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AZAYI KİRAM MUAMELATI 
Sayfa' 

İntihaplar | 
1. — 1937 yılmda öldürülen vatandaş

lar dolayısiyle yapılan tahkikata müteda
ir Başvekâlet tezkeresine bağlı dosya hak
kında muamele tâyini için beş kişilik en
cümen intihabı 166:167,177,180 

2. — Bolu Mebusu îhsan Gülez ve üç ar
kadaşının, Devlet Orman İşletmelerince sa
tılan orman mahsullerinden vilâyet hususi 
idarelerine hisse tefriki hakkında kanun 
teklifini müzakere etmek üzere Muvakkat 
Encümen teşkili 130 

3. — Gerze kasabasının yeniden ihyası 
ve yangından zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında kanun lâyihasını müza
kere etmek üzere Muvakkat Encümen teş
kili' 252 

4. — Kamulaştırma kanunu lâyihasını 
müzakere etmek üzere muvakkat encümen 
teşküi (V95) 71 

5. -•- Teşkilâtı Esasiye Encümenine bir • 
âza seçimi ' 71:72,85 

6. — Vâki davet üzerine İrak'ı ziyaret 
edecek olan heyetin intihabı 133 J1İ34,161 

istifalar 
X. ~~ Çoruh Mebusu Yaşar Gümüşel'in, 

Bütçe Encümeni âzalığma intihabedildiğin-
<Jen Maliye Encümeni âzalığmdan istifası 5 

Sayfa 
2. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm, 

Bütçe Encümeni âzalığma intihabedildi-
ğinden Kümrük ve İnhisarlar Encümeni 
âzalığmdan istifası 5 

İzinler # 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 
verilmesi 70,697:698 

Tahsisat 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki ayd.?jı 

fazla izin alan Erzurum Mebusu İshak 
Avni Akdağ'ın tahsisatı 70:71 

Teşriî masuniyetler 
1. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in, 

teşriî masuniyeti (3/295) 100 
2. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in, 

teşriî masuniyetinin kaldırılması (3/296) 100 
3. — Hatay Mebusu Sekip İnal'm, teş

riî masuniyeti (3/310) 1277 
4. — İstanbul Mebusu Ziya Köktürk ve 

Siird Mebusu Suat Bedük'üıı, teşriî ma
suniyetleri (3/30,0) 597 

5. — Kocaeli Mebusu Sadettin Vahm'-
m teşriî masuniyeti (3/297) 100 

6. — Konya Mebusu Mustafa l.iağn-
ar;ık'm teşriî masuniyeti (3/298) 100 

7. — Siird Mebusu Suat Bedük'üıı, 
teşriî masuniyeti (3/311) 1277 

ARÎZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayla 1267 
1. — İtalyan Mebusan Meclisi lieisinin, 

italyan Mebusu azalarına Türkiye'yi zi
yaretleri esnasında gösterilmiş bulunan 

hüsnükabulden dolayı teşekkürü ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi âzasından mü
rekkep bir heyetin İtalya'yı ziyarete da
veti mutazamnım mektubu 1340:134i 

BEYANAT 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Re-

isi Refik TCoraltan'ın, İtalya Parlâmento
suna mensup heyetin Meclisi ziyaretleri 
münâsebetiyle nutukları; 11 
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ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 

1. — Başvekil Adnan Menderes'in Ha
riciye Vekili Fuad Köprülü ile birlikte 

* 
Pakistan'a yapacakları resmî ziyaretten 
avdetlerine kadar Başvekilliğe Dahiliye 
Vekili Eteni Menderes'in, Hariciye Vekil
liğine de İşletmeler Vekili Sanıet Ağaoğ-
lu 'nun vekillik etmeleri (3/315) 1277 

2. — Devlet Vekili İstanbul Mebusu 

Sayfa 

1.278 

Sayf» 
Mükerrem Sarol hakkında Meclis tahki
katı açılması (4/179) 100:130 

3. — Irak 'a gidecek olan Maarif Veki
li Ahmet özel'in avdetine kadar kendisi
ne Devlet Vekili Cemil Bengü'nün ve Pa
ris'e giden Münakalât Vekili Arif Demir-
er'e de Devlet Vekili Emin Ktlafat'ın ve
killik etmeleri (3/316) 1278 

KANUNLAR 
N: Sayfa 
6653 Yabancı memleketlerle muvakkat 

mahiyette modüsvivendiler ve Ti
caret anlaşmaları akdi ve bunların 
şümulüne giren maddelerin gümrük 
resimlerinde değişiklikler yapılması 
ve anlaşmaya yanaşmıyan devletler 
muvaredatına karşı tedbirler alınması 
hususunda hükümete salâhiyet veril
mesi hakkında Kanun 16:17,23,23, 

24:27 
6654 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı

ğı Kanununun geçici 65 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun 43:44 

6655 Karayolları yapımı için girişilecek 
sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 

• üzere bono ihracına yetki verilme
si hakkındaki 6344 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir Kanun 4,44,48,50,60:63 

6656 Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesine mezuniyet verilmesi hak
kındaki 3132, 4100, 4649, 5259 ve 
6089 sayılı kanunlara ek 6425 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun 4,44:45,48,50, 

56:59 
6657 — Bitlis'in Zeydan mahallesinden 

Ramazanoğlu Abdülkerim Zırhlıya va
tani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında Kanun 74:75 

6658 — 5434 sayılı Kanunun 133 ncü mad
desiyle yürürlükten kaldırılan askerî 
malûllerin terfihlerine dair olan 551 
sayılı Kanuna göre araziye müstahak * 

No. Sayfa 
olup da henüz bu haklarını arazi ola
rak alamıyanlarm istihkaklarının nak
den ödenmesi hakkında Kanun 74,80,85, 

88:91 
6659 — 3339 sayılı Kanunun meriyet müd

detinin uzatılmasına dair Kanun 75:79,83, 
85,92:95 

6660 — Güzel sanatlarda fevkalâde isti
dat gösteren çocukların Devlet ta
rafından yetiştirilmesi hakkında Ka
nun 80:82,207:208 

6661 — Türk Ceza Kanununun 13 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 82:83,209:210 

6662 — Maden Kanununun 150 nci madde
sinin (A) bendinin değiştirilmesine 

• dair Kanun .166,211 
6663 — Ankara Üniversitesinin 1953 bütçe 

yılı hesabı katî Kanunu 69,205:206,211,227, 
228,229:232 

6664 — Taş ocakları muamelâtının tedviri 
ve varidatının tahsilinin vilâyet hu
susi idarelerine aidolduğu hakkında 
Kanun 22:23,45:51,206,211,227,233:236 

6665 — Umumi ihtiyaçlar için hariçten ge
tirilecek madenî su boruları ile aksam 
ve teferruatından Gümrük Resmi alın
mamasına dair olan 2268 sayılı Kanu
nun 5365 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına ve mezkûr kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair Kanun 79:80,206:207, 

222,227,237:240 
6666 - Birleşmiş Mîlletler Dünya Sağlık 

Teşkilâtı ile akdedilen Teknik Yardım 
Anlaşması ile bu Anlaşmaya ait iki 
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mektubun tasdikine dair Kanun 82,208: 
209,222,227,228,241:244 

6667 — Demiryolu ile Milletlerarası yolcu 
ve eşya nakline dair (CÎM) ve (CİV) 
anlaşmalarının 25 Ekim 1952 tarihin
de Berne'de kabul olunan yeni metin
lerinin tasdiki hakkında Kanun 166,210: 

211,222,227,228,245:248 
6668 — Çoruh vilâyeti adının (Artvin) 

olarak değiştirilmesi hakkında Ka
nım 133,267:273 

6669 — 1955 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şildik yapılması hakkında Kanun 99, 
100,165,203,253 :256,259,262,265,274,275 :278 

6670 — Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 132,203,256,259,262,265,274, 

279:282 
6671 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 

1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 99,203,256:257,259,262,265,274, 

283:286 
6672 — Karayolları Umum Müdürlüğünün 

1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 99,203,257,259,262,270,271, 

274,287:290 
6673 — Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 203,257:258, 

259,262,270,271,274,291 :294 
6674—Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 133,203,258: 

259,262,270,271,274,295:298 
6675 — Devlet memur ve hizmetlilerine 

tahsisat verilmesine dair 6211 sayılı 
Kanunun bâzı madde ve hükümlerin
de değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 252, 

524:531,532:547,559,565,590:593 
6676 — Vatani hizmet karşılığı maaş alan

larla emekli, dul ve yetim maaşı bağ
lanmış olanlara tahsisat verilmesi 

No, Sayfa 
hakk ında K a n u n 252,547:551,625:627,63i, 

638,691:694 
6677 — Ankara Üniversitesi 1956 yılı 

Bütçe Kanunu 202,799:850,873:876,891, 
894,908,909 :912 

6678 —İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Büt
çe Kanunu 203,799 :859,877:881,891,894, 

913:916 
6679 — İ s t anbu l Teknik Üniversi tesi 1956 

yılı Bü tçe K a n u n u 203,799:859,881:885, 
891,892,899,908,917:920 

6680 -7- Beden Terbiyesi U m u m M ü d ü r l ü 
ğü 1956 yılı Bü tçe K a n u n u 202,799:859, 

885:889,891,892,899,921:924 
6681 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu 202, 
971:996,1001:1003,1010,1012,1038:1041 

6682 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanunu 202,1003:1015,101.7: 

1020,1024,1029,1030,1037,1042:1045 
6683 — Gerze yangınından. Lüleburgaz 

ve İnece'de su baskınından zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkında 
Kanun 252,252,798,1054:1063, 

1068,1071,1074,1196:1199 
6684 — 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul'"'"; 

ve İzmir'de vukubulan hâdiselerde 
zarar görenlerin zararlarının öden
mesi hakkında Kanım 1049,1063:1083, 

1083,1200:1203 
6685 — 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar gö

renlere yapılacak yardımların vergi 
muafiyeti ve bu zararlar dolayısiylc 
5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu 
maddelerinin tatbiki hakkında Kanun 1049, 

1083,1084:1085,1090,1093,1095,1204:1207 
6686 — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazife
leri hakkında Kanun 597,1085:1089,1093, 

1097,1208:1211 
6687 — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanunu 202,597,1089:1104,1105:1108, 

1114,1118,1212:1215 
6688 — 3 . III . 1954 tarihli ve 6309 nu

maralı Maden Kanununun 156 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 301,1136:1137 

6689 — Petrol Dairesi Reisliği 1956 yılı 



#«. Sayfa 
Bütçe Kanunu 203,1137:1164,1165:1167, 

1186,1195,1216.1219 
6690 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü

mü 1956 yılı Bütçe Kanunu 202,889:893, 
899:903,1173,1174:1176,1186,1195,1220:1223 

6691 — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanunu 203,889 .-893,903 .-

006,1173 .-1174,1176:1178,1186,1195,1224:1227 
6692 — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu 202, 
• 1020:1035,1049:1051,1178: 

1179,1186,1195,1228:1231 
6693 —Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı 

Bütçe Kanunu 203,1020:1035.1051 .-1054 
1179.1181,1186,1195,1232 .-1235 

6694 —. Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanunu 203,1181:1185,1186, 

1195,1236:1239 
6695 — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanunu 202,301:353,357:426,429:502, 
507:524,551.589,599:625,627:690,698:795, 

799:873,889:899,907:908,928:1001,1003 .-1017, 
1020.1037,1089:1105,1108:1136,1137:1165, 
1167:1174,1185,1190:1195,1243:1266,1268, 

1269:1272 
6696 — Muhafazasına lüzum kalmıyan ev

rak ve vesaikin imha edilmesi hak
kında Kanun 69,223:225,1282:1284 

6697 — İstanbul Teknik Üniver 'Sitesinin 
1950 malî yılı hesabı katî Kanunu 506, 

1278:1279,1288,1292,1300,1301:1304 
6698 — İstanbul Üniversitesi 1950 bütçe 

yılı hesabı katî Kanunu 798,1279,1288, 
1292,1300,1305 .-1308 

6699 — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesa
bı katî Kanunu 356,1279:1280,1288,1292, 

1300,1309:1312 

No. 
6700 

6701 

6702 

6703 

6704 

6705 

6706 

Sayf* 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 
bütçe yılı hesabı katî Kanunu 506,1280, 

1290,1292,1297,1300,1313:1316 
— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1951 bütçe yılı hesabı katî Kanunu 697,' 

1280:1281,1292,1297,1300,1317:1320 
—~ İstanbul Üniversitesi 1951 bütçe 
yılı hesabı katî Kanunu 798,1281:1282, 

1290,1292,1297,1321:1324 
— Sigortacılık mütehassısı celbi hu
susunda Türkiye Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Teknik Yardım ida
resi arasjnda akdolunaıı 17 sayılı 
Ek Anlaşmanın tasvibi hakkında 
Kanun 222:223,1282,1295,1297,1325:1328 
— Türkiye ile Avusturya arasında 
imzalanan Tutanak, Ekonomik ve 
Teknik îş Birliği Protokolü ve mek
tupların tasdikine dair Kanun 166,273, 

« 1284,1295,İ329:1332 
— Hükümete teknik yardım temini. 
hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda. 
ve Tarım Teşkilâtı arasında imzala
nan (.11) numaralı Ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkında Kanun 203,273:274, 

1284:1285,1295,1298,İ333:1336 
— Ordu mensuplariyle Emniyet' 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük Mu
hafaza ve muamele sınıfı kadroların
da çalışanlara birer er tayını veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı Kânu
nun 4684 sayılı Kanunla değiştiri
len 1 nci maddesi ile 4367 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (A) fıkra
sının tadiline dair Kanun 69,1049,1285 : 

1288,1288:1290,1290:1292,1292 .-1295, 
1372:1377,1382,1386,1389:1392 

KABAKLAR 
1958 

1959 

1960 

— Eski Devlet Vekili Mükerrem Sa-
rol hakkında tahkikat icrasına dair 100: 

130 

-—• Şanlı Ordumuza Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin selâm ve sevgileri
nin bildirilmesine dair 680:681 

— Eski İktisat ve Ticaret Vekili 
Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan 

1961 

Polatkan ve Devlet Vekili, Başvekil 
Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti 
vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında 
tahkikat yapmak üzere kurulan 
Muhtelit Encümenin vazife müdde
tinin uzatılmasına dair 1.18i'.. 
—. İstanbul'da ilân edilmiş olan 
örfi İdare müddetinin uzatılması 
hakkında 1185:1190 



LAYİHALAR 
Sayfa 

1. — Ankara Üniversitesi 19{)'5 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işar0tli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/420) 597 

2. — Askerî Ceza Kanununun 34 ncü 
maddesi ile 4542 sayılı Kanunla muaddel 
35 nci maddesinin (A) bendinin 3 numa
ralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(1/400) 99 

3. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığına Bağlı îşçileije Mesken 
yaptırmaları îçin Borç Para Verilmesine 
dair olan 6096 sayılı Kanunun 6302 sayılı 
Kanunla muaddel 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (1/421) 597 

4. -— Atatürk Orman Çiftliği arazisin
den 1950 dekarının satılması hakkında 
(1/427) 1275 

5. — Avrupa Para Anlaşması ve Av
rupa Para Anlaşmasının muvakkat Tatbik 
protokolünün tasdikine dair (1/410) 132 

6. — Bâzı silâh, mermi ve malzemenin 
Lübnan Hükümetine satılması hakkında 
(1/422) 597 

7. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/408) 132,203,256,259,26^265,274,279:282 

8. — Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 43 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
ve 19 ncu maddesine bir fıkra ve kanuna 
bir madde eklenmesine dair (1/411) 132 

9. — 5423 sayılı Esnaf Veıfgisi Kanu
nunun kaldırılması ve 5421 sayıjı Kanunun 
bâzı maddelerinin tadili ve bâzı 
ne fıkralar ilâvesi hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin 

maddeleri-
6582 sayılı 
tadiline ve 

bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair 
(1/419) 

10. — «Bir Avrupa Tediye [Birliği ku
rulması hakkındaki 19 Bylûl 1950 tarihli 
Anlaşmayı tadil eden 7 sayılı Ek Proto
kol ile Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki Anlaşmanın muvakkat 
tatbikine mütedair Protokolü i;adil eden 
Protokol» ün tadikme dair (1/412) 

11. — 1955 malî yılı Muvazeı^ei Umumi
ye Kanununa bağlı A/1 ve A/2 işaretli 

506 

132 

Sayfa 
cetvellerde değişiklik yapılmaı hakkında, 
(1/401) 99,203,253:256,259,262,265,274,275:278 

12. — Demiryolları ve Limanları inşa
atı için gelecek yıllara sâri taahhütlere.. 
girişilmesi hakkındaki 3262, 3813, 4643 ve 
5075 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 
(1/402) " 99 

13. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 
malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/425) 697 

14. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü memur ve 
hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 2847. 
3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5616 
sayılı Kanuna, bağl, (III) sayılı cetvelin" 
tadili hakkında (1/428) * 1275 

15. — Devlet Hava Meydanları İşlet
me Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe ka
nunu lâyihası (1/417) 202,597,1089 :1104,I105: 

1108,1114,1118,1212:1215 
16. — Devlet Su İşleri Umum Müdür

lüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/403) 99,203,256:257,259,262,265,274,283:286 

17. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununun muaddel 11 nci 
maddesinin tadiline ve bu maddeye muh
telif kanunlarla eklenen fıkralar ile 47#8 
sayılı Kanunla eklenen maddelerin ve mu
vakkat maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna muvakkat iki maddenin eklenme
sine dair (1/436) 1371 

18. — 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanu
nunun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı mad
delerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582" 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair^ 
(1/419) 506 

19. — 50 milyon liralık iç. istikraz akdi 
hakkında (1/426) 1242 

20. — Gerze kasabasının yeniden ih
yası ve yangından zarar görenlere yapıla-
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cak yardım hakkında (1/418) 252,798,1054: 
1063,1068,1071,1074,1196:1199 

21. —- Hafta Tatili hakkındaki Kanu
nun 3 neü maddesinin tadiline dair 
(1/404) 99,1243 

22. — Harcırah Kanununun,42 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/429) 1276 

23. — Hastalık ve Analık Sigortası 
Kanununun 7 ve 27 nci maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesine dair (1/415) 133,507 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/430) 1276 

25. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
6391 sayılı Kanunla muaddel 7, 16 ve 22 
nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna muvakkat bir madde eklenmesi hak
kında (1/413) 132,506:507 

26. —• İşçilere Hafta Tatili ve Genel 
tatil günlerinde ücret ödenmesi hakkında
ki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair (1/431) 1276 

27. — İş Kazalariyle, Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na iki muvakkat madde eklenmesi hak
kında (1/414) 132,506 

28. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1.955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması haklpnda 
(1/405) 99,203,257,259,262,270,271,274,287:290 

29. —• Kırıkkale yapısı 81 milimetre
lik (2 000) aded piyade havan mermisinin 
Libya Devletine hibe edilmesi hakkında 
(1/406) ; 99 

30. — Maarif Vekâleti Kuruluş Kad
roları ile Merkez Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/407) 99 

31. — Maarif Vekâleti Merkez Teşki
lâtında (öğretici Filimler Müdürlüğü) ku
rulmasına dair (1/416) 133 

32. — Memnu mıntakalar kanunu lâyi
hası (1/437) 1371 

33. — 16 Haziran 1949 tarihinde Cenev-

Sayfa 
re'de imzalanmış olan «Turizme, ticaret ka
rayolu taşıtlarına ve karayolu ile Milletler
arası eşya nakliyatına mütaallik Milletler
arası Gümrük Sözleşme projelerinin geçici 
olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek 
Protokol», «Turizm hakkında Milletlerara
sı Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza 
Protokolü ve eklerine» iltihakımız hakkın
da (1/432) 1276 

34. — Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanla
ra birer er tayını verilmesi hakkındaki 
4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesinin tadiline 
dair (1/399) 69,1049,1285:1288,1288:1290:1292, 

1292:1295,1372:1377,1382,1386,1389 .-1392 
35. — Orman Umum Müdürlüğü 1954 

bütçe yılı hesabı katîsi hakkında (1/433) 1276 
36. — Sanayi, Maden ve Enerji Vekâ

leti kuruluş ve vazifeleri hakkında (1/423) 597 
37. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti hastaneleri ile rehabilitation mües
seselerine verilecek mütedavil sermaye hak
kındaki 6561 sayılı Kanunun 1 nci madde
siyle 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının ta
diline dair (İ/434) 1276 

38. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları hakkındaki 
3017 sayılı Kanunun 6 nci ve bu kanunun 
4258 sayılı Kanunla değiştirilen 49 ncu 
maddelerinin değiştirilmesine ve 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair 6205 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelin tadili hakkında (1/438) 1371 

39. — Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan Anlaşma gereğince 
ithal olunan pamuk yağlarının muafiyeti 
hakkında (1/435) 1276 

40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan 
Hükümeti arasında hava servislerine ait An
laşmanın tasdiki hakkında (1/424) 597 

41. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/409) 133,203,258:259,262,270,271,274,295:298 

1. _ 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul 
vo İzmir'de vukubulan hâdiselerde zarar gö-
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fönlerin zararlarının ödenmesi hakkında 
(1/376) 1049,1063:1083,1083,1083,1200 :J203 

2. — 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar gö
renlere yapılacak yardımların vergi muafi
yeti ve bu zararlar dolayısiyle 5432 sayılı 
Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin tat
biki hakkında (1/367) 1049,1083,1084:1085, 

1090,1093,1095,1204:1207 
3. — Ankara Üniversitesi 1.953 malî yılı 

hesabı katı kanunu lâyihası (1/289) 69,205:206, 
211,227,229:232 

4. — Ankara Üniversitesi 1956 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası (1/356) 202,799:823,823: 

857,857:859,873:876,891,894,909:912 
5. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/357) 202,799 :823,823 =857,857 :859,885 :889, 

891,892,899,921:924 
6. — 5434 sayılı Kanunun 133 ncü mad

desiyle yürürlükten kaldırılan askerî ma
lûllerin terfihine dair olan 551 sayılı Ka
nuna göre araziye müstahak olup da henüz 
bu haklarım arazî olarak alamayanların is
tihkaklarının nakden ödenmesi hakkında 
(1/155) 74,80,85,88:91 

7. — 1956 malî yılı Muvazene! Umu
miye Kanunu lâyihası (1/355) 202,204,301: 

335,335:353,357:384,384:401,40i :426, 
429:461,462:474,474:502,507:524,531: 
532,551:565,565:580,581:589,599:625, 
627:657,658:690,698:721,722:759,759: 
795,799:823,823:857,857:873,889:899, 

906:908,928:957,957:990,99i :1001. 
1003 :1017,1()20 :l037,1089: 1 105,1108 : 
1119,1119:1136,1137:1165,1167:1174, 
1185,1190:1195,1243:1266,1269:1272 

— Adliye Vekâleti bütçesi 627:657 
— Basın - Yajan ve Turizm Umum 

Müdürlüğü bütçesi 586:589 
' — Başvekâlet bütçesi 572:580,581:585 
— Büyük Millet Meclisi bütçesi 551:566, 

1168:1169 
— Çalışma Vekâleti bütçesi 1108:1119, 

1119:1136 
— Dahiliye Vekâleti bütçesi , 681:690, 

698:712 
— Devlet Borçları bütçesi 794:795,1170:1171 
— Devlet Meteoroloji. İşleri Umum Mü

dürlüğü bütçesi 600:602 

Sayfa 
— Divanı Muhasebat İlcisi iği bütçesi 571: 

572 
— Diyanet İşleri Reisliği bütçesi 602: 

618,1169 
— Emniyet Umum. Müdürlüğü bütçe

si 712:713 
— Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti büt

çesi 1003:1017 
— Hariciye Vekâleti bütçesi 718:721,722: 

759,759:761 
— İktisat ve Ticaret Vekâleti büt

çesi 907:908,957,957:971 
— İstatistik Umum Müdürlüğü büt

çesi 599:600 
— İşletmeler Vekâleti bütçesi 1137:1165 
— Jandarma Umum Kumandanlığı 

bütçesi 713:718 
— Maarif Vekâleti bütçesi 799:823,823: 

857,857:873 
— Maliye Vekâleti bütçesi 783:794,1169: 

1170,1174 
— Milletlerarası İktisadi İş Birliği 

Teşkilâtı bütçesi 761:763 
— Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi 658:681 
— Münakalât Vekâleti bütçesi 1089:1105 
— Nafıa Vekâleti bütçesi 889:899,1172 
— Riyaseti Cumhur bütçesi 565:571 

'•— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti bütçesi 971 -.990,991:1001,1172:1173 

— Şûrayı Devlet Reisliği bütçesi 585:589 
— Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğü bütçesi 618:623 
— Toprak ve İskân İşleri Umum Mü

dürlüğü bütçesi 623:625 
— Varidat, bütçesi 1190:1191 
— Ziraat Vekâleti bütçesi 1020:1037,1174 
8. — Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık 

Teşkilâtı ile Akdedilen Teknik Yardım An
laşması ile bu Anlaşmaya ait iki mektubun 
tasdikine dair (1/216) 82,208:209,211,227,241:244 

9. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 5618 sayılı Kanunla değiştirilen 21 
nci maddesinin tadiline dair (1/296) 598 

10. — Demiryolu ile Milletlerarası Yol
cu ve Eşya Nakline dair (Cim) ve (Civ) 
Aııdlaşmalarmın 25 Ekim 1952 tarihinde 
Bern 'de kabul olunan yeni metinlerinin 
tasdiki hakkında (1/324) 166,210:211,222,227, 

İ45:248 
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11. — Devlet Bava Meydanları İşlet -
- mesi Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazi
feleri hakkında (1/340) 597,1085:1089,1093, 

1097,1208:1211 
12. — Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğü 1953 malî yılı hesabı katı kanını 
lâyihası (1/276) 356 

13. — Devlet Memurları ve Hizmetlile
rine Tahsisat Verilmesine dair 6211 sayılı 
Kanunun bâzı madde ve hükümlerinde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/342) 252,524: 

531,532:547,559,565,590:593 
14. — Devlet Su İşleri Umum Müdür

lüğü 1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/358) 202,889:893,899:903,1173,1174:1176, 

1186,1195,1220:1223 
15/ — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü! 1953 malî yılı hesabı katî ka
nun lâyihası (1/297) 697 

•16. — Devlet üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/369) 202,1020:1035,1049 4051, 

1178:1179,1186,1195,1228:1231 
1.7. — Güzel sanatlarda fevkalâde is

tidat/gösteren çocukların Devlet hesabına 
yetiştirilmeleri hakkında (1/178) 80:82,207:208 

.18. — Hariçten satmalınacak Buharlı 
ve motorlu gemilerin memlekette yapılan 
mümasilleri için getirilecek eşyanın Güm
rük Resminden istisnasına dair olan 3339 

. sayılı Kanunun meriyet müddetinin uza
tılması hakkında (1/214) 75:79,83,85,92:95 

19. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1951 yılı hesabı katî kanun 
lâyihası (1/51.) 356,1279:1280,1288,1292, 

1309:1312 
20. - - Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 

Müdürlüğü 1952 malî yılı hesabı katî ka
nun lâyihası (1/86) 428 

21. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğünün 1953 malî yılı hesabı katî 
kanun lâyihası (1/301) 428 

22. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası (1/344) 202,971:990,99i :996,100i :1003, 

1010,1012,1038:1041 
23. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

1956 malî yılı . bütçe kanunu lâyiham 

(1/360) 202,1003 4015,1017:1020,1024,1029, 
1030,1042:1045 

24. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1950 malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 
(1/52) 506,1278 4279,1388,1292,1301 4 304 

25. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1951 malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 
(1/90) 506,1280,1290,1292,1297,1313:1316 

26. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1952 malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 
(1/208) 506 

27. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
.1953 malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 
(1/303) 506 

28. -— İstanbul Teknik Üniversitesi 
1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/362) 203,799 :823,823 :857,857:859,881:885, 

891,892,899,917:920 
29 . . - - İstanbul Üniversitesinin 1950 

malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 
(1/53) 798,1279,1288,1292,1306:1308 

30. — İstanbul. Üniversitesinin 1951 
malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 
(1/91) 798,12814282,1290,1292,1297,1321 4324 

31. — İstanbul Üniversitesi 1952 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası (1/117) 926 

32. — İstanbul Üniversitesi 1953 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası (1/329) 1243 

33. — İstanbul Üniversitesi 1956 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası (1/361) 203,799: 

» 823,823:857,857:859,877:881,891,894, 
913:916 

34. — Kamulaştırma kanunu lâyihası 
(1/95) ' 7 1 

35. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/363) 203,890:893,903:906,1173,1176: 

1178,1186,1195,12244227 
36. — Karayolları yapımı için girişi

lecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
üzere bono ihracına yetki verilmesi hak
kındaki 6344 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair (1/387) 4,44,48, 

50,56:59 
, 37. — Maden Kanununun 156 ncı mad

desinin birinci ve üçüncü fıkralarında ya
zılı olan iki yıllık müddetin dört yıl uza
tılması hakkında (1/381) 301,1136:1137 
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38. — Mülga Posta, Telgraf ve Telefon 

işletmesi Umum Müdürlüğünün 1953 ma
lî yılı hesabı katî kanunu lâyihası (1/310) 927 

39. — Orman Umum Müdürlüğü 1953 
malî yılı heuabı katî kanun lâyihası (1/309) 356 

40. — Orman Umum Müdürlüğü 1955 
yılı bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/395) , 203,257:258,259,262,270,. 

271,274,291:294 
41. — Orman Umum Müdürlüğü 1956 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/364) 203, 
1020:1035,1049:1050,1051:1054; 
.1.1:79:1181,1186,1195,1232:1235 

42. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 ma
lî yılı,bütçe kanunu lâyihası (1/365) 203,1137: 

1164,1165:1167,1175,11861195,1216:1219 
43. — Sigortacılık mütehassısı celbi 

hususunda Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş 
Milletler Teknik Yardım İdaresi arasında 
akdolunan 17 sayılı Ek Anlaşmanın tas
vibi hakkında (1/209) 222:223,1282,1295, 

1297,1325:1328 
44. — Subaylar heyetine mahsus terfi 

Kanununun 5611 sayılı Kanunla değişti
rilen 16 ncı maddesinin tadiline ve bu ka
nuna muvakkat bir madde eklenmesine 
dair (1/372) 598 

45. — Toprak ve İskân İşleri Umum 
Müdürlüğünün. Dahiliye Vekâletine bağ
lanmasına dair (1/397) 1278 

46. — Türkiye ile Avusturya arasında 
imzalanan tutanak, Ekonomik ve Teknik 
İş Birliği Protokolü ve mektupların tas
dikine dair (1/211) 166,273,1284,1295, 

1298,1329:1332 
47. — Türkiye'ye teknik yardım te

mini hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtı arasında imzalanan (11) nu
maralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 
(1/318) 203,273 =274,1284:1285,1295, 

1298,1333:1336 
48. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de-

Sayfa 
ğiştirilmeshıe dair (1/374) 165:166,273,1295: 

1297,1377:1386 
49. — Umumi ihtiyaçlar için hariçten 

getirilecek madenî su boruları ile aksam 
ve teferruatından Gümrük Resmi alınma
masına dair olan 2268 sayılı Kanunun 5365 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına ve mezkûr 
kanuna muvakkat bir' madde ilâvesine dair 
(1/219) 79:80,206 .-207,211,227,237:240 

50. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1951 
malî yılı hesabı katî «kanun lâyihası (1/115) 697, 

1280:1281,1292,1297,1317:1320 
51. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 

1952 malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 
(1/319) 697 

52. -— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 
yılı bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/398) 203,258:259,26^, 

270,271,274,295:298 
53. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/366) 203, 
1181:1185,1186,1195,1236 «1239 

54. — Vatani hizmet karşılığı maaş \; 
alanlarla emekli, dul ve yetim maaşı bağ
lanmış olanlara tahsisat verilmesi hakkın
da (1/348) 252,547:551,625:627,631,638,691: 

694 
55. — Yabancı memleketlerle muvak

kat mahiyette modüs vivendiler ve ticaret 
anlaşmaları akdi ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin Gümrük Resimlerinde de
ğişiklikler yapılması ve bu anlaşmaya ya-
naşmıyan devletler muvaredatma karşı 
tedbirler alınması hususunda Hükümete 
salâhiyet verilmesi hakkında (1/332) 16-17,23, 

23,24:27 
56. — Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilme
sine mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 
4100, 4649, 5259 ve 6089 sayılı kanunlara 
ek 6425 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair (1/380) 4,44:45,48,50,60:63 

57 — Yok edilecek evrak hakkında 
(1/288) 69,223:225,1282:1284 
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ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 

Türk Ceza Kanununun 370 ve 383 ncü 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi 
hakkında mazbatası (2/162) 926 

2. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve 
Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun, 
Avukatlık Kanununun 5178 sayılı Kanun
la değiştirilen 21 nci maddesinin birinci 
fıkrasının tadili hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/237), 926:927 

3. — Yaralamaya sebebiyet vermekten 
9 ay hapis ve 1. 500 lira ağır para veza-
larma hükümlü Can Beylunioğlu hakkın
da (5/29) 428 

1. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Er-
yurt ve üç arkadaşının, Avukatlık Kanu
nunun 4 ncü maddesinin «E» bendinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/206) 83:86,212:222,223 

2. — Giresun Mebusu Abdullah tz-
men'in Türk Ceza Kanununun 13 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/175) 82:83,209:210 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Aydın mebusları Cevat Ülkü ve 

Nail Geveci'nin, Arzuhal Encümeninin 25 . 
II . 1955 tarihli haftalık karar cetvelinde
ki 366 sayılı Kararın Umumi Heyette gö
rüşülmesine dair takriri hakkında (4/108) 69 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Arzuhal Encümeninin 28 . III . 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 759 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takriri hakkında (4/115) 69 

3. —• Manisa eski Mebusu merhum Re
fik Şevket Ince'nin, Arzuhal Encümeninin 
20 . IV . 1953 tarihli haftalık karar cet
velindeki 5751 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri hakkında 
(4/50) 69 

4. — 32 vatandaşın öldürülmesi dolayı-
siyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekil
leri hakkında Meclis tahkikatı açılıp açıl-

Sayfa 
mamasına dair Arzuhal Encümeni mazba
tası ile Eskişehir eski Mebusu merhum İs
mail Hakkı Çevik'in III numaralı Muvak
kat Arzuhal Encümeninin 15 . III . 1950 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2123 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takriri hakkında (5/3, 4/18) 926 

5. — Yaralamaya sebebiyet vermekten 
9 ay hapis ve 1 500 lira ağır para cezala
rına hükümlü Can Beylunioğlu hakkında 
(5/29) 428 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstan

bul ve izmir'de vukubulan hâdiselerde za
rar görenlerin zararlarının ödenmesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/376) 1049, 

1063:1083,1083,1083,1200:1203 
2. — 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar gö

renlere yapılacak yardımların vergi muafi
yeti ve bu zararlar dolayısiyle 5432 sayılı 
Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin tat
biki hakkında kanun lâyihası ile Afyon 
Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in 5421 sa
yılı Gelir ve 5422 sayılı Kurumlar Vergi
leri kanunlarına birer muvakkat madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri hakkında 
(1/367, 2/156, 157) 1049,1083,1084:1085,1090 

1093,1095,1204:1207 
3. — Ankara Üniversitesi 1956 malî yı

lı bütçe kanunu lâyihasına dair (1/356) 202,799: 
823,823 -857,857:859,873:876,891,894,909:912 

4. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/408) 203,256,259,262, 

265,274,279:282 
5. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü

ğü 1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihasına 
dair (1/357) 202,799:823,823:857,857:859,885: 

889,891,892,899,921:924 
6. — 1955 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ile İdare Âmirleri 
Kocaeli Mebusu Nüzhet Akın ve izmir Me
busu Mehmet Aldemir'in 1955 malî yılı 
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Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet;- I 
vellerin Türkiye Büyük Millet Meclisi kıs
mında, îdare Âmirlerinin, 1955 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Büyük 
Millet Meclisi ve Divanı Muhasebat Reis
liği kısımlarında ve İdare Âmiri Kocaeli ı 
Mebusu Nüzhet Akın'm, 1955 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Riyaseti Cumhur • 
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifleri (1/401, 2/235, 264, 265, 296) 203, 

253:256,259,262,265,274,275:278 
7. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu

miye kanunu lâyihası (1/355) 202,204,301: 
335,335:353,357:384,384401,401.426, 
429 461,462474,474:502,507:524,531: 
532,551:565,565:580,581:589,599:625, 
627:657,658 #90,698:721.722:759,759: 
795,799:823,823:857,857:873,889:899, 

906:908,928:957,957:990,9914001, 
1003:1017,1020:1037,1089:1105,1108: 
1119,1119 4136,1137 4165,1167 4174, 
1185,1190:1195,1243:1266,1269 4272 

— Adliye Vekâleti bütçesi 627:657 
— Basın - Yayın ve Turizm Umum 

. Müdürlüğü bütçesi 586:589 
— Başvekâlet bütçesi 572:580,581:585 
— Büyük Millet Meclisi bütçesi 551:564, 

11684169 
— Çalışma Vekâleti bütçesi 1108 4119, 

1119:1136 
— Dahiliye Vekâleti bütçesi 681:690, 

698:712 
— Devlet Borçları bütçesi 794:795,1170:1171 
— Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü

dürlüğü bütçesi 600:602 
— Divanı Muhasebat Reisliği bütçesi 571: 

572 
— Diyanet İşleri Reisliği bütçesi 602: 

618,1169 
— Emniyet Umum Müdürlüğü bütçe

si 712:713 
— Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti büt

çesi 1003:1017 
— Hariciye Vekâleti bütçesi 718:721,722: 

759,759:761 
— İktisat ve Ticaret Vekâleti büt- ı 

çesi 907:908,957,957:971 | 

Sayfa 
••-• İstatistik Umum Müdürlüğü büt

çesi 599:600 
— İşletmeler Vekâleti bütçesi 1137 4165 
-*• Jandarma Umum Kumandanlığı 

bütçesi 713:718 
— Maarif Vekâleti bütçesi 799:823,823: 

857,857:8731171, 
— Maliye Vekâleti bütçesi 783 :794,1169 : 

1170,1174 
— Milletlerarası İktisadi İş Birliği 

Teşkilâtı bütçesi 761:783 
— Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi 658:681 
— Münakalât Vekâleti bütçesi ' 1089 4105 
— Nafıa Vekâleti bütçesi 889:89.9,1172 
— Riyaseti Cumhur bütçesi 565:571 
— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti bütçesi 971:990,9914001,1172 4173 
— Şûrayı Devlet Reisliği bütçesi 585:586 
— Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğü bütçesi 618:623 
— Toprak ve İskân İşleri Umum Mü

dürlüğü bütçesi 623:625 
—• Varidat bütçesi 1190 4191 
— Ziraat Vekâleti bütçesi 10204037,1173 
8. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 

Devlet Şûrası Kanununa ek kanun teklifi 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/90) 597 

9. — Devlet Hava Meydanları İşletme
si Umum Müdürlüğü Teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/340) 597,1085 4089,1093,1097,1208:121i 

10. — Devlet Hava Meydanları İşlet
me Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe ka
nunu lâyihasına dair (1/417) 597,1089:1104, 

1105 4108,1114,1118,1212:1215 
11. — Devlet Memurları ve Hizmetli

lerine Tahsisat Verilmesine dair 6211 sayılı 
Kanunun bâzı madde ve hükümlerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/342) 252,524:531,532:547, 

559,565,590:593 
12. — Devlet Su İşleri Umum Müdür

lüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/403) 203,256:257,259, 

262,265,274,283286 
13. —Devlet Su İşleri Umum Müdür- . 
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lûğü 1Ö56 malî yılı bütçe kanunu lâyihası
na dair (1/358) 202,889:893,899:903,1173,1174: 

1176,1186,1195,1220:1223 
14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihasına dair (1/359) 202,1020:1035,1049: 

1051,1178.-1179,1186,1195,1228:1231 
15. —- Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğü İ956 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihasına dair (1/344) 202,971:990,991:996, 

1001:1003,1010,1012,1038:1041 
Ü*6. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair 
(1/360) 202,1003:1015,1017:1020,1024,1029, 

1030,1042:1045 
17. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 

malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair 
(1/362) 203,799:823,823:857,857:859,881: 

885,891,892,899,917 :<J20 
18. — İstanbul Üniversitesi 1956 malî 

yilı bütçe kanunu lâyihasına dair (1/261) 203, 
799 .-823,823:857,857 ;859,877:881,891,894, 

913:916 
19. -^ Karayolları Umum Müdürlüğü

nün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/405) 203,257,259, 

262,270,271,274,287:290 
2Q. —^Karayolları Umum Müdürlüğü 

1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair 
(İ/363) 203,890:893,903:906,1173,1176: 

1178,1186,1195,1224:1227 
2 | . - ^ Karayolları yapımı için girişi

lecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
üzere bono ihracına yetki verilmesi hak
kındaki 6344 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/387) 4,44,48,50,56:59 

22. — Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
tyirer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
şayıh Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 nci maddesinin tadiline dair kanun 
layihası ile Bolu Mebusu Fahri Belen'in, 
Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Mua-
inete sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayım verilmesi hakkındaki 4786 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 5605 
sayılı Kanunun tadiline dair kanun teklifi 
hakkında (1/399, 2/136) 1049,1285:1288, 

1288:1290,1290.1292,1292 .-1295,1372 .-1377, 
1382,1386,1389:1392 

23; — Orman Umum Müdürlüğü 1955 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/395) 20:1,257:258,259,262,270,271,274,291: 

294 
24. — Orman Umum Müdürlüğü 1956 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/364) 203,1020:1035,1049 :1050,1051:1054, 

1179 :1181,1186,1195,1232:1235 
25. — Petrol Dairesi lieisliği 1956 ma

lî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair 
(1/365) 203,1137 :.l 164,1165 :1167,1175,1186, 

1195,1216:1219 
26. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkmlaki kanun lâyihalarına dair 
(1/398, 409) 203,258:259,262,270,271,274,295: 

298 
27. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 

malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair 
< 1/366) 203,1181:1185,1186,1195,1236:1239 

28. — Vatani hizmet karşılığı maaş 
alanlarla emekli, dul ve yetim maaşı bağ
lanmış olanlara tahsisat verilmesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/348) 252,547: 

551,625:627,631,638,691:694 
29. :— Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek yıllara sâri taahhütlere girişil
mesine mezuniyet verilmesi hakkındaki 
3132, 4100, 4649, 5.259 ve ' 6089 sayılı ka
nunlara ek 6425 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/380) 4,44:45,48,50,60:63 

1. — 5434 sayılı Kanunun 133 ncü 
maddesiyle yürürlükten kaldırılan askerî 
malûllerin terfihine dair olan 551 sayılı 
Kanuna göre araziye müstahak olup da 
henüz bu haklarını arazi olarak alamıyan-
iarm istihkaklarının nakden ödenmesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/155) 74,80,85, 

88:91 
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2. -r- Birleşmiş Milletler Dünya Sağ

lık' Teşkilâtı ile akdedilen Teknik Yardım 
Anlaşması ile bu anlaşmaya ait iki mek
tubun tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/216) 82,208:209,211,227,241:244 

3. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve 
Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, Maaş Ka
nununa ek 5585 sayılı Kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesi hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/49) 17:22,45,75,211:212,259 

4. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçı-
oğlu ve Çankırı Mebusu Tahir Akman.'-
in, Bitlis'in Zeydan Mahallesinden Rama-
zanoğlu Abdülkerim Zırhlı'ya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkın
daki kanun teklifine dair (2/119) 74:75 

5. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
taş ocakları muamelâtının tedviri ve vari
datının tahsilinin vilâyet hususi idareleri
ne aidolduğu hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/21) 22:23,45:50,50:51,206,211,227, 

233 :236 
6. — Güzel sanatlarda fevkalâde istidat 

gösteren çocukların Devlet hesabına yetiş
tirilmeleri hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/178) 80:82,207:208 

7. — Hariçten satmalına cak buharlı ve 
motorlu gemilerin memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair olan 3339 sayılı 
Kanunun meriyet müddetinin uzatılması 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/214) 

75:79,83,85,92:95 
8. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine gö

re istihdam edilen orta tahsil yardımcı öğ
retmenliklerinde geçen hizmetlerin 5434 sa
yılı Kanunun geçici maddesinde bahsedilen 
«Aylık ücretli, sürekli- vazifeler» mey anın
da bulunup bulunmadığının tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/88) 43:44 

'9. — Umumi ihtiyaçlar için hariçten ge
tirilecek madenî su boruları ile aksam ve 
teferruatından Gümrük Resmi alınmama
sına dair olan 2268 sayılı Kanunun 5365 sa
yılı Kanunla değiştirilen birinci maddesin
de değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair ka
mın. lâyihası hakkında (1/219) 79:80,206:207, 

211,227,237:240 i 

Sayfa 
ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Hafta tatili hakkındaki Kanunini 
3 ncü maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası ile İstanbul Mebusu Naci Kurt ve iki, 
arkadaşının, 394 sayılı Hafta tatili Kanu
nunun 3 ncü maddesinin tadiline dair ka^ 
mm teklifine dair (1/404, 2/207) 1243 

2. — Hastalık ve Analık Sigortası Kar 
nununun 7 ve '27 nci maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna bir muvakkat madde eklen
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/415).. .5.07 

3. — İhtiyarlık Sigortası Kanununu^ 
6391 sayılı Kanunla muaddel 7,16 ve 22 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
muvakkat bir madde eklenmesi hakkındaki , 
kanun lâyihasına dair (İ/413) 50Ş:507 

4. — İş kazalariyle meslek hastalıkları 
ve analık sigortaları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki 
muvakkat madde eklenmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/414) Ş06 

5. — İzmir Mebusu Abidin Tekön'ün, 
3460 ve 6212 sayılı kamlnlarm şümulü dı
şında kalan umumi ve hususi bütçeli daire
lerle mütedavil sermayeli müesseseler, ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete aid-
olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve 
bunlara, bağlı teşekküllere ait iş yerlerinde 
çalışan işçilere ilâve tediye yapılması hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/218) , api 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-

in, Devlet Şûrası Kanununa ek kanun tek
lifi hakkında, (2/90) ŞŞ7 

2. — Çoruh Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu 
ve üç arkadaşının, Çoruh vilâyeti adının 
(Artvin) olarak değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/232) 133,267:273 

3. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, taş ' 
ocakları muamelâtının tedviri ve varidatı
mı» tahsilinin vilâyet hususi idarelerine 
aidolduğu hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/21) 22 .-23,45:50,&0 .-51,206,211,227,233:2Şfj 

4. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
ti İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin 
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(E) bendinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/247) 926 

5. — Umumi ihtiyaçlar için hariçten ge
tirilecek madenî su boruları ile aksam ve 
teferruatından Gümrük Resmi alınmaması
na dair olan 2268 sayılı Kanunun 5365 sayı
lı Kanunla değiştirilen birinci maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/219) 79:80,206 :207,21i, 

227,237:240 
, 6 Yok edilecek evrak hakkındaki ka

nun lâyihasına dair (1/288) 69,223:225,1282: 
1284 

DÎVANI-MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1 . — Ankara Üniversitesinin 1953 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Ankara 
Üniversitesi 1953 malî yılı hesabı katî ka
nunu lâyihasına dair (3/198, 1/289) 69,205: 

206,211,227,229:232 
2. — Devlet Havayolları Umum Müdür

lüğünün 1953 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 
ile Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1953 malî yılı hesabı katî kanun lâyihası
na dair (3/214, 1/276) 356 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Devlet üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1953 malî yılı hesabı 
katî kanun lâyihasına dair (3/215, 1/297) 697 

4. —•• Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ve Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğü 1951 yılı hesabı katî 
kanun lâyihasına dair (3/105, 1/51) 356,1279 : 

1280,1288,1292,1309:1312 
5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 

Müdürlüğü 1952 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu

na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezke
resi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1952 malî yılı hesabı katî ka
nun lâyihasına dair (3/106, 1/86) 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı he
sabı katî kanun lâyihasına dair (3/161, 
1/301) 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1950 malî yılı hesabı 
katî kanun lâyihasına dair (3/110, 1/52) 

1278:1279,1288,1292,1301: 
8. — istanbul Teknik Üniversitesi 1951 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1951 malî yılı hesabı 
katî kanun lâyihasına dair (3/111, 1/90) 

1280,1290,1292,1297,1313 
9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresiyle istanbul 
Teknik Üniversitesi 1952 malî yılı hesabı 
katî kanun lâyihasına dair (3/112, 1/208) 

10. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1953 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile is
tanbul Teknik Üniversitesi 1953 malî yılı 
hesabı katî kanun lâyihasına dair (3/183, 
1/303) 

11. — istanbul Üniversitesinin 1950 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul 
Üniversitesinin 1950 malî yılı hesabı katî 
kanunu lâyihasına dair (3/113, 1/53) 

1279,1288,1292,1305 
12. — istanbul Üniversitesinin 1951 

bütçe vılı hesabı katisine ait mutabakat 

Sarf* 

428 

428 

506, 
1304 

506, 
1316 

506 

506 

798, 
.1308 
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beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul 
Üniversitesinin 1951 malî yılı hesabı katî 
kanun layihasına dair (3/114, 1/91) 798,1281: 

1282,1290,1292,1297,1321:1324 
13. — istanbul Üniversitesi 1952 bütçe 

yılı .hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile İstanbul Üniver
sitesi 1952 malî yılı hesabı katî kanunu 
lâyihasına dair (3/115 1/117) 926 

14. — İstanbul Üniversitesinin 1953 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul 
Üniversitesi 1953 malî yılı hesabı katî ka
nunu lâyihasına dair (3/191, 1/329) 1243 

15. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1953 bütçe yılı hesabı.katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Or
man Umum Müdürlüğü 1953 malî yılı he
sabı katî kanun lâyihasına dair (3/181, 
1/309) 356 

16. — Mülga Posta, Telgraf ve Telefon 
işletme Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile Posta, Telgraf ve 
Telefon işletmesi Umum Müdürlüğünün 
1953 malî yılı hesabı katî kanunu lâyiha
sına dair (3/225, 1/310) 927 

17. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1951 
bütçe, yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresiyle Vakıflar 
Umum Müdürlüğü 1951 malî yılı hesabı 
katî kanun lâyihasına dair (3/124, 1/115) 697, 

1280:1281,1292,1297,1317:1320 
18. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 

1952 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Vakıf
lar Umum Müdürlüğünün 1952 malî yılı 
hesabı katî kanun lâyihasına dair (3/230, 
1/319) 697 

feyfıı 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 

1. — Hariçten satınalınacak buharlı ve 
motorlu gemilerin memlekette yapılan 
mümasilleri için getirilecek eşyanın Güm
rük Resminden istisnasına dair olan 3339 
sayılı Kanunun meriyet müddetinin uza
tılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/214) 75:79,83,85,92:95 

.2. — Umumi ihtiyaçlar için hariçten 
getirilecek madenî su boruları ile aksam t 

ve teferruatından Gümrük Resmi «alınma- ; 

masına dair olan 2268 sayılı Kanunun 5365 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına ve mezkûr 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/219) 79:80,206: 

207,211,227,237:240 

HARtClYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Demiryolu ile Milletlerarası Yol

cu ve Eşya Nakline dair (Cim) ve (Civ) 
Andlaşmalarmın 25 Ekim 1952 tarihinde 
Bern'de kabul olunan yeni metinlerinin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/324) 166,210. :211,222,227,245:248 

2. — Sigortacılık mütehassısı celbi hu
susunda Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş 
Milletler Teknik Yardım idaresi arasında 
akdolunan 17 sayılı Ek Anlaşmanın tasvi
bi hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/209) 222:223,1282,1295,1297,1325:1328 

3. — Türkiye ile Avusturya arasında 
imzalanan Tutanak, Ekonomik ve Teknik 
iş Birliği Protokolü ve mektupların tasdi
kine dair kanun lâyihası hakkında (1/211) 166, 

273,1284,1295,1298,1329:1332 
4. — Türkiyeye teknik yardım temini 

hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler' Gıda ve Tarım Teş
kilâtı arasında imzalanan (11) numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/318) 203,273:274,128^:1285, 

1295,1298,1333:1336 

1 . — Birleşmiş Milletler Dünya Sağ-
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hk Teşkilâtı ile akdedilen Teknik Yardım 
Anlaşması ile bu Anlaşmaya ait iki mek
tubun tasdikine dair kanun lâyihası hak-
kmcla (1/216) 82,208:209,221,227,24i :244 

2. — Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette modüs vivendiler ve ticaret an-

•s 

I aşmaları akdi ve bunların şümulüne giren 
maddelerin Gümrük Resimlerinde değişik
likler yapılması ve bu anlaşmaya yânaşmı-
yân devletler muvaredatına karşı tedbirler 
alınması hususunda Hükümete salâhiyet 
verilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/332) 16:17,23,23,24:27 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
" 1. — Maden Kanununun 156 ncı mad

desinin birinci ve üçüncü fıkralarında ya
zılı olan iki yıllık müddetin dört yıl uza
tılması hakkındaki kanım lâyihasına dair 
(1/381) 301,1136:1137 

2. — Türkiye ile Avusturya arasında 
imzalanan Tutanak, Ekonomik ve Teknik 
İş Birliği Protokolü ve mektupların tas
dikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/211) 166,273,1284,1295,1298,1329:1332 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'iıı, 
taş ocakları muamelâtının tedviri ve vari
datının tahsilinin vilâyet hususi idareleri
ne aidolduğu hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/21) 22:23,45:50,50:51,206,211,227,233: 

236 
2. — Sigortacılik mütehassısı celbi hu

susunda Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş 
Milleti dr Teknik Yardım İdaresi arasında 
akdoluıian 17 sayılı Ek Anlaşmanın tas
vibi hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/209) 222:223,1282,1295,1297,1325:1328 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASİ 

1. — Güzel sanatlarda fevkalâde istidat 
gösteren çocukların Devlet hesabına yetiş
tirilmeleri hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/178) 80:82,207:208 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar 

görenlere yapılacak yardımların vergi mu
afiyeti ve bu zararlar dolayısiyle 5432 sa-
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yılı Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin 
tatbiki hakkında kanun lâyihası ile Afyon 
Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in 5421 sa
yılı Gelir ve 5422 sayılı Kurumlar vergi
leri kanunlarına birer muvakkat madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri hakkında 
(1/367,2/156, 157) 1049,1083,1084:1085,1090, 

•: 1093,1095,1204:1207 
2. — 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul 

ve İzmir'de vııkubulan hâdiselerde zarar 
görenlerin zararlarının ödenmesi hakkın
daki kanım lâyihasına dair (1/376) 1049,1063: 

1083,1083,1083,1200:1203 
3. — Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık 

Teşkilâtı ile akdedilen Teknik Yardım An
laşması ile bu Anlaşmaya ait iki mektubun 
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında . 
(1/216) 82,208:209,211,227,241:244 

1. — 5434 sayılı Kanunun 133 ncü 
maddesiyle yürürlükten kaldırılan askerî 
malûllerin terfihine dair olan 551 sayılı 
Kanuna göre araziye müstahak olup da he
nüz bu haklarını arazi olarak alamıyanla-
rm istihkaklarının nakden ödenmesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/155) 74,80, 

85,88:91 
2. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve 

Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, Maaş Ka
nununa ek 5585 sayılı Kanuna • muvakkat 
bir madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/49) 17:22,45,75,211:212,259 

3. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakeı-
oğlu ve Çankırı Mebusu Tahir Akman'm, 
Bitlis'in Zeydan mahallesinden Ramazan-
oğlu Abdülkerim Zırhlı'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/119) 74:75 

4. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in taş 
ocakları muamelâtının tedviri ve varidatı
nın tahsilinin vilâyet hususi idarelerine 
aidolduğu hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/21) 22:23,45:50,50:51,206,211,227,233:236 

5. — Hariçten satınalmacak buharlı ve 
motorlu gemilerin memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair olan 3339 sayılı 
Kanonun meriyet müddetinin uzatılması 
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hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/214) 75:7!), 

83,85,92:95 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Riyaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat 
Reisliği 1954 yılı hesabı katileri hakkında 
(5/28) 356 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışan
lara birer er tayını verilmesi hakkında
ki 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesinin tadi
line dair kanun lâyihası ile-Bolu Mebusu • 
Fahri Belen'in, Ordu mensuplariyle Em
niyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Mu
hafaza ve Muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hak
kındaki 4786 sayılı Kanunun 1 nci Mad
desini Değiştiren 5605 sayılı Kanunun ta
diline dair kanun teklifi hakkında (1/399, 
2/136) 10491285:1288.1288:1290,1290:1292, 

1292:1295,1372:1377,1382,1386,1389 :1392 

1. — 5434 sayılı Kanunun 133 ncü 
maddesiyle yürürlükten kaldırılan Askerî 
Malûllerin Terfihine dair olan 551 sayılı 
Kanıma göre araziye müstahak olup da he
nüz bu haklarını arazi olarak alamıyan
ların istihkaklarının nakden ödenmesi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/155> 7^.80 

85,88:91 

MÜNAKALAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Domirvolu ile Milletlerarası Yol

cu ve Esva Nakline dair (Cim) ve (Civ) 
Andlasmalarmın 25 Ekim. 1952 tarihinde 
Bern'de kabul olunan yeni metinlerinin 
tasdiki hakkındaki kanım lâvihasma dair 
. (1/324) 166 210:211.222,29,7.245:248 

2. — Devlet Hava Meydanları îşlet-
mosi Umum Müdürlümü Teşkilât ve Vazi
feleri hakkındaki kanun lâvihasma dair 
(1/340) 597,1085:1089,1093,1097,1208 :1211 

1. — Hariçten satmalmacak buharlı 
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ve motorlu gemilerin memlekette yapılan 
mümasilleri için getirilecek eşyanın Güm
rük Resminden istisnasına dair olan 3339 
sayılı Kanunun meriyet müddetinin uza
tılması hakkındaki kanun lâyihasına duir 
(1/214) 75:79,83,85 92:95 

N ^ F I A ENCÜMENİ MAZBATALARI* 
1. — Karayolları yapımı için girişile

cek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
üzere bono ihracına yetki verilmesi hak
kındaki 6344 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/387) 4,44,48,50,56:59 

2. — Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişil
mesine mezuniyet verilmesi hakkındaki 
3132, 4100, 4649, 5259 ve 6089 sayılı ka
nunlara ek 6425 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/380) 4,44:45,48,50.60:63 

1. — Umumi ihtiyaçlar için hariçten 
getirilecek madenî su boruları ile aksam 
ve teferruatından Gümrük Resmi alınma
masına dair olan 2268 sayılı Kanunun 
5365 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesinde değişiklik yapılmasına ve 
mezkûr kanuna muvakkat bir madde ilâ
vesine dair kanun lâyihası hakkında ' 
(1/219) 79 :80,206 :207,211,227,237 :240 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

• 1. — Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık 
Teşkilâtı ile akdedilen Teknik Yardım 
Anlaşması ile bu Anlaşmaya ait iki mek
tubun tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/216) 82,208:209,211,227,241:244 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Türkiye ile Avusturya arasında 

imzalanan Tutanak, Ekonomik ve Teknik 
İş Birliği Protokolü ve mektupların tasdi
kine dair kanun lâyihası hakkında (1/211) 166, 

273,1284,1295,1298,1329:1332 

1. — Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette modüs vivendiler ve ticaret an-
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laşmafârı akdi ve bunların şümulüne giren 
maddelerin Gümrük resimlerinde değişik
likler yapılması ve bu anlaşmaya yanaşmı-
yan devletler muvaredatma karşı tedbirler 
alınması hususunda Hükümete salâhiyet 
verilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/332) 16:17,23,23,24:27 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Türkiye'ye teknik yardım temi

ni hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşmiş Milletler Cıda ve Tarım 
Teşkilâtı arasında imzalanan (İl) numara
lı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/318) 203,273:274,1284: 

1285,1295,1298,1333:1336 

MUVAKKAT ENCÜMENLER 
MAZBATALARI 

1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, yapı ve imar kanunu teklifine da
ir (2/78) 100,225:227,259:267 

2. — Gerze kasabasının yeniden ihyası 
ve yangından zarar "görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/41Ö) 798,1054:1063,1068,1071, 

1074,1196:1199 
3. — İzmir Mebusu Abdullah Aker ve 

Rize Mebusu izzet Akçal'ın, maden Kanu
nunun 150 nei maddesinin (A) bendine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/233) 166,211 

Sayfa 
4. — izmir Mebusu ilhan Sipalüoğlu'-

nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 78 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/240) 1340 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ile Çorum 
Mebusu Mustafa Kemal Biberoğlu'nun, 
Kars mebusları Sırrı Atalay ve ibrahim 
Us'un, Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in 
ve Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve iki 
arkadaşının, aynı kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri hakkında 
(1/374, 2/46, 151, 190, 192) 165:166,273,1295: 

129?, 1377:1386 
6. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak 

ve 18 arkadaşının, sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle kuru
lan iktisadi teşekküllerin teşkilâtiyle ida
re ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/183) 133 

1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine 
göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde geçen hizmetlerin 5434 
sayılı Kanunun geçici maddesinde bahse
dilen «Aylık ücretli, sürekli vazifeler» 
meyanmda bulunup bulunmadığının tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/88) 43:44 

SUALLER VE CEVAPLAR 

A ~ BtFAHt SUALLER 

B. M. M. Reisinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-

ın, Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık hak
kında tatbik edilen muvakkaten Meclisten 
çıkarılmak cezasına ve Umumi Heyet mü
zakerelerinde Dahilî Nizamname hükümle
rine aykırı hareket edenlerin tecziyesi hu
susunda neden müsamaha gösterildiğine 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisin
den şifahi suali (6/196) 202,1360 

Başvekilden 
1. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 

Avanos'ta 400 vatandaşa ait toprağın elle
rinden alındığı hakkında Ulus gazetesinde 
intişar eden havadisin doğru olup olmadı
ğına dair Başvekilden şifahi suali (6/207) 1371 

1. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 
Demokrat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'-
nün yaptığı basın toplantısındaki konuşma-
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larıııa dair sualine, Başvekil Adnan Men
deres'in şifahi cevabı (6/113) 5,34,72,134:161 

Adliye Vekilinden 
1. — Giresun Mebusu Boğan Köymen'-

in, Makbule Atadan'm cenaze merasiminde 
vukubulan alkış hâdisesine dair Adliye Ve
kilinden şifahi suali (6/186) 69,197,1353 

2. — Konya Mebusu Hidayet Aydı-
rıer'in, zirai ve fidanlıklı ceza evleri kurul
ması hususundaki çalışmaların ne safhada 
olduğuna dair Adliye ve Ziraat vekillerin
den olan sualine Adliye Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/201) 300, 

1360:1363 

1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekeli-
oğlu'nun, doların karaborsaya intikalinin 
önlenmesi ve döviz kaçakçılarının ölüm ce
zasına çarptırılması hususlarında ne düşü
nüldüğüne dair sualine Adliye Vekili Hü
seyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı 
(6/171) 11:13 

Çalışma Vekilinden 
1. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-

lu'nun, Karayolları bölge müdürlüklerin
de yevmiyeli olarak büro hizmetlerinde 
çalışan vazifelilerin durumuna dair Çalış
ma Vekilinden şifahi suali (6/185) 69,195 :197 

1. — İstanbul Mebusu Füruzan Tekir
in, hususi müesseselerde çalışan memur 
ve müstahdemi erin her hangi bir suretle 
kanuni teminata sahibolabilmeleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Ça
lışma Vekili Mümtaz Tarhan'm şifahi ce
vabı (6/174) 13:16 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Giresun Mebusu Doğan Köymeıı-

in, Makbule Atadan'm cenaze merasiminde 
vukubulan alkış hâdisesine dair Adliye ve 
Dahiliye Vekillerinden şifahi suali (6/186) 69, 

197,1353 
2. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'-

in, taş ocakları kanunu lâyihasının hazır
lanması için çalışmalara başlanıp başlan
madığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/200) 300,1360 

Sayfa 
1. — Elâzığ Mebusu M. Şevki Yazman'-

ın, yabancıların Fırat ' ın şarkına seyahat
lerini ayrı bir müsaadeye tâbi tutan karar
namenin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Dahiliye Vekili 
Etem Menderes'in şifahi cevabı (6/155) 6:7 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
İçtim aatı Umumiye Kanununun sureti tat
biki hakkında yapılan tebliğin ne gibi bir 
sebep ve zaruret altında yapıldığına dair 
sualine Dahiliye Vekili Etem Menderes'
in şifahi cevabı (6/179) 73,186:191 

3. — Maraş Mebusu Mazlıar özsoy'un, 
Elbistan ve Göksün ilçeleri içme suları in
şaatına dair sualine Dahiliye Vekili Etem 
Menderes'in şifahi cevabı (6/153) 5:6 

Devlet Vekilinden 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 

Tunceli'nde halen faaliyette bulunan Top
rak Tevzi komisyonlarının adedine ve faa
liyet tarihinden bugüne kadar topraksız . 
çiftçilere tevzi edilen arazinin miktarına da
ir Devlet Vekilinden şifahi suali (6/202) 356, 

1363 . 

Hariciye Vekilinden 

1. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalin-
ci'nin, Avrupa Atom Enerjisi Teşkilâtı 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sualine 
Hariciye Vekili Fuad köprülü'nün şifahi 
cevabı (6/170) 11,41,73,181:185 

2. —- Rize Mebusu Kemal Balta'nın, 
Yunanistan'ın Hükümetimizden istediği te
minat hakkında gazetelerde intişar eden 
havadisin doğru olup olmadığına dair su
aline Hariciye Vekili Fuad Köprülü'nün 
şifahi cevabı (6/156) 7,34,72,167:172 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Türkiye ve Yunanistan'da müba- • 
dil oldukları halde mübadele edilmiyenle
rin nerelerde terk edildiklerine, Lozan 
Muahedesine göre Türkiye ve Yunanistan'
da bırakılan etabli Türk ve Kumlarla Gar
bi - Trakya'dan memleketimize iltica eden
lerin miktarına dair sualine Hariciye Ve
kili Fuad Köprülü'nün şifahi cevabı 
(6/159) 7,34,72,172 İİ80 
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İktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'-

in, Taş Ocakları kanunu lâyihasının ha
zırlanması için çalışmalara başlanıp başlan
madığına dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/200) 300,1360 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
947 yılında Garptan eski yerlerine dönen 
vatandaşlara verilen buğdaylar için tahak
kuk ettirilen borçların affı ve tahsil edilen
lerin de iadesi hususunda bir tedbir düşü
nülüp düşünülmediğine dair İktisat ve Ti
caret Vekilinden şifahi suali (6/189) 132,1354 

1. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'm, tütünde kilo başına verilen pri
min hangi esas ve prensiplere göre hesap
landığına dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Fahrettin Ulaş 'in şifahi cevabı 
(6/166) 11,34:38 

2. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'm, 1955 yılı ilkbaharında Ege'de 
soğuktan zarar gören bağcılara kredi açılıp 
açılmıyacağma ve zirai sigorta tesisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine İkti
sat ve Ticaret Vekili Fahrettin Ulaş 'm şi
fahi cevabı (6/167) 11,38 :41 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, memleketimizin senelik yemlik sar
fiyatının arpa ve yulaf olarak kaç ton ol
duğuna, 1955 senesi içinde Amerika'dan 
satmalınan yemlik arpa ve yulafın mikta
rına dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili 
Fahrettin Ulaş'm şifahi cevabı (6/172) 13,41, 

73,185:186,1348 :1350 
4. — Seyhan Mebusu Enver Batumlu'-

nun, pamuk fiyatlarının tatminkâr olup ol
madığına, pamuğu kıymetlendirme husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına ve pa
muk politikamıza dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/199) 300,1360 

5. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, Maden Kanununun 157 nci maddesi 
gereğince hazırlanarak İktisat ve Ticaret 
Vekâleti Teşkilât Kanununa eklenmesi ica-
beden kadroya dair sualine İktisat ve Tica
ret Vekili Fahrettin Ulaş'in, şifahi cevabı 
(6/176) 16,43,73,186,1350:13f>2 

Sayf* 
Maarif Vekilinden 

1. — Çankırı Mebusu Tahsn Uygur'un, 
İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Oku
lu hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/206) 1371 

2. — Gümüşane Mebusu Sabri özcan 
San'in, din derslerinin ilkokullarda nasıl 
bir programa göre okutulmakta olduğuna 
ve ortaokulların hangi sınıflarında, nasıl 
bir müfredatla tedris edileceğine dair M'a-
arif Vekilinden sualine, Devlet Vekili ve 
Maarif Vekil Vekili Cemil Bengü'nün şifa
hi cevabı (6/187) •• 69,193:194,1341:1348 

3. — Kütahya Mebusu Ahmet İhsan 
Gürsoy'un, memleketimizde bir klâsik okul 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Maarif Vekilinden şifahi suali (6/205) 1371 

4. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'-
nm, Adana'da bir yüksek iktisat ve ticaret 
mektebi açılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Maarif Vekilinden olan sualine 
Devlet Vekili ve Maarif Vekil Vekili Cemil 
Bengü'nün şifahi cevabı (6/188) 6'9,197,1353: 

1354 
5. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 

ortaokullarda din derslerinin ne zaman 
okutulacağına dair Maarif Vekilinden sua
line. Devlet Vekili ve Maarif Vekil Ve
kili Cemil Bengü'nün şifahi cevabı (6/183) 

68,193:194,1341:1348 
6. — Trabzon Mebusu Selâhaddin Kara-

yavuz'uh, Dil Akademisi hakkmdn Maarif 
Vekilinden şifahi suali (6/204) 1370:1371 

1. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'-
un, 1 Kasım 1955 tarihli Yeni Asır gazete
sinde intişar eden «Teknik Üniversite giriş 
imtihanları» na dair yazı hakkında Maarif 
Vekilinden şifahi suali (6/169) 11,41 

2. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurrnel'-
in, köy enstitüleri mezunu öğretmenlerin 
mağduriyetlerini telâfi için bir intibak 
kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlan
madığına dair Maarif Vekilinden şifahi 
suali (6/162) 9,34,72,181,1341 

3. — Manisa, Mebusu Hikmet Bayii r'-
un, ortaokullara da konulacağı söyleni
len din dersleri hakkında Maarif VVUiliıı-
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den sualine, Devlet Vekili ve Maarif Ve
kil Vekili Cemil IJengü'ni'm şifahi ceva
bı (6/165) 11,34,72,181,1341:1348 

4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Tunceli vilâyeti okul ihtiyacının temini hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maarif 
Vekilinden şifahi suali (6/168) 11,41,73, 

181,1348 

Maliye Vekilinden 
1. — Bolu Mebusu Selâhaddin Baysal'-

m, Devlet Orman İşletmelerinin kesim ve 
istif işlerinde çalışan işçilerden alman 
vergilerin kanuna uygun olup olmadığına 
dair Maliye Vekilinden şifahi suali 
(6/203) 1370 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lıı'nun, İstanbul'da vergi kaçakçılığı şek
linde emlâk komüsyonculuğu yapan kimse
lerin mevcut bulunduğuna dair iddiaların 
doğru olup olmadığına dair sualine Maliye 
Vekili Nedim Ökmen'in şifahi cevapları 
(6/182) 68,194,204:205,1352:1353 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
1947 yılında Garptan eski yerlerine dönen 
vatandaşlara verilen buğdaylar için tahak
kuk ettirilen borçların affı ve tahsil edi
lenlerin de iadesi hususunda bir tedbir 
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Vekilinden şifahi suali (6/189) 132,1354 

1. — Hatay Mebusu Sekip inal'in, 1956 
yılı başından itibaren beyanname esasın
dan Gelir Vergisine tâbi tutulan esnafın 
durumu ile bâzı mükelleflere muafiyet te
sisi ve geçim hadlerinin yeniden ele alın
ması hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
sualine Maliye Vekili Nedim Ökmen'in şi
fahi cevabı (6/180) 73,191:193 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekeli-
oğlu'nun, doların karaborsaya intikalinin 
önlenmesi ve döviz kaçakçılarının ölüm 
cezasına çarptırılması hususlarında ne dü
şünüldüğüne dair sualine Maliye Vekili 
Nedim Ökmen'in şifahi cevabı (6/171) 11:13 

Millî Müdafaa Vekilinden 
1. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, 

İstanbul'daki eski Harbiye Mektebi bina 

Sayfa 
ve müştemilâtın i u satılacağı veya belediye
ye devredileceği hakkındaki şayiaların doğ
ru olup olmadığına ve yıktırılan Sipahi 
Ocağı binalarının yerine modern bir Ordu
evi yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Millî Müdafaa Vekilinden şifahi 
suali (6/192) 165,1359 

2. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, 
İstanbul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek 
bina hakkında, Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/193) 165,1359 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Amerikan yardımından verilen kamyonlar
la buldozer iş makinelerinin kullanılma 
şekli hakkında Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/164) 11,34,72,181,1341 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
zâbitan ve askerî memurların maaşları hak
kındaki 3661 ve 6542 sayılı kanunlar hü
kümlerinden istifade etmiyen bir kısım mü
tehassıs tabip albayların da bir üst derece 
maaşa yükseltilmeleri hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/178) 73,186,1352 

Münakalât Vekilinden 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 

Tunceli istasyonunun esaslı bir hale getiril
mesi, telgraf muhaberelerinin temini için 
hatların inşa ve ıslahı ve vilâyet merkezi 
ile kazalarında PTT binaları yaptırılması 
hususlarında ne düşünüldüğüne dair Mü
nakalât Vekilinden şifahi suali (6/197) 251,1360 

Nafıa Vekilinden 
1. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'

un, Diyarbakır vilâyetinin Ergani, Dicle, 
Hani, Lice ve Kulp kazalarını birleştiren 
yolun yapılmasında şimdiye kadar kaç lira 
sarf edildiğine ve bugünkü durumuna dair 
sualine Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu'-
nun şifahi cevabı (6/191) 132,1356:1359 

2. — Erzincan Mebusu Veysel Varol'-
un, Kemaliye kazasını tren hattına bağlıya
cak yolun durumuna dair Nafıa Vekilin
den şifahi suali (6/198) 300,1360 

3. — İstanbul Mebusu Zakar T ar ver'-
in Hirfanlı Barajı hakkında 25 Ocak 1956 
tarihli Dünya fazetesinde intişar eden ya-
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zıya cîair sualine Nafıa Vekili Muammer 
Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı (6/184) 68:69 

194:195 
4. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka

ğızman - Horasan ve Posof - Ardahan ara
sındaki yolların ne sebeple devlet yolları 
meyamna alınmadığına ve Kars'ın Tuzlu
ca kazasını Ağrı Vilâyetine bağlıyacak bir 
şose yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sualine Nafıa Vekili Muammer Ça
vuşoğlu'nun şifahi cevabı (6/190) 132,1354:1356 

5. — Trabzon Mebusu - Mahmut Goloğ-
lu'nun, Karayolları Bölge Müdürlüklerin
de yevmiyeli olarak büro hizmetlerinde ça
lışan vazifelilerin durumuna dair sualine 
Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan ile Nafıa 
Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun şifahi ce
vapları (6/185) 69,195:197 

6. — Van Mebusu Hilmi' Durmaz'ın, 
Bendimahi Hidro - Elektriği projesinin ik
mal tarihine ve ihalenin ne zaman yapıla
cağına dair Nafıa Vekilinden şifahi MU al i 
(6/18!) 68,133 

1. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'
un, Dicle Nehrinin yükselmesi neticesinde 
tehlikeye mâruz kalan Bismil kazası halkı
nın mal ve "can emniyeti maksadiyle ne gibi 
tedbirler alındığına dair sualine Nafıa Ve
kili Muammer Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/160) 7:9 

2. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'
un, Diyarbakır vilâyetinin bâzı kazalarını 
birleştiren yolun yapılmasında şimdiye ka
dar kaç lira sarf edildiğine ve bugünkü 
durumuna dair Nafıa Vekilinden şifahi su
ali (6/173) 13,41, 

3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
Muş - Patnos yolunun bu sene inşa edilip 
edilmiyeeeğine, Muş vilâyetinden geçen ne-

Sayfa 
birlerden ve Kaz Gölünden istifade edil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair su
aline Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu'
nun şifahi cevabı (6/163) 9:11 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden 
1. — Tunceli Mebusu Bahri Turgut 

Okaygün'ün, sağlık işlerinin daha iyi ted
viri için Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti bünyesinde esaslı bir ıslahat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şi
fahi suali (6/195) 165,1360 

1. — Muş Mebusu Şefik Çağlıyan'm, 
sağlık memurlarının mevcuduna, tahsil de
recelerine nazaran kadro durumlarına ve 
tahsil müddetlerinin bir miktar daha uza
tılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Nafiz KÖrez'in şifahi cevabı (6/175) 16,4143 

Ziraat Vekilinden 
1. — Konya Mebusu Hidayet Aydmer'-

in, zirai ve fidanlıklı ceza evleri kurulması 
hususundaki çalışmaların ne safhada oldu
ğuna dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/201) 300 

2. — Konya Mebusu M. Rüştü özal'ıfc, 
1955 yılı içinde Konya vilâyetinde küçük
baş hayvanlardan kaçma çiçek aşısı yapıl- "'" 
dığına ve aşının bozuk olmasından dolayı 
telef olan hayvanlar için mal sahiplerine 
tazminat verilip verilmediğine dair Ziraat 
Vekilinden şifahi suali (6/194) 165,1359 

1. — Malatya Mebusu, Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, arıcılığın inkişafı için ne gibi tedbir- • 
ler alındığına dair Ziraat Vekilinden şifahi 
suali (6/177) 16,43,73,186 

f: TAHRİRÎ SUALLER 

Başvekilden 
1. -••• Kırşehir Mebusu Tabir Taşer'in. 

Avanos kazası Sarılar köyü halkının top
rak sahibi olabilmeleri için ne düşünüldü
ğüne dair Başvekilden tahriri suali 
(7/135) 356 

Adliye Vekilinden 
1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 

Acıpayam'da Millî Müdafaa Vekâleti ta
rafından Adliye Vekâletine verilen bina 
hakkında Adliye Vekilinden tahrirî suali 
(7/134) 105 



Sayfa 
2. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-

in, Giresun'un Alucra kazasında Hazineye 
"ait tapulu arazi mevcudolup olmadığına, 
varsa bu yerlerin topraksızlara verilmesi 
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair 
Adliye Vekilinden tahrirî suali (7/133) 165 

3. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 
Ankara Evlenme Memurluğunca Medeni 
Kanuna aykırı olarak icra edilen bir ni
kâh muamelesi dolayısiyle müddeiumumi
likçe tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
Adliye Vekilinden tahrirî suali (7/142) 1275 

4. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi JSr-. 
zurumluoğlu'nun, toprak tevzi komisyon
larının yapmakta oldukları hektar başına 
yıllık gelirleri gösteren kadastronun Mali
ye Vekâletinin gelir sistemleri içerisinde 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Adliye Vekilinden tahrirî suali 
(7/143) 1275 

1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu '-
nun, gayrimenkule ve aynı haklara müta-
allik resmî senetlerin tanzimindeki mua
melâta dair sualine Adliye Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün tahrirî cevabı (7/127) 197: 

198 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğhr-

nun, tarihî eserlerimizin muhafazası için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Da
hiliye Vekilinden tahrirî suali (7/146) 1275 

2. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu'nun, Çekerek kazası Belediye 
Reisi seçimine ve belediyeler emrine yan
gın arazöz ve aletleri verilmesi için döviz 
tahsisi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Dahiliye Vekilinden tahrirî suali (7/145) 1275 
•'•; 3. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-

zurumluoğlu'nun, zaruri ihtiyaç maddele
rinin Yozgad vilâyetinde nasıl ve hangi 
prensiplere göre tevzi edildiğine ve Yoz
gad'm Çatak mahallesi ihtiyacı için satın-
alman kırık buğdayın tamamen bu mahalle 
halkına tevzi edilip edilmediğine dair Da
hiliye Vekilinden tahrirî suali (7/149) 

1. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 

Sayfa 
Avanos kazasına bağlı olan Abdi, Gorcet 

Karayanalak ve Çağmak köylerinin daha 
yakın mesafedeki Kozaklı kazasına bağlan
mamaları sebebine dair sualine, Dahiliye 
Vekili E tem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/128) 87 

Devlet Vekilinden 
1. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-

zurumluoğlu'nun, toprak tevzi komisyon
larının yapmakta oldukları hektar başına 
yıllık gelirleri gösteren kadastronun Mali
ye Vekâletinin gelir sistemleri içerisinde 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Vekilinden tahrirî suali (7/143)' 1275 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya'nın Akçadağ kazası ile di
ğer hangi köylerinde arazi tesbit ve 
tevziine gidildiğine, bu köyler halkının şi
kâyetlerini icabettiren sebeplerin tetkik 
ettirilip ettirilmediğiııe dair sualine Devlet 
Vekili Osman Kapani'nin tahrirî cevabı 
(7/92) 1363:1368 

îktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. — Hatay Mebusu Sekip înal'ın, 

Hatay vilâyeti ihtiyaçları için 1955 yılı 
içinde kaç ton demir tahsis edildiğine dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî suali 
(7/137) 597 

2. — Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nın, 
1951 - 1955 yıllarındaki ihraç maddeleri
mizle aynı yıllar içinde ithal zaruretinde 
bulunduğumuz malların cinsine ve her se-
neki fiyat ve miktarlarına dair îktisat ve 
Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/132) 69 

3. — Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nm, 
ithal zaruretinde bulunduğumuz ve tevzie 
tâbi tuttuğumuz malların bir teşkilât vasi* 
tasiyle tevzii hakkında ne düşünüldüğüne 
dair îktisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî 
suali (7/136) 597 

1. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'-
nın, Adana'da özbucak Firmasına, fabri* 
kalarmda imal edilen bezleri yurt dışında 
basma yaptırıp tekrar yurda ithal etmek 
üzere, lisans verilip, verilmediğine dair 



— 24 -= 

Maliye Vekilinden 
1. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-

in, Giresun'un Alucra kazasında Hazineye ' 
ait tapulu arazi mevcudolup olmadığına, 
varsa bu yerlerin topraksızlara verilmesi 
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair 
Maliye Vekilinden tahrirî suali (7/133) 165 

2. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzu-
rumluoğlu'nun, toprak tevzi komisyonları
nın yapmakta oldukları hektar başına yıllık 
gelirleri gösteren kadastronun Maliye Ve
kâletinin gelir sistemleri içerisinde yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Maliye Vekilinden tahrirî suali (7/143) 1275 

Sayfa 
sual takriri ve İktisat ve Ticaret Vekili 
Fahrettin Ulaş'm tahrirî cevabı (7/129) 502: 

503 
2. — Sinob Mebusu Şcraf ettin Ayhan'

ın, Kars'ta 150 kuruştan satılan 50 ton de
mir sacın mevzu kâr hadleri ile âzami fi
yatlara uygun olup olmadığına dair sualine 
İktisat ve Ticaret Vekili Fahrettin Ulaş'-
ın, tahrirî cevabı (7/116) 54:55 

İşletmeler Vekilinden 
l. — Hatay Mebusu Sekip înal'ın, Ha

tay vilâyeti ihtiyaçları için 1955 yılı içinde 
kaç ton demir tahsis edildiğine dair İşlet
meler Vekilinden tahrirî suali (7/137) 597 

1. —• Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, 1950 yılından beri inşasına başla
nılan çimento fabrikaları ile termik ve hid-
ro - elektrik santrallerine ve Sarıyar Bara
jından elde edilecek yıllık enerji miktarına 
dair sualine İşletmeler Vekili Samet Ağa-
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/126) 51:54 

Maarif Vekilinden 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza 

Çelçel'in, ortaokullarla liselerde ahlâk dersi-
okutulması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Maarif Vekilinden tahrirî suali (7/131) 69 

2. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'
un, köy okullarına yardım faslından 1951 -
1955 yıllarında hangi vilâyetlere ne ka
dar para tahsis edildiğine dair sualine, 
Maarif Vekili Ahmet özel'in tahrirî ce
vabı (7/139) 696,1298:1300 

3. — Kayseri Mebusu Ömer Mart'm, 
İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı hak
kında Maarif Vekilinden tahrirî suali 
(7/141) 696,1386:1388 

4. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğ-
lu'nun, tarihî eserlerimizin muhafazası için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ma
arif Vekilinden tahrirî suiili (7/146) 1275 

5. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül-
kün'ün, Maarif Vekâletince 1955 bütçe yı
lında okul inşaatı için vilâyetlere ne kadar 
para tahsis edildiğine' dair Maarif Vekilin
den tahrirî suali (7/148) 1275 

Nafıa Vekilinden 
1. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'

un, köy içme sularına yardım faslından 
1951 - 1955 yıllarında hangi vilâyetlere 
ne kadar para tahsisedildiğine dair Nafıa 
Vekilinden tahrirî suali (-7/138) 696 

2. - - Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'
un, vilâyet ve köy yollarına yardım fas
lından 1951 - 1955 yıllarında hangi vilâ 
yetlere ne kadar para tahsis edildiğine 
dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/140) 696 

3. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Acıpayam'da Millî Müdafaa Vekâleti ta
rafından Adliye Vekâletine verilen bina 
hakkında Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/134) 165 

• 4. — Niğde Mebusu Hasan Ülkün'ün, 
1955 bütçe yılında Nafıa Vekâletince vi
lâyetlere ne miktar para tahsis edildiği
ne dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/147) 1275 

5. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
'/'.urumluoğlu'nun, Nafıa Vekâletince 1955 
yılı içerisinde vilâyet hususi idarelerine 
yapılan nakdî yardımlara ve Çekerek ır
mağı üzerinde bulunan Kazankaya köprü
sünün bu yıl içinde inşa edilip edilmiyece-
ğine dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/144) 1275 

Ziraat Vekilinden 
•1. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-

zurumluoğlu'nun, toprak tevzi komisyonla
rının yapmakta ' oldukları hektar başına 



yıllık gelirleri gösteren kadastronun Ma
liye Vekâletinin gelir sistemleri içerisin
de yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ziraat Vekilinden tahrirî suali 
(7/143) 

1. Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-

25 
Sayfa 

1275 

Sayfa 
lif ıııııı, Malatya'nın Akçadağ kazası ile di
ğer hangi köylerinde arazi tesbit ve tev
ziine gidildiğine, bu köyler halkının şikâ
yetlerini icabettiren sebeplerin tetkik etti
rilip ettirilmediğine dair sualine Ziraat Ve
kili Nedim Ökmen'in tahrirî cevabı (7/92) 1363: 

1368 

TAKEÎRLER 
Afyon Karahisar (Murad Âli Ülgenf 

• 1. — Arzuhal Encümeninin 30 .1 .1956 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2769 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/190) 697 

Aydın (Cevat Ülkü) 
2. — Arzuhal Encümeninin 16 . 1 . 1956 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 2586 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/183) 202 

Bolu (İhsan Gülez ve üç arkadaşı) 
3. — Devlet Orman işletmelerince satı

lan orman mahsullerinden vilâyet hususi 
idarelerine hisse tefriki hakkında kanun 
teklifini müzakere etmek üzere Muvakkat 
Encümen teşkiline dair (4/180) 130 

Burdur (Mehmet özbey) 
4. — Namık Kemal Mahallesindeki me

mur evlerinin satış ve resmî dairelere tahsi
si suretiyle tasfiyesi hakkındaki kanun tek
lifinin gcriverilmesine dair (2/11, 4/187) 598 

Bursa (Müfit Erkuyumcu ve 15 arka
daşı) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı ka
nunlarla tadil edilen 15 nci maddesinin 
«t» işaretli bendine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Muvakkat En
cümene havalesi hakkında (4/175) 33 

Çankırı (Kenan Çığman) 
6. — Namık Kemal Mahallesindeki 1) 

ve E tipi blok evlerin verem hastanesi ya
pılması hakkında kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair (4/188) 598 

Çoruh (Yaşar Gümüşel) 
7. — Bütçe Encümeni âzalığına intiha-

bedildiğinden Maliye Encümeni âzalığııı-
don istifa ettiğine dair (4/173) 5 

Elâzığ (Hüsnü Göktuğ), Tunceli (Ars-

lan Bora), Yozgad (Numan Kurban ve ar
kadaşları) 

8. — Şanlı ordumuza Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin selâm ve sevgilerinin bil
dirilmesine dair (4/191) 680:681 

İzmir (Pertev Arat) 
9. — Eski Devlet Vekili İstanbul Mebu

su Mükerrem Sarol hakkında Meclis tah
kikatı açılmasına dair (4/179) 100:130 

Kastamonu (Muzaffer Kuşakçıoğlu) 
10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa geçici bir madde ilâ
vesine dair kanun teklifinin Muvakkat 
Encümende müzakere edilmesi hakkında 
(4/177) 71 

Kayseri (Hakkı Kurmel) 
11. — Subaylar Heyetine Mahsus Ter

fi Kanununun 5811 sayılı Kanunla muad
del 1 nci maddesinin «B» fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin ge-
riverilmesine dair (4/189) 598:599 

Kocaeli (Selâmı Dinçer) ve Konya 
(Reyhan Gökmenoğlıı) 

12. — Avukatlık Kanununun 5178 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin 
birinci fıkrasının tadili hakkındaki kanun 
teklifinin geriveri İm esine dair (4/192) 927 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağa oğlu) 
13. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi 
hükmünden, tâyin ve denetlenmesi Millî 
Eğitim Vekâletine ilişkin özel Türk okul
ları öğretmenlerinin de faydalanmaları hak
kındaki 6014 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi
nin Muvakkat Encümene havalesi hakkın
da (4/176) „ 33 
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Manisa (Yunus Muammer Alakant) 
14. — Dahilî Nizamnamenin 174 ncü 

maddesinin tefsiri hakkında (4/193) 1371 
Muş (Şefik Çağlayan) 
15. — Bütçe Encümeni âzalığına inti-

habedildiğinden Gümrük ve İnhisarlar En
cümeni âzalığmdan istifa ettiğine dair 
(4/174) " 5 

Seyhan (Ahmet Topaloğlu ve üç arka
daşı) 

16. — Devlet memurları aylıklarınııı 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı «1» sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Dahiliye Vekâleti vilâyetler kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifinin geriverilmesine dair (4/186) 599 

Sivas (Efem Eırdinç) 
17. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı

ğı Kanununa bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin Muvakkat Encümene ha
valesi hakkında (4/181) 130 

Tpkad (Hulusi Bozbeyoğlu) 
%%, —; Yangın felâketine uğrıyan Ger

ze halkına Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin teessürlerinin iblâğına dair (4/185) 204 

Van (Hilmi Durmaz) 
19. — Bendimahi Hidro - Elektriği pro

jesinin ikmal tarihine ve ihalenin ne za
man yapılacağına dair Nafıa Vekilinden 
şifahi sual takririnin geriverilmesi hak
kında (4/182) 133 

Yozgad (İhsan Aktürel) ve Ankara (Hazım 
Türegün) 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Ankara (Âtiye Temuçin) ve Elâzığ 
(Ömer Faruk Sanaç) 

1. — Köy enstitülerinden mezun Öğret
men ve sağlık memurlarının maaşlarınır 
intibakına dair (2/250) 4 

Balıkesir (Ahmet Kocabıyıkoğlu) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 102 nci maddesindeki bir 
yıllık müddete yeniden altı aylık ve geçici 
65 ve 68 nci maddelerinde yazılı müracaat 
için de yeniden üç aylık müddet verilmesi 
hakkında (2/279) 1276 

Sayfa 
Sandığı Kanununun 80 nci maddesiyle, 87 
nci maddesinin (K) bendinin tadili hak
kındaki kanun teklifinin Muvakkat En
cümene havalesine dair (4/184) 204 

Yozgad (Talât Alay) 
21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 55 ve 56 nci madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Muvakkat Encümende müzake
re edilmesine dair (4/178) 71 

Aydın (Cevat Ülkü ve Nail Geveci) 
1. — Arzuhal Encümeninin 25.11.1955 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 366 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/108) 69 

Elâzığ (Selâhattin Toker) 
2..— Arzuhal Encümeninin 28.111.1955 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 759 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/115) 69 

Eskişehir eski Mebusu (Merhum İsma
il Hakkı Çevik) 

3. — III Numaralı Muvakkat Arzuhal 
Encümeninin 15.111.1950 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 2123 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair (4/18) 926 

Manisa eski Mebusu (Merhum Refik 
Şevket İnce) 

4. — Arzuhal Encümeninin 20.IV.1953 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5751 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/50) 69 

Bolu (İhsan Oülez ve üç arkadaşı) 
3. — Devlet Orman İşletmelerince satı

lan orman mahsullerinden vilâyet hususi 
idarelerine hisse tefriki hakkında (2/258) 99,130 

Bursa (Müfit ErkuyumcAi) ve Bilecik 
(Yümnü Üresin) 

4. — Subaylar Heyetine mahsus terfi 
Kanununun 5611 sayılr Kanunla değiştiri
len 10 ncu maddesi ile subay ve askerî me
murların maaşları hakkındaki 5609 sayılı 
Kanunun 5838 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci ve 2 nci maddelerinde değişiklik ya-

TEKLİFLER 



Sayfa 
puması hakkındaki 6557 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair (2/271) 202 

Bursa (Müfit Erkuyumcu ve 15 arka
daşı) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı ka
nunlarla tadil edilen 15 nci maddesinin «1» 
işaretli bendine bir fıkra eklenmesi hakkın
da (2/253) 32,33 

Bursa (Müfit Erkuyumcu) ve. Tunceli 
(Fethi Ülkü) 

6. — Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında (2/259) 99 

Çankırı (Kenan Çığman) ve Bolu (Lût-
/* Oğultürk) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San
dığı Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki 6015 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/266) 133 

Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu) 
8. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları 

hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesiyle ikinci mad
desinin A bendinin tadili hakkında (2/280) 1276 

9. — Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının tadiline ve 5602 sayılı Ka
nuna 6335 sayılı Kanunla eklenen madde
nin kaldırılmasına dair (2/267) 165 

Çorum (Mustafa Kemal Biber oğlu) 
10. — Para veya para yerine kaim olan 

kıymetli evraka veya damga ve hare pul
ları veya zikıymet eşyaya veya bilûmum 
ayniyata vâzıulyed bulunan adalet memur
larına kasa tazminatı verilmesi hakkında 
(2/268) 165 

Denizli (Ahmet Hamdi Sancar) 
11. — Hâkimler Kanununun 70, 71 ve 

73 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
(2/281) 1276 

Elâzığ (Hüsnü Köktuğ) ve Rize (İzzet 
Akçal) 

12. — Subaylar Hevetine Mahsus Terfi 
Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 
4554 sayılı Kanuna ek 4798 sayılı Kanu
nun ek birinci maddesinin tadiline ve ek 

Sayfa 
2 nci maddesiyle geçici maddesinin kaldırıl
masına dair (2/272) 202 

Elâzığ (Hüsnü Göktuğ) ve Rize (İzzet 
Akçal) 

13. — Subay ve askerî memurların maa-
şatına dair 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkındaki 6542 
sayılı Kanunun tadiline dair (2/273) 202 

Elâzığ (Ömer Faruk Sanaç) 
14. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kâleti teşkilât ve memurları Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı al» 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve 
3017 sayılı Kanunun 60 nci maddesinin 
tadiline dair (2/254) • 32:33 

Giresun (Abdullah İzmen) 
15. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın

daki kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair (2/277) 1049 

Giresun (Doğan Köymen) 
16. — Gıda maddeleri Türk Anonim 

ortaklığı kanunu teklifi (2/275) 506 
17 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa 6216 sayılı Kanunla ekle
nen geçici 88 nci maddeye bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/256) 69 

(İdare Âmirleri) 
18. — 1955 malî yılı Muvazetıei Umu

miye Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli 
cetvellerin B. M. M. kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (2/264) 100,203,253:256, 

259,262,265,274,275278 
(İdare Âmirleri) 
19. — 1955 malî yılı muvazenei umumi

ye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin Divanı Muhasebat Reisliği 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(2/265) 100,203,253:256,259, 

262,265,274,275:278 
İdare Âmiri Kocaeli (Nüzhet Akın) 
20. — 1955 malî yılı muvazenei umu

miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
lin Riyaseti Cumhur kısmında değişiklik 
Sapılmasına dair (2/269) 165,203,253:256, 

259,262,265,274,275:278 



- » 
Sayfa 

İstanbul (Nazlı Tlabar ve iki arkadaşı) 
21. — Bâzı kisvelerin giyilemiyeceğine 

dair 2596 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı mad
delerinin tadili hakkında (2/282) 1276 

îzmir (Cihad Baban ve iki arkadaşı) 
22. — Ahmet Fahri özçelik'e vatani 

hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında 
(2/251) 4 

Kocaeli (Nüzhet Akın ve 5 arkadaşı) 
23. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (2/255) 33 

Konya (Himmet Ölçmen) 
24. — Şeker kanunu teklifi (2/278) 1242 
Muğla (Yavuz Paşamehmetoğlu) 
25. — Vilâyet özel idareleri kanunu 

teklifi (2/260) 99 
Niğde (Hasan Hayati Ülkün) 
26. — Hayvan hırsızlığının men'i hak

kındaki 5617 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin tadiline dair (2/270) 165 

Niğde (Sadettin Ertur ve iki arkadaşı) 
27. — 2514 sayılı Divanı Muhasebat 

Kanununa ek kanun teklifi (2/276) 506 
Samsun (Tevfik İleri) 
28. — Millî saraylar ve müzelerin bir 

umum müdürlük halinde Başvekâlete bağlı 
olarak idaresi hakkında (2/257) 69 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) 
29. — Subaylar ve askerî memurların 

maaşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna 
ek 3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair (2/262) 100 

30. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde 
eklenmesi hakkında (2/263) 100 

Sivas (Bahattin Örnekol) ve (Etem 
Erdinç) 
• 31. — Çarşı ve mahalle bekçileri hak
kında (2/261) • 99:100 

Tokad (Hulusi Bozbeyoğlu) 
32. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 

Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı Ka
nuna geçici bir madde ilâvesi hakkında 
(2/274) 356 

Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu) 
33. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve gö-

Sayfa 
revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayıh Kanuna ek kanun teklifi (2/283) 1276 

Zonguldak (Edibe Sayar) 
34. — Eczacılar ve eczaneler hakkında

ki 6197 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair (2/252) 4 

35. — Hususi otomobillerden vergi alın
ması ve bu suretle; temin olunan meblâğın 
Çocuk Esirgeme Kurumuna devri hakkında 
(2/284) 1276 

Afyon Karahisar (Rıza Çer çel) 
1. — 5421 sayılı Gelir ve 5422 sayılı Ku

rumlar vergileri kanunlarına muvakkat bi
rer madde eklenmesine dair (2/156, 2/157) 1049, 

1083,1084:1085,1090,1093,1095,1204:1207 
Bolu (Fahri Belen) 
2. — Ordu Mensuplariyle Emniyet 

Umum. Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanla
ra birer er tayını verilmesi hakkındaki 
4786 sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiş
tiren 5605 sayılı Kanunun tadiline dair' 
(2/136) 1049,1285 :1288,1288:1290,J 290:1292, 

1292 :1295,1372:1377,1382,1386,1389 :1392 
Burdur (Mehmet Özbey) 
3. — Devlet Şûrası Kanununa ek teklifi 

(2/90) 597 
4. — Namık Kemal Mahallesindeki me

mur evlerinin satış ve resmî dairelere tahsi
si suretiyle tasfiyesi hakkında (2/11) 598 

Çankırı (Kenan Çığman) 
5. — Namık Kemal Mahallesindeki D ve 

E tipi blok evlerin verem hastanesi ya
pılması hakkında (2/20) 598 

Çankırı (Tahsin Uygur) ve Rize (Hüse
yin Agun) 

6. — Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkın
da (2/49) 17:22,45,75,211:212,259 

Çoruh (Hilmi Çeİtikçioğlu ve üç arka
daşı) • 

7. — Çoruh vilâyeti adının (Artvin) 
olarak değiştirilmesi hakkında (2/232) 133,267: 

273 
Çorum (Mustafa Kemal Biberoğlu) 
8. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
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ılığı Kanununun 39 ucu maddesinin (B) 
fıkrasının tadiline dair (2/46) 165:166,273,1295: 

1297,1377:1386 
Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu) ve Çan

kırı (l1 ahir Akman) 
9. — Bitlis'in Zeydan Mahallesinden 

Ramazanoğlu' Abdülkerim Zırhlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında (2/119) 74:75 

Denizli (Baha Ak§it) 
10. — Taş ocakları muamelâtının ted

viri ve varidatının tahsilinin vilâyet husu
si idarelerine aidolduğu hakkında (2/21) 22:23, 

45:50,50:51,206,211,227,233:236 
Elâzığ (Selâhattin Toker) 
11. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 6422 sayılı Kanunla 
değiştirilen 39 ncu maddesinin B fıkrasının 
tadili hakkında (2/190) 165:166,273,1295:1297, 

' 1377:1386 
Erzurum (Abdülkadir Eryurt ve 3 -

arkadaşı) 
12. — Avukatlık Kanununun 4 ncü 

maddesinin «E» bendinin değiştirilmesi 
hakkında (2/206) • 83:86,212:222,223 

Gaziantcb (Süleyman Kuranel) 
13. — Yapı ve imar kanunu teklifi 

(2/78) 100,225:227,259:265 
Giresun (Abdullah İzmen) 
14: — Türk Ceza Kanununun 13 ncü 

maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (2/175) 82:83,209:210 

İstanbul (Naci Kurt ve 2 arkadaşı) 
15. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu

nun 3 ncü maddesinin tadiline dair (2/207) 1243 
İzmir (Abdullah Aker) ve Rize (İzzet 

Akçal) 
16. — Maden Kanununun 150 nci mad

desinin (A) bendine bir fıkra eklenmesine 
dair (2/233) 166,211 

İzmir (Abidin T ekon) 
17. — 3460 ve 6212 sayılı kanunların 

şümulü dışında kalan umumi ve hususi 
bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli mü
esseseler, sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete aidolan şirket ve kurumlarla bele
diyeler ve bunlara bağlı Teşekküllere ait 
iş yerlerinde çalışan işçilere ilâve tediye 

Sayfa 
yapılması hakkındaki Kainimin 1 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair (2/218) 301 

İzmir (İhsan SipaMoğkı) 
18. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 78 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/240) 1340 

Kars (Sırrı Atalay ve İbrahim Us) 
19. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 6422 sayılı Kanunun 
meriyetten kaldırılması hakkında (2/151) 165: 

166,273,1295:1297,1377:1386 
Kastamonu (Muzaffer Kuşakçıoğlu) • 
20. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa geçici bir madde ilâve
sine dair (2/196) 71 

Kayseri (Hakkı Kurmel) 
21. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun 5811 sayılı Kanunla muaddel 
1 nci maddesinin «B» fıkrasının değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde ilâ
vesi hakkında (2/234) 598:599 

Kocaeli (Cemal T üzün) 
22. — Türk Ceza Kanununun 370 ve 

383 ncü maddelerinin tadiline dair (2/162) 926 
Kocaeli (Nüzhet Ahırı) ve îzmir (Meh

met Aldemir) 
23. — 1955 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı cetvellerin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (2/235) • 203,253:256,259, 

262,265,274,275:278 
Kocaeli (Selâmı Dincer ve iki arkadaşı) 
24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında (2/192) 165:166,273,1295 =1297,1377: 

1386 
Kocaeli (Selâmi Dinçer) ve Konya (Rey

han Gökmenoğlu) 
25. — Avukatlık Kanununun 5178 sa

yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesi
nin birinci fıkrasının tadili hakkında 
(2/237) 926:927,927 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) 
26. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
si hükmünden, tâyin ve denetlenmesi Millî 
Eğitim Vekâletine ilişkin özel Türk okul
ları öğretmenlerinin de faydalanmaları hak-
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kındaki 6014 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair (2/236) 33 

Muş (Şemsi Ağaoğlu) 
27. — î l İdaresi Kanununun 42 nci 

maddesinin (E) bendinin değiştirilmesi 
hakkında (2/247) 926 

Seyhan (Ahmet Topaloğlu ve üç arka
daşı) 

28. — Devlet Memurları Aylıklarının 
tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı «1» sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Dahiliye Vekâleti vilâyetler kısmında 
değişiklik yapılması hakkında (2/229) 599 

Sivas (Etem Erdinç) 
29. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa bir madde eklenmesine dair 
'(2/61) 130 

Sayfa 
Yozgad (ihsan Ak tür el) ve Ankara 

(Hazım Türeffün) 
30. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 80 nci maddesiyle, 87 
nci maddesinin (K) bendinin tadili hak
kında (2/170) 204 

Yozgad (Talât Alpay) 
31. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 55 ve 56 nci madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair (2/142) 7! 

Zonguldak (Cemal Kıpçak ve 18 arka
daşı) 

32. — Sermayesinin Tamamı Devlet 
Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan 
İktisadi Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve 
murakabeleri, hakkındaki 3460 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da (2/183) ' 133 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geriverme istekleri 
1. — Çiftçiyi topraklandırma Kanunu

nun 5618 sayılı Kanunla, değiştirilen 21 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair (3/301) 598 

2. — Subaylar heyetine mahsus terfi 
Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştiri
len 16 nci maddesinin tadiline ve bu kanu
na muvakkat bir madde eklenmesine dair 
kanun lâyihasının geriverilmesine dair 
(3/302) 598 

3. — Toprak ve İskân İşleri Umum Mü
dürlüğünün Dahiliye Vekâletine bağlan
masına dair kanun lâyihasının gerivefil-
mesi hakkında (3/306) 1278 

Tefsir istekleri 
1. — 5951 sayılı Kanunun 6244 sayılı 

Kanunla muaddel 3 ncü maddesi muvace
hesinde 788 sayılı Kanunun 3335 sayılı Ka
nunla değiştirilen 85 nci maddesine göre 
mesleki memuriyet olan mebusuardan müd
detleri bittikten sonra tekrar intihabedil-
miyenlere mebusluktan evvelki maaşlarına 
nazaran iki üst derece üzerinden açık maaşı 
verilip verilmiyeeeğinin tefsirine dair 
(3/308) 1276 

2. — 6290 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desindeki «Teminatın verildiği tarihten 
başlamak üzere» kaydının, bu kanunun 
meriyete- girmesinden evvel 5383 sayılı Ka
nunun 24 ncü maddesine tevfikan tekrar • 
ihracı kaydiyle muvakkaten yurda ithal 
edilen eşyanın vergileri için alman teminat 
mektuplarındaki faiz şartına teşmil edilip 
edilemıiyeceği hususunun tefsirine dair 
(3/307) 1276,1277 

3. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına bağlı Türkiye Taviz Liste
sinde yer alan taviz hadlerinden bâzılarını 
belli hadlere kadar yükseltme konusunda 
memleketimize tanınmış olan haklara müte
dair ihtar hükümlerinin ne suretle tatbik 
edileceğinin tefsiri hakkında (3/299) 697 

4. — Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
olan 1918 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi 
son fıkrası hükmünün sadece Gümrük Ver
gi ve resimlerine münhasır olması veya ver
gi ve resimlerle beraber malların bedelleri
ne de şâmil bulunması noktasından tefsi
rine dair (3/309) 1276:1277 

1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine 
göre istihdam edilen orta tahsil yardmı-
eı öğretmenliklerinde seçen hizmetlerin 
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5434 sayılı Kanunun geçici maddesinde 
bahsedilen «Aylık ücretli, sürekli vazife
ler» meyanında bulunup bulunmadığının 
tefsirine dair (3/88) * 43:44 

Teşriî masuniyetler 
1. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in, 

teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(2/295, 2/296) , 100 

2. — Hatay Mebusu Sekip İnal'in teşriî . 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/310) 1277 

3. — İstanbul Mebusu Ziya Köktürk 
ve Siird Mebusu Suat Bedük'ün, teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılmasına dair (3/300) 597 

4. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/297) 100 

5. — Konya Mebusu Mustafa Bağna-
çık'ın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair (3/298) 100 

6. — Siird Mebusu Suat Bedük'ün 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/311) 1274 

örfi îdare 
.1. — İstanbul'da ilân edilmiş olan 

örfi İdare müddetinin uzatılması hak
kında (3/305) 1185:1190 

1. — 1937 yılında öldürülen vatandaş
lar dolayısiyle yapılan tahkikata müteda
ir. (3/37) 166:167,177,180 

^ÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Rİ
YASET TEZKERELERİ 

1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Erzurum Mebusu îshak Av-
ni Akdağ'm tahsisatı hakkında (3/293) 70:71 

2. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/292, 3/303) 70,697:698 

KİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
.1. — Başvekil Adnan Menderes'in Ha

riciye Vekili Fuad Köprülü ile birlikte 
Pakistan'a yapacakları resmî ziyaretten 
avdetlerine kadar Başvekilliğe Dahiliye 
Vekili Etem Menderes'in Hariciye Vekilli
ğine de İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'-
ııun vekillik edeceklerine dair (3/315) 1277: 

1278 

Sayfa 
2. — İrak'a gidecek olan Maarif Veki

li Ahmet özel'in avdetine kadar kendisi
ne Devlet Vekili Cemil Bengü'nün ve'Pa
ris'e giden Münakalât Vekili Arif Demir-
er'e de Devlet Vekili Emin Kalâfat'm ve
killik edeceklerine dair (3/316) 1278 

DİVANI .MUHASEBAT REİSLÎĞÎ 
TEZKERELERİ 

1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1954 bütçe yılı hesabı katisi
ne ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/312) 1277 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi; 1954 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/314) 1277 

3. — İstanbul Üniversitesi 1954 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/313) 1277 

1. - -Ankara Üniversitesinin 1953 büt 
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/198) 69, 

205:206,211,227,229:232 
2. — Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı katisi
ne ait Mutabakat Beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/214) 356 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı Hesabı 
Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair (3/215) 697 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/105) 356,İ279:1280,1288,1292, 

1309:1312 
5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 

Müdürlüğü 1952 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/106) 428 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/1.61) 428 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi .1950 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/110) 506, 

1278:1279,1288,1292,1301:1304 
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8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/1.11) 

1280,1290,1292,1297,1313: 
9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/112, 
1/208) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/183) 

11. — İstanbul Üniversitesinin 1950 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyen-
namesinin sunulduğuna dair (3/113) 798. 

1288,1292,1305 
12. — İstanbul Üniversitesinin 1951. büt

çe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/114) 

1281:1282,1290,1292,1297,1321 
13. — İstanbul Üniversitesi 1952 bütçe 

yılı hesabı katisine ait mutabakat beyenna-
mesinin sunulduğuna dair (3/115) 

14. — İstanbul Üniversitesinin 1953 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/191) 

15. — Mülga Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe 

Sayfa' 

506, 
1316 

506 

506 

1279, 
:1308 

798, 
:1324 

926 

1243 

Sayfa 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/225) 927 

16. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1953 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/181) 356 

17. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1951 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/124) 697, 

1280:1281,1292,1297,1317 :1320 
18. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 

1952 bütçe yılı hesabı katînine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/230) 697 

ENCÜMENLERDEN (HELEN TEZKERELER 
1. — Eski İktisat ve Ticaret Vekili 

Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Polat-
kan ve Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı 
ve Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü 
Zorlu haklarında tahkikat yapmak üzere 
kurulan Muhtelit Encümenin vazife müd
detinin uzatılmanına dair Muhtelit Encü
men Riyaseti tezkeresi (3/304) 1185 

2. — Kamulaştırma Kanunu lâyihası
nı müzakere etmek üzere Muvakkat Encü
men teşkili hakkında Dahiliye Encümeni 
mazbata muharririnin tezkeresi (3/294) 71 

SABIK ZABIT 
30.1 .1956 tarihli 30 ncu İnikat zap

tının hulâsası 3:4 
, 1 . I I . 1956 tarihli 31 nei İnikat zap

tının hulâsası 31:32 
3 . I I . 1956 tarihli 32 nci İnikat zap

tının hulâsası 67:68 
6 . I I . 1956 tarihli 33 ncü inikat zap

tının hulâsası 98:99 
8 . I I . 1956 tarihli 34 ncü İnikat zap

tının hulâsası 132 
10. II.:1956 tarihli 35 nci İnikat zap

tının hulâsası 165 
13 . I I . 1956 tarihli 36 nci İnikat zap

tının hulâsası 201:202 
15 . I I .1956 tarihli 37 'nei İnikat zap

tının hulâsası 251 
17 .11 . 1956 tarihli 38 nci İnikat zap

tının hulâsası 300 

HULÂSALARI 
20 . I I . 1956 

tının hulâsası 
2 1 . I I . 1956 

tının hulâsası 
22 . I I . 1956 

tının hulâsası 
23 . I I . 1956 

tının hulâsası 
24 . I I . 1956 

tının hulâsası 
25 . I I . 1956 

tının hulâsası 
26 . I I .1956 

tının hulâsası 
27 . I I . 1956 

tının hulâsası 
28 . T F. 1956 

tının hulâsası 

tarihli 39 

tarihli 40 

tarihli 41 

tarihli 42 

tarihli 43 

tarihli 44 

tarihli 45 

tarihli 46 

tarihli 47 

ncu 

nci 

nci 

nci 

ncü 

ncü 

nci 

nci 

nci 

İnikat 

İnikat 

İnikat 

İnikat 

İnikat 

İnikat 

inikat 

İnikat 

inikat 

zap-

zap-

zap-

zap-

zap-

zap-

zap-

356 

428 

506 

596 

696 

798 

926,927 
zap-
1048.1049 
zap-

1242 
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29.11.1956 tarihli 48 nci inikat zap
tının hulâsası 1275 

26. III . 1956 tarihli 49 ncu İnikat zap-

Sayfa 
tının hulasası 1339:1340 

28 . I I I . 1956 tarihli 50 nci İnikat zap
tının hulâsası 1370:1371 

YOKLAMALAR 

Sayfa . 

86 
179 

1985 

t 

Sütun 

1 
1 
2 

Satır 

43 
15 
11 

-

Tokad 
Sırrı 

33 
70,86 

100 
133 
166 
204 
252 

357,384 
429,462 

TASHİHLER 
Yanlış 

Müstaceldi 

Çoruh 
Sami 
Takdimen 

507,531,565 
598 

697,722,750 
799,823,857 
927,957,991 

1049,1084,1119 
1277 
1340 
1371 

Doğru 

Eski tashihlerin bulunduğu sayfalar 

Sayfa 
228,908,1037,1268:1269,1300 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Samet Ağaoğlu (İşletmeler Vekili) -
6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İz
mir'de vukubulan hâdiselerde zarar gö
renlerin zararlarının ödenmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle 1065 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 421,446,470,471 

— İşletmeler Vekâleti ve Petrol Daire
si 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1154,1160, 

1161 
Şemsi Ağaoğlu (Muş) - Diyanet İşleri 

Reisliği 1956 yılı bütçesi münâsebetiyle 612 
— Muş - Patnos yolunun bu sene inşa 

edilip edilmiyeceğine, Muş vilâyetinden 
geqen nehirlerden ve Kaz Gölünden istifa
da edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair suali münasebetiyle * , 10 
' — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü

ğü 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 621 
Hüseyin Agun (Rize) - Ziraat Vekâle

ti, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri mü
nasebetiyle 1030,1053 

Danyal Akbel (Yozgad) ••- Ordu men
supları ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve 
Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara birer er tayını veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci mad
desi ile 4367 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle 1289 

İzzet Akçal (Rize) "- 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine da
ir Kanun münasebetiyle 1385 

— Usul hakkında 551 
Mustafa Akçalı (Seyhan) - İmar Kanu

nu teklifi münasebetiyle 264 

Sayfa 
Aptullah Aker (İzmir) - İktisat ve Ti

caret Vekâleti 1956 yılı bütçesi münase
betiyle 966,967 

Nüzhet Akın (İdare Amiri) - Büyük 
Millet Meclisi 1956 yılı bütçesi münasebe
tiyle 560 

Kenan Akmanlar (Antalya) - Hükümet 
ve parti grupları sözcülerinin her vekâlet 
bütçesinde on beşer dakika konuşmaları 
hakkındaki takrir münasebetiyle 907 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 830,862,871 

— Vaktin darlığı dolayısiyle bütçe gö
rüşmelerinin grup sözcüleri hariç, on daki
ka olarak tahdidedilmesine dair takriri mü
nasebetiyle t 599 

Refet Aksoy (Ordu) - Çalışma Vekâleti 
1956 yılı bütçesi münasebetiyle -1118 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun münasebetiy
le 530,532,533,539,544,545 

— Diyanet İşleri Reisliği 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 612,617 

— Gerze yangınından, Lüleburgaz ve 
Înece'de su baskınından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki kanun mü
nasebetiyle •' 1058 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1286 
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— Vakıflar Umum.Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 1182,1183 

— Vatani hizmet karşılığı maaş alan
larla emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış 
olanlara tahsisat verilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle . 548,551 

Baha Akşit (Denizli) - Basın - Yâym ve 
Turizm Umum Müdürlüğü 1.956 yılı büt
çesi münasebetiyle 586 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 529 

— Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Umum müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 892 

-̂ - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 990 

— Taş ocakları muamelâtının tedviri ve 
varidatının tahsilinin Vilâyet Hususi ida
relerine aidolduğu hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 23,47 

Muammer Alakant (Manisa) - 6/7 Ey
lül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de 
vukubujan hâdiselerde zarar görenlerin za
rarlarının ödenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 1063,1064,1065,1066,1082 

— Başvekâlet 1956 yılı bütçesi münase
betiyle 573 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair Kanun münase
betiyle ••-• • 1385 

— 1955 yılı ilk baharında Ege'de soğuk
tan zarar gören bağcılara kredi açılıp açıl- ' 
mıyacağma ve zirai sigorta tesisi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair suali münasebe
tiyle 40,41 

— Büyük Millet Meclisi 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 557 

— İstanbul'da ilân edilmiş olan örfi 
idare müddetinin uzatılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 1186 

— Tütünde kilo başına verilen primin 
hangi esas ve prensiplere göre hesaplandığı
na dair suali münasebetiyle 35,36,37,38 

Ekrem Alican (Kocaeli - 1956 malî yılı 

Muvazenei Umumiye Kanunu münasebe
tiyle 335,429,430,431,433,440,461 

Osman Alişiroğlu (Kırşehir) - 6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vuku 
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 1065 

— Büyük Millet Meclisi 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 552,553,554,557 

— Usul hakkında 958 
Talât Alpay (Yozgad) - Nafıa Vekâ

leti, Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum 
müdürlükleri 1956 yılı bütçeleri münase
betiyle 896 

EKREM Anıt (Samsun) - Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti ile İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebe
tiyle 1013 

— Taş ocakları muamelâtının tedviri ve 
varidatının tahsilinin vilâyet hususi idare
lerine ait olduğu hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 48 

Fikri Apaydın (Riyaset Divanı adına) -
Büyük Millet Meclisi 1956 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 555,557,558,563 

Fikri Apaydın ("Kayseri) - Riyaset va
zifesini ifa ederken bitaraf hareket etmediği 
iddiası münasebetiyle 476 

Pertev Arat (îzmir) - Eski Devlet Ve
kili İstanbul Mebusu Mükerrem Sarol hak
kında Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle 113,115 

— Gerze yangınından, Lüleburgaz ve 1-
nece'de su baskınından zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkındaki Kanun münase
betiyle 1056 

Hamdi Ragıp Atademir (Konya) - Maa
rif Vekâleti, Üniversiteler ve Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe
leri münasebetiyle 817,839,840,841 

Sebatı Ataman (Zonguldak) - Millî 
Müdafaa Vekâleti 1956 yılı bütçesi müna
sebetiyle 668 

Sırrı Atalay (Kars) - Adliye Vekâleti' 
1956 yılı bütçesi münasebetiyle 640,654,655 

— Avukatlık Kanununun 4 ncü mad
desinin (E) bendi ve son fıkrasını değiş
tiren kanun münasebetiyle 83,85,86,212,213, 

214,217,222 



— 36 
Sayfa 

-—5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun münase
betiyle 1378 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 513 

— Hariçten satın alınacak buharlı ve 
motorlu gemilerin memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair olan 3339 sa
yılı Kanunun meriyet müddetinin uzatıl
masına dair kanun münasebetiyle 75,76 

— Hükümet ve Parti Grupları sözcüle
rinin her vekâlet bütçesinde on beşer da
kika konuşmaları hakkındaki takrir mü
nasebetiyle 907 

— îzmir Mebusu Pertev Arat 'm, eski 
Devlet Vekili îstanbul Mebusu Mükerrem 
Sarol hakkında Meclis tahkikatı açılması
na dair takriri münasebetiyle 124,125,129 

— Kifayet takriri münasebetiyle 710 
Raif Aybar (Bursa) - îzmir Mebusu 

Pertev Arat'in, eski Devlet Vekili îstan
bul Mebusu Mükerrem Sarol hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle 115,118,120,123,128 

Hidayet Aydmer (Konya) - Taş ocak
ları muamelâtının tedviri ve varidatının 

Sayfa 
tahsilinin vilâyet hususi- idarelerine ait 
olduğu hakkındaki kanun münasebetiyle 22, 

23,45,48,49,50 
— Zirai ve fidanlıklı ceza evleri ku

rulması hususundaki çalışmaların ne saf
hada olduğuna dair suali münasebetiyle 1362 

Yusuf Aysal (Uşak) - Maarif Vekâleti 
Üniversiteler ve Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebe
tiyle 842 

— Nafıa Vekâleti, Devlet Su îşleri ve 
Karayolları Umum Müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 902 

Abdullah Ay temiz (Maraş) - Adliye 
Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 641, 

642 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun münase
betiyle 1380 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 479,481,482,483 

— Maliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 783 

Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Sıhhat 
ve îçtimai Muavenet Vekâleti ile Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 976,988 

B 
Mustafa Bağnaçık (Konya) - Nafıa 

Vekâleti, Devlet Su îşleri ve Karayolları 
Umum müdürlükleri 1956 yılı bütçeleri 
münnasebetiyle 898 

Şefik Bakay (Kırklareli) - Gerze yan
gınından, Lkleburgaz ve İnece'de su bas
kınından zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki Kanun münasebetiyle x 1062 

— Vatani hizmet karşılığı maaş alan
larla emekli, dul ve yetim maaşı bağlan
mış olanlara tahsisat verilmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 626 

— Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çift
likleri ve Orman Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1051 

Hüseyin Balık (Zonguldak) - Basvokâ-

let 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 576 
— 1955 yılı ilkbaharında Ege'de so

ğuktan zarar gören bağcılara kredi açılıp 
açılmayacağına ve zirai sigorta tesisi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair suali mü
nasebetiyle 40,41 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 486,487 

— Büyük Millet Meclisi 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 557 

— îktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 959 

— İşletmeler Vekâleti ve petrol dairesi 
1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1153,1154 

Kemal Balta (Rize) - Yunanistan'm, 
hükümetimizden islediği teminat hakkın-
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da gazetelerde intişar eden havadisin doğ
ru olup olmadığına dair suali münasebe-
betiyle 109,171,172 

Sedat Barı (Tokad) - Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçesi müna
sebetiyle ; • 620 

Zeki Başağa (Gümüşane) - Diyanet İş
leri Reisliği 1956 yılı bütçesi münasebe
tiyle 610 

— İmar Kanununu teklifi münasebe
tiyle 227,266 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti ile l ludud ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebe
tiyle 991 

— Vatani hizmet karşılığı maaş alan
larla emekli, dul ve yetim maaşı bağlan
mış olanlara tahsisat verilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 549 

Suad Başol (Zonguldak) - '6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vuku-
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 1078 

— Çalışma Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 1134 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 536,540,541,542 

— Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 621 

Selâhattin Baysal (Bolu) - Maliye Ve
kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 784 

Hikmet Bayur (Manisa) - Hariciye 
Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 720 

— İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 
yılı bütçesi münasebetiyle 965 

— Ortaokullara da konulacağı söyle
nen din dersleri hakkındaki suali münase
betiyle ' 1343 

— Usul hakkında 493 
Fahri Belen (Bolu) - Dahiliye Vekâle

ti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 698 
— Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçe

si münasebetiyle 724 
— Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı 

bütçesi münasebetiyle 666 

Sayfa 
Onlu mensupları ile Emniyet Umum 

Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mu
amele sınıfı kadrolarında çalışanlara bi
rer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sa
yılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesi ile 4367 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 1286,1292 

Cemil Bengü (Devlet Vekili) - İstan
bul'da ilân edilmiş olan örfi İdare müdde
tinin uzatılması hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresi münasebetiyle 1188 

Cemil Bengü (Maarif Vekil Vekili ve 
Devlet Vekili) - Gümüşane Mebusu Sabri 
Özcan San'm din derslerinin ilkokullarda 
nasıl bir programa göre okutulmakta ol
duğuna ve ortaokulların hangi sınıfların
da nasıl bir müfredatla tedris edileceğine 
dair sualine şifahi cevabı 1343 

— Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 
ortaokullara da konulacağı söylenen din 
dersleri hakkındaki sualine şifahi cevabı 1343, 

1347 
— Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nm, 

Adana'da bir Yüksek İktisat ve Ticaret 
Mektebi açılması hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine şifahi cevabı 1353,1354 

— Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 
ortaokullarda din derslerinin ne zaman 
okutulacağına dair sualine şifahi cevabı 1343 

Ömer Bilen (Ankara) - 1956 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanunu münasebe
tiyle 484 

•— Diyanet İşleri Reisliği 1956 yılı büt -
çesi münasebetiyle 602 

Said Bilgiç (İsparta) - 6/7 Eylül 1955 
tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulan 
hâdiselerde zarar görenlerin zararlarının 
ödenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 1.076 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 531 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum. Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 857 
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Ahmet Bilgin (Kırşehir) -1956 malî yı
lı Muvazenei Umumiye Kanunu münase
betiyle 357,439,471,472 

— Dahiliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 698 

— Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 719 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı büytçeleri münasebe
tiyle 981 

Behzat Bilgin (îzmir) - 6/7 Eylül 1955 
tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulan 
hâdiselerde zarar görenlerin zararlarının 
ödenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 1068,1069,1081 

— Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 588 

— Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 764,768, 

769,782 
Dağıstan Binerbay (Ankara) - Tapu 

ve/ Kadastro Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 619 

Remzi Birand (Konya) - Nafıa Vekâ
leti, Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum 
müdürlükleri 1956 yılı bütçeleri münase
betiyle 903,906 

Arslan Bora (Tunceli) - Millî Müdafaa 
Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 662 

Hulusi Bozbeyoğlu (Tokad) - Adliye 
Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 644 

— Büyük Millet Meclisi 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 557 

— Çalışma Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 1122 

Sayfa 
— Dahiliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 

münasebetiyle 699 
— Devlet memur ve hizmetlilerine 

tahsisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanu
nun bâzı madde ve hükümlerinde değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun münase
betiyle * 528 

— Diyanet İşleri Reisliği 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 604 

— Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ile 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı büt
çeleri münasebetiyle 1009 

— Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 722 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 674 

— Münakalât Vekâleti ile Devlet Ha
va Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 
1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1095 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebe
tiyle 992 

— Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü 1956 yııl bütçesi münasebetiyle 618 

— Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü 
1956 yılı bütçesi münasebetiyle 623 

— Vatani hizmet karşılığı maaş alan
larla emekli, dul ve yetim maaşı bağlan
mış olanlara tahsisat verilmesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 549 

Esat Budakoğlu (Ziraat Vekili) - Zira
at Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı büt
çeleri münasebetiyle 1031,1032,1033,1034 

Süleyman Çağlar (Kastamonu) - Zira
at Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı büt
çeleri münasebetiyle 

Şefik Çağlayan (Muş) - Sağlık memur
larının mevcuduna, tahsil derecelerine 
nazaran kadro durumlarına ve tahsil müd-

1035 

detlerinin bir miktar daha uzatılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair suali mü
nasebetiyle 

Muammer Çavuşoğlu (Nafıa Vekili) -
Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, Dic
le nehrinin yükselmesi neticesinde tehli
keye mâruz kalan Bismil kazası halkının 
mal ve can emniyeti maksadı ile ne gibi 

42 
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tedbirler alındığına dair sualine şifahi ce
vabı 8 

— Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'
un, Diyarbakır Vilâyetinin Ergani, Dicle, 
Hani, Lice ve Kulp kazalarını birleştiren 
yolun yapılmasında şimdiye kadar kaç li
ra sarf edildiğine ve bugünkü durumuna 
dair sualine şifahi cevabı. 1357,1359 

— Gerze kasabasının yeniden ihyası ve. 
yangından zarar görenlere yapılan yardım 
hakkındaki kanun lâyihasını müzakere 
etmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline 
dair 252 

— İmar Kanunu teklifi münasebetiyle 265 
— İstanbul Mebusu Zakar Tarver'in, 

HirfaııJı Barajı hakkında 25 Ocak 1956 
tarihli Dünya Gazetesinde intişar eden 
yazıyn dair sualine şifahi cevabı 195 

— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka
ğızman - Horasan ve Posof - Ardahan ara
sındaki yolların ne sebeple Devlet Yolları 
meyaırma alınmadığına ve Kars'ın Tuzlu
ca kazasını Ağrı vilâyetine bağlıvacak bir 
sosa yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine şifahi cevabı. 1355,1356 

— Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
Muş - Patnos yolunun bu sene inşa edilip 
edilmiyeceğine, Muş vilâyetinden geçen 
nehirlerden ye,Kaz gölünden istifade edil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine şifahi cevabı 9 

— Nafıa Vekâleti, Devlet Su İsleri ve 
Karayolları Umum Müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle. 896 

— Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun, Karayolları bölge müdürlüklerinde 
yevmiyeli olarak büro hizmetlerinde ça
lışan vazifelilerin durumuna dair sualine 
şifahi cevabı 196 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - 6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vuku 
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle 1082 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 426,441,442,446,447,449, 

451,458,473,474,475,1246,1250 
— Büyük Millet Meclisi 1956 yılı büt

çesi münasebetiyle .564 

Sayfa 
— Devlet memur ve hizmetlilerine tah

sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanu
nun bâzı madde ve hükümlerinde değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun münase
betiyle 546 

— Hükümet ve parti grupları sözcüle
rinin her vekâlet bütçesinde on beşer da
kika, konuşmaları hakkındaki takrir müna
sebetiyle 907 

— İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yı
lı bütçesi münasebetiyle 946,960 

, — Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yı
lı.bütçeleri münasebetiyle 836,838 

— Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 761,768, 

769,770,777,778,779,781,782 
— Usul hakkında 151 
Hilmi Çeltikçioğlu (Çoruh) - Çoruh vi

lâyeti adının (Artyin) olarak değiştirilme
si hakkındaki Kanun münasebetiyle 268,271 

Rıza Çerçel (Afyon Karahisar) - 6 - 7 
Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapı
lacak yardımların vergi muafiyeti ve bu 
zararlar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 
260 ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hak
kındaki Kanun münasebetiyle 1084 

— Gerze yangınından, Lüleburgaz ve 
İnece'de su baskınından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki kanun mü
nasebetiyle s 1055 

— Münakalât Vekâleti ile Devlet Ha
va Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 
1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1090 

Kenan Çığman (Çankırı) - Sıhhat ye 
İçtimai Muavenet Vekâleti ile Hudut ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1173 

Hüseyin Çimen (Burdur) - Diyanet İş
leri Reisliği 1956 yılı bütçesi münasebetiy
le 603 

— Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları umum müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 892 

— Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çift
likleri ve Orman Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1025 

Necati Celim (Aydın) - Sıhhat ve İçti-
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mai Muavenet Vekâleti ile Hudut ve Sahil
ler Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 yılı büt
çeleri münasebetiyle 997,998 

Sabahattin Çıracıoğlu (Bursa) - Çalış
ma Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebe
tiyle 1108 

Sabri Çonkar (Bolu) - Gümrük ve İn
hisarlar Vekâleti ile İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1009, 

1014 
— Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çift-

Vehbi Dayıbaş (Sinob) - Gerze yangı
nından, Lüleburgaz ve İnece'de su baskı
nından zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 1054 

Arif Demirer (Münakalât Vekili) -
Gerze yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de 
su baskınından zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki Kanun münasebetiyle 1056 

— Hariçten satmalmacak buharlı ve 
motorlu gemilerin memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair olan 3339 sayılı 
Kanununun meriyet müddetinin uzatılma-

Ziyad Ebüzziya (Konya) - Hariciye Ve
kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 728,729 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - 1956 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 
münasebetiyle 439,471 

— Dahiliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi' 
münasebetiyle . 702,704 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 660,672,674 

— Usul hakkında 958 
— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı 

bütçesi münasebetiyle 1184 
— Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çift

likleri ve Orman Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1032,1033 

Sayfa 
likleri ve Orman Umum Müdürlüğü Ü956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1029,1053 

Yakup Çukurova (îçel) - Devlet memur 
ve hizmetlilerine tahsisat verilmesine da
ir 6211 sayılı Kanunun bâzı madde ve hü
kümlerinde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun münasebetiyle 527 

— Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çift
likleri ve Orman Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1030 

sına dair Kanun münasebetiyle 75,76,79 
— Münakalât Vekâleti ile Devlet Hava 

Meydanları. İşletme Umum Müdürlüğü 
1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1097,1102, 

1103 
Hilmi Dura (Kastamonu) - İktisat ve 

Ticaret Vekâleti 1956 yılı bütçesi münase
betiyle 940,963 

Hilmi Durmaz (Van) - Nafıa Vekâleti, 
Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum mü
dürlükleri 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 900 

Bahadır Dülger (Erzurum) - Başvekâ
let 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 577 

Mehmet Enginün (Edirne) - Nafıa Ve
kâleti, Devlet Su İşleri ve. Karayolları 
Umum müdürlükleri 1956 yılı bütçeleri 
münasebetiyle 898 

Zeki Erataman (Tekirdağ) - Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâleti ile Hudut ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 986,997,998 

Etem Erdinç (Sivas) - Münakalât Ve
kâleti ile Devlet Hava Meydanları İşlet- s 
mesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri 
münasebetiyle , 1100 

Hasan Erdoğan (Kars) - Başvekâlet 
1956 yılı bütçesi münasebetiyle 580 

— Çoruh vilâyeti adının (Artvin) ola-

D 

E 
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rak değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 268,269,271,272 

Sabri Erduman (Erzurum) - Basın -
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçesi münasebetiyle 588 

— Dahiliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 711 

— Emniyet Umum Müdürlüğü 1956 yı
lı bütçesi münasebetiyle 712 

— İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 963 

— Münakalât Vekâleti ile Devlet Hava 
Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1103 

— Nafia Vekâleti, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Umum müdürlükleri 1956 yilı 
bütçeleri münasebetiyle 892 

— Riyaseti Cumhur 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 569,570 

Kemal Eren (Amasya) - Dahiliye Ve
kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 710 

— Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 19 

Semi Ergin (Devlet Vekili) - Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 621 

Semi Ergin (Devlet Vekili ve Millî 
Müdafaa Vekil Vekili) - Millî Müdafaa 
Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 669 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı 
bütçesinin kabulü münasebetiyle Şanlı Türk 
Ordusuna Büyük Millet Meclisinin selâm 
ve sevgilerinin bildirilmesine dair takrirler 
münasebetiyle 680 

Sayfa 
Müfit Erkuyumcu (Bursa) - Hariçten 

satmalmacak buharlı ve motorlu gemilerin 
memlekette yapılan mümasilleri için ge
tirilecek eşyanın gümrük resminden istis
nasına dair olan 3339 sayılı Kanunun me
riyet müddetinin uzatılmasına dair Kanun 
münasebetiyle 78 

— Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 18 

Nurettin Ertürk ("Sivas) - Başvekâlet 
1956 yılı bütçesi münasebetiyle , 580 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozgad) -
Çoruh vilâyeti adının (Artvin) olarak de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 269 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle . 871 

— Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak 
ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 224 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1288 

Muhlis Ete (Ankara) - İktisat ve Tica
ret Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebe-
tiyle 933,937 

— Münakalât Vekâleti ile Devlet Ha
va Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 
1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1089 

Ahmet Fırat (Malatya) - Ziraat Vekâ
leti, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman 

Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri mü
nasebetiyle 1021,1033,1034 
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Mahmut Goloğlu (Trabzon) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun münasebetiyle 1382 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 525,531,533 

— Hariçten satmalmacak buharlı ve 
motorlu gemilerin memlekette yapılan mü
masilleri için t getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair olan 3339 sayılı 
Kanunun meriyet müddetinin uzatılması
na dair Kanun münasebetiyle 77,78 

—- îmar kanunu teklifi münasebetiyle 266 
— İstanbul'da vergi kaçakçılığı şek

linde emlâk komüsyonculuğu yapan kim
selerin mevcut bulunduğuna dair iddiala
rın doğru olup olmadığına dair suali mü
nasebetiyle 194 

— Karayolları bölge müdürlüklerinde 
yevmiyeli olarak büro hizmetlerinde çalı
şan vazifelilerin durumuna dair suali mü
nasebetiyle 197 

— Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 18 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 3 
neü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1373 

— Sabık zabıt hakkında 204 
Hüsnü Göktuğ (Elâzığ) - Adliye Ve

kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 655 
— Devlet memur ve hizmetlilerine tah

sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik ya
pılması4 hakkındaki Kanun münasebetiyle 527 

— Jandarma Umum Kumandanlığı 1956 
yılı bütçesi münasebetiyle 715 

Sayfa 
Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Veki

li) - Adliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi mü
nasebetiyle; 644,648,655 

—• Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in 
zirai ve fidanlıklı ceza evleri kurulması 
hususundaki çalışmaların ne safhada oldu
ğuna dair sualine şifahi cevabı 1361 

— Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, doların karaborsaya intikalinin ön
lenmesi ve döviz kaçakçılarının'ölüm ceza
sına çarptırılması hususlarında ne düşü
nüldüğüne dair sualine şifahi cevabı 12 

Turgut Göle (Kars) - Demokrat Parti 
Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı ba
sın toplantısındaki konuşmalarına dair su
ali münasebetiyle 135,136,140,141,142,143,144, 

145,154,155,156,157,158 
— Hariciye Vekâleti 1956 yılı Bütçe

si münasebetiyle. 718 
îhsan Gülez (Bolu) - Avukatlık Kanu

nunun 4 ncü maddesinin (E) bendi ve son 
fıkrasını değiştiren kanun münasebetiyle 219 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 861 

Yaşar Gümüşel (Çoruh) - 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle 1385 

Turan Güneş (Kocaeli) - Büyük Mil
let Meclisi 1956 yılı bütçesi münasebe
tiyle 558 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 810,831,832,835 

— Usul hakkında. 709,957 
— Zaptı sabık hakkında. 927 
Enver Güreli (Balıkesir) - İşletmeler 

Vekâleti ve Petrol Dairesi 1956 yılı bütçe
leri münasebetiyle 1141,1160,1161 

Ahmet Gürkan (Tokad) - 6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vuku-
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle 1071 

— Diyanet İşleri Reisliği 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 614,617 
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— Maliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 788 

— Ortaokullarda din derslerinin ne za
man okutulacağına dair suali münasebe
tiyle 1344,1345 

Yakup Gürsel (Çorum) - Büyük Millet 
Meclisi 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 560 

Ahmet İhsan Gürsoy (Kütahya) - Ma
arif Vekâleti, üniversiteler ve Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe
leri münasebetiyle. 823 

— Devlet orman işletmelerince satılan 
orman mahsullerinden vilâyet hususi ida
relerine hisse tefriki hakkındaki kanun 

teklifini müzakere etmek üzere muvakkat 
encümen teşkiline dair 

Kemal Güven (Kars) - Gümrük ve İn
hisarlar Vekâleti ile İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiy
le 

— Kağızman - Horasan ve Posof - Ar
dahan arasındaki yolların ne sebeple Dev
let Yolları meyanma alınmadığına ve 
Kars'ın Tuzluca kazasını Ağrı vilâyetine 
bağlayacak bir sosa yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair suali münasebe
tiyle. 

Sayfa 

130 

1003 

1355 

H 
Aleksandros Hacopulos (İstanbul) -

6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İz
mir'de vuku bulan hâdiselerde zarar gö
renlerin zararlarının ödenmesi hakkında
ki kanun münasebetiyle 1076,1078 
, : Ahmet Hati (Bolu) - Nafıa Vekâle
ti, Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum 
Müdürlükleri 1956 yılı bütçeleri münase
betiyle 893 

Mehmet Hazer (Kars) - 6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vuku-
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle 1081 

— Dahiliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 681,707,708,709 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle 525,527,532 

— İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı 

bütçesi münasebetiyle 960 
— İmar Kanunu teklifi münasebetiyle -259, 

262,263,267 
— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 867,868 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle 

— Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Umum Müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 

— Usul hakkında 
Hadi Hüsman (Gümrük ve İnhisarlar 

Vekili) - Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
ile İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 1010,1014 

1375 

891 
842 
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Halil îmre (Balıkesir) - Büyük Millet 

Meclisi 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 562,564 
—• Devlet memur ve hizmetlilerine tah

sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle > 542 

Necmi inanç (Ankara) - İşletmeler Ve
kâleti ve Petrol Dairesi 1956 yılı bütçeleri 
münasebetiyle 1145 

Sekip înal (Hatay) - 1956 yılı başın
dan itibaren beyanname esasından Gelir 
Vergisine tâbi tutulan esnafın durumu ile 
bâzı mükelleflere muafiyet tesisi ve geçim 
hadlerinin yeniden ele alınması hususların
da ne düşünüldüğüne dair suali münasebe
tiyle 192 

— Çalışma Vekâleti .1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 1123 

— Dahiliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 700 

— İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yi- * 
lı -bütçesi münasebetiyle 967 

— Münakalât Vekâleti ile Devlet Hava 
Meydanları işletme Umum Müdürlüğü 
bütçeleri münasebetiyle 1096 

Ahmet Nuri Kadıoğlu (Niğde) - Jan
darma Umum Kumandanlığı 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 716 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük- Muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını; verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1^93, 

1294 
Emin Kalafat (Devlet Vekili) - 6/7 Ey

lül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vu-
kubulan hâdiselerde zarar görenlerin za
rarlarının ödenmesi hakkındaki Kanun 

Sayfa 
Hâmid Şevket înce (Erzurum) - İzmir 

Mebusu Pertev Arat 'm, Eski Devlet Ve
kili İstanbul Mebusu Mükerrem Sarol hak
kında Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 121,123 

îsmet inönü (Malatya) - 6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vuku-
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 1083 

— 1956 malî yılı Müvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 511,1251,1254,1256, 

1257,1259,1262 
— Çalışma Vekâleti 1956 yılı bütçesi 

münasebetiyle 1122,1131,1133;1134 
— İstanbul'da ilân edilmiş olan örfî 

idare müddetinin uzatılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 1189,1190 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 843 

Sabri îşbakan (Ordu) - Devlet memur 
ve hizmetlilerine tahsisat verilmesine dair 
6211 sayılı Kanunun bâzı madde ve hü
kümlerinde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun münasebetiyle 537 

müntsebetiyle 1067 
— Başvekâlet 1956 yılı bütçesi müna

sebetiyle 578,580,581 
' Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu (Trab

zon) - Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Umum müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 1175,1176 

Sadettin Karacabey (Butfsa) - Başvekâ
let 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 57'6 

— İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 968 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 675 

— Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çift
likleri ve Orman Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1026 

K 
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Enver Karan (Antalya) ^ Adliye Ve
kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 643,644 

— Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ile 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı büt
çeleri münasebetiyle 1012 

Safaeddin Karanakçı (Çanakkale) - Da
hiliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi münase
betiyle v . . 684,690 

— Jandarma Umum Kumandanlığı 
1956 yılı bütçesi münasebetiyle 714 

Mehmet Karasan (Denizli) - Maarif 
Vekâleti, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri mü
nasebetiyle 851 

Selâhattin Karayavuz (Trabzon) - 6/7 
Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de: 
vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin 
zararlarının ödenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 1075 

— Avukatlık Kanununun 4 ncü mad
desinin (E) bendi ve son fıkrasını değiş
tiren Kanun münasebetiyle 219 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1171 

Mehmet Kartal (Malatya) - Adliye Ve
kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 635 

Behçet Kayaalp (Burdur) - Adliye Ve
kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 631,651, 

654 
Cemal Kıpçak (Zonguldak) - Avukat

lık Kanununun 4 ncü maddesinin (E) ben
di ve son fıkrasını değiştiren Kanun mü
nasebetiyle 218 

— Çalışma Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 1135 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanu
nun bâzı madde ve hükümlerinde değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun münase
betiyle 540 

— İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yı
lı bütçesi münasebetiyle 969 

— Maden Kanununun 157 nci maddesi 
gereğince hazırlanarak İktisat ve Ticaret 
Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklenmesi 
icabeden kadroya dair suali münasebe
tiyle 1351 

— Usul hakkında 959,960 

Sayfa 
Kâmil Kırıkoğlu (Malatya) - İktisat 

ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 928,961,962 

İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) -1956 ma
lî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu mü
nasebetiyle 475 

— İmar kanunu teklifi münasebetiyle 264, 
• 265 

Nusret Kirişcioğlu (Zonguldak) - 6/7 
Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de 
vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin 
zararlarının ödenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 1081 

Fuad Köprülü (İstanbul) - Kars Mebu
su Turgut Göle'nin, Demokrat Parti Rcis-
vekili sıfatiyle, yaptığı basın toplantısın
daki konuşmalarına dair suali münasebe
tiyle 135,139 

Fuad Köprülü (Hariciye Vekili) - 6/7 
Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de 
vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin 
zararlarının ödenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 1077 

— Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 739 

— Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'-
nin, Avrupa Atom Enerjisi Teşkilâtı hak
kında ne düşünüldüğüne dair sualine şifa
hi cevabı 181,185 

— Rize Mebusu Kemal Balta'mn, Yu
nanistan'ın Hükümetimizden istediği temi
nat hakkında gazetelerde intişar eden ha
vadisin doğru olup olmadığına dair suali
ne şifahi cevabı 167 

— Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, Türkiye ve Yunanistan'da mübadil ol
dukları halde mübadele edilmiyenlerin ne
relerde terk edildiklerine, Lozan Muahede
sine göre Türkiye ve Yunanistan'da bıra
kılan Etabli Türk ve Rumlarla Garbi -
Trakya'dan memleketimize iltica edenlerin 
miktarına dair sualine şifahi cevabı 173,178: 

• 180 
Nafiz Körez (Sıhhat ve İçtimai Muave

net Vekili) - Muş Mebusu Şefik Çağlayan'-
ın sağlık memurlarının mevcuduna, tahsil 
derecelerine nazaran kadro durumlarına ve 
tahsil müddetlerinin bir miktar daha uza-
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tılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine şifahi cevabı 42 

j — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti ile Hudut, ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü ,1956 yılı bütçeleri münasebe
tiyle 993,997 

Abdullah Köroğlu (Malatya) - Nafıa 
Vekâleti Devlet Su İşleri ve Karayolları 
Umum müdürlükleri 1956 yılı bütçeleri 
münasebetiyle 906 

Hulusi Köymen (Bursa) - Büyük Mil
let Meclisi 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 555 

Süleyman Kuranel (Gazianteb) - Ger
ze yangınından, Lüleburgaz ve İnece 'de 
su baskınından zarar-görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki Kanun münasebetiyle 1061, 

1062 
— İmar kanunu teklifi münasebetiyle 225, 

262 

Sayfa 
— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 866 

Seyfi Kurtbek (Ankara) - 1956 malî 
yılı muvazenei umumiye Kanunu münase
betiyle 408 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 664 

Muzaffer Kuşakçıoğlu (Kastamonu) -
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
münasebetiyle 44 

Kasım Küfrevi (Ağrı) - Maarif Vekâ
leti, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri mü
nasebetiyle 840,841 

M 
Mehmet Mahmudoğlu (Kırşehir) - Ad

liye Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebe
tiyle 627,651 

. — 1956 malî yılı muvazenei umumiye 
Kanunu münasebetiyle 1243 

— Büyük Millet Meclisi 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 551 

— Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 759 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum ^Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 799 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 658 

— Riyaseti Cumhur 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 565 

Zeyyat Mandalinci (Muğla) - Avrupa 
Atom Enerjisi Teşkilâtı hakkında, ne dü
şünüldüğüne dair suali münasebetiyle 182 

- — Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 725 

Adnan Menderes (Başvekil) - 6/7 Ey
lül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vu-
kubulaıı hâdiselerde zarar görenlerin za

rarlarının ödenmesi hakkındaki Kaktım mü
nasebetiyle 1079 

— 1956 malî yılı muvazenei umumiye 
Kanunu münasebetiyle 393,394,398,400, 

424,425,438,439,440,449,451, 
458,461,472,1257,1259,1262 

— 1956 yılı muvazenei umumiye Ka
nununun kabulü münasebetiyle 1266 

— Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 729,737 

— İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 951,952 

— Kars Mebusu Turgut GÖle'nin, De
mokrat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'-
nün, yaptığı basın toplantısındaki konuş
malarına dair sualine şifahi cevabı 135,136, 

140,141,143,144,149,154,156,157,158,160 
— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 809,833,836, 

837,869,871 
— Milletlerarası İktisadi İş Birliği 

Teşkilâtı 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 768, 
773,777,778,781,782 
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bütçesi münasebetiyle 673,674 
| — Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
| Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Mu-
' amele sınıfı kadrolarında çalışanlara bi-

1074 j rer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
j sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiş-

1263 : tirilen birinci maddesi ile 4367 sayılı Ka-
! nunun 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının 

değiştirilmesi hakkındaki Kanun müna-
i sebetiyle 1285 

— Vatani hizmet karşılığı maaş alan
larla emekli dul ve yetim maaşı bağlan-

f8,79 mış olanlara tahsisat verilmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle 547 

Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) - Avu
katlık Kanununun 4 ncü maddesinin (E) 

),996 bendi ve son fıkrasını değiştiren Kanun 
münasebetiyle 220,222 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik ya-

526 pılması hakkındaki Kanun münasebetiy
le * 528 

Burhanettin Onat (Antalya) - 6/7 Ey
lül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de 
vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin za
rarlarının ödenmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 

— Hariçten satınalmacak buharlı ve 
motorlu gemilerin memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair olan 3339 sayılı 
Kanunun meriyet müddetinin uzatılmasına 
dair Kanun münasebetiyle 

Talât Oran (Bilecik) - Sıhhat ve tçti-
mamai Muavenet Vekâleti ile Hudut ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 99 

Sami Orberk (Trabzon) - Devlet me
mur ve hizmetlilerine tahsisat verilmesine 
dair 6211 sayılı Kanunun bâzı madde ve 
hükümlerinde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun münasebetiyle 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı 

Nedim Ökmen (Maliye Vekili) - 6/7 
Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de 
vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin 
zararlarının ödenmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 1068,1075 

— 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar gö
renlere yapılacak yardımların vergi mua
fiyeti ve bu zararlar dolayısiyle 5432 sayılı 
Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin tat
biki hakkındaki Kanun münasebetiyle 1084 
• — 1950 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 301,441 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine daii* 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerine değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 528, 

533,536,538,541 
— Diyanet İşleri Reisliği 1956 yılı büt

çesi münasebetiyle 616,617 
— Hatay Mebusu Sekip İnal 'm, 1956 

yılı başından itibaren beyanname esasın

dan Gelir Vergisine tâbi tutulan esnafın 
durumu ile bâzı mükelleflere muafiyet te
sisi ve geçim hadlerinin yeniden ele alın
ması hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
sualine şifahi cevabı 192,193 

— Maliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 788,1170 

—Naf ıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Umum müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle. 1174 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mu
amele sınıfı kadrolarında çalışanlara bi
rer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla de
ğiştirilen birinci maddesi ile 4367 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin (A) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 1294,1375,1377 

— Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nıın, doların karaborsaya intikalinin önlen-

i 
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mesi ve clö'viz kaçakçılarının ölüm cezasına 
çarptırılması hususlarında ne düşünüldü
ğüne dair sualine şifahi cevabı 12 

— Trabzon Mebusu Mahmud Goloğ-
lu'nun, İstanbul'da vergi kaçakçılığı şek
linde emlâk komisyonculuğu yapan kim
selerin mevcut bulunduğuna dair iddiala
rın doğru olup olmadığına dair sualine şi
fahi cevabı 194,1353 

— Vatani hizmet karşılığı maaş alan
larla, emekli, dul ve yetim maaşı bağlan
mış olanlara tahsisat verilmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 549 

Himmet ölçmen (Konya) - Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti ile İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebe
tiyle 1014 

— İşletmeler Vekâleti ve Petrol Dai
resi 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1154 

— Münakalât Vekâleti ile Devlet Ha
va Meydanları İşletme Umum Müdürlü
ğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1093 

— Jtfafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Umum müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 890 

Muzaİfer önal (Çoruh) - Avukatlık 
Kanununun 4 ncü maddesinin .(E) bendi 
ve son fıkrasını değiştiren Kanun müna
sebetiyle 86 

Bahattin örnekol (Sivas) - 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair Kanun münasebetiyle 1296 

— Jvtaarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 862 

Talât Vasfi öz (Ankara) - Maarif Ve
kâleti, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi 

Sayfa 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri mü
nasebetiyle 863 

— Maliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 790 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle
ti ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 983, 

986 
M. Rüştü özal (Konya) - İmar kanunu 

teklifi münasebetiyle 265,267 
— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 

Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1287 

Mehmet özbey (Burdur) - Maarif Ve
kâleti, üniversiteler ve Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri mü
nasebetiyle 815 

Kemal özçoban (Afyon Karahisar) -
Ordu mensubları ile Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve muame
le sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er 
tayını verilmesi hakkındaki 4367 savılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kamımın 3 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanım münasebetivle 1374 

Ahmet Özel (Maarif Vekili) - Maarif 
Vekâleti, üniversiteler ve Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri mü
nasebetiyle 853,861,064,869 

Mazbar özsoy (Maaraş) - Elbistan ve 
Göksün ilçeleri içme sulan inşaatına dair 
suali münasebetiyle 6 

Abidin Potuoğlu (Eskişehir) - Büyük 
Millet Meclisi 1956 yılı bütçesi münasebe

tiyle 560 
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Sabri özcan San (Gümüşane) - Başve

kâlet 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 584 
— Din derslerinin ilkokullarda nasıl 

bir programa göre okutulmakta olduğuna 
ve ortaokulların hangi sınıflarında nasıl 
bir müfredatla tedris edileceğine dair su
ali münasebetiyle 1345,1347 

— Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 757 

— Maarif Vekâleti, üniversiteler ve Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 861,868,1171 

Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ) - Maaş 
Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna muvak
kat madde ilâvesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 22 

— Taş ocakları muamelâtının tedviri 
ve varidatının tahsilinin vilâyet hususi 
idarelerine aidolduğu hakkındaki kanun 
münasebetiyle 46,49 

A. Hamdi Sancar (Denizli) - Adliye 
Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 639 

640,653,654 
— Avukatlık Kanununun 4 ncü madde

sinin (E) bendi ve son fıkrasını değişti
ren Kanun münasebetiyle 213,216 

— Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle 20 

Mükerrem Sarol (İstanbul) - İzmir Me
busu Pertev Arat 'm kendisi hakkında Mec
lis tahkikatı açılmasına dair takriri müna
sebetiyle 101,115,117,118,120,125,128 

Nizamettin Âli Sev (İstanbul) - Maliye 
Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 792, 

793 
Nuri Sertoğlu (Sinob) - Gerze yangı

nından, Lüleburgaz ve înece'de su baskı
nından zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki kanun münasebetiyle 1055, 1058, 

1059,1060,1061 
— Ordu mensuplariyle Emniyet Umuni 

Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 

Sayfa 
birinci maddesiyle 4367 nayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle 1286 

Servet Sezgin (Çanakkale) - 6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vuku-
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle 1080 

— Avukatlık Kanununun 4 ncü mad
desinin (E) bendi ve son fıkrasını değiş
tiren kanun münasebetiyle 84,215,221 

— Çoruh vilâyeti adının (Artvin) ola
rak değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 271 
. — Devlet memur ve hizmetlilerine tah

sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 528 

— Hükümet ve Parti Grupları sözcüle
rinin her vekâlet bütçesinde on beşer daki
ka konuşmaları hakkındaki takrir münase
betiyle 907 

— İzmir Mebusu Pertev Arat 'in, eski 
Devlet Vekili İstanbul Mebusu Mükerrem 
Sarol hakkında Meclis tahkikatı açılması
na dair takriri münasebetiyle 123 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyeni Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 869 

— Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve , 
Karayolları Umum Müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 1174 

İlhan Sipahioğlu (İzmir) - İmar Kanu
nu teklifi münasebetiyle 264 

Server Somuncuoğlu (Sinob) - 1956 
malî yılı Müvazenei Umumiye Kanunu mü
nasebetiyle 389,393,394,398,400,476 

— Gerze yangınından, Lüleburgaz ve 
Înece'de su baskınından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 1057,1058,1059,1060,1061 

Ömer Sunar (Tokad) - 6/7 Eylül 1955 
tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulan 
hâdiselerde zarar görenlerin zararlarının 
ödenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 1081 
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— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 538 

M. Daim Süalp (Siird) - Avukatlık Ka- | 
nununun 4 ncü maddesinin (E) bendi ve I 
son fıkrasını değiştiren Kanun münasebe- | 
tiyle 216 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair Kanun münaşe- | 
betiyle 1295 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 541 

— Hariçten satmalmacak buharlı ve mo
torlu gemilerin memlekette yapılan müma
silleri için getirilecek eşyanın Gümrük Res
minden istisnasına dair olan 3339 sayılı Ka
nunun meriyet müddetinin uzatılmasına | 

Halûk Şaman (Bursa) - 1956 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanunu münasebe
tiyle ' ' 401,462 

Mazhar Şener (Giresun) - Adliye Ve
kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 1193 

— 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve 
İzmir'de vukııbulan hâdiselerde zarar gö
renlerin zararlarının ödenmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 1082 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 416,429,430,431,433,1167 

—. 1956 malî yılı varidat bütçesi mü
nasebetiyle 1191 

— Büyük Millet Meclisi 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 1168 

— Devlet borçları 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 1170 

— Diyanet İşleri Reisliği 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 616,617,1169 

— Güzel sanatlarda fevkalâde istidat 
gösteren çocukların Devlet arafmdan ye
tiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 81 

Sayfa 
dair Kanun münasebetiyle 78 

— Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 20 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1291 

— Taş ocakları muamelâtının tedviri 
ve varidatının tahsilinin vilâyet hususi ida
relerine aidolduğu hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 47 

— Vatani hizmet karşılığı maaş alanlar
la emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış 
olanlara tahsisat verilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 550 

— Hariçten satmalmacak buharlı ve 
motorlu gemilerin memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair olan 3339 sayı
lı Kanunun meriyet müddetinin uzatılma
sına dair Kanun münasebetiyle 77,79 

— Maarif: Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle ' 883,888,1171 

— Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 19 

— Maliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 1170 

— Milletlerarası İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 770 

— Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Umum müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 1172 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
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er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1376 

— Riyaseti Cumhur 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 569 

Osman Talu (Afyonkarahisar) - Maaş 
Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna muvak
kat madde ilâvesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 19 

Hamdullah Suphi Tanrıöver (İstan
bul) - Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 844,847,850,851 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) -
Çoruh vilâyeti adının (Artvin) olarak de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle ' 272 

Mümtaz Tarhan (Çalışma Vekili) -
Çalışma Vekâleti 1956 yılı bütçesi münase
betiyle 1126,1133 

— İstanbul Mebusu Füruzan Tekil'in, 
hususi müesseselerde çalışan memur ve 
müstahdemlerin her hangi bir suretle kanu
ni teminata sahibolabilmeleri hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı 14,16 

— Trabzon Mebusu Mamhut Goloğlu'-
nun Karayolları bölge müdürlüklerinde 
yevmiyeli olarak büro hizmetlerinde çalı
şan vazifelilerin durumuna dair sualine şi
fahi cevabı 196 

Zakar Tarver (istanbul) - 6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vûku-
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zararla
rının ödenmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 1077 

— Hirfanlı barajı hakkında 25 Ocak 
1956 tarihli Dünya gazetesinde intişar eden 
yazıya dair suali münasebetiyle 195 

Tahir Taşer (Kırşehir) - 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle 1378 

Sayfa 
— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle

ti ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 997, 

1000 
— Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çift

likleri ve Orman Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 1024,1052 

— Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
münasebetiyle 758 

— İçtimaatı Umumiye Kanununun su
reti tatbiki hakkında yapılan tebliğin ne 
gibi bir sebep ve zaruret altında yapıldığı
na dair suali münasebetiyle 187,188,189,190 

— İzmir Mebusu Pertev Arat'in, eski 
Devlet Vekili îstanbul Mebusu Mükerrem 
Sarol hakkında Meclis tahkikatı açılmasına 
dair takriri münasebetiyle 129 

— Ordu mensuplariyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1286, 

1375 
— Riyaseti Cumhur 1956 yılı bütçesi 

münasebetiyle ' 566,568,570 
Hamdı Tekay (Samsun) - Gümrük ve 

İnhisarlar Vekâleti ile İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebe
tiyle 1014 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - 6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul"ve İzmir'de vuku-
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zararla
rının ödenmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 1072,1073,1076,1078 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 524 

— Diyanet İşleri Reisliği 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 604 

— Doların karaborsaya intikalinin ön
lenmesi ve döviz kaçakçılığının ölüm ceza
sına çarptırılması hususlarında ne düşü-

T 
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nüldüğüne dair suali münasebetiyle 13 
—- Hariciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi 

münasebetiyle 756 
— Memleketimizin senelik yemlik sar

fiyatının arpa ve yulaf olarak kaç ton ol
duğuna, 1955 senesi içinde 'Amerika'dan 
satın alınan yemlik arpa ve yulafın mikta
rına dair suali münasebetiyle 1350 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 667 

— Münakalât Vekâleti ile Devlet Ha
va Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 
1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 1103 

— Türkiye ve Yunanistan'da mübadil 
oldukları halde mübadele edilmiyenlerin 
nerelerde terk edildiklerine, Lozan mua
hedesine göre Türkiye ve Yunanistan'da 
bırakılan Etabli Türk ve' Rumlarla Garbi -
Trakya'dan memleketimize iltica edenle
rin miktarına dair suali münasebetiyle 177,. 

178,180 
— Usul hakkında 72,73 
— Vatani. hizmet karşılığı maaş alan

larla emekli, dul ve yetim maaşı bağlan
mış olanlara tahsisat verilmesi hakkında? 
ki kanun münasebetiyle 547 

Fürüzan Tekil (îstanbul) - Devlet me
mur ve hizmetlilerine tahsisat verilmesine 
dair 6211 sayılı Kanunun bâzı madde ve 
hükümlerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun münasebetiyle 543,544 

— Hususi müesseselerde çalışan memur 
ve müstahdemlerin her hangi bir suretle 
kanuni teminata sahibolabilmeleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair suali müna
sebetiyle 14,16 

Abidin Tekön (îzmir) - Çalışma Vekâ
leti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 1125 

Ziya Termen (Kastamonu) - 1956 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münase
betiyle 493,494 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle ' 870,872 

Halûk Timurtaş (Balıkesir) - Maarif 
Vekâleti, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri müna
sebetiyle '" 838 

Sayfa 
— Ordu mensupları ilö'Emniyet Umum 

Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 
Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 1291 

Nuri Togay (Çanakkale) - Maarif Ve-
kâleti, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri müna
sebetiyle 887 

Osman Turan (Trabzon) - Diyanet îş-
leri Reisliği 1956 yılı bütçesi münasebe
tiyle 606 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 877 

Halil Turgut (Diyarbakır) - Dicle neh
rinin yükselmesi neticesinde tehlikeye mâ
ruz kalan Bismil kazası halkının mal ve can 
emniyeti maksadı ile ne gibi tedbirler alın
dığına dair suali münasebetiyle $ 

— Diyarbakır vilâyetinin Ergani, Dic
le, Hani, Lice ve Kulp kazalarını birleştiren 
yolun yapılmasında şimdiye kadar kaç lira 
sarfedildiğine ve bu günkü durumuna dair 
suali münasebetiyle 1357 

— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 866 

— Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er 
tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Ka
nunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle 1290 

Muhit Tümerkan (Sinob) - Başvekâlet 
1956 yılı bütçesi münasebetiyle 580 

— Büyük Millet Meclisi 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 561,563 

— Gerze yangınından, Lüleburgaz ve 
İnece'de su baskınından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 1058,1059 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
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ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür* 
lüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle 971,987 

Cemal Tüzün (Kocaeli) - Dahiliye Ve
kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 701 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tahsi
sat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 533,539 

Sayfa 
— Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ile 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 1015 

— Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 17 

— Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Umum müdürlükleri 1956 yılı 
bütçeleri münasebetiyle 900 

u 
Fahrettin Ulaş (İktisat ve Ticaret Ve

kili) - 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 487 

— İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı 
bütçesi münasebetiyle 937,964 

— Manisa Mebusu Muammer Alakant'-
ın, 1955 yılı İlkbaharında Ege'de soğuk
tan zarar gören bağcılara kredi açılıp açıl-
mıyacağma ve zirai sigorta tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi 
cevabı 38 

— Manisa Mebusu Muammer Alakant'-
m, tütünde kilo başına verilen primin han
gi esas ve prensiplere göre hesaplandığı
na dair sualine şifahi cevabı * 34,37 

— Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun memleketimizin senelik yemlik sarfi
yatının arpa ve yulaf olarak kaç ton ol
duğuna, 1955 senesi içinde Amerika'dan 
satınalman yemlik arpa ve yulafın mikta
rına dair sualine şifahi cevabı 1349 

— Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'
ın, Maden Kanununun 157 nei maddesi 
gereğince hazırlanarak İktisat ve Ticaret 
Vekâleti Teşkilât Kanununa eklenmesi 
icabeden kadroya dair sualine şifahi ce
vabı 1350,1352 

İbrahim Us (Kars) - İşletmeler Vekâ
leti ve Petrol Dairesi 1956 yılı bütçeleri 

1137,1163 
îsmet Uslu (Seyhan) - Vaktin dar ol

ması hasebiyle Hükümet ve partiler sözcü
leri hariç, hatiplerin beş dakikadan fazla 
konuşmamalarına dair takrir münasebe
tiyle 890 

Tahsin Uygur (Çankırı) - Diyanet İş
leri Reisliği 1956 yılı bütçesi münasebetiy
le • ' ~ 614 

Hadi Üzer (Samsun) - Gümrük ve İn
hisarlar Vekâleti ile İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiy
le 1007 

Ü 
Fethi Ülkü (Tunceli) - Maarif Vekâle

ti, üniversiteler ve Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebe
tiyle 801,809,859,863,865,869 

Mehmet Ünaldı (Seyhan) - Adana'da 
bir Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
suali münasebetiyle 1353 

— Büyük Millet Meclisi 1956 yılı bütr* 

çesi münasebetiyle 560 
— Çalışma Vekâleti 1956 yılı bütçesi 

münasebetiyle 1119 
— Çoruh vilâyeti adının (Artvin) ola

rak değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 270 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
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bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 526,528,534,535 

— Diyanet İşleri Reisliği 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 613 

— Usul hakkında 531 
Zihni Üner (Niğde) - Münakalât Ve

kâleti ile Devlet Hava Meydanları İşletme 

•ayf* 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri mü- ' 
nasebetiyle 1097 

Tevfik Ünsalan (Malatya) - Çalışma 
Vekâleti 1953 yılı bütçesi münasebetiyle 1111 

Yümnü Üresin (Bilecik) - Münakalât 
Vekâleti ile Devlet Hava Meydanları İş
letme Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe
leri münasebetiyle 1094 

Veysel Varol (Erzincan) - Çoruh vilâ
yeti adının (Artvin) olarak değiştirilmesi 

v 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 270 

1124 

1171 

527 

611 
267 

Sadettin Yalım (Kocaeli) - Çalışma Ve
kâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 

— Devlet Borçları 1956 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 

— Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 

— Diyaîıet İşleri Reisliği 1956 yılı büt
çesi münasebetiyle 

— İmar Kanunu teklifi münasebetiyle 
— Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçeleri münasebetiyle 865,868,887. 

—• Türk Millî Spor takımının Büyük 
Millet Meclisini ziyaretleri münasebetiyle 531 

— Vatani hizmet karşılığı maaş alan
larla emekli, dul ve yetim maaşı bağlan
mış olanlara tahsisat verilmesi hakkında
ki kanun münasebetiyle 547,550 

— Zaptı sabık hakkında 958 
Celâl Yardımcı (Ağrı) - Mâarif Vekâ

leti, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri mü
nasebetiyle 825,831 

Celâl Yardımcı (Devlet Vekili) - Baş
vekâlet 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 583 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 1255,1256,1257 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçesi münasebetiyle 1185 

Şevki Yazman (Elâzığ) - Millî Müda
faa Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebe
tiyle 676,677 

— Yabancıların Fırat'ın şarkına seya
hatlerini ayrı bir müsaadeye tâbi tutan 
kararnamenin değiştirilmesi hususunda tıe 
düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle 7 

Nüvit Yetkin (Malatya) - 6/7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vuku-
bulan hâdiselerde zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 1066,1067,1068,1072,1077 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle 321,441,462 

— İstanbul'da ilân edilmiş olan örfi 
İdare müddetinin uzatılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 1186 

— Usul hakkında 161 
Kemal Yörükoğlu (Van) - 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle 1296 
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Mustafa Zeren (Amasya) - Tütünde 
kilo başına, verilen primin hangi esas ve 
prensiplere göre hesaplandığına dair sual 
münasebetiyle 

Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir) - Gerze 
yangınından, Lüleburgaz ve înece'de su 
baskınından zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki Kanun münasebetiyle 

Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale) - Hari-
riciye Vekâleti 1956 yılı bütçesi münase-

Sayfa 

37 

1056 

betiyle 
Sayfa 

734,735,736 

— Kars Mebusu Turgut Göle 'nin, De
mokrat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'-
nün yaptığı basın toplantısındaki konuş
malarına dair suali münasebetiyle şahsına 
vâki sataşmalar dolayısiyle 151 

— Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı 1956 yılı bütçesi münasebetiyle 763, 

. 767,769,770,772,774,778,779 

)>0<i 


