/125)
27,42:63
1. — Bursa Mebusu

Müfit Erkuyum-

— 8—
Sayfa
eu'nun, Ceza
dürlüğünün
kındaki 4358
desinin tadili
lair (2/40)

ve Tevkif Evleri Umum Mü
Teşkilât ve Vazifeleri hak
sayılı Kanunun 14 neü mad
hakkındaki kanun teklifine
2L

ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATASI
1. — inhisarlar Umum Müdürlüğü ve
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı
işçileriyle Millî Müdafaa Vekâletine ait iş
yerlerinde çalıştırılan işçilere ilâve tediye
yapılması hakkındaki kanun lâyihalarına
dair (1/2, 6)
149,161:178,181,183,185:188

Sajrfa

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'
de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleş
mesi» ile on ekine ve «Halen îşgal Altında
ki Memleketler ve Topraklara Mütedair
Protokol» e iltihakımız hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/33)
160,258
2. — Tükiye - Finlandiya Ticaret Pro
tokolünün tasdikine dair. kanun lâyihası
hakkında (1/110)
97,144,204:205,207.2ı»8.212,
220:232

1. — Askerî Memnu Mıntakalar hakkın
daki Kanunun 1 nci maddesinin B bendi
nin tadili hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/141)
97,151:154,207:208,208:211,
253 :255

3. — Türkiye - İspanya Ticaret ve öde
me anlaşmalarına ek 8 Nisan 1953 tarihli
Protokolde münderiç üç milyon dotarlık
plâfon müddetinin altı aydan bir seneye
çıkarılması hususunda İspanya Hükümeti
ile teati edilen mektupların tasdikine dair
kanun lâyihası (1/111) 97,143,204,207.208,211:
212,221:224

2. — Jandarma Kanununun 5061 sayılı
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin ta
dili hakkındaki kanun
lâyihasına dair
(1/93)
97,155:157,251:253

4. — Türkiye - Polonya Ödeme Anlaş
masına Ek Protokolün tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/112) 97,143,204,207,
208,212,225:228

3. —i Temsil ödeneği hakkındaki 5027
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra
ilâvesine dair kanun lâyihası ile Bursa Me
busu Agâh Erozon'ın, Temsil ödeneği hak
kındaki Kanuna ek kanun teklifine dair
(1/160, 2/36)
97,154:155,251

1. — Gümrük Tarifesindeki Eşya Tas
nif Nomanklâtürüne ve Gümrük Kıymetine
Mütedair Mukavelenamelerin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/82) 28:29,29,
32:35

DAHİLİYE ENCÜMENİ

MAZBATALARI

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ
MAZBATASİ
1. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme
Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesa
bı katisine ait mutabakat beyannamesinin
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Posta, Telgraf ve Telefon
işletme Umum Müdürlüğü 1951 malî yılı
hesabı katî kanun lâyihası
hakkında
(3/120, 1/55)
69,89 :90,91:94

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 5 Nisan 1954 tarihinde Ankara'
da imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşma
ları ve ekleri ile Tasfiye Protokolünün tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/14)
160:161,259

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
MAZBATASI

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da imzalanan, 1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955
devresindeki Mal Mübadelelerine ait Proto
kol ile melfufu mektupların kabulü hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/15)
160,258:259

1. — Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tas
nif Nomanklâtürüne ve Gümrük Kıymeti
ne Mütedair Mukavelenamelerin Tasdiki
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/82)
28:29,29,32:35

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Yunanistan Kipaliyeti Hükümeti ara
sında Ankara'da imzalanan Ticaret ve öde
me anlaşmaları ile eklerinin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/113) 97,144,
205:207,249:251,254,255,257,262,263:266

—9
Sayfa'

Sajrfa

5. — 28 Ağustos 1952 tarihli Türk I tadili hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/93)
97,155:157.25i :253
Fransız Protokolü ile eklerinin 1 Evlûl
1953 tarihinden itibaren üç ay müddetle
3. — Kadrodan çıkarılmış bulunan
uzatılması için Fransa Büyükelçiliği ile
harb gemilerinden Mecidiye, Bandırma.
teati edilen mektupların tasdikine dair ka
Bafra, Kemalreis gemileri ile Dumlupmar
nun lâyihası hakkında (1/116) 97.142:143,203:
denizaltı, gemisi. Şimşek. Bora. Kasırga
204,207,208,211,217:220
Yldırım. HB 8, Doğan, Martı. Tayfun hü
cum botları. Çamur dubası ve torpido ta
MAARtF ENCÜMENİ MAZBATALARI
kip motörü ile Zorlu motorunun satılma
1. — istanbul Mebusu Hadi Hüsman'sına dair kanun lâyihası hakkında (1/121)
ın, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi
97,154.255 :25li
, hakkındaki 2133 sayılı Kanuna ek kanun .
NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI
teklifine dair. (2/50) '
149,256:258
1. — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'
2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
de akdolunan «Karayolları Trafik Söz
yılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve
leşmesi» ile on ekine ve «Halen işgal Al
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) jayılı cetvele
tındaki Memleketler ve Topraklara Müte
bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı
dair Protokol» e iltihakımız hakkındaki
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet
kanun lâyihasına dair (1/33)
160,258
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/125)
27,42:63 |
TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI
1. — Türkiye - Finlandiya Ticaret Pro
1. — Kadrodan çıkarılmış bulunan
tokolünün tasdikine dair kanun lâyihası
harb gemilerinden Mecidiye, Bandırma,
hakkında (1/110)
97,144,204:205,207,208,212,
Bafra, Kemalreis gemileri ile Dumlupmar
229:232
denizaltı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga,
|
2. — Türkiye - ispanya Ticaret ve
Yıldırım, H B 8, Doğan,
Martı, Tayfun
ödeme anlaşmalarına ek 8 Nisan 1953 ta
hücum botları, Çamur dubası ve torpido
rihli Protokolde münderiç üç milyon dolar
lık plâfon müddetinin altı aydan bir seneye
takip motörü ile Zorlu motorunun satıl
çıkarılması hususunda ispanya Hükümeti
masına
dair kanun lâyihası hakkında
ile teati edilen mektupların tasdikine dair
(1/121)
97,154,255:256
kanun lâyihası hakkında (1/111)
97,143,204.
MECLİS HESAPLARININ TETKÎKI
207,208,2115(12,221:224
ENCÜMENİ MAZBATALARI
3. — Türkiye - Polonya ödeme Anlaş
1. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti
masına
Ek Protokolün tasdikine dair ka
Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği
nun
lâyihası
hakkında (1/112)
97,143,204,207,
1953 malî yılı hesabı »katisi hakkında
208,212,220223
(5/6)
'
69,80
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
2. — Millî saraylar, kasırlar ve köşklerile
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti
deki eşyanın teftişi neticesine dair (5/7)
193
arasında 5 Nisan 1954 tarihinde Ankara'da
MlLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ
imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
MAZBATALARI
ve ekleri ile Tasfiye Protokolünün tasdiki
1. — Askerî Memnu Mıntakalar hak
hakkmndaki kanun lâyihasına dair (f/14) 160:
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin B ben
161,259
dinin tadili hakkındaki kanun lâyihasına
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
dair (1/141)
97,151:154,207:208,208:211,253:
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
255
da imzalanan, 1 Nisan '1)954 - 31 Mart 1955
2. — Jandarma Kanununun 5061 sayılı
devresindeki Mal Mübadelelerine ait Pro
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin
' tokol ile melfufu mektupların kabulü hak-

— 10 .Sayfa
160.258:
kındaki kanun lâyihasına dair (1/15)
259
6. — Türkiye Cumhuriyeti. Hükümeti
ile Yunanistan Kıraliyeti Hükümeti ara
sında Ankara'da imzalanan Ticaret ve öde
me anlaşmaları ile eklerinin tasdiki hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/113)
97,144.205:
207,249 =251,254,255,257,262,263:260
7. — 28 Ağustos 1952 tarihli Türk Fransız Protokolü ile eklerinin 1 Eylül
1953 tarihinden itibaren üç ay müddetle
uzatılması için Fransa Büyükelçiliği ile teati
edilen mektupların tasdikine dair kanun
lâyihası hakkında (1/116)
97,142:143,203:204,
207,208.211,217:220

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI
[Teşkilâtı Esasiye - Adliye]
1. — Ankara Mebusu Mümtaz Faik Fe
nik'in teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair
(3/2)
161,203
2. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
161,
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/3)
203
3. — Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı 'ııın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/4) 161,
203
4. — Bingöl Mebusu Sait Göker'in teş
riî mesuniyetinin kaldırılması hakkındaki
238
Başvekâlet tezkeresine dair (3/51)
o. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nuıı teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair
237
(3/48)
237
(3/49)
(3/50)
237 238
6. — Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
238
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/52)
238
. (3/1305
.
7. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'mn teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine
238
dair (3/53)
.
8 . — Diyarbakır Mebusu Mehmet Hüsrev Ünal'ın teşriî masuniyetinin kaldırıl

Sayfa
da
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresin»
ir ,'3/571
238
9. - Edirne Mebusu Sabahattin Parsoy'un teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair
(3/54)
238
10. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Tokor in teşriî masuniyetinin
kaldırılması
hakkında Başvekâlet
tezkeresine dair
(3/55)
238
11. — Güınşühane Mebusu tsmail Hak
kı Baykal'ın teşriî basımiyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine da
ir (3/131)
238
12. — Hatay Mebusu Şemsettin Mıırsaloğluîıım teşrii masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine
dair (3/56)
238
13. — İsparta mebusları Said Bilgiç
ve Tahsin Tola'nın teşriî masuniyetlerinin
kaldırılması hakkındaki Başvekâlet tezke
resine dair (3/6)
161,203
14. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'ım teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/60) 193,
249
15. — İzmir Mebusu Cihad Baban'm
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/7)
237
16. — Kars Mebusu Sırrı Atalayîn teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki
Başvekâlet tezkeresine dair (3/8)
192,247
(3/61)
238
17. — Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif
Nabel'in teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair
(3/26)
*
192,249
18. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/27)
237
238
(3/62)
19. — Kayseri Mebusu Osman Nuri De
nizin teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair
193
.(3/63)
20. —• Kırklareli Mebusu Fikret Filiz'•in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/9)
192,247:
. '
248

- n Sayfa
f
21. — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair.(3/10) 192,
248
(3/11)
'
'
237
22. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in teşriî ^masuniyetinin kaldırılması .hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/37)
237
(3/144)*
;
239
23. — Kırşehir Mebusu Osman Böjükbaşı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki-. Başvekâlet tezkeresine dair
(3/12) - •
192,248
(3/28) .
237
(3/29)
'
192,249
(3/36) .
237
(3/58)
*192,249
24.:.v—Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'ln teşriî-masuniyetinin kaldırılması hak
kımdaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/59) 193,
(3/132)
*
'
238
249
25.' — Konya Mebusu Mekki Keskin'in,
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine.dair (3/64)
193
26.— Konya Mebusu Mustafa Bağrıaçık'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/133), 238:,
239*
27. — Malatya Mebusu Mehmet Fahri
Oral'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine' dair
(3/65) 193
28,.—"ÎÖLalatya Mebusu Mehmet Zeki
Tuluûa^'m teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı. hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair
(3/67).
'
238
29. — Malatya Mebusu Tevfik ÜnsaTm teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekalet tezkeresine dair (3/66)
193

Sayfa
30. — karaş mebusları Ahmet Kadoğlu ve Ahmet Bozdağ'm teşriî-masuniyetle
rinin kaldırılması hakkındaki. Başvekâlet
tezkeresine dajr (3/14)
192,248
31. — Mardin Mebusu Halim Şâtana'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/68) 238
32. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün teşriî- masuniyetinin kaldırılması
hakfcihdaki Başvekâlet tezkeresine dair
(3/69) .
. 238
33. — Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin /
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki
Başvekâlet-tezkeresine dair (3/70) .
238
34. — Seyhan Mebusu îsmet Uslu'nun
teşriî masuniyetinin-kaldırılması hakkındaki*
Başvekâlet tezkeresine dair ((3/71)
238
35< — Seyhan Mebusu Sinan. Tekelioğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması, hak- '
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair t3/16) 192,
248:249
8&;— Sinob Mebusu Haşim Tarı'nın
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine < darr (3/72)
238
37. — Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında•ki Başvekâlet tezkiresine dair (3/73)
238
30, — Zonguldak Mebusu Hüseyin BaIık'm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/18) 192,
249
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI
1. -^ Millî,Mücadeleye er olarak iştirak
edip terhislerinden sonra bidayeten memu
riyete ihtisabedenlerin Memurin.Kanunu
nun mülga müzeyyel maddesinden fayda
lanıp faydalanamayacakları hususunun tefsi
rine dair Başvekalet tezkeresi ile Çorum Me
busu Şevki Oürses'in: takriri hakkında.
(3/147, 4/78) -„
,
84,100,125
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SUALLER VE CEVAPLAR
A. — ŞİFAHİ
Sayfa
Adliye Vekâletinden
1. — îzmir Memusu Mehmet Ali " Sebük'ün, yeni bir ceza kanunu lâyihasının
hazırlanıp hazırlanmadığına dair Adliye
Vekilinden şifahi suali (6/43)
42,69:72
2. — Muğla Mebusu . Nuri özsan'm, ,
Temyiz Mahkemesinde münhal bulunan
daire başkanlariyle âzahk ve raportörlük
lere dair sualine Adliye Vekili Osman Şev
ki Çiçekdağ'm şifahi cevabı (6/35)
4:6
Dahiliye Vekâletinden
1. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in,
Kozaklı kazası hükümet konağının inşası
için 195.5 yılı bütçesine tahsisat konulup
konulmadığına ve mezkûr kaza merkezi
nin Karahasanlı'ya naklinin düşünülüp
düşünülmediğine dair sualine Dahiliye
Vekili Namık Gedik'in şifahi cevabı
(6/40)

SUALLER
Sayfa
şünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret ve Zi
raat vekillerinden olan sualine İktisat ve
Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nın şifahi, ce
vabı (6/56) ."
148,244:246
1. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, üzüm, pamuk ve tütün gibi ürünlere
prim verilerek istihsallerinin teşviki ve bu
sayede döviz kaynaklarımızın genişletilmesi
hakkındaki sualine İktisat ve Ticaret Veki
li Sıtkı Yırcalı'nın şifahi cevabı (6/37)
10:17

Maarif Vekâletinden
1. — Diyarbakır Mebusu Halil Tur
gut'un, 1950 - 1954 yıllarında Diyarbakır'
ın kaç köyünde yeniden okul yapıldığına,
yıkılmış ve yıkılmak üzere bulunan köy
okul binaları için ne gibi tedbirler alındı
ğına ve 5210 sayılı Kanunun meriyetten
kaldırılması veya tadili hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine- Maarif Vekili
41 Celâl Yardımcı'nın şifahî cevabı (6/49)
96,
197501
:
2. — Trabzon Mebusu Halit Ağanoğlu'.
nun, .köy enstitülerinden 1942 - 1952 yıl'ları arasında mezun olanların sayısına, ilk
mezunların maaş. bakımından mağduriyet
lerinin bertaraf edilmesi için ne düşünül
düğüne dair sualine Maarif Vekili Celâl
Yardımcı'nm şifahi cevabı (6/51)
96,201:202
•

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden
*
1. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, kuru üzümün inhisarlar İdaresi
tarafından daha yüksek fiyatla satmalınnıasma, Nevşehir'deki mubayaanın azaltıl
ması sebebine ve üzümden mamul içki ve
usarelerin yabancı memleketlerde istihlâkini sağlıyacak satış mağazaları tesisi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Gümrük
ve İnhisarlar Vekâletinin şifahi suali
(6/5Q)
96,201,240
İktisat ve Ticarett Vekâletinden
1. — Manisa Mebusu Hikmet Bay ur'un, bîr tütün bankası veya bu işi görebi
lecek başka bir teşekkülün ne vakit ku
rulacağı hakkındaki sualine İktisat ve
Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nın şifahi ce
vabı (6/57)
148:149,247
2. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, makine ve tarım makineleri yedek par
çalarının her türlü karaborsacılığı önliyecek
ölçüde yuıda getirtilmesi hususunda ne dü

1. — Muğla Mebusu Turhan Akarca 'nm, müzelerimiz ve Fransa'da teşhir edi
len tarihî eserlerimiz hakkındaki sualine
Maarif- Vekili Celâl Yardımcı'nın şifahi
cevabı (6/41)
42,75:79
Maliye Vekâletinden
1. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, Denizcilik Bankası Türk Anonim
Ortaklığının hangi tarihte kurulduğuna,
hisse senetleri ile kâr ve zarar miktarına,
personelden kaç kişinin tensikat suretiyle
vazifesine nihayet verildiğine ve yerlerine •
ne kadar yeni müstahdem alındığına, ik-
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ramiye mevzuuna dair Maliye Vekilinden
şifahi suali (6/48) •
96,197,239:240
\ '
.
Münakalât Vekâletinden
1. r— Bursa Mebusu " Müfit Erkuyumcu'nun, Denizcilik Bankası Türk Anonim
Ortaklığının hangi tarihte kurulduğuna,
hisse senetleri, ile kâr ve zarar miktarına,
personelden kaç kişhiîn tensikat suretiyle
vazifesine nihayet verildiğine' ve yerlerine
ne kadar yeni müstahdem alındığına ve
ikramiye "mevzuuna dair Münakalât Veki
linden şifahi suali (6/48)
• 96,197,239:240
2. — Muş,Mebusu Şemsî Ağaoğlu'nun, N
Müş vilâyetine şehirlerarası telefon tesisa
tının ne zaman yapılacağına ve merkezle
kazalar arasındaki postaların ne zaman
motorlu vasıta ile taşınacağına dair Müna
kalât Vekilinden-şifahi suali (6/54)
148,242

Sayfa

şaâtma dair sualine Nafıa Vekili Kemal' .
Zeytinöğlu'nun şifahi cevabı (6/52)
128,202,
240:242
'

' < & • •

—

—

—

1. —Bingöl Mebusu Necati Fas'ın,
Bingöl vilâyeti Kiği". kazasının Devlet kara
ve demiryollafiyle irtibatının temini için
ne gibi tedbirler alınabileceğine dair sua
line Nafıa Vekili Kemal Zeytinöğlu'nun
şifahi cevabı (6/42)
42,69,80*,85,99:100
2. — Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlu'nun, Meriç ve Tunca nehirlerinin
ne vakit temizlenerek faydalı bir duruma"
getirileceklerine dair Nafıa Vekilinden
şifahi suali (0/44)
42,72
3. — Tunceli- Mebusu Arslan Boran'm,
Tunceli vilâyetindeki bâzı köprülerin in*
şaatına dair Nafıa Vekilinden şifahi suali
(6/38)
17,28,39,69,75,85

1. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, son bir sene içinde demiryollarında vukubulan kazaların neticesine ve bu kazala
rı önleyici ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
dair sualine Münakalât Vekili Muammer
Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı (6/36)
6:10

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden
• 1. -T- Antalya Mebusu Enver Karan'm,
Antalya'da bulunan ve Damlataş tâbir olu
nan mağaranın havasının her hangi bir
hastalığa tesiri olup olmadığına dair Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifa
hi suali, (6/53)
148,193

Nafıa Vekâletinden
1. -*- Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlu'nun, Meriç ve Tunea nehirleri
nin ne vakit temizlenerek faydalı bir du
ruma ' getirileceklerine dair, Nafıa Veki
linden şifahi suali (6/58)
. 191
2. — Malatya Mebusu- Ahmet Fırat'
ın, Akçadağ arazisinin Sürgü ve Yazıhaıı *
ovasının da Tohma sularından istifade
edilerek sulanmaları hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Ke
mal Zeytinöğlu'nun şifahi cevabı (6/46) ' 96,
193:195
3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun
Muş vilâyeti dahilindeki nehir ve çaylar
üzerinde yapılması icabeden köprüler için
bugüne kadar teşebbüse geçilip geçilmediğine dair sualine Nafıa Vekili Kemal
Zeytinöğlu'nun şifahi cevabı (6/55)
148,242:
•244
4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm,
.Tunceli vilâyetindeki bâzı köprülerin in-

Ziraat Vekâletinden
1. -r- Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğlu'nun, tahribedilen ormanların ihyası için
ne düşünüldüğüne • ve orman yetiştirme
hususunda bir program mevcut olup olma
dığına dair sualine Ziraat Vekili Nedim
ökmen'in şifahi cevabı (6/45)
38,86:89
2. — İManisa Mebusu Hikmet Bayur'un, makine ve tarım makineleri yedek
parçalarının her türlü karaborsacılığı önliyecek ölçüde yurda getirilmesi pususun
da ne. düşünüldüğüne dair> Ziraat Vekilin
den şif ahi. suali (6/56). .148 '
3. — Trabzon Mebusu Halit Ağanoğlu'-.
nun, Zirai Dpnatım Kurumuna kimyevi
gübre temin edilip edilmediğine, gübre ,
fiyatlarının yükselmesi karşısında ne gi
bi tedbirler ahndiğma ve mıntakalara gö
re topraklarımızın tahlilinin yaptırılıp
yaptırılmadığına dair sualine Ziraat Ve
kili 'Nedim Ökmen'in şifahi cevabı (6/47)
$6,
195:197
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4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm/
Tunceli'de' hayvanların yem ihtiyacı için
ne gibi tedbirler alındığına ve ormanla
rın imar ve işletmesi için ne kadar . para
sarf edildiğime dair Ziraat Vekilinden şi
fahi suali (6/60)
191
• 5. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm,
Tunceli .vilâyeti dahilindeki ormanların
vaziyetiyle' verim derecesine ve ||:öy
arazisiyle devlet ormanlarının • tef riki için
tahdit yapılıp yapılmadığına dair Ziraat
Vekilinden*şif ahi-suali (6/59)
191
B — TABÜtni
Büyük, Millet Meclisi Riyasetinden
1. — Sinob Mebusu Muhit. Tümerkâri'- ;
m, Viyana'da toplanan Parlâmentolara!»-.
sı Birliği 43 ncü Kongresine iştirak eden
mebusların tesbiti iğine dair sualine Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisvekili Fikri •.'•
Apaydın'm tahrirî cevabı (7/72)
237,26i r
Adliye Vekâletinden
1. — Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoglu'nun. Kırşehir Ağır Ceza Mah-'
kemesinin Mucur veya Hacıbektaş ilcesi
ne nakledileceğine dair olan şayiaların
doğru olup .olmadığı hakkındaki sualine
Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'm
tahrirî cevabı (7/67)
149,İa4f;

1. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'ın, Temyiz Mahkemesi Reis,'Aza ve'Müd«
deiumumilik kadroları t. ile Adliye Tesisi,'
lâtmıri muhtelif kısımlarında kaç mün
hal mevcut ||duğuna ye kadroların ta
mamlanması için ne, düşünüldüğüne.-dair
sualine Adliye Vekili Osman Şevki Çiçek- '
dağ'm tahrirî cevabı (7/52)
145:146'
2. -A- Tokad Mebusu Ahmet Gürka&'- ^
,in, gedeni'Kanunun tadilini, teminen Ad- '-'.'
üye Vekâletince her hangi bir komisyon^
kurulup kurulmadığına ve Zile'de mürettep bir, Ağır Ceza Mahkemesi teşkilinin .
mümkün olup olmadığına dair sualine
Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekd&ğ'm >.
tahirî cevabı (7/39) '
145

Sayfa
6. —. Tunceli Mebusu Arslan Bo"ra'nm,
köylülerin malı olan. ormanların gelişigü
zel kesilmelerinin önlenmesi için ne /gibi
tedbirler alınmasının düşünüldüğüne dair
Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/61-)
191
1. *- Kars Mebusu Mehmet Hazer'in,
Kars merkez ve mülhakatında kerestenin
ihtiyaç sahipleri tarafından ucuz ve ko
lay temini hususunda ne gibi tedbirler
alındığına dair sualine Ziraat Vekili Ne
dim ökmen'in şifahi cevabı (6/39)
40:41
SUALLER
Dahiliye Vekâletinden
.. .1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcjoğlu'
nun, bâzı şehirlerimizin su ihtiyacının te
mini hususunda ne düşünüldüğüne ve An
kara'dâki Hatıpçayı ve ttneesu mecraları
na dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali
(7/69)
191

1. — Konya Mebusu Ahdürrahman
Fahri Ağaoğlu'nun, 1954 yılı içinde 1. IX .
1954 tarihine kadar nüfusu elli binden faz
la .olan şehirlerde belediyelerce kaç aded
hususi inşaata ruhsat verildiğine ve bun
lardan kaçının çimento ve demirle inşa
edildiğine ve bunlara cins ve ebadına göre
ne miktar demir sarf edilmiş olduğuna dair
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in
tahrirî cevam (7/17). • '
21:22
2. —-r Tokad Mebusu Ahmet Gür kan'm,
P>baa kasabasmın kanalizasyonu ve Sulusaray nahiyesinin tam teşekküllü hale ge
tirilmesi için ne düşünüldüğüne dair suali
ne Dahiliyle Vekili Namık Gedik'in tahrirî
cevabı (7/44) ,
'
, 64:6ö'
Hariciye Vekâletinden
1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Çankaya Güven eylerinde .kira ile otur
duğu evi Noterlikçe tasdikli mukavele hü
kümlerine mugayir .bir şekilde tahliye
eden İsviçre'nin Ankara Elçiliği Başkâ
tibi hakkındaki sualine Hariciye Vekili

?

Fuad Köprülü nün tahrirî cevabı

Sayfa
Sayfa;
(7/53)
I üne Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın tah
63:64
22:2:3 İ rirî cevabı (7/40)

İktisat ve Ticaret Vekâletinden
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm.
dokumacılık sanayiinin inkişaf ettirilmesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine
İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yıreah'nın
tahrirî cevabı (7/46)
Maarif Vekâletinden

j

Nafıa Vekâletinden
1. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in,
I Kozaklı kazasına bağlı Karahasanlı nahi
{ yesinin su ve yol ihtiyacı hakkında Nafıa
Vekilinden tahrirî suali (7/71)
2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıng81
lu'nun, bâzı şehirlerimizin su ihtiyacının
ı temini hususunda ne düşünüldüğüne ve
Ankara'daki Hatıpçayı ve İncesu mecra
larına dair Nafıa Vekilinden tahrirî su
ali (7/69)
'

1. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun Türk Ansiklopedisi hakkındaki sualine
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm tahrirî
3. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'cevabı (7/63)
38,183:184
uıı,
Manisa'nın merkez ilcesine bağlı Sa
2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğrıçam
köyündeki Deliçay'ın bir yatak içi
lu'nun Paris'e yollanan âsarıatîkaya ve
I
ne
alınması
hususunda ne düşünüldüğüne
Arkeoloji Müzesindeki tarihî mühürlere
dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/68)
dair olan gazete havadislerinin doğru olup
4. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nın,
olmadığı hakkında Maarif Vekilinden tah
Araplı mevkiinden bir deşarj kanalı açıl
rirî suali (7/66)
•
. 6 8
ması
hususundaki tetkikatın , neticelenip
3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun,
neticelenmediğine
ve Ceyhan nehrinin
Muş'ta bir lisenin ve Varto'da da bir orta
tuğyanlarına
karşı
ne gibi tedbirler alın
okulun 1955 yılında açılması hususunun
- I
düşünülüp düşünülmediğine dair Maarif
j masının düşünüldüğüne dair Nafıa Veki
Vekilinden tahrirî suali (7/70)
191 I linden tahrirî suali (7/64)
4. — Seyhan Mebusu Sedat. Barı'nın,
Adana'da bir kolej açılması hususunda ne
düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden
tahrirî suali (7/65)

1. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Tokad vilâyet merkezi ile bâzı kaza
ve nahiyelerinde. 1955 senesinde hükümet
konağı yapılıp yapılmıyacağma dair sua-

191

149

68

* Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğlu'nun, bâzı şehirlerimizin su ihtiyacının
68 I temini hususunda ne düşünüldüğüne ve
Ankara'daki Hatıpçayı ve İncesu mecra
I larına dair sualine Sıhhat ve İçtima Mu
avenet Vekili Behçet Uz'un tahrirî cevabı
(7/69)
191,260:2-61

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in.
Paris sergisinde teşhir edilen müzelere ait
eşyaya ve müzelerimizin tanzimi ile bir kıyyafet Müzesinin tanziminin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Maarif Veki
li Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/62) 30:31
Maliye Vekaletinden

191

1. — Ankara Mebusu Talât Vasfi öz'ün, 5882 sayılı Kanunun meriyete girdiği
| tarihten itibaren nerelerde ve ne miktar
pastörize süt ve tereyağı fabrikası açıldı
ğına ve bunlar hakkında himayekâr te
| şebbüslerde bulunulup bulunulmadığına •
dair sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekili
Behçet Uz'un tahrirî cevabı (7/60) 23:24
j
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Sayfa
Amasya (Mustafa Zeren)
1. — Emekli birinci sınıf askerî öğret
men Cemal Gökdağ'ın vâki müracaatına Ar
zuhal Encümeni Reisliğince verilen cevap
hakkındaki takririnin geriverilmesine dair
(4/87)
39
Antalya (Bıırhanettin Onat)
2. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encü
meni âzalığından istifa ettiğine dair (4/95) 150
Antalya (Enver Karan)
3. — Antalya'da bulunan ve Damlataş
tâbir olunan mağaranın havasının her han
gi bir hastalığa tesiri olup olmadığına dair
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şi
fahi sual takririnin geriverilmesine dair
(4/96)
193
Balıkesir (Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki
arkadaşı)
4. — Büyük Millet Meclisi Divanı Riya. seti azasına verilecek tazminat hakkındaki
kanun teklifinin geriverilmesine dair (4/93 150
5. — Meclis Hesaplarının Tetkiki Encü
meni âzasından murakıp olan zata ücreti hu
zur itasına dair 1238 sayılı Kanunun değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri
verilmesine dair (4/94)
150
Çankırı (Celâl Boynuk)
6. — Devlet Şûrası Kanununun 2 nci
maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkında
(4/91)
149
Gazianteb (Süleyman Kuranel)
7. — Yapı ve îmar kanunu teklifinin
muvakkat bir encümende görüşülmesine da
ir (4/88)
27:28
Kütahya (İhsan Şerif özgen) ve îzmir
(Mehmet Aldemir)
8. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun
6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri
hakkında (4/90)
128
Maliye Vekili (Hasan Polafkan)
9. — Arazi Vergisi kıymetlerinin artı
rılması ve Arazi ve Bina vergileriyle bina
lardan alman Buhran Vergisinin Muvazenei Umumiyeye devri hakkında kanun lâyi-,
hası ve Vergi Usul Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ- ;

Sayfa
yihası ile Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Ve
kâleti kısmına eklenecek kadrolar ve hususi
idarelerden alınacak memurlar hakkındaki
kanun lâyihasının muvakkat bir encümende
görüşülmesine dair (4/92)
150:151
Trabzon (Mahmut Goloğlu)
10. — Eski Ekonomi Bakanı ve Kocae
li Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun Hükümlü
Bulunduğu Cezanın Affı hakkındaki 5765
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tefsiri
hakkında (4/89)
74
Ağrı eski Mebusu (Müştak Aktan)
1. — Arzuhal Encümeninin 13 . I . 1950
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2836 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/3)
'
20
Amasya (Mustafa Zeren)
2. — Emekli birinci sınıf askerî öğret
men Cemal Gökdağ'ın vâki müracaatına Ar
zuhal Encümeni Reisliğince verilen cevap
hakkında (4/14)
39
0 Çorum (Şevki Gürses)
3. — Millî Mücadeleye er olarak iştirak.
edip terhislerinden sonra bidayeten memu
riyete intisabedenlerin Memurin Kanunu
nun mülga müzeyyel maddesinden faydala
nıp faydalanamıyacakları hususunun tefsi
rine dair (4/78) '
84,100,125
Erzurum (Bahadır Dülger)
4. — Arzuhal Encümeninin 1 . VII .
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 6438
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/9)
149,202
Erzurum (Bahadır Dülger)
5. — Arzuhal Encümeninin 8 . V I I .
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki
6480 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/10)
20:21
6. — Arzuhal Encümeninin 8 . V I I . 1954
tarihli haftalık karar cetvelindeki 6524 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/11)
17:20
îçel eski Mebusu (Şahap T ol)
7. — Arzuhal Encümeninin 13 . I I . 1952

_ ir Sayfa
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1466
sayıh Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/20)
3,28
Kars eski Mebusu (Akif Eyiçloğan)
8. — Arzuhal Encümeninin 9. V. İ949
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2120
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/31)
149,202
Kastamonu (Muzaffer ÂU Mühto)
9. — Arzuhal Encümeninin 17.11.
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki
7853 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesi hakkında (4/33) .
3,28
Kırşehir eski Mebusu (Rifat özdeş)
10. — Arzuhal Encümeninin 2 2 . 1 .
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki
7852 sayılı Kararın Umumi Heyette görügülmesina dair (4/35)

21

Sayfa
Manisa- eski Mebusu '(Refik Şevket tnce)
11. — Erzuhal Encümeninin 11. V .
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki
5984 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/51) '
128,178:183
12. — Arzuhal Encümeninin 13 . X I .
1953 tarihli. haftalık karar cetvelindeki
7582 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/52)
3,28
Rize (İzzet Akçal)
13. — Arzuhal Encümeninin 3 . I I I .
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki
8035 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/57)
84,100:124,125,129:142
Tokad eski Mebusu (Sıtkı Ataç)
14. — Arzuhal Encümeninin 18 . 1 .
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki
7699 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/61)
• 97,151

TEKLİFLER
Afyon Karahisar (Murad ÂU Ülgen)
1.- — Nakil Vasıtaları hakkındaki Ka
nuna ek kanun teklifi (2/81)
69
Burdur (Mehmet özbey)
2. — Devlet Şûrası Kanununa ek kanun
teklifi (2/90)
160
Bursa (Agah Erozan)
3 . — Emniyet teşkilâtına dâhil maaşlı
memurlara fazla mesai tazminatı verilme
sine dair (2/76)
*3
Bursa (Müfit Erkuyumcu)
4. — Avukatlık Kanununun 7 nci mad
desinin kaldırılması hakkında (2/82)
69
Denizli (Baha Akşit)
5. — Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair 5669 sayılı Kanuna
ek kanun teklifi (2/91) .
160
Diyarbakır (Yûsuf Azizoğlu)
6. — Bitlis vilâyet merkezinin Tatvan'a
nakli hakkında (2/93)
192
Elâzığ (Selâhattin Toker) ve Ordu
(Mehmet Cemil Bengü)
7. — Maliye Vekâleti kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair olan

4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin ta
dili hakkında (2/87)
97
Erzurum (Abdülkadir Eryurt ve 4 ar
kadaşı)
8. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadillerinin
Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (2/77)
3
Gazianteb (Süleyman Kuranel)
9. —Yapı ve îmar kanunu teklifi
(2/78)
3,27:28
Gazianteb (Süleyman Kuranel) ve Maraş (Mazhar özsoy)
10. — Gaziantebli Sakıp Nazlı'ya vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması
hakkın-da (2/86)
•
97
11. — Gazianteblt Mehmet özhızalan'a
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (2/94)
287
Giresun (Abdullah tzmen)
12. — Avukatlık Kanununun 7 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/80)
39
îzmir (tlhan Sipahiöğlu)
13. — Türkiye Sahillerinde Nakliyatı
Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasu
ları DâJıüindç îcrayı Sanat ve Tiearet hak-

1%
kındaki 815 sayılı Kanunun 5 nei maddesi
128
nin tadili hakkında (2/88)
Kocaeli (Sadettin Yalım)
14. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair olan 6311 sayılı Kanunun 9
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/95)
237
Kocaeli (Selâmı Dinçer ve 51 arkadaşı)
15. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı 1 sayılı cetvelin Adliye Vekâleti
kısmında değişiklik yapılması hakkında
(2/92)
160
Siird (Mehmet Daim Süalp ve 7 arka
daşı)
16. — Kara Salih Çavuş'a vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/89)
149
Tokad (Ahmet Gürkan)
. -•
17. —- Millî Korunma Kanununun 4945
sayılı Kanunla tadil edilen 31 nci maddesi
nin birinci bendi ile 57 nei maddesinin II,
III, IV ve V nci bentlerinin değiştirilmesi
hakkında, (2/83)
69
Trabzon (Mahmut Goloğlu ve 57 arka
daşı)
18. —-Denizcilik Bankası Türk Anonim
Ortaklığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında (2/79)
Trabzon (Mahmut Goloğlu)
19. — Türk Ceza Kanununun 6123 ssçyılı Kanunla muaddel 46 nei maddesinin

Sayfa
69
değiştirilmesi hakkında (2/84)
Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve
28 arkadaşı)
20. — Karadeniz Teknik Üniversitesi
69
Kuruluşu .hakkında kanun teklifi (2/85)
Zonguldak (Sahih Duralı)
21. — Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk
şube hattı inşasına ait gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 5415
sayılı Kanunun 1. nci maddesinin tadili
237
hakkında (2/96)
Balıkesir (Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki
arkadaşı)
1. —• Büyük Millet Meclisi Divanı Ri
yaseti azasına verilecek tazminat hakkında
(2/66)
150
2. — Meclis Hesaplarının Tetkiki En
cümeni Âzasından Murakıp Olan Zata Üc
reti Huzur İtasına dair 1238 sayılı Kanunun
değiştirilmesi hakkında (2/65)
150
Bursa (Agâh E rozan)
3. — Temsil ödeneği hakkındaki Ka
nuna ek kanun teklifi (2/36)
97,154:155,251
Bursa (Müfit Erkuyumcu)
A. — Ceza ve Tevkif Evleri Umum
Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 4358 sayılı Kanunun 14 neü ^mad
desinin tadili hakkında (2/40) •
29
îstanhül (ffâdi Hüsman)
5. — Devlet Kitapları Mütedavil. Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanuna
ek kanun teklifi (2/50)
.
149,256:258

TEZKERELER
BAŞVEKALET TEZKERELERİ
Geliverme talebi
1. — Türkiye Spor Birliği kurulma
sına dair olan kanun lâyihasınan geriverilmesi hakkında (3/163)
239
Muhtelif
1. — Şûrayı Devlette açık bulunan
İkinci ve Beşinei Daire reislikleri ile dört'
âzahk için şefim yapılmasına dair (3/149)
ölüm cezası
1. — Ordu'nun Ünye kazasının Kara
kuş nahiyesine bağlı Alan köyünden Raşitoğlu Ahmet Sütçü, diğer adı .Muzaffer

Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/162)
192
Tefsir talebi
1. — Millî Mücadeleye er olarak iştirak
edip terhislerinden son^a bidayeten me
muriyete intisabedenlerin Memurin Kanu
nunun mülga müzeyyel maddesinin fay
dalanıp faydalanamıyacakları hususunun
tefsirine, dair (3/147) .
84,100,125
Teşriî masuniyetler
1. — Ankara Mebusu Mümtaz Faik

19 Sayfa
Fenik'in teşriî masuniyetinin kaldırılması
•hakkında (3/2)
101,203
2. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'în teşrîî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/3)
161,203
3.-;— Bilecik Mebusu Şevki Hasıreı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/4)
161,203
4. — Bingöl Mebusu Sait Göker'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/51)

238

5.".— Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/48)
237
(3/49)
237
(3/50)
237:238
6. —- Bursa Mebusu İbrahim Öktem'iıı.
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/52)''
•
. 238
(3/130)
238
7. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/53)
238
8. — Diyarbakır Mebusu Mehmet Hüsrev Ünal'ın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/57)
238
9. •— Edirne Mebusu Sabahattin Parsoy'un teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkmda (3/54)
238
10. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker 'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/55)
238
11. — Gümüşane Mebusu İsmail Hakkı
BaykâFm teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/131)
238
1 2 . — Hatay Mebusu Şemsettin Mursaloğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/56)
238
13. — İsparta mebusları Said Bilgiç ve
Tahsin Tola'nm
teşriî masuniyetlerinin
kaldırılması hakkında (3/6)
161,203
14. — İzmir Mebusu Cihad Baban'in
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/7)
237
15. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'u n teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/60)
193,249
16. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm

Sayfa
teşriî mezuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/8)
192,247
(3/61)
238
17. —Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif
*
Nabel'in teşriî masuniyetinin kaldırlması
hakkında (3/26)
192,249
18. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/27) *
237
(3/62)
238
19. — Kayseri Mebusu Osman Nuri De
niz 'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/63)
193
20. — Kırklareli Mebusu Fikret Filiz'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/9)
192,247:248
21. — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'in teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/10)
192,248
(3/11)
'
237
22. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/37)
237
(3/144)
239
23. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nün teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/35)
237
24. —- Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması '
hakkında (3/12.)
192,248
(3/28)
237
(3/29)
192,249
(3/58)
192,249
25. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak-'
kında (3/59)
193,249
(3/132)
'
238
26. — Konya Mebusu Mekki Keskin'in,
•teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/64)
193
27. — Konya Mebusu Mustafa Bağrıaçık'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/133)
238:239
28. — Malatya Mebusu Mehmet Fahri
Oral'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/65)
193
29. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki
Tulunay'm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/67)
238

Sayfa
30. — Malatya Mebusu" Tevfik Ünsalan'm teşriî mesuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/66)
193
* 31. — Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu ve Ahmet Bozdağ'm teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında (3/14)
192,248
32. — Mardin Mebusu Hâlim Satana 'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/68)
*
238
33. — Niğde Mebusu Hasan Hayati
Ülkü'nün teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/69)
238
34. — Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/70) .
' '. 238
35. — Seyhan Mebusu ismet Uslu'nun
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/71)
• / ' . '
238
36. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/16)
192,248:249
37. — Sinob Mebusu Haşim Tarı'mn
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/72)
238
38. _ Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/73)
238
39. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/18)
192,249
BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RİYASETİ
TEZKERESİ
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına
izin verilmesi hakkında (3/158)
98
2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan
fazla izin alan istanbul Mebusu Necmi
Ateş'in tahsisatı hakkında (3/159)
98:99
3. —-Bu toplantı yılı içinde iki aydan
f azla izin alan Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm tahsisatı hakkında (3/160)
99
DÎVANI MUHASEBAT REÎSLÎĞÎ
TEZKERELERİ
1, — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1949'bütçe yılı hesabı katisine ait
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna
dair (3/153)
2. — Bedenv Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1950 bütçe yılı hesabı katisine

84

âayf*
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/154)
84
3. — Beden Terbiyesi Umum Müdür.
lüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katisine
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/155)
84
4. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1952 bütçe yılı hesabı katisine
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/156)
84
5. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1952 bütçe yılı hesabı katisine
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/157)
84
6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum
Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/161)
97
7. ~ Yalova Kaplıcaları işletme, ida
resinin 1953 malî yılı hesabına ait raporla
bilançosunun sunulduğuna dair (3/150) 26:27
• 1. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/120) 69,89:90,91:94
RIYASETI CUMHUR TEZKERELERI
1. — Hariciye Vekili ile birlikte Roma'yı ziyaret edecek olan Başvekil Ad
nan Menderes'in avdetine kadar, Başve
kâlete Millî Müdafaa Vekili Etem Men
deres'in, Hariciye Vekâletine de Devlet
vekili ve Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü
Zorlu'nun vekillik edeceklerine dair
(3/165)
. , 239
2. — Hariciye Vekili Profesör Fuad
Köprülü'ye vakâlet etmekte olan Devlet
Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fatin Rüş
tü Zorlu'nun; Irak'a gitmesi münasebe
tiyle Hariciye Vekâletine işletmeler Vekili
Samet Ağaoğlu'nun vekillik edeceğine da
ir (3/152)
39
3. — Hariciye ve Nafıa vekilleri ile
birlikte Irak'ı ziyaret edecek olan Başve
kil Adnan Menderes'in, avdetine kadar
Başvekâlete Millî Müdafaa Vekili Etem
Menderes'in, Hariciye Vekili Profesör
Fuad Köprülü'ye Devlet Vekili ve Baş-

- â l Sayfa
vekil Yardımcısı Fatin Eüştü Zorlu'nun
ve Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu.'na da

Sayfa
Münakalât Vekili Muammer Çavusoğlu'nun vekillik edeceklerine dair (3/151)

57

SABIK ZABIT HULASALARI
22. XII , 1954 tarihli 32 nci inikat zab- •
tının hulâsası
5 . 1 . 1955 tarihli 23 ncü İnikat zab
tının hulâsası
7 . 1 . 1955 tarihli 24 ncü İnikat zab
tının hulâsası
10 . I . 1955 tarihli 25 nci İnikat zabtı
nın hulâsası
12 . I . 1955 tarihli 26 nci. İnikat zab
tının hulâsası
14 . I . 1955 tarihli 27 nci İnikat zab
tının hulâsası
-

2
26
38
68
74
84

17 . I . 1955 tarihli 28 nci
tının hulâsası
19 . I . 1955 tarihli 29 ncu
tının hulâsası
21 . I . 1955 tarihli 30 ncu
tının hulâsası
24 . 1 . 1955 tarihli 31 nci
tının hulâsası
26 . I . 1955 tarihli 32 nci
tının hulâsası
27 . I . 1955 tarihli '33 ncü
tının hulâsası

İnikat zab- 96
İnikat zab128
İnikat zab148:149
İnikat zab160
İnikat zab191
inikat zab236537

YOKLAMALAR
27
39
69
75
98,124

12$
İSO

ıeı
193
239

TASHİHLER
Sayfa

Sütun

Yanlış

Satır
30

(Samsun)

Doğru
(istanbul)

Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar
30,90,125,184,212,262

Tahlilî fihrist

Sayfa|
Sayfa
Aböürrahnıan Fahri Ağaoğlu (Kon
rılmadığma dair suali münasebetiyle
197
ya) - Fransızca öğretmeni ismail Başaran
Turhan Akarca (Muğla) - Müzelerimiz
hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz et- ve Fransa'da teşhir edilen tarihî eserleri
tiği karar münasebetiyle
17,19,20
miz hakkındaki suali münasebetiyle
79
izzet Akgal (Rize) - Leon Taranto hak
— Leon Taranto hakkında Arzuhal Enkında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği
4süm<Bninin ittihaz ettiği karar münesebekarar münasebetiyle
,
113
tiyle
109,123
Muammer Alakant (Manisa) - 3460 ve
Şemsi Ağaoğlu (Mu§) - Muş vilâyeti
6212 sayılı kanunların şümulü dışında ka
dahilindeki nehir ve çaylar üzerinde ya
lan umumi, mülhak ve hususi bütçeli dai
pılması icabeden köprüler için bugüne ka- '
relerle mütedavil sermayeli müesseseler,
dar teşebbüse geçilip geçilmediğine dair
sermayesinin, yarısından fazlası devlete ait
w a l i münasebetiyle
243
olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve
Halit Ağanoğlu (Trabzon ) - Köy ens
bunlara bağlı teşekküllere ait iş yerlerin
titülerinden 1942 - 1952 yılları arasında
de çalışan işçilere ilâve tediye yapılması
mezun olanların sayısına, ilk mezunların
hakkındaki Kanun münasebetiyle ^
171
maaş bakımından mağduriyetlerinin ber
Necati Araş (Bingöl) - Bingöl vilâyeti
taraf edilmesi için ne düşünüldüğüne dair
Kiği kazasının Devlet kara ve demiryol
suali münasebetiyle
202
ları ile irtibatının temini için ne gibi ted
— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
birler alınabileceğine dair suali münase
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926
betiyle
99
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı Cetvele bâ
— Leon Taranto hakkında Arzuhal En
zı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvacümeninin ittihaz ettiği karar münasebe
zenei Umumiye Kanununa bağlı cetveller
tiyle
118
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun
— Yusuf oğlu Feyad Çiftçi hakkında
lâyihası münasebetiyle
45
Arzuhal Encümenince ittihaz edilen ka
rar münasebetiyle
178,179
~ Ziraî Donatım Kurumuna kimyevi
gübre temin edilip edilmediğine, gübre fi
Şerafettin Ayhan (Sinob) - 1706 sayılı
yatlarının yükselmesi karşısında ne gibi
Jandarma Kanununun 5061 sayılı Kanun
tedbirler alındığına ve mmtakalara göre
la değiştirilen 12 nci maddesinin tadili
topraklarımızın tahlilinin yaptırılıp yaptıhakkındaki Kanun münasebetiyle
155

Hüseyin Balık (Zonguldak) - Leon Taranto hakkında Arzuhal Encümeninin it
tihaz ettiği karar münasebetiyle

131

Suat Başol (Zonguldak) — 346Ö ve
6212 sayılı kanunların şümulü dışında ka
lan umumi, mülhak Ve hususi bütçeli dai-

Sayfa

Sayfa

sayılı. K#*un& b«gl;K(2.) .sayılı jGetveİ& bâzı
kadrolar, ilâvesi ve -1Û54 malî yık Muvazenei Umumiye Kanosuna bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle
* 44
— Üzüm, pamuk ve tütün gibi ürönlere prim verilerek istihsallerinin teşsvüa ve
bu sayede döviz kaynaklarımızın genişle
tilmesi hakkındaki suali münasebetiyle 13,16,
17 .
Fahri M e n (Bolu) -1110. sayılı Askerî
Memnu Mmtakalar Kanununun birinci
maddesinin «B» bendinin tadili hakkın
daki Kanun münasebetiyle
267

relerle m&tedavü sermayeli müesseseler.
sermayesinin yarısından fazlası, devlete
ait olan -şirket ve kurunılaaia belediyeler
ve bunlara bağlı teşekküllere ait iş yerle
rinde çalışan işçilere ilâve tediye -yapılma
sı hakkındaki-Kanun-münasebetiyle
167,169,
173
Hikmet Bayur (Manisa) - 1110 sayılı
Askerî Memnu-Mmtakalar Kanununun bi
rinci maddesinin «B» bendinin tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle
211
- — Bir tütün bankası veya bü' işi göre
bilecek başka bir teşekkülün ne vakit ku
rulacağı» hakkındaki suali münasebetiyle
247
— Makine ve tarım makineleri yedek
parçalarının her türlü-karaborsacılığı önliyecek ölçüde yurda getirilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair suali münasebe
tiyle
244
— 3656 sayıh Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926

Aralan Bora (Tunceli) - 1706 sayılı
Jandarma Kanununun 5061 sayılı Kanun
la değiştirilen 12 nci maddefcinte tadîli
hakkındaki-Kanun münasebetiyle
155
— Tunceli vilâyetindeki bâzı köprüle
rin inşaatına dair suali münasebetiyle
241

Ç

.

I haazırlanmıyacağına dair sualine şifahi ce
Muammer Çavuşoğlu (Münakalât Ve
kili) - Erzurum Mebusu Bahadır Dülger 'vabı,
70,72
in, son bir sene içinde demiryollarında vu— Muğla Mebusu Nuri özsan'ın, Temkubulan kazaların neticesine ve bu kaza
I yiz Mahkemesinde münhal bulunan daire
ları önleyici ne gibi tedbirler düşünüldüğü
I başkanlıkları ile âzalık ve raportörlüklere
ne dair sualine şifahi cevabı
7,9,10
dair sualine şifahi cevabı
' 4j§
Osman Şevki Çiçekdağ (Adliye Veki
— Leon Taranto hakkında Arzuhal En
li) - İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük'ün,
cümeninin ittihaz ettiği karar münasebetiy
yeni bir ceza kanunu lâyihasının hazırlanıp
le
133,135

D
Sabri Dilek (Trabzon)- Lec^ıTatanto
hakkında Arzuhal Enci^enininlittihaz et
tiği karar münasebetiyle
121
Hilmi Dura (Kastamonu) - 3460 ve
i r a ^ o hakkında Ar^^fc^^^ÖMlttJP^it^
6212 sayıh kanunların şüMİü etışında ka
lan umtöfii, mülhak ve to^^Mtçtti da*
haz ett^JBpar^^tto«Öî^r^g
H&
ürelerle mütedavil sermayeli Müesseseler,
•:. — ipNfta» Wf*af w~felsfom ^tglmer
sermayesinin yarısından fazlası Pevlet&.ait
UmıfeJİüdürlüğtoiün ^ 5 1 bütf^yftli fcev
plan şirket ve kurumlarla belediyeler ve
| sabi^jpK$ liBftmu münasebetiyle
89

u
Sayfa

— Son bir sene içinde demiryollarında
vukübulan kazaların neticesine ve bu ka
zaları önleyici ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair şifahi suali münasebetiyle
8,10
— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı

Hasan Erdoğan (Kars) - Yusufoğlu
Feyad Çiftçi hakkında Arzuhal Encüme
nince ittihaz edilen karar münasebetiy
le
182
Müfit Erkuyumcu (Bursa) - Fransızca
öğretmeni îsmail Başaran hakkında Ar
zuhal Encümeninin ittihaz ettiği, karar
münasebetiyle

17

—Leon Taranto hakkında Arzuhal
Encümeninin ittihaz ettiği karar münase
betiyle
106,107

Sayfa
kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bâzı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle
58,60
— Yusufoğlu Feyad Çiftçi hakkında
Arzuhal Encümenince ittihaz edilen karar
münasebetiyle
179,181,182

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozgat) 1706 sayılı Jandarma Kanununun 5061
sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci madde
sinin tadili hakkındaki kanun münasebe
tiyle
156
Muhlis Ete (Ankara) - 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Ve
kâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi
ve 1954 malî yılı Müvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle
46

Ahmet Fırat (Malatya) - Akçadağ ara
zisinin Sürgü ve Yazman ovasının da Tohma sularından istifade edilerek sulanma

ları hususunda ne düşünüldüğüne dair su
ali münasebetiyle
194

Namık Gedik (Dahiliye Vekili) - Kır
şehir mebusu Tahir Taşer'in Kozaklı kaza-'
sı hükümet konağının inşası için 1955 yı
lı bütçesine tahsisat konulup konulmadı
ğına ve mezkûr kaza merkezinin Karahasanlı'ya naklinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sualine şifahi cevabı
41
Mahmut Ooloğltt (Trabzon) - Leon
Taranto hakkında Arzuhal Encümeninin
ittihazettiği karar münasebetiyle 100,105,116;
;
120^22,131

Zafer Ctökçer (Ankara) - 3460 ve 6212
sayılı kanunların şümulü dışında kalan
umumi, mülhak ve hususi bütçeli daire
lerle mütedavil sermayeli müesseseler, ser
mayesinin yarısından fazlası devlete ait
olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve
bunlara bağlı teşekküllere ait işyerlerinde
çalışan işçilere ilâve tediye yapılması hak^
kındaki Kanun münasebetiyle
167,172,177

— 25 —
H
Mehmet Hazer (Kars) - Kars merkez
ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç sa
hipleri tarafından ucuz ve kolay temini
hususunda ne gibi tedbirler alındığına da
ir şifahi suali münasebetiyle
40
Hadi Hüsman (İstanbul) - 1706 sayılı
Jandarma Kanununun 5061 sayılı Kanun
la değiştirilen 12 nçi maddesinin tadili
hakkındaki Kanun münasebetiyle
156
— Devlet Kitapları Mütedavil Serma
yesi hakkındaki 2İ33 sayılı Kanuna ekKanun münasebetiyle
256,257,258
— Fransızca öğretmeni ismail Başaran
hakkında Arzuhal. Encümeninin ittihaz
ettiği karar münasebetiyle
19
— Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan
Kıraliyeti Hükümeti arasında 7 Kasını
1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Ti
caret ve ödeme anlaşmaları ile eklerinin
Tasdiki Hakkındaki Kanun münasebetiv-

$ayfa(
206 "
le
— 3460 ve 6212 sayılı kanunların şü-; „. ,
mulü dışında kalan, umumi, mülhak ve huhusi bütçeli dairelerle mütedavil sermaye-.
li müesseseler, sermayesinin yarısından
fazlası, devlete ait olan şirket ve kurumlar
la belediyeler ve bunlara bağlı teşekkülle
re ait işyerlerinde çalışan işçilere ilâve te
diye yapılması hakkındaki Kanun münase- •
betiyle
163,167,172
— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılj
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve-492@
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı
kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvaze-.
nei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle
56,57,60,63
— Yusufoğlu Feyad Çiftçi hakkında
Arzuhal Encümenince ittihaz edilen karar
münasebetiyle
17Ş,rl80

Tevfik ileri (Samsun) - Leon Taranto
hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz et
tiği karar münasebetiyle
122

Hâmid Şevket tnca (Erzurum) - Leon
Taranto hakkında Arzuhal Encümeninin *
ittihaz «ttiği karar münasebetiyle.
119,1.20

Sayfa

K
Emin Kalafat (Gümrük ve İnhisarlar
Vekili) - 3460 ve 6212 sayılı kanunların
şümulü dışında kalan umumi, mülhak ve
hususi bütçeli dairelerle mütedavil ser
mayeli müesseseler, sermayesinin yarı
sından fazlası devlete ait . olan şirket ve
kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı te
şekküllere ait iş yerlerinde çalışan işçilere
ilâve tediye yapılması hakkındaki Kanun
münasebetiyle
174
Cemal Kıpçak (Zonguldak) * 1110 sayılı
Askerî Memnu Mmtakalar Kanununun
birinci maddesinin (B) bendinin tadili
209
hakkındaki Kanun münasebetiyle

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Yunanistan Kıraliyeti Hükümeti arasında
7 Kasım 1953 tarihinde Ankara'da İmza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşjmalarj ile
Eklerinin Tasdiki hakkındaki patran mü
nasebetiyle
206
Refik Koraltan (Büyük Millet Meclisi
Reisi) - Fransız Parlâmento- Heyetinin
Meclisi ziyaretleri münasebetiyle beyariatı* 85
Süleyman Kuranel (Gazianteb) - 30
Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on
Ekine ve «Halen İşgal Altındaki Memle
ketler ve Topraklara Mütedair Protokol» e

-as—
S*rl*
iltihakımız hakkındaki kanun lâyihası
nın encümene iadesi hakkında
, Nafis Körez (Manisa) - 3460 ve 6212
sayılı kanunların şümulü dışında kalan
umunu, mülhak ve hususi bütçeli daire
lerle mütedavil sermayeli müesseseler,

Sapla
sermayesinin yarısından fazlası devlete ait
olan'şirket ve kurumlarla belediyeler ve
bunlara bağlı teşekküllere ait i§ yerle
rinde çalışan işçilere ilâve tediye yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
163,
164465,166,170,171,172,173,176,177

M
Muzaffer Ali Mühto (Kastamonu) Leon Taranto, hakkında Arzuhal Encüme
ninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle 115,129,
131
— 3460 ve 6212 sayılı kanunların şümu
lü dışında kalan umumi,' mülhak ve husu
si bütçeli, dairelerle mütedavil sermayeli
müesseseler, sermayesinin.yarısından, faz
lası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla
belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllere
ait işyerlerinde çalışan işçilere ilâve tedi
ye yapılması hakkındaki kanun münase
betiyle
\
163,164,166

Ş|ner Mart (Kayseri) - 1110 /gfcsph
Askerî Memnu Mmtakalar 'KanumtiMİn
birinci maddesinin «B» bendinin tadili
hakkındaki kan^toünasebetiyle 152,208,210,253
Kâzım Meriç Kocaeli) - $160 ve 6212
sayılı kanunlarmşüİHulü dışında kalan
umumi, mülhak ve hususî bütçeli daireler- *
le mütedavil sermayeli müesseseler-, sermâ
yesinin yarısından fazlası Devl$<iV4$''."#$n
şir&et ve kurumlarla belediyeler ve Ikırilalar&*ait işyerlerinde çalışan işçilere ilâve
'tiskl^fe yapılması hakkındaki feaun müna
sebetiyle
166

N
tihaz ettiği karar münasebetiyle

Emrullah Nutku (Trabzon) • Leon Ta
ranto hakkında Arzuhal Encümeninin it-

118

O
Nuri Ocakcıoğ-lu (Malatya) - Tahrjfredilen ormanların ihyası için ne düşünüldü
ğüne ve orman yetiştirme hususunda bir
program mevcut olup olmadığına dair su
ali münasebetiyle

87

Burhanettin Onat (Antalya) - 1110 sa
yılı'Askerî Memnu Mıntakalâr Kanunu
m u birinci maddesinin «B* bendinin ta-'"'
dm hakkındaki kanun münasebetiyle
?10
— Kadrodan çıkarılmış bulunan bâzı
harb gemilerinin satılmasına dair kanun
lâyihası münasebetiyle
154

— Leon Taranto hakkında Arzuhal En-.
cümeninin ittihaz ettiği 4 karar münasebe
tiyle .
. . .
107
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Yunanistan Kıraliyeti Hükümeti arasında
7 Kasım 1953 tarihinde Ankara'da imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ek
lerinin tasdiki hakkındaki kanun müna
sebetiyle
~
144,205,206,250,251
— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı
kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvaze-

n UT&t
nei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yakılması hakkındaki kanun
lâyihası münasebetiyle
— 28Ağustos .1952 tarihli Türk - Fran-

sız Projtfkolü ile eklerinin üç ay müddetle
uâatılniş^ı için Fransız büyükelçiliği ile
teati edilen mektuplarm tasdikine dair ka
nun münasebetiyle

55

ö
Nedim ökmen (Ziraat Vekili) - Kars
Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars merkez
ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç sahip
leri tarafmdan ucuz ve kelay temini husu
sunda ne gibi tedbirler alındırma dair su
aline şif ahi cevabı
40
— Malatya Mebusu Nuri ©eakeıoğlu 'nun, tahribedilen ormanların Siya» için
ne dü^nüldü^üne ve orman yetiştirme
hususunda bir program mevcut olup ol
madığım, dair sualine şifahi cevabı
88,89
—-Trabzon, Mebusu Halit Ağâttoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumuna kimyevî

gübre temin edilip edilmediğine, gübre
fiyatlarının yükselmesi karşısında ne gibi
tedbirler; alındığına ve mintakalara göre
toprakla?ımızın tahlilinin yaptırılıp yaptırüm*Khjgwa dair sualine şifahietevabı

>;.

l$l

Nuri özsan (Muğla) - Temyiz fcfahkemesin^e\ttiünhal bulunan daire başkanlık
ları ile âzabk ve raportörlüklere dai£ şi
fahi suali münasebetiyle
•; 4,5,6
?-.

•

'"

•

•'

'

'.

HalüO^örük (Koay^) - Leon /|aranto hakkında Arzuhal Eadşmenimn ittüıaz
ettiği kalar mitoıaaebeiiyij
;
136

Polatkan (Maliye Vekili) Arazi Vergisi, Bina ve Arazi vergileri dolayısiyle Maliye Teşkilât/ Kanununun ta

dil lâyjîıal&rmı tetkik ve müzakere için
156
Muvakkat bir encümen teşkiline dair

Pertev Saaaç (Trabıon) - 1110 sayılı
Askerî Memnu Mıntakalar Kanununun bi
rinci maddesinin «B» bendinin tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle
209
M e t a * Ali Sebük (tzmir) - Yeni bir
ceza kanunu lâyihasının hazırlanıp hazıvlanmıyacağma dair suali münasebetiyle
7:>
Servet Sezgin (Çanakkale) -Leon
Taranto hakkında Arzuhal Encümeninim
ittihaz ettiği karar münasebetiyle
120

Mehmet D«om Süalp (Siird) - 3460 vf
6212 saydı kanunların şümulü dışında
kalan uınıtoû, mülhak t e hususi bütçeli
dairelerle «utedavö sermayeli müessese
ler, sermayesiam yansHiâftû ifcöası Bevlete ait olan şirket ve kurumlarla beledi
yeler ve bunlara âit iş yerlerinde çalışan
incilere üâve tediye yapılması hakkındaki
Kanun münasebetiyle
170,171^77

— 28 —

::i~" i/ Sayfa
M^to'"ŞİBtt«r''^ÖİTeiitt)v.;3460:'' ve
6212 sayılı kanunların şümulü dışında ka
lan umumi, i&ülhak ve hususi bütçeli da
irelerle mütedavil sermayeli müesseseler,
«emayesinin yarısında fazlası Devlete ait

• :.: Sayfa
olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve
bunlara bağlı teşekküllere ait iş yerlerin
de çalışan işçilere ilâve tediye yapılması
hakkındaki Kanun münasebetiylee
165

Mümtaz Tarhan (Ankara) - 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maârif 5 ;
Vekâleti kısmına .ye ,4926 sayılı Kanuna ,
bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâ-.
vesi ve 1954 malî yilı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihası müna- .
sebetiyle
~
r
Öl
Tahir Taşer (Kırşehir) - Konaklı ka
zası Hükümet Konağının Inşaâlsi için 1955 v
yılı bütçesine tahsisat konulup konulma
dığına ve mezkûr kaza merkezinin Karahasanlı'ya naklinin düşünülüp düşünülmediğine dair şifahi suali münasebetiyle
41
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Leon Tarantp hakkında Arzuhal Encümeninin itti
haz ettiği karar münâsebetiyle
'142
-— Tfeşriî masuniyetinin kaldırılması
nın devre sonuna bırakılması hakkındaki
encümen mazbatası münasebetiyle
248
— Yusufoğlu Feyad Çiftçi hakkında
Arzuhal Encümenince ittihaz edilen karar
münasebetiyle
178,181,183
Füruzân ?Tekil • (îsianbüİ) < 3Ö56 '"sayılı *:
Kanuna biağlı (1) sayılı cetvelin 'Maarii'
Vekâleti k|sminaw ve 4926 sayılı Kanuna,:
bağlı (2) .sayılı • cetvele bâzı kadrolar ;ilâ-,
vffei ye 1954 malî; yılı Muvazenei Umumiye •-.
Kanununa - bağlı i,. cetvellerde değişiklik, ,
yapılması, hakkındaki/kanun lâyihası...mü
nasebetiyle
Abidiri %ekoh r (tzmirj - 346Ö ve 6212
sayılı kanunların şümulü dışında kalan
u$umi, mülhak ve hususi bütçeli daireler
le mütedavil sermayeli müesseseler, ser
mayesinin yarısından fazlası devlete ait
j
olan şirket ve kurumlarja belediyeler ve

bunlara bağlı teşekküllere ait iş yerlerin
de çalışan işçilere ilâve tediye yapılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle 161,163,172 <
îhsan Hamit Tiğrel (Diyarbakır) -3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kad
rolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazene!
Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle
42,62
Halil Turgut (Diyarbakır) -1950 -1954
yıllarında Diyarbakır'ın Kaç köyünde ye
niden okul yapıldığına, yıkılmış ve yıkıl
mak üzere bulunan köy okul binaları için
ne gibi tedbirler alındığına ve 5210 sayılı
Kanunun meriyetten kaldırılması veya ta
dili hususunda ne düşünüldüğüne dair su
ali münasebetiyle
199,201
— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı
kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması" hakkındaki kanun
lâyihası münasebetiyle
47
Muhlis Tümay (Manisa) - Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Yynanistan Krali
yeti Hükümeti arasında 7 Kasım 1953. ta- •
rihinde Ankara'da İmzalanan Ticaret ve
ödeme Anlaşmaları ile Eklerinin Tasdiki
hakkındaki Kanun münasebetiyle
250
Muhit Tümerkan (Sinob) - 3460 ve
6212 sayılı kanunların şümulü dışında
kalan umumi, mülhak ve hususi bütçeli
dairelerle mütedavil sermayeli müessese1er, sermayesinin yarısından fazlası Dev-
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iete ait olan şirket ve kurumlarla beledi
yeler ve bunlara bağlı teşekküllere ait iş,
yerlerinde çalışan işçilere ilâve tediye ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 169
Cemal Tüzün (Kocaeli) - Arazi Ver
gisi, Bina ve Arazi vergileri dolayısiyle
Maliye Teşkilât Kanununun tadil lâyiha
larını tetkik ve müzakere edecek Mu
vakkat Encümene Ziraat Encümeninden
de âza alınmasına dair
151
— Devlet Kitapları Mütedavil Sernıa-

yesi hakkındaki 2133 sayılı Kanuna ek
Kanun münasebetiyle
257
— 3460 ve 6212 sayılı kanunların şü
mulü dışında kalan umumi, mülhak ve
hususi bütçeli dairelerle mütedavil ser
mayeli müesseseler, sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete ait olan şirket ve ku
rumlarla belediyeler ve bunlara bağlı te
şekküllere ait iş yerlerinde çalışan işçilere
ilâve tediye yapılması hakkındaki Kanun
münasebetiyle
166,173

ü
Fethi Ülkü (Tunceli) - 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Ve
kâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvele bâzı karolar ilâvesi
ve 1954 malî yılı Müvazenei Umumiye
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle
Mehmet Ünaldı (Seyhan) - 36.56 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif
Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna
bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâ-

54

Sadettin Yalım (Kocaeli) - Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki
2133 sayılı Kanuna Ek Kanun münasebe
tiyle
256,257,258
— 3460 ve 6212 sayılı kanunların şü
mulü dışında kalan umumi, mülhak ve hu
susi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli
müesseseler, sermayesinin yarısından faz
lası devlete ait olan şirket ve kurumlarla
belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllere
ait iş yerlerinde çalışan işçilere ilâve tedi
ye yapılması'hakkındaki Kanun münase
betiyle
165
Celâl Yardımcı (Maarif Vekili) - Dev
let Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkın
daki 2133 sayılı Kanuna Ek Kanun mü

vesi ve 1954 malî yılı Müvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle
50
— 3460 ve 6212 sayılı kanunların, şü
mulü dışında kalan umumi, mülhak ve hu
susi bütçeli dairelerle mütedavil serma
yeli müesseseler, sermayesinin yarısından
fazlası Devlete ait olan şirket ve kurum
larla belediyeler ve bunlara ait iş yerle
rinde çalışan işçilere ilâve tediye yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
162

nasebetiyle
257
— Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'
un, 1950 - 1954 yıllarında Diyarbakır'ın,
kaç köyünde yeniden okul yapıldığına, yı
kılmış ve yıkılmak üzere bulunan köy okul
binaları için ne gibi tedbirler alındığına ve
5210 sayılı Kanunun meriyetten kaldırıl
ması veya tadili hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine şifahi cevabı
198
— Fransızca öğretmeni îsmail Başaran
hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz et
tiği karar münasebetiyle
19
— Muğla Mebusu Turhan Akarca'nın,
müzelerimiz ye Fransa'da teşhir edilen ta
rihî eserlerimiz hakkındaki sualine şifahi
cevabı
42,75,76,78
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— Trabzon Mebusu Halit Ağanoğlu'nun, köy enstitülerinden 1942 - 1952 yıll a n arasında mezun olanların sayısına,
ilk mezunların maaş bakımından mağduriyetlerinin. bertaraf edilmesi için ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâ
zı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle
50,58,60,61
Sıtkı Yırcalı (iktisat ve Ticaret Ve
kili) - Menisa Mebusu Hikmet Bayur'un,
bir tütün bankası veya bu işi görebilecek
başka bir teşekkülün ne vakit kurulacağı
hakkındaki sualine şifahi cevabı
247
— Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un.

Mustafa Zeren (Amasya) — 1110 sa
yılı Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin «B» bendinin ta
dili hakkındaki Kanun 'münasebetiyle

208

KemaH Zeytinoğlu (Nafıa Vekili) - Bingöl
Mebusu Necati Araş'm, Bingöl vilâyeti
Kiği kazasının devlet kara ve demiryol
ları ile irtibatının temini için ne gibi ted
birler alınabileceğine dair sualine şifahi
cevabı
99
— Malatya

Mebusu Ahmet

Fırat'ın,

Sayf*
makina ve tarım makineleri yedek parça
larının her türlü karaborsacılığı öniivecek
ölçüde yurda getirilmesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
244
— Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un,
üzüm, pamuk ve tütün gibi ürünlere prim
verilerek istihsallerinin teşviki ve bu sayede
döviz kaynaklarımızın genişletilmesi hak
kındaki sualine şifahi cevabı
11.15,16
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti il»'
Yunanistan Kraliyeti Hükümeti arasında
7 Kasım 1953 tarihinde Ankara'da imza
lanan Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile
eklerinin tasdiki hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
250
Şevki Yazman (Elâzığ) - 1110 sayılı
Askerî Memnu Mmtakalar
Kanununun
birinci maddesinin «B» bendinin tadili
hakkındaki Kamın münasebetiyle
211,254.25"

Akçadağ arazisinin Sürgü ve Yazıhan ova
sının da Tohma sularından istifade edile
rek sulanmaları hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine şifahi cevabı
— Muş Mebusu Şemsi Ağaoğ'lu'nun,
Muş vilâyeti dahilindeki nehir ve çaylar
üzerinde yapılması icabeden köprüler için
bugüne kadar teşebbüse geçilip geçilmediğine dair sualine şifahi cevabı
— Tunceli Mebusu Arşları Bora'nın,
vilayetindeki bâzı köprülerin inşaatına
dair sualine şifahi ceva))i
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