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Fihrist 

ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayf»' 

1. — Halk Bankası sermayesinin artı- | lan 
rılması münasebetiyle teşekkür telgraf - 2. — Diğer ariza ve telgraflar 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
İntihaplar 

i. — Bütçe ve Hariciye encümenleri
ne birer âza intihabı 103,105,107 

2. — Mülga 1683 sayılı Askerî ve mül
ki tekaüt Kanununun 25 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresini görüşmek üzere vekâ
letlerle mütenazır encümenlerden âza alın
mak suretiyle muvakkat encümen teşkili 
(3/448) 102 

îstifa 
1. — Trabzon Mebusu ismail Şener'in, 

Hariciye Encümeninden istifası (4/255) 113 

1. 
İzinler 

Erzurum Mebusu Hâmid Şevket 

1. — Açık bulunan Dahiliye Vekâleti
ne Aydın Mebusu Namık Gedik'in tâyini 
(3/457) 

2, — Başvekil Adnan Menderes'in. 
Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Vekili Se
mi Ergin'le birlikte Paris'e hareketleri 
dolayısiyle avdetlerine Jcadar Başvekilliğe, 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu 'nun, Dev-
let Vekiline de Devlet Vekili Cemil Ben-

250 I gü'nün, Millî Müdafaa Vekâletine Devlet 
Vekili Emin Kalafat'm Vekillik etmesi 
(3/451) 

3, — Eskişehir Mebusu Hasan Polat-
kan'ın Maliye Vekilliğine tâyini (3/445) 

blo. 
KANUNLAR 

Say*» No. 

Iıyfa 
271 
107 

înee'ye izm verilmesi (3/446) 70 
2. — Erzurum Mebusu Rıza Topcuoğ-

lu ile Hakkâri Mebusu Übeydullah Se
ven'e izin verilmesi (3/461) 315 

3. — izmir Mebusu Arif Güngören'e 
izin verilmesi (3/443) 5 

Tahsisat 
1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan Erzurum Mebusu Hâmid 
-Şevket Ince'nin tahsisatı (3/447) 70 

Teşriî masuniyetler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-

m teşriî nmsuniyşti (3/459) 279 
2. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki 

Tulunay'm teşriî mesuniyeti (3/460) 279 

102 

6854 — Halk Bankası ve Halk Sandıklan 
hakkındaki kanunun 5652 sayılı Ka
nunla değiştirilen birinci maddesiy
le ikinci maddesinin (A) fıkrasının 
tadili hakkında Kanun 10:19,20,24,26,. 

32:35 

6855 — Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 
Aydın'm karısı Hanife Aydın ve 
kızı Müveddet Aydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun 41:42 

6856 — Mehmetoğlu Yunus Karlıova ka* 



— 2 — 
N». Sayfa 

rısı Zehra Karlıova'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun, 42 

6857 — Hüseyinoğlu Harun Atay'm karı
sı Nafıa Atay ve kizı Fatma Atay 'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair Kanun 42 

6858 — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Ka
nun 19:26,40,41,46,50,53:56 

6859 — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı Hesabı 
Katî Kanunu 4,41,47,48,50,52,57:60 

6860 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Avrupa'daki Müttefik Yüksek 
Kumandanı arasında, Avrupa Müt
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâ
hına tâbi bulunan müttefik karargâh
larının Türkiye ülkesinde tesisine 
ve faaliyetlerine tatbik olunacak hıı-
susi şeraite mütedair Anlaşma ve 
Ekinin tasdiki hakkında Kanun 4,42:46, 
, . ' • ' • ' 47,48,50,52,61:64 

6861 — Orman Umum Müdürlüğü 1954 
Bütçe yılı Hesabı Katı Kanunu 4,71,79, 

92,92,93:96 
6862 — Türk - Yunan Trakya hududu

nun mühim kısmım tâyin eden Me
riç Nehri mecrasının ıslâhı dolayı-
siyle yeniden tesbiti için Hükümete 
salâhiyet verilmesine dair Kanun 4,46: 

47,124 
6863 — IJevlet Su işleri Umum Müdür

lüğü 1954 Bütçe yılı Hesabı Katî Ka- • 
nunu 100,114:115,122,124,130:133 

6864 —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında Atom Enerjisinin 
Sivil, Sahada istimali hususunda îş 
Birliğine dair Anlaşma ve Vaşing-
ton Büyük Elçiliği ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hariciye Vekâleti 
arasında teati edilen mektupların 
tasdikine dair Kanun 4,46,123:124,124, 

134,137,144,147,154,156,160:163 
6865 — Belediyelerden muvazenei unıumi-

yeye dâhil dairelerle mülhak bütçeli 
dairelere ve hususi idarelere veya bu 

No. Sayfa 
idarelerden belediyelere tâyin edile
cek memurların aylıklarına dair Kâ
nun 40,71,157 

6866 — Askerî Ceza Kanununun 34 ncü 
maddesi ile 4542 sayılı Kanunla 
muaddel 35 nci maddesinin ,(A) ben
dinin 3 numaralı fıkrasının değişti
rilmesi hakkında Kanun 68,105:106,169 

6867 — Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine 5010 sayılı Kanun ile ilâve ve 
6518 sayılı Kanunla tadil edilen (E) 

; fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun 68,106:107,170 

6868 — Ankara Üniversitesi 1954 bütçe 
yılı Hesabı Katî Kanunu 169,222:223, 

226,227,238,239:242 
6869 — Demiryolu müteharrik vasıtaları

nın finansmanına mahsus Avrupa 
Şirketi (EUROFİMA) nın kuruluşu 
hakkında 20 Ekim 1955 tarihinde 
Bern'de imzalanan Mukaveleye ka
tılmamıza ve bu Mukavele ile ekleri
nin tasdikine dair Kanun 220,223:224, 

226,227,238,243:246 
6870 — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1954 bütçe yılı Hesabı Katî Kanu
nu 167,223,254:255,256,269,272,273:276 

6871 — 1956 malî yılı, Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 249, 

283:288,289,291,301,306:309 
6872 — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 280,317,320,321,371:374 

6873 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvellerin Na- ' 
fla Vekâleti kısmına bâzı kadrola
rın eklenmesi hakkında Kanun 142,170, 

224:225,317:318,320,321,370,375:378 
6 8 7 4 — 3 1 Ağustos 1946 tarihli Türk -

Fransız Ticaret Anlaşmasının bir se
ne müddetle temdidine mütaallik 
mektupların tasdikr hakkında Ka
nun 173,225,318:319,321,321,370,379:382 

6875 — Türkiye ile Japonya arasındaki 
ticari münasebetlere mütaallik ola-



No. Sayfa] 
. rak imzalanan zabıtname ile eki mek
tubun tasdikine dair Kanun 173,225, 

319,321,321,383:386 

6876 — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme 
Anlaşmasının 30 Haziran 1956 tari
hinden itibaren bir sene müddetle 
uzatılması zımnında teati /edilen 
mektupların tasdiki hakkında Ka-

c mm 173,225:226,319,321,322,387:390 

6877 — Türkiye Cumhuriyeti ile Holân-
da Kırallığı arasında akdedilen tica-

No. "~ Sayfa 
ret ve tediye protokolü ile eklerinin 
tasdikine dair Kanun 173,226,319:320, 

321,3227371,391:394 
6878 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan Modüs Vivendi 
ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki 
hakkında Kanun 173,226:227,320, 

321,322,395:398 
6879 — Avrupa Para Anlaşması ve Av- N 

rupa Para Anlaşmasının muvakkat 
, tatbik protokolünün tasdikine dair 

Kanun 173,227,320,322,322,371,399:402 

KARARLAR 
2031 -T- Dahilî Nizamnamenin i 74 ncü 

maddesinin tefsirine mahal görül
mediğine dair 48:50,104:105 

2032 — Hafik kazasının Pirhüseyin kö
yünden Alioğlu Mehmet Karataş, 
hakkındaki idam hükmünün infazı
na dair 100,115:123 

2033 — Bartın kazasının Amasra nahiyesi 
Çanakçılar köyünden Hüseyinoğlu 

İsmail Akkaya hakkındaki idam 
r hükmünün infazına dair 100,123 

2034 — Vize kazasının Bulaca Mahallesin
den Raşitoğlu Hüseyin Tıkız hak
kındaki idam hükmünün infazına 

, dair 100,157 
2035 —• Bolvadin kazasının Çay nahiyesi 

Aşağı Mahallesinden Velioğlu Him
met Sarıkan hakkındaki idam hük
münün infazına dair 112,157 

LÂYİHALAR 
1. —^Ankara Üniversitesi 1956 yılı Büt-

ve Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/599) 249,315 

2. — Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası (1/575) 4 

3. — Avrupa Konseyinin imtiyaz ve 
muafiyetlerine mütaallik Umumi Anlaşma 
ile buna ek Protokolün tasdiki hakkında 
(1/594) 112 

4. —• Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü 1957 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/576) 4 

5. — 1955 bütçe yılı hesabı katî kanunu 
lâyihası (1/588) \ [ 40 

6V— 1956 malî yıllı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/589) 99,249,283:288 

289,291,301,306:309 
7. — GL957 malî yıh Muvazenei Umumi

ye kanunu lâyihası (1/574) 4 

8..— Dahiliye memurları hakkındaki 
1700 sayılı Kanunun 5354 sayılı Kanunla 
muaddel ikinci maddesiyle 8 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (1/596) 142 

9. — Damga Resmi Kanununa ek ka
nun lâyihası (1/600) 279 

10. — Devlet Hava Meydanları İşlet
me Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası (1/57?) 4 

11. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmına ilâve yapılması
na dair (1/610) 314 

12. -T- Devlet memurları aylıklarının 
tev ve teaülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında (1/509) 99 



8»yf* 
26. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/583) 4 
27. — İstanbul Üniversitesi 1957 malî 

yılı bütçe kanunu lâyihası (1/582) 4 
28. — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/607) 279 

29. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1957 malî xılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/584) 4 

30. — Orman Umum Müdürlüğü 1957 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/585) 4 

31. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası (1/586) 4 

32. — Sevkiyat efrat ve küçük zâbita-
nıııa verilecek yevmiyeler hakkındaki 106 
sayılı Kanunun 2717 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında (1/608) 279 

33. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurin Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair 3820 sayılı Ka
nun ile eki 4929 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kında (1/592) 99:100 

34. — Türkiye ile İran arasında imza
lanan Ticaret Anlaşması, ödeme Protoko
lü, Zabıtname ve eki Protokollerin tasdiki 
hakkında (1/595) • 112 

35. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci mad
desinin tadili hakkında (1/593) 100 

36. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/609) 279 

37. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/587) 4 

Sayfa 
13. — Devlet Su İşleri Umum Müdür

lüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/601) 279 

14. — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/578) 4 
- 15. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe .kanunu 
lâyihası (1/579) 4 

16. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununun 6743 sayılı Ka
nunla muaddel 11 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) ve (d) bentlerinin değişti
rilmesine dair (1/597) 142 

17. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 279 

18. — Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 
6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha 
uzatılması hakkında (1/603) 279 

19. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası (1/580) 4 

20. — Hususi otomobil vergisi kanunu 
lâyihası (1/604) 279 

21. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(Â/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/605) 279 

22. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/591) 99 

23. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/581) 4 

24. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4936 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair olan 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin tadili hakkında (1/598) . 142 

25. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/606) «. 279 

1. — Ankara Üniversitesinin 1954 ma
lî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/517) 142, 

169,222:223,226,227,239:242 
2. — Askerî Geza Kanununun 34 ncü 

maddesi ile 4542 sayılı Kanunla muaddel 
35 nci maddesinin (A) bendinin 3 numa
ralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(1/400) 68,105:106,169 

3. — Askerî Ceza Kanununun 65 nci 
maddesinin tadiline dair (1/533) 315 
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4. — Askerlik Kanununun 35 nci mad
desine 5010 sayılı Kanunla ilâve ve 651$ 
sayılı Kanunla tadil edilen (E) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (1/499) 68,106:107,170 

5. -—Avrupa Para Anlaşması ve Av
rupa Para Anlaşmasının Muvakkat Tat
bik Protokolünün tasdikine dair (1/410) 173, 

227,320,322,322,399:402 
6. —'• Belediye Kanununun 1& nci mad

desinin 43 neü fıkrasının değiştirilmesine 
ve 19 ncu maddesine bir fıkra ve kanuna 
bir madde eklenmesine dair (1/411) 113 

7. — Belediyelerden genel bütçeye dâ
hil dairelerle katma bütçeli idarelere ve 
özel idarelere tâyin edilecek sağlık ve na
fıa memurlannm ayhklarma dair (1/323) 40, 

- .- . • . 71,157 
8. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/539) 19:26,40:41,46,50,53:56 

9. •— 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/548) 19:26,40:41,46,50,53:56 

10. —• 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/549) 19:26,40:41, 

46,50,53:56 
11. — Demiryolu müteharrik vasıtala

rının finansmanına mahsus Avrupa Şirke
ti (EURÖFÎMA) nın kuruluşu hakkında
ki 20 Ekim 1955 tarihinde Bern'de imzala
nan Mukaveleye katılmamıza ve bu Muka
vele ile eklerinin tasdikine dair (1/551) 220, 

223:224,226,227,243:246 
12. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerin Nafıa Vekâleti 
kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkın
da (1/520) 142,170,224:225,317:318,320,321,375: 

378 
13. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü

ğünün 1954 malî yılı Hesabı Katî kanunu 
lâyihası (1/479) 100,114:115,122,124,130:133 

14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1954 malî yılı Hesabı Katî ka
nunu lâyihası (1/439) 4,41,47,48,50,57:60 

Sayfa 
15. — Erivan muhacirlerinden Cafer 

Avşar'a hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisi hakkında (1/299) 112:113 

16. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 
89 ncu maddeleri hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında (1/473) 173,227,255:269 

17. — Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 
Aydın'm karısı Hanife Aydın ve kızı Mü-
veddet Aydın'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair (1/351) 41:42 

18. — Hüseyinoğlu Harun Atay'ın karı
sı Nafıa Atay ve kızı Fatma Atay'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına da
ir (1/352) 42 

19. — inhisar beyiyeleri üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevziine dair 1485 sayılı Kanunun 
5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 neü 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna muvak
kat bir madde ilâvesi hakkında (1/327) 315: 

316 
20. — Karayolları Umum Müdürlüğü

nün 1954 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihası (1/485) 167,223,254:255,256,269,273:276 

21. — Köy enstitüleriyle ilköğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/466) 249, 

' 288:301,301:302,320:321 
22. — Melımetoğlu Yunus Karlıova ka

rısı Zehra Karlıova'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair (1/353) 42 

23. — Off - Shore tedarik programına 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mek
tup teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile 
eklerinin tasdiki hakkında (1/394) 249,301 

24. — Orman Kanununun 5653 sayılı 
Kanunla muaddel 17 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/235) 250 

25. — Orman Umum Müdürlüğü 1954 
bütçe yılı Hesabı Katisi hakkında (1/433) 40, 

70:71,79,92,93:96 
26. — ödünç para verme işleri hak

kındaki 2279 sayılı Kanunda tadilât ya
pılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırıl
masına dair (1/498) 143 

27.— Sivil savunma kanunu lâyihası 
(1/536) 113 
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28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Avrupa'daki Müttefik Yüksek Kuman
dam arasında, Avrupa Müttefik Kuvvet
leri Yüksek Karargâhına tâbi bulunan 
Müttefik Karargâhlarının Türkiye ülke
sinde tesisine ve faaliyetlerine tatbik olu
nacak hususi şeraite mütedair Anlaşma
nın tasdiki hakkında (1/470) 4,42:46,47,48,50, 

61:64 
29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında «Atom enerjisinin sivil sahada is
timali hususunda iş birliğine dair Anlaş
ma» ve Vashirigton Büyükelçiliği ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hariciye Vekâleti 
arasında teati edilen mektupların tasdi
kine dair (1/458) 4,46,123:124,124,134:137,144, 

147,154,156,160:163 
30. — Türkiye ile* Bleçikı - Lüksem* 

burg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme 
Anlaşmasının 30 Haziran 1956- tarihinden 
itibaren bir sene müddetle uzatılması zım
nında teati edilen mektupların tasdiki 
hakkında (1/558) 173,225:226,319,321,322,387: 

390 

Sayfa 
31. — Türk - Fransız Ticaret Anlaş

masının bir sene müddetle temdidine mü-
taallik mektupların tasdiki hakkında 
(î/556) 173,225,318:319,321,321,321,379:382 

32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holân-
da Kırallığı arasında akdedilen Ticaret ve 
Tediye. Protokolü ile eklerinin tasdikine 
dair (1/461) 173,226,319:320,321,322,391:394 

33. — Türkiye ile Japonya arasındaki 
ticari münasebetlere mütaallik olarak im
zalanan zabıtname ile eki mektubun tas
dikine dair (1/468) 173,225,319,321,321,321, 

383:386 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imzalanan Modüs Vivendi ile Ticaret 
Anlaşmasının tasdiki hakkında (1/460) 173, 

226:227,320,321,322,395:398 

35. — Türk - Yunan Trakya hududu
nun, mühim kısmını tâyin eden Meriç neh
ri mecrasının ıslahı dolayısiyle yeniden 
tesbiti için Hükümete salâhiyet verilmesi
ne dair (1/444) 4,46:47,124 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî Ceza Kanununun 34 ncü 

maddesi ile 4542 sayılı Kanunla muaddel 
35 nci maddesinin (A) bendinin 3 numa
ralı fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/400) 68,105:106,169 

2. — Askerî Ceza Kanununun 65 nci 
maddesinin tadiline dair lâyiha hakkında 
(1/533) . 315 

3. — Bartın'ın Amasra nahiyesinin Ça
nakçılar köyünden Hüseyinoğlu İsmail 
Akkaya'nm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/385) 100,123 

4. — Bolvadin'in Çay bucağının Aşağı 
mahallesinden Velioğlu Himmet Sarıkan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/384) 112,157 

5. — Diyarbakır'ın Matrani köyünün 
21 numaralı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu, 
1341 doğumlu, Kasım Atlan'm ölüm ceza

sına çarptırılması hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresine dair (1/399) 315 

6. — Hafik'in Pirhüseyin köyünden 
Alioğlu Mehmet Karataş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başvekâlet tezke» 
resine dair (3/386) 100,115:123 

7. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, 
âmme nizamını ihlâl edenler ve umumi ah- . 
lâkı bozanlar hakkında kanun teklifine 
dair (2/291) 314:315 

8. — Suriye'nin Kamışlı kazasının Kür-
kend köyünün 61/15 numaralı hanesinde 
kayıtlı Mehmedoğlu 1908 doğumlu Bîşar 
Saruhan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/401) 315 

9. — Vize'nin Bulaca mahallesinden 
Reşidoğlu Hüseyin Tıkız'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başvekâlet tezke
resine dair (3/388) 100,157 



Sayla 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

3. — Ankara Üniversitesi 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvel- • 
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/599) 315 

2. — Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabı-
yıkoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 102 nci maddesinde
ki bir yıllık müddete yeniden altı aylık ve 
geçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı 
müracaat için de yeniden üç aylık müddet 
verilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/279) 249,301,321 

3. — Belediyelerden genel bütçeye dâ
hil dairelerle katma bütçeli idarelere ve 
özel idarelere tâyin edilecek sağlık ve na
fıa memurlarının aylıklarına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/323) 40,71,157 

4. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/589) 249,283:288,289,291,301,306:309 

5. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerin Nafıa Vekâleti kıs
mına bâzı kadroların eklenmesi hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/520) 142,170, 

224:225,317:318,320,321,375:378 
6. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 

89 ncu maddeleri hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ile Kocaeli 
Mebusu Ekrem Alican'm, Gelir Vergisi 
Kânununun 32 ve 89 ncu maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (1/473, 2/285): 173,227,255:269 

7. — idare Âmirleri Balıkesir Mebusu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, 
1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Büyük 
Millet Meclisine ait kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/385) 280,317,320,321,371:374 

8. — Köy enstitüleriyle ilköğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ile An
kara Mebusu Âliye Temuçin ve Elâzığ Me
busu Ömer Faruk Sanaç'm, köy enstitü
lerinden mezun öğretmen ve sağlık me

murlarının maaşlarının intıbakme dair ka
nım teklifi hakkında (1/466, 2/250) 249,288: 

301,301:302,320:321 
9. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-

zurumluoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair 5655 sayılı Kanunan ek kanun 
teklifi hakkında (2/283) 68,105 

1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihalarına dair (1/539, 
548, 549) 19:26,40:41,46,50,53:56 

2. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortak-
cıoğlu'nun, Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesiyle ikinci 
maddesinin A bendinin tadili hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/280) 10:19,20,24,26, 

32:35 
3. — Hasan Hacı Selimoğlıı Hüseyin 

Aydın'm karısı Hanife Aydın ve kızı Mü-
veddet Aydın'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/351) 41:42 

4. — Hüseyinoğlu Harun Atay 'm ka
rısı Nafıa Atay ve kazı Fatma Atay'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/352) 42 

5. — Mehmetoğlu Yunus Karlıova kap
risi Zehra Karlıova'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/353) 42 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 
1. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, 

âmme nizamını ihlâl edenler ve umumi 
ahlâkı bozanlar hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/291) 314:315 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI | 

1. — Ankara Üniversitesinin .1954 bütr 
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Ankara 
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Üniversitesinin 1954 malî yılı Hesabı Ka
ti -kamımı lâyihasına dair (3/394, 1/517) 142, 

169,222:223,226,227,239:242 
2. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü

ğünün 1954 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 
ile Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 
1954 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyiha
sına dair (3/395, 1/479) 100,114:115,122,124, 

130:133 
3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğünün 1954 'bütçe yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihası hakkında (3/360, 
1/4395 4,41,47,48,50,57:60 

4. — Karayolları Umum Müdürlyğü-
nün 1954 bütçe yılı hesabı katîsine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Karayolları Umum Müdürlüğünün 1954 
malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası hak
kında (3/369, 1/485) 167,223,254:255,256,269, 

273:276 
•5. — Orman Umum Müdürlüğünün 

1954 bütçe yılı hesabı katîsine :ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı 
Hesabı Katîsi hakkında kanun lâyihası 
hakkında (3/355, 1/433) 40,70:71,79,92,93:96 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Avrupa Para Anlaşması ve Av

rupa Para Anlaşmasının Muvakkat Tat
bik Protokolünün tasdikine dair kanun 
layihası hakkında (1/410) 173,227,320,322, 

322,399:402 
2. — Demiryolu müteharrik vasıtaları

nın finansmanına mahsus Avrupa Şirketi 
(EUROPİMA) nm kuruluşu hakkındaki 
20 Ekim 1955 tarihinde Bern'de imzalanan 
Mukaveleye katılmamıza ve bu Mukavele 
ile eklerinin tasdikine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/551) 220,223:224,226,227,243:246 

3. .— Off - Shore tedarik programına 

âfty& 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mek
tup teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile 
eklerinin tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/394) 249,301 

4. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında Atom enerjisinin sivil sahada is
timali hususunda iş birliğine dair Anlaş
ma» ve Vaşington Büyükelçiliği ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hariciye Vekâleti 
arasında teati edilen mektupların tasdiki
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/458) 4,46, 

123:124,124,134:137,144,147,154,156,160:163 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Avrupa'daki Müttefik Yüksek Kuman
dam arasında, Avrupa Müttefik Kuvvet
leri Yüksek Karargâhına tâbi bulunan 
Müttefik Karargâhlarının Türkiye ülke
sinde tesisine ve faaliyetlerine tatbik olu
nacak hususi şeraite mütedair Anlaşmanın 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/470) 4,42:46,47,48,50,61:64 

6. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme An
laşmasının 30 Haziran 1956 tarihinden iti
baren bir sene müddetle uzatılması zım
nında teati edilen mektupların tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/558) 173, 

225:226,319,321,322,387:390 
7. — Türk - Fransız Ticaret Anlaşma

sının bir sene müddetle temdidine mütaallik 
mektupların tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/56) 173,225,318:319,321,321, 

321,379:382 
8. -—• Türkiye Cumhuriyeti ile Holân-

da Kırallığı arasında akdedilen Ticaret 
ve Tediye Protokolü ile eklerinin tasdi» 
kine dair kanun lâyihası hakkında (1/461) 173, 

226,319:320,321,322,391:394 
9. — Türkiye ile Japonya arasındaki 

ticari münasebetlere mütaallik olarak im
zalanan zabıtname ile eki mektubun tasdi
kine dair kanun lâyihası hakkında (1/468) 173, 

225,319,321,321,321,383:386 
10. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasın-



âay*a 
meşine dair 5655 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi hakkında (2/283) 68,105 

Bayia 
da imzalanan Modüs Videndi ile Ticaret 
Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/460) 173,226:227,320,321, 

322,395:398 

11. — Türle - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri 
mecrasının ıslahı dolayısiyle yeniden tes-
biti için Hükümete salâhiyet verilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/444) 4,46: 

47,124 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Köy enstitüleriyle ilköğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ile Anka
ra Mebusu Âliye Temuçin ve Elâzığ Meb
usu Ömer Faruk Sanaç'm, köy enstitüle
rinden mezun öğretmen ve sağlık memur
larının maaşlarının intıbakme dair kanun 
teklifi hakkında (1/466, 2yf250) 249,288:301, 

301:302,320:32; 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Balıkesir Mebusu Ahmet Koca-
bıyıkoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 102 nei maddesin
deki bir yıllık müddete yeniden altı aylık 
ve, geçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazı
lı müracaat için de yeniden üç aylık müd
det verilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/279) 249,301,321 

2. — Belediyelerden genel bütçeye dâ
hil dairelerle katma bütçeli idarelere ve 
özel idarelere tâyin edilecek sağlık ve na
fıa memurlarının aylıklarına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/323) 40,71,157 

3. — Gelir Vergisi Kanununun 32 w 
89 ncu maddeleri hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ile Kocaeli 
Mebusu Ekrem Alican'm, Gelir Vergisi 
Kanununun 32 ve 89 ncu maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(1/473, 2/286) 173,227,255:269 

4. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu'nun, Maliye Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen-

1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcı-
oğlu'nun, Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesiyle ikinci 
maddesinin A bendinin tadili hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/280) 10:19,20,24,26, 

32:35 
2. — Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 

Aydın'm karısı Hanife Aydın ve kızı Mü-
veddet Aydın'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/351) 41:42 

3. — Hüseyinoğlu Harun Atay'm ka
rısı Nafıa Atay ve kızı Fatma Atay'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması
na dair kanun lâyihası hakkında (1/352) 42 

4. — Mehmetoğlu Yunus Karlıova ka
rısı Zehra Karlıova'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/353) 42 

MECLÎS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Riyaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat 
Reisliği 1955 yılı hesabı katileri hakkın
da (5/35) 112,157 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 
yılı Haziran - Ağustos ayları hesabı hak
kında (5/36) 100,115 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1956 yılı Eylül - Kasım ayları hesabı (hak
kında (5/37) 279 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Askerî Ceza Kanununun 34 ncü 
maddesi ile 4542 sayılı Kanunla muaddel 

I 35 nci maddesinin (A) bendinin 3 numa-
I ralı fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 

kanun lâyihasına dair (1/400) 68,105:106,169. 
2. — Askerî Ceza Kanununun 65 nei 

maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında (1/533) 315 

3. — Askerlik Kanununun 35 nci mad-
| desine 5010 sayılı Kanunla ilâve ve 6518 
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sayılı Kanunla tadil edilen (E) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/499) 68,106:107,170 

4. —- Off - Shore tedarik programına 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında. 29 Haziran 1955 tarihinde mek
tup teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile 
eklerinin tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/394) 249,301 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Avrupa'daki Müttefik Yüksek Kuman
danı arasında, Avrupa Müttefik Kuvvet
leri Yüksek Karargâhına tâbi bulunan 
Müttefik Karargâhlarının Türkiye ülke
sinde tesisine ve faaliyetlerine tatbik olu
nacak hususi şeraite mütedair Anlaşma
nın tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/470) . 4,42:46,47,48,50,61:64 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Demiryolu müteharrik vasıtaları
nın finansmanına mahsus Avrupa Şirketi 
(ETJROFÎMA) nm kuruluşu hakkındaki 
20 Ekim 1955 tarihinde Bern'de imzalanan 
Mukaveleye katılmamıza ve bu Mukavele 
ile eklerinin tasdikine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/551) 220,223:224,226,227,243:246 

2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerin Nafıa Vekâleti 
kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkın
daki lâyihaya dair (1/520) 142,170,224:225, 
317:318,320,321,375:378 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'm, Dahilî Nizamnameninl 74 ncü 
maddesinin tefsiri hakkındaki takririne 
dair (4/193) 4,48:50,104:105 

TİCARET ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1. — Avrupa Para Anlaşması ve Av

rupa Para Anlaşmasının muvakkat Tat
bik Protokolünün tasdikine dair kanun 
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lâyihası hakkında (1/410) 173,227,320,322, 

322,399:402 
2. — Off - Shore tedarik programına 

mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle imzalanan An
laşma ile eklerinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/394) 249,301 

3. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg, 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme An
laşmasının 30 Haziran 1956 tarihinden iti
baren bir sene müddetle uzatılması zjm-
nında teati edilen mektupların tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/558) 173, 

225:226,319,321,322,387:390 
4. — Türk - Fransız Ticaret Anlaşma

sının bir sene müddetle temdidine müta
allik mektupların tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/556) 173,225,318:319, 

321,321,321,379:382 
5. '-— Türkiye Cumhuriyeti ile Holân-

da Kırallığı arasında ' akdedilen Ticaret 
ve Tediye Protokolü ile eklerinin tasdiki
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/461) 173, 

226,319:320,321,322,391:394 
6. — Türkiye ile Japonya arasındaki 

ticari münasebetlere mütaallik olarak im
zalanan zabıtname ile eki mektubun tas
dikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/468) 173,225,319,321,321,321,383:386 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imzalanan Modüs vivendi ile Ticaret 
Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/460) 173,226:227,320,321, 

322,395:398 

1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortak-
cıoğlu'nuri, Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesiyle ikinci 
maddesinin A bendinin tadili hakkında 
kanun teklfine dair (2/280) 10:19,20,24,26,32:35 
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SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞÎFAHİ SUALLER VE CEVAPLAR 

"~~ Sayfa 
Başvekilden 

1. — Burdur Mebusu Fethi ÇelikbaşV 
m, Kasım ayı başındaki akar yakıt stoku 
miktarına ve akar yakıt kifayetsizliği kar
şısında ne gibi tedbirler alındığına dair 
Başvekilden şifahi suali (6/310) 220 

2. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin-
ci'nin, Vekâletlerin niyabetle idare edil
meleri sebeplerine dair Başvekilden şifa
hi suali (6/296) 39,114,144 

3. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğ-
lu'nun, Amerika tarafından memleketi
mize gönderilen gıda maddelerinin tevzi 
şekli hakkında gazetelerde intişar eden 
haberlerin doğru olup olmadığına ve par
tilere eşit muamele yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şifa-
hi suali (6/307) 167 

4. — Diyarbakır Mebusu-Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunun
daki son tadilleri kaldıran kanun lâyiha
sının ne sebeple geri alındığına dair Baş
vekilden şifahi suali (6/312) 314 

5. — İzmir Mebusu Cihad Baban'm, 
Kubrıs'ın mukadderatı etrafında cereyan 
eden görüşmeler hakkındaki sualine Baş
vekil Adnan Menderes'in, şifahi cevapları 
(6/308) 173,281,323:355 

6. — Kırşehir Mebusu Mehmet Mah-
niudoğlu'nun, son dış politika hâdiseleri 
dolayısiyle Mecliste izahat verilmemesi se
bebine dair sualine Başvekil Adnan Men
deres'in şifahi cevabı (6/306) 167,280:281,323: 

355 
7. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğ-

lu'nun, Şûrayı Devlet Deavi dairelerinin 
aylık mesaisine ve işlerin zamanında ne
ticelenmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Başvekilden şifahi suali (6/311) 220 

8 — Trabzon Mebusu Emrullah Nut-
ku'nun, başta Ankara ve istanbul olmak 
üzere bâzı şehirlerde ele alman imar hare--
ketlerine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/309) 173,283 

Sayfa 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 

memleket Ölçüsünde bir mesken siyaseti „ 
takibetmek hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başvekilden şifahi suali (6/273) 6,168,176 

2. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, oto
mobil lâstiği temin ve tevzii işlerindeki 
güçlüklerin giderilmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair Başvekil ve İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/288) 48,84, 

103 
3. — Bursa Mebusu ibrahim öktem'in, 

Türkiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri ile 
Iran Hariciye Vekilinin 23 Kasımda 
Bağdad'da yaptıkları toplantı neticesinde 
neşrettikleri müşterek tebliğin üçüncü ve 
dördüncü maddelerine dair sualine Baş
vekil Adnan Menderes'in şifahi cevabı 
(6/293) 114,144,168,176,280:281,323:355 

4. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-
in, Hükümet programında yer alan husus
lardan hangilerinin tahakkuk ettirildiği
ne ve «Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri» 
hakkındaki Kanun muvacehesinde parti
lerin mâruz kaldıkları durum üzerinde ne 
düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi 
suali (6/275) 6,47,71,103,114,144,168,176,222, 

250:251,280,322:323 
5. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-

in, Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad gö
rüşmelerine, israil ile münasebetlerimizin 
kesilmesi sebeplerine ve Suriye olayları 
hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine Başvekil Adnan Menderes'in şifa
hi cevabı (6/294) 114,144,168,176,180:281,323: 

355 , 
6. — Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'-

ın, Kore'de harb başladığı zaman hangi 
milletlerin ne kadar askerî birliği mevcu-
dolduğuna ve Kore Tugayımıza dair Baş
vekilden şifahi suali (6/285) 48,84 

Adliye Vekilinden 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 

Göle'nin Lavustan köyünde Abdürrah-
man isminde bir genci öldürenler hakkın-



Sayfa, 
da ne muamele yapıldığına dair Ziraat, 
Adliye, Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
killerinden şifahi suali (6/298) 68,155:156 

2. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak ta
dilâtı hazırlamak üzere kurulan komisyo
nun mesaisine dair sualine Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı 
(6/305) 167,281:283 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
üniversite kuruluşu içinde teşkilât emrine 
alma Kanununa müsteniden yapılan bâzı 
tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle 
ilgili olarak üniversite mensupları hakkın
da yapılan takibata dair sualine Adliye 
Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün ve Baş
vekil Adnan Menderes; Devlet Vekili Ce
lâl Yardımeı'nm şifahi cevapları (6/303) 112, 

177:215 

1. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, 
Ankara'da imar maksadiyle yıktırılmakta 
olan iş yerlerine dair sualine Adliye Vekili 
ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/295) 88:92 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
üçü Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâ
kimin emekliye sevk edilmeleri sebebine 
dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/292) 48,86:88 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
iu'nun, Rum Oftadoks Patriğinin, Türk 
Ortadoks Ruhanî Reisinin yeğenini rum 
mezarlığına gömdürmemek isteyişinin doğ
ru olup olmadığına dair sualine Adliye Ve
kili ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/291) 48, 

84:86 

Dahiliye Vekilinden 
1. ~ Malatya Mebusu Nüvit yetkin'in 

üniversite kuruluşu içinde teşkilât emrine 
alma Kanununa müsteniden yapılan bâzı 
tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle 
ilgili olarak üniversite mensupları hakkın
da yapılan takibata dair sualine Adliye 
Vekili ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün, Başvekil Adnan Mende

res ve Devlet Vekili Celâl Yardımeı'nm 
şifahi cevapları (6/303) 112,177:215 

1. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, An
kara'da imar maksadiyle yıktırılmakta olan 
iş yerlerine dair sualine Adliye Vekili ve 
Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/295) 88:92 

2. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, 
Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkın
daki Kanunun tatbikatı dolayısiyle vâki 
şikâyetler üzerine ne gibi muamele yapıl
dığına dair sualine Dahiliye Vekâleti Ve
kili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı 
(6/284) 48,79:84 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, Rum Ortodoks Patriğinin, Türk Or
todoks Ruhani Reisinin yeğenini Rum me
zarlığına göndermem ek isteyişinin doğru 
olup olmadığına dair sualine Adliye Vekili 
ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/291) 48,84:86 

4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Nusaybin ovasının sulanması için yapılacak 
tesisata dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa Ve
killerinden şifahi suali (6/283) 4748,78:79,222, 

251,280 

Hariciye Vekilinden 

. .1. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin '-
in, Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad gö
rüşmelerine, İsrail ile münasebetlerimizin 
kesilmesi sebeplerine ve Suriye dolayları 
hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair 
Başvekil ve Hariciye Vekilinden şifahi su
ali (6/294) 114,144,168,176,280:281 

2. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, Sovyetler Birliğinin memleketimiz
le iktisadi ve ticari münasebetler tesisi hu
susunda teşebbüs ve temaslara geçtiğinin 
doğru olup olmadığına dair Hariciye, İkti
sat ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali 
(6/286) 48,84 

İktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. — Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, 

ilâç sıkıntısının giderilmesi hususunda ne 
gibi tedbirler alındığına dair sualine îkti-



*mm^^ 

Sayfa 
sat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şi
fahi cevabı (6/302) 111,222,251:254 

2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
yemeklik ye tohumluk hububatın temini, 
fiyatlarının tanzim ve tesbiti ile ekiliş ve 
istihsaline dair sualine iktisat ve Ticaret 
Vekili Abdullah Aker'in şifahi cevabı 
(6/297) 39,114,144:147 

1. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, 
Millî Korunma Kanununda yapılan tadil
ler üzerine kâr hadlerinde vukubulan azal
ma neticesinde ithal edilmiyen maddelere 
ve imalcilerle sanayicilerin daha müessir 
bir kontroîa tâbi tutulmaları hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/289) 48,84,103:104 

2.—Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, oto
mobil lâstiği temin ve tevzii * işlerindeki 
güçlüklerin giderilmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/288) 48,84,103 

3.••— Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'-
my 1955 yılında kamyon tevziatının vilâ-
yetlerce hangi esaslar dâhilinde ve hangi 
vasıfları haiz ihtiyaç sahiplerine yapıldı
ğına dair. tahrirî sual takririnin bugüne 
kadar cevaplandırılmaması sebebine dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in şifahi cevabı (6/281) , 154455 

.4. —. Malatya Mebusu Nuri Oeakeıoğ-
lu'nun, Millî Korunma Kanununun tadili
ne ait tatbikata dair sualine İktisat ve Ti
caret Vekili Abdullah Aker'in şifahi ceva
bı (6/270) * 147:149 

'5. — Malatya Mebusu Nöri Ocakcıoğ-
lu'nun motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin 
halli hususunda ne gibi çareler düşünül
düğüne dair sualine İktisat ve Ticaret Ve
kili Abdullah Aker'in şifahi cevabı (6/272) 149: 

150 
6. — Manisa Mebusu Yunus Muam

mer Alakant'm, üzüm fiyatlarındaki dü
şüklüğün sebeplerine ve bu hususta ne gi
bi tedbirler alındığına dair İktisat ve Ti
caret Vekilinden şifahi suali (6/264) 6 

7. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül-
kün'ün, nakil vasıtaları lâstiklerindeki ki
fayetsizliğin giderilmesi ve Millî Korun- I 

ma Kanunu tatbikatının neticesi husus
larında ne düşünüldüğüne dair İktisat ve 
Ticaret* Vekilinden şifahi suali (6/287) 48,84 

8. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, Sovyetler Birliğinin memleketimiz
le iktisadi ve ticari münasebetler tesisi hu-. 
susunda teşebbüs ve temaslara geçtiğinin 
doğru olup olmadığına dair İktisat ve Tica
ret Vekilinden şifahi suali (6/286) 48,84 

9. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, kira rejiminin düzenlenmesi ve 
Millî Korunma içine alınması hususlarında 
ne düşünüldüğüne dair sualine İktisat ve 
Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şifahi ce
vabı (6/277) . 151:154 

10. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku 'nun, vatandaşların muhalif parti me- . 
buslariyle temasını' meni için zakıtaya 
emir verilip verilmediğine dair sualine İk
tisat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'in 
şifahi .cevabı (6/276) 150:151 

İşletmeler Vekilinden 

1. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin
ci'nin, Diyarbakır vilâyetine tahsis edilen 
kömür miktafma dair sualine İşletmeler 
Vekili Samet Ağaoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/282) 7:10 

2 Kocaeli Mebusu Ekrem Aliean'm, 
1955 yüında Karabük mamulü sanayi de
mirlerinin vilâyetlere ve vilâyetlerde ihti
yaç sahiplerine tevziinde tatbik . olunan 
esasların ne olduğuna dair tahrirî sual 
takririnin bugüne kadar cevaplandırılma
ması sebebine dair sualine İşletmeler Ve
kili Samet Ağaoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/280) 6:7 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, ağaç traverslerle değiştirilen demir 
traverslerin ihtiyaca salih bir hale ifrağı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun şifahi 
cevabı (6/290) 48,84,104 

Maarif Vekilinden 
1. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profe
sör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet em
rine alınması sebebine dair suali ve Maarif 



— ı* 
sayfa 

Vekili Ahmed özel ile Başvekil Adnan 
Menderes ve Devlet Vekili Celâl Yardıra-
cı'nm şifahi cevapları (6/299) 68,156,168,176: 

215 
2. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profe
sör Dr. Turhan Feyzioğlu'nuıı fakültenin 
açılışında söylemiş olduğu nutka ve hangi 
sebeplerle vekâlet emrine alındığına dair 
sualine Maarif Vekili Ahıiıed özel ile Baş
vekil Adnan Menderes ve Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı'nm şifahi cevapları (6/301) 99, 

168:169,177:215 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
üniversite kuruluşu içinde teşkilât emrine 
alma Kanununa müsteniden yapılan bâzı 
tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle 
ilgili olarak üniversite mensupları hakkın
da yapılan takibata dair sualine Maarif Ve
kili Ahmed özel ile Başvekil Adnan Men
deres, Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nm şi
fahi cevaplan (6/303) 112,177:215 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 
1950 ve 1956 yıllarındaki ilkokul ve ta
lebe sayısiyle ilk öğretmen, okulu adedine 
dair sualine Maarif Vekili Ahmed özel'in 
şifahi cevabı (6/279) . 6,47,71:78 

Maliye Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Eteîıin, 

Denizcilik Bankasının Umumi Murakabe 
Heyetinin iktisadi ve teknik murakabesine 
tâbi tutulması hususunun düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Maliye Vekili 
Hasan Polatkan'ın şifahi cevabı (6/300) • 68, 

156 

L' —• Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Nusaybin ovasının sulanması için yapıla
cak tesisata dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa 
Vekillerinden şifahi suali (6/283) 47:4.8,78:79, 

222,251,280 

Sayfa 
Nafıa Vekilinden 

1. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'mm, 
Muş vilâyeti dahilindeki nehir ve ırmaklar 
üzerinde köprüler inşa edilmesi hususunda 
•ne düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden 
şifahi suali (6/313) .. 314.'.' 

1. —Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Nusaybin ovasının sulanması içitı yapıla
cak tesisata dair Dahiliye, Maliye ve Na
fıa Vekillerinden şif ahi suali (6/283) 47:48, 

78:79,222,251,280 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden 
1. — Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, 

ilâç sıkıntısının giderilmesi hususunda ne 
gibi tedbirler alındığına dair sualine Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili Nafiz Kö-
rez'in şifahi cevabı (6/302) 111,222,251:254 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın; 
Göle'nin Lavustan köyünde Abdürrahmaıı 
isminde bir genci öldürenler hakkında ne 
muamele yapıldığına dair Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekilinden şifahi suali 
(6/298) 68,155:156 

Ziraat Vekilinden 
1. — Amasya Mebusu Kemal "Eren'in, 

küçük sulama işleri için 1955 ve 1956 yılla
rı bütçelerine'konulan tahsisat ile kaç yer
de ne kadar iş yapıldığına ve 1957 yılı büt
çesine konulan tahsisat miktarına dair 
Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/304) 141:142, 

222,254,280,323 
2. — Kars Mebusu Mehmet. Hazer'in, 

yemeklik ve tohumluk hububatın temini, 
fiyatlarının tanzim ve tesbiti ile ekiliş ve 
istihsaline dair sualine Ziraat Vekili Esat 
Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/297) 39,114, 

144:147 
3.—Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Gö

le'nin Lavustan 'köyünde Abdürrahman is
minde bir genci öldürenler hakkında ne 
muamele yapıldığına dair Ziraat Vekilin^ 
den şifahi suali (6/298) 68,155:156 
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B — TAHRİRÎ SU A 

Başvekilden 
1. — Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, 

münhal Vekilliklere asıl Vekil tâyin edil
memesinin sebebine dair Başvekilden tah
rirî suali (7/264) 68 

Adliye Vekilinden 
1. — Diyarbakır Mebusu Ragıp Kara-

osmaneğlu'nun, Hürriyet Partisi Akhisar 
Kazası: İdare Kuruluna ait yazı makinesi
nin zabıta tarafından alınması sebebin_e ve 
aynı gün Cumhuriyet Müddeiumumiliği
ne celbedilen parti mensubu bâzı şahıslar 
hakkında yapılan muameleye dair Adliye 
Vekilinden tahrirî suali (7/269) 142 

Çalışma Vekilinden 

1. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıra-
eıoğlu'nun, bâzı iş yerlerinde işlerine son 
verilen işçilerin durumuna ve işsizlik sigor
tasının ihdasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sualine Çalışma Vekili Mümtaz 
Tarhan'm tahrirî cevabı (7/216) 302:303 

2. — Malatya Mebusu Tevfik Unsalan'-
ın, 1956 yılında işçilere yapılacak ilâve te
diyeler, hakkındaki sualine Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan'ın tahrirî cevabı (7/227) 51 

Dahiliye Vekilinden 
1. —Diyarbakır . Mebusu Yusuf Aziz-

oğlu?nun; Diyarbakır vilâyeti merkezi ile 
kazalarının elektrik ve bâzı kazalarının ' 
da su işlerine dair Dahiliye Vekilinden 
tahrirî suali (7/263) 40 

2.'— Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Denizli vilâyetinin Acıpayam kazasına 
bağlî Yatağan kasabasında belediyece yık
tırılan evler hakkında Dahiliye Vekilinden 
tahrirî suâli (7/275) 314 

3. — Erzincan Mebusu Hüsnü Çanak
çı'nm, Tercan Kaymakamı Kemal Macit 
Türet in Palu Kaymakamlığına nâkli sebe
bine dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedikln tahrirî cevabı (7/271) 173,367:368 

4. — Konya Mebusu A. Fahri Ağaoğ-
lu'nun, Bina Vergisinin 1954 ve 1955 se-
neleruldeki tahakkuk ve tahsilat miktarı ile 

;ER VE CEVAPLAR 

Sayf» 
bir sene içinde hususi idarelere tahmil ettiği 
masrafın kaç liradan ibaret olduğuna 
dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali (7/265) 

112 
5. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'-

nun, Cumhuriyet Halk Partisi Germencik 
ilce idare kurulunca mahallinde yapıl
mak istenen kapalı yer toplantısına mâni 
olan idareciler hakkında ne düşünldüğüne 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge-
dik'in tahrirî cevabı (7/258) 3,366:367 

1. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Yozgad Vilâyetinin Boğazlıyan kazasına 
bağlı yedi köyün Kozaklı kazasına bağlan
maları hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün tahrirî cevabı (7/254) 50:51 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya vilâyetine bağlı bâzı-
kaza ve köylerin yol ve köprüleri hakkın
da yaplacağı evvelce bildirilen etüdlerden 
ne netice alındığına dair sualine Naıa Ve
kili Muammer Çavuşoğlu ile Dahiliye Ve
kâleti Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün 
tahrirî cevaplan (7/209) 228:229 

3. — Malatya tMebusu Nuri Oeakcıoğ-
lu'nun, Malatya vilâyetine bağlı kaza ve 
nahiye yolları faaliyeti hakkında evvelce 
bildirilen malûmata ilâveten neler yapıl
dığına dair sualine Dahiliye Vekâleti Ve
kili Hüseyin Avni Göktürk'ün tahrirî ce
vabı (7/210) 229:231 

4. — Sinob Mebusu Şeraf ettin. Ayhan'-
m, İlgın Kaymakamı Rasim Özsoy hak
kındaki söylentilerin doğru olup olmadı
ğına dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik 'in tahrirî cevabı (7/250) 365:366 

• * 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinden 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

tütün ekicilerinden kesilen % 2 - % 5 nis
petindeki hisselere dair Gümrük ve İnhi
sarlar Vekilinden tahriri suali (7/266) 142 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya'nın bâzı kaza ve köyle
rindeki tütün ekimine dair sualine Güm-



ıe — 
Sayfa 

dik ve inhisarlar Vekili Hadi Hüsman'ın, 
tahrirî cevabı (7/268) 142,368:370 

Hariciye Vekilinden 

1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
yabancı matbuatta memleketimizin ikti
sadi durumu hakkında intişar eden yazı
lara dair sualine Hariciye Vekâleti Vekili 
Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/204) 360: 

361 
2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-

ın, Avrupa Tediye Birliğine dâhil memle
ketlerden hangileriyle dış ticaret borçları
mızın tasfiyesi için anlaşmalar yapıldığı
na dair sualine Hariciye Vekâleti Vekili 
Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/191) 356: 

359 
3. — Çankkale Mebusu Safaeddin Ka-

ranakçı'nın, Ankara ve Bled Anlaşmaları
na dair, sualine Hariciye Vekili Etem 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/220) 158:159 

İktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

tütün ekicilerinden kesilen % 2 - % 5 nis
petindeki hisselere dair İktisat ve Tica
ret Vekilinden tahrirî suali (7/266) 142 
, 2. — Konya Mebusu Hidayet Aydm-

er'in, memleketimizin et, ormancılık ve 
hayvancılık mevzuuna dair İktisat ve Ti
caret Vekilinden tahrirî suali (7/267) 142 

3. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'-
nın, Millî Korunma teşkilâtına ve bu teş
kilâtta ek görev verilen memurlara dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî suali 
(7/259) 39 

1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
yabancı matbuatta memleketimizin iktisa
di durumu hakkında intişar eden yazılara 
dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Zey-
yat Mandalinci'nin tahrirî cevabı (7/204) 360: 

361 
2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 

Avrupa Tediye Birliğine dâJhil memleket
lerden hangileriyle dış ticaret borçlarımı
zın tasfiyesi için anlaşmalar yapıldığına 
dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Zey-

Sayfa 
yat Mandalinci'nin tahrirî cevabı (7/191) 356: 

359 
3. — Bursa Mebusu Sabahattin Oıracı-

oğlu'nun, bâzı iş yerlerinde işlerine son 
verilen işçilerin durumuna ve işsizlik si
gortasının ihdasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Zeyyat Mandalinci'nin tahrirî ce
vabı (7/216) 302:303 

4. — Çorum Mebusu Şevki Gürses'in, 
çeltik ziraati yapan küçük çiftçilere Zi
raat Bankasınca müteselsil kefaletle ikra-
zat yapılmaması sebebine dair sualine İk
tisat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'in 
tahrirî cevabı (7/225) 269:270 

5. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 
İzmir Fuarında teşhir edilip satılan mal
lardan dolayı, yabancı memleketlere 
transfer borçlarının 1953 - 1955 yıllarında 
ne miktarda olduğuna dair sualine İkti
sat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'in 
tahrirî cevabı (7/244) , 128:129 

6. — Kocaeli Mebusu Ekrem Aliean'm, 
1955 yılında kamyon tevziatının vilâyet-
lerce hangi esaslar dâhilinde ve hangi va
sıfları haiz ihtiyaç sahiplerine yapıldığı
na dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili 
Abdullah Aker'in, tahrirî cevabı (7/152) 362: 

365 

İşletmeler Vekilinden 

1. — Çanakkale Mebusu Safaeddin 
Karanakçı'nın, kok veya linyit yakan ka
saba ve şehirlerimiz halkının kışlık yaka
cak ihtiyaçları hususunda ne gibi tedbir
ler alındığına ve bu mahrukatın satış fi
yatlarına dair sualine İşletmeler Vekili 
Samet Ağaoğlu'nun tahrirî cevabı (7/249) 126: 

1 128 
2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Aliean'm, 

1955 yılında Karabük mamulü sanayi de
mirlerinin vilâyetlere ve vilâyetlerde ihti
yaç sahiplerine tevziinde tatbik olunan 
esasların ne olduğuna dair sualine İşlet
meler Vekili Samet Ağaoğlu'nun tahrirî 
cevabı (7/151) 125:126 

Maarif Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
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Melburn Olimpiyatlarmdaki muvaf f aki-
yetsizliğimizin sebeplerine dair Maarif 
Vekilinden tahrirî suali (7/276) 314 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
1950 - 1956 yılları içinde kaç tane ilkokul 
binası yapıldığına, 1944-1950-1956 sene
lerinde diploma alan talebelerin adedine 
ve ilköğretmen okullarına dair sualine 
Maarif Vekili Ahmed özel'in-tahrirî ce
vabı (7/246) 303:305 

Maliye Vekilinden 

1. — Kara Mebusu Turgut Göle'nin, 
1950 senesinden beri yıl sonları itibariyle 
içerde ve dışarda merlhun altınların mik
tarına dair sualine Maliye Vekili Hasan 
Polatkan'm tahrirî cevabı (7/245) 231:232 

Millî Müdâfaa Vekillinden 
1. — Balıkesir Mebusu Enver Güreli'-

nin, jet tayyereciliği uçuş hizmetleri taz
minat Kanununun 1 nci maddesinin C 
bendinde yazılı talimatnamenin tatbik 
edilip edilmediği hakkında Millî Müdafaa 
Vekilinden tahrirî suali (7/270) 173 

2. — Konya Mebusu Hidayet Aydın-
er'in, memleketimizin et, ormancılık ve 
hayvancılık mevzuuna dair Millî Müdafaa 
Vekilinden tahrirî suali (7/267) 142 

Münakalât Vekilinden 
1. — Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, 

PTT İdaresinin telefon müdürlüklerinde 
operatist olarak vazife gören memurların 
mesai saatlerine ve fazla mesai yapanlara 
bir ücret verilip verilmediğine dair sualir 
ne Münakalât Vekili Arif Demirer'in tah
rirî cevabı (7/260) 39,232:233 

Nafıa Vekilinden 
1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğ-

lu'nun, Dicle ve Batman nehirleri üzerinde 
birer baraj yapılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Nafıa Vekilinden tahrirî 
suali (7/262) 40 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğ-
lu'nun, Lice kasabasında kayaların tehdi
dine mâruz mahallelerin yerlerinin değiş-

Sayfa 
tirilmesi hakkındaki Kanunun tatbikatına 
dair sualine Nafıa Vekili Etem Menderes'
in tahrirî cevabı (7/261) 39,361362 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Elâzığ Hükümet konağının ne vakit 
yapılacağına ve 1950 yılından beri köylerin 
yol ve içme suları için hangi vilâyetlere 
ne kadar yardım yapıldığına dair Nafıa 
Vekilinden tahrirî suali (7/273) 220 

4. — Sinob Mebusu Haşim Tarı'nm, 
Sinob iskelesinin uzatılması ve Gerze iske
lesinin bir barınak haline getirilmesi ve 
uzatılması hususunda ne zaman faaliyete 
geçileceğine dair Nafıa Vekilinden tahri
rî suali (7/274) * 279 

1. — Antalya Mebusu Asım Okur'un, 
Antalya vilâyetinin Gazipaşa kazası çev
resindeki çay ve derelerin taşmasını önle
mek için ne gibi tedbirler alındığına ve 
Serik kazası sulama işleri etüdlerinin ik
mal edilip edilmediğine dair sualine Nafıa 
Vekili Etem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/252) 236:237 

2. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Kars vilâyeti, İğdır kazasının sulama bi
rinci kısım inşaatı ile Doğubayazıt, Eleş
kirt ve Pasinler sulama işlerine dair sua
line Nafıa Vekili Etem Menderes'in tahrirî 
cevabı (7/239) 233:236 

3. —- Malatya Mebusu Nuri Ocakcı-
. ftğlu 'nun, Malatya vilâyetine bağlı kaza 
ve nahiye yolları faaliyeti hakkında ev
velce bildirilen malûmata ilâveten neler 
yapıldığına dair sualine Nafıa Vekili Mu
ammer Çavuşoğlü'nun tahrirî cevabı 
(7/210) 229:231 

4. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nün, Malatya vilâyetine bağlı bâzı ka
za ve köylerin yol ve köprüleri hakkında 
yapılacağı evvelce bildirilen ctüdlerden ne 
netice alındığına dair sualine Nafıa Vekili 
Muammer Çavuşoğlu 'nun tahrirî cevabı 
(7/209) 228:229 

Ziraat Vekilinden 
1.—; Erzincan Mebusu Hüsnü Çanak'-

çı'nm, Tercan'da beş seneden beri devam 
eden kuraklık dolayısiyle borçlan tecil edi-
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len ve edilmiyen köylerle tohumluk buğ
day yardımı yapılan ve yapılmıy'an köyle
re dair Ziraat Vekilinden tahrirî ' suali 
(7/272) 

2. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'-
in, memleketimizin et, ormancılık ve hay
vancılık mevzuuna dair Ziraat Vekilinden 
tahrirî suali (7/267) 

3. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
Maden ilcesine bağlı Hazer nahiyesinde 
sellerin tahribettiği tarla ve bahçelerde 
vukubulan zararlar dolayısiyle ne gibi 
tedbir alındığına dair sualine Ziraat Ve
kili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/257) 

deki 1955 - 1956 yılları zararları yüzdesi
nin miktarına dair sualine Ziraat Vekili 
Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/219) 

220 

142 

Sayfa 

28: 
31 

3,215 

1. — Aydın Mebusu Nihat îyriboz'un, 
pembe kurdun Ege'deki genişleme sahası 
ve bulaşma yüzdeleriyle bütün Türkiye'-

2. — Aydın Mebusu Nihat Îyriboz'un, 
süne ve kımılın zararlarına karşı ne gibi 
tedbirler alındığına ve kurak bir periyoda 
girmekte olduğumuz hakkındaki rivayet
lerin doğru olup olmadığına dair sualine 
Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî 
cevabı (7/218) 27:28 

3. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
Sinob vilâyetine yiyecek ve tohumluk yar
dımları yapılması hususunda ne gibi ted
birler alındığına ve müstahsilin Zirâat 
Bankasına olan borçlarının tecili için ne 
düşünüldüğüne dair sualine Ziraat Vekili 
Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/240) 270: 

'• : ' 271 

TAKRİRLER 
Afyon Karahisar (Rıza Çerçel) 
1. — Hakiki veya hükmi şahıslar tara

fından yabancı memleketlerden mubayaa 
edilecek her nevi tayyare ve helikopter
lerle bunlara mütaallik teçhizat ve malze
menin Gümrük Resmiyle diğer vergilerden 
muafiyeti hakkındaki kanun teklifinin ge
ri verilmesine dair (4/248) 5 

Bursa (3Iüfit Erkuyumcu) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San- • 

dığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
E fıkrasının tadili hakkındaki kanun tekli
finin geriverilmesine dair (4/259) 221 

Denizli (Baha Akşit) ve (İsmail Ha-
dımlıoğlu) 

3. — Dahilî Nizamnamenin 93 hcü mad
desinin tadiline dair tekliflerinin gereveril-
mesine dair (4/262) 221 

Diyarbakır (Halil Turgut) 
4. — İlkokul öğretmenleriyle ilkokul 

öğretmenliğinden gelip de muhtelif dereceli 
okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti teşkilâ
tında çalışanların aylık dereceleri hakkında
ki 6273 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin geriverilmesine dair (4/260) 221 

102 

Elâzığ (Hüsnü Göktürk) 
5. — Hudut otoritesi, hududun tanzimi 

ve kaçakçılığın men'i hakkındaki kanun 
teklifinin geriverilmesine dair (4/251) 

Elâzığ (M. Şevki Yazman) 
6. — 6830 sayılı istimlâk Kanununun 

14 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine 
dair (4/252) 102:103 

Erzurum (Esat Tuncel) 
7. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Kanununun 32 nci maddesinin tef
siri hakkında (4/256) 4 

Hakkâri (Übeydullah Seven) -. 
8. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 102 nci maddesinin tef
siri hakkında (4/253) 100,102 

iktisat ve Ticaret Vekili (Abdullah 
Aker) 

9. — ödünç para verme işleri hakkın
daki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılma
sına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
dair kanun lâyihasını görüşmek üzere mu
vakkat encümen teşkili hakkında (4/256) 

Kocaeli (Ekrem Alicân) 
10. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 32 ve 89 ncu maddelerinin değiştiril

i r 



meşine dair kanun teklifinin Ruznameye 
alınmasına dair (4/258) 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) 
11. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir 
madde ilâvesine dair olan kanun teklifinin 
geriverilmesi hakkında (4/263) 

Konya (Tevfik Fikret Baran ve 22 ar
kadaşı) 

12. — Konya vilâyeti Seydişehir kazası
nın Derebucak köyünde mukim 359 vatan
daşın orman suçlarının affı hakkındaki ka
nun teklifinin geriverilmesina dair (2/318, 
4/264)" 

Muğla (Nâtık Poyrazoğlu) 
13. — Gümrük muhafaza memurlarının 

askerî teşkilâta göre tensikı hakkında 1841 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin B bendi
ne fıkralar eklenmesine dair olan kanun tek
lifinin geriverilmesi hakkında (4/261) 

Niğde (Hasan Hayati Ülkün) 
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1 7 ^ 

316 

316 

250 

14. — İlkokul öğretmenleri ile ilkokul 
öğretmenliğinden gelip de muhtelif dere
celi okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti 
teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri 
hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifinin geriverilmesine dair takriri 
(4/257) 

v Sivas (Bahattin örnekol) ve (Etem Er
dinç) 

15. — Çarşı ve mahalle bekçileri hak
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine 
dair (4/254) 

Trabzon (İsmail Şener) 
16. — Hariciye Encümeninden istifa et

tiğine dair (4/255) 

Bayf» 

175 

113 

113 

Manisa (Yunus Muammer Alakant) 
1. — Dahilî Nizamnamenin 174 ncü 

maddesinin tefsiri hakkında (4/193) 4, 48,50, 
104:105 

TEKLİFLER 
Amasya (Kemal Eren ve dört arkadaşı) 
1. — Amasya vilâyetine bağlı Suluca 

adiyle yeniden bir kaza kurulması hakkın
da (2/399) 173 

Bursa (Agâh Erozan) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa bir madde eklenmesi hak
kında (2/410) 279 

Edirne (Cemal Köprülü) 
3. — Toprak ve su kaynaklarının ko

runması ve verimlerinin artırılması içirt 
toprak ve su muhafazası umum müdür
lüğü kurulmasına dair (2/406) 220 

Elâzığ (Selâhattin Toker) 
4. — Emniyet müşavirliği ihdası hak

kında (2/401) 173 
5. —• Hayvanlar Vergisi Kanunu ile ek 

ve tadillerinin kaldırılması hakkında (2/402) 173 
6. —- Sürüncemede kalan dâvaların tas

fiyesi hakkında (2/396) 142 
Elâzığ (Selâhattin Toker ve iki arkadaşı) 
7. — Belediye zabıta ve itfaiye teşkilâ

tında vazife görenlere fazla mesai tazmina
tı verilmesi hakkında (2/400) 173 

Erzincan (Must af a Rahmi Sanalan) 
8. — Subaylar heyetine mahsus terfi 

Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştiri
len 10 ncu maddesi ile subay ve askerî me
murların maaşları hakkındaki 5*609 sayılı 
Kanunun 5838 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci ve 2 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasına dair 6557 sayılı Kanuna muvak
kat bir madde eklenmesi hakkında (2/403) 173 

İzmir (Halûk ökeren ve 14 arkadaşı) 
9. — Tapulama Kanununa bir madde 

eklenmesi hakkında (2/394) 112 
İzmir (İlhan Sipahioğlu) 
10. — Ismailoğlu Hasan Pamir'e.vata

ni hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kında (2/395) 112 

İzmir (Pertev Arat) 
1 1 . — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair 5951 ve 6244 sayılı kanun
larla vaz'edılmiş olan müracaat müddetinin 
üç ay daha temdidi hakkında (2/411) 314 

Kastamonu (Muzaffer Kuşakçıoğlu) 
12. — Emniyet Umum Müdürlüğü kad-
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rosuna dâhil memurlara fazla mesâi ücreti 
verilmesi hakkındaki 6564 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/392) " 4 

13. — Köy imamlarına tahsisat veril
mesi hakkında kanun teklifi (2/407) (Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine) 249 

Kocaeli (Nüzhet Unat ve iki arkadaşı) 
14. — Ankara Tarım Alet ve Makineleri 

Yüksek Uzmanlık Okulu mezunlarına «zi
raat makineleri mühendisi» unvanının ve
rilmesi hakkında (2/408) 249 

15. — Zirai meslek öğretimi yapan zi
raat okulları mezunlarına meslekî tekâmül 
kursları açılması ve kurs görenlere (zira
at mühendisi) unvanı verilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/409) (Maarif, Ziraat ve 
Bütçe encümenlerine) 249 

Malatya (Tevfik Ünsalan) • . . 
16. '— işçi ve İşveren Sendikaları ve 

Sendika Birlikleri hakkındaki 5018 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin tadiline ve hu 
kanuna muvakkat bir madde eklenmesine 
dair (2/397) 167 

Niğde (Ali Ulvi Arıkan) 
17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sine bir fıkra ilâve hakkında (2/398) 167 

Sivas (Bahattin örnekol) 
18. -— Yılbaşı ve Gençlik Bayramı 

günlerinde posta müraselâtiyle telgraflara 
Yeşilay Cemiyeti yardım pulu yapıştırıl
ması hakkında (2/404) . 220 

Sivas (Bahattin örnekol ve 2 arkadaşı) 
19. — İlkokul öğretmenleriyle ilkokul 

öğretmenliğinden gelip de muhtelif dere
celi okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti 
teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri 
hakkındaki 6273-sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında (2/393) 40 

Tunceli (Arslan Bora) 
20. —, Subaylar ve askerî memurların 

maaşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ta
dili ve bu kanuna bir muvakkat madde 
ilâvesi hakkında (2/412) 314 

Uşak(Orhan Dengiz) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa ek kanun teklifi (2/405) 
Sayfa 
220 

Afyon Karahisar (Rıza Çerçel) 
1. — Hakiki veya hükmi şahıslar tara

fından yabancı memleketlerden mubayaa 
edilecek her nevi tayyare ve helikopter
lerle bunlara mütaallik teçhizat ve mal
zemenin Gümrük Resmiyle diğer vergiler
den muafiyeti hakkında (2/164) 5 

Ankara (Âliye Temuçin) 
2. — Korunmaya muhtaç çocuklar hak

kındaki 5387 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair (2/195) 143:144 

Ankara (Âliye Temuçin) ve Elâzığ 
(Ömer Faruk S anaç) 

3. — Köy enstitülerinden mezun öğret
men ve sağlık memurlarının maaşlarının 
intıbakme dair (2/250) 249,288:301,301:302, 

320:321 
Balıkesir (Ahmet Kocdbxyıkoğlu)-
4. —• Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı 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) 249,301,321 

Bursa (Müfit Erkuyumcu) 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sinin E fıkrasının tadili hakkında (2/48) 221 

Çotfum (Hüseyin Ortakaıoğlu) 
6. — Halk Bankası ve Halk Sandıkla

rı hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesiyle ikinci 
maddesinin A bendinin tadili hakkında 
(2/280) 10:19,20,24,26,32:35 

Donizli (Baha Akşit) ve (İsmail Ha~ 
dımhoğlu) 

. 7. •— Dahüî Nizamnamenin 93 ri'cti mad
desinin tadiline dair (2/348) 221 

Diyarbakır (Halil Turgut) 
8. -— ilkokul öğretmenleriyle ilkokul 

öğretmenliğinden gelip de muhtelif dere
celi okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti 
teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri 
hakkındaki 6273 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (2/158) 221 



Sayfa 
Elâzığ (Hüsnü Göktuğ) 
9. —- Hudut otoritesi, hududun tanzimi 

ve kaçakçılığın men'i hakkında (2/356) 1Ö2 
Elâzığ (M. Şevki Yazman) 
10. — 6830 sayılı İstimlâk Kanununun •'• 

14 ncû maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (2/375) 102:103 

İdare Âmirleri Balıkesir (Ahmet Koca* 
bıyikoğlu ve iki arkadaşı) 

11. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Büyük Millet Meclisine ait kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (2/385) 280,317,, 

320,321,371:374 
Kocaeli (Ekrem Alican) 
12. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun 32 ve 89 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair (2/286) 173,175,227,255:269 

Konya (Abdurrahman Fahri Ağaoğlu) 
13. —'• Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir 
madde ilâvesine dair (2/224) 316 

Konya (Tevfik Fikret Baran ve 22 arka
daşı) 

14. -—Konya vilâyeti Seydişehir kaza
sının Derebucak köyünde mukim 359 va
tandaşın orman suçlarının affı hakkında 
(2/318) 316 

Sayfa 
Muğla (Nâtık Poyrazoğlu) 
15. — Gümrük muhafaza memurlarının 

asken teşkilâta göre tensikı hakkında 1841 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin B bendi
ne fıkralar eklenmesine dair (2/297) 250 

Niğde (Hasan Hayati Ülkün) 
16.—İlkokul öğretmenleri ile ilkokul 

öğretmenliğinden gelip de muhtelif dere
celi okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti 
teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri 
hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/120) 175 

Sivas (Bahattin örnekol) ve (Etem Er
dinç) 

17. — Çarşı ve mahalle bekçileri hak
kında (2/261) 113 

Sivas (Nuri Demirağ) 
18. — Âmme nizamını ihlâl edenler ve 

umûmi ahlâkı bozanlar hakkında (2/291) 314:; 
315 

Yozgâd (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu) 
19. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/283) . 68,105 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geliverme istekleri 
1. —r Belediye Kanununun 15 nci mad

desinin 43 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
ve 19 ncu maddesine bir fıkra ve kanuna 
bir madde eklenmesine dair olan kanun 
lâyihasının geriyerilmesi hakkında (3/453) 113 

2. *- Erivan muhacirlerinden Cafer 
Avşar'a hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkındaki kanun lâyihası
nın geriverilmesine dair (3/452) 112:113 

3. — inhisar beyiyeleri üçte birlerinin 
, harb malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevziine dair 1485 sayılı Kanunun 
5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desine bir fıkra ve bu kanuna muvakkat 
biir madde ilâvesi hakkındaki kanun lâyi

hasının geriverilmesine dair (3/458) 315:316 
4. — Orman Kanununun 5653 sayılı Ka

nunla muaddel 17 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihasının geri veril
mesi hakkında (3/456) 250 

Tefsir isteği 
1. — Mülga 1683 sayılı Askerî ve Mül

ki Tekaüt Kanununun 25 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının tefsiri hakkında (3/448) 100, 

102 

Teşriî masuniyetler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-

ın teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/459) -.'.'• 279 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tu-
lunay'm teşriî masuniyetininn kaldırılması 
hakkında (3/460) 279 



Muhtelif 
1. — Devlet Şûrasında açık bulunan ye-

S«yf» 

ı şıuaamuu açın. uıuuuau .ye
di âzalık için *seçim yapılması hakkında 
(3/450) İ00 

ölüm cezalan , 
1. — Bartın'ın Amasra nahiyesinin Ça

nakçılar köyünden Hüseyinoğlu İsmail Ak-
kaya 'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/385) 100,123 

2. — Bolvadin'in Çay bucağının Aşağı 
mahallesinden Velioğlu Himmet Sarıkan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/384) 112,157 

3. — Diyarbakır'ın Matrani köyünün 21 
numaralı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu, 1341 
doğumlu, Kasım Atlan'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (1/399) 315 

4. — Hafik'in Pirhüseyin köyünden 
Alioğlu Mehmet Karataş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/386) 100,115:123 

5. — Suriye 'nin Kamışlı kazasının Kür-
kend köyünün 61/15 numaralı hanesinde ka
yıtlı Mehmedoğlu 1908 doğumlu Bişar Sa-
ruhan'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/401) 315 

6. — Tefenni 'nin Dirmil köyünde ka
yıtlı Yusuf oğlu Halil İbrahim Üzümcü'nün 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/449) 100 

7. — Vize'nin Bulaca mahallesinden 
Reşitoğlu Hüseyin. Tıkız'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/388) 100,157 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ TEZ
KERELERİ 

1. —Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Erzurum Mebusu Hâmid 
Şevket İnce'nin tahsisatı hakkında (3/447) 70 

2. —, Erzurum Mebusu 'Hâmid Şevket 
İnce'ye izin verilmesi hakkında (3/446) 70 

3. — Erzurum Mebusu Rıza Topcuoğlu 
ile Hakkâri Mebusu Übeydullah Seven *e 
izin verilmesi hakkında (3/401) 315 

4. — İzmir Mebusu Arif Güngören'e 
izin verilmesi hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/443) 5 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1, — Açık bulunan Dahiliye Vekâletine 

«•yfa 
Aydın Mebusu Namık Gedik'in tâyin edil
diğine dair (3/457) 250 

2. — Başvekil Adnan Menderes'in, Dev
let Vekili ve Millî Müdafaa Vekili Semi 
Ergin'le birlikte Paris'e hareketleri dolayı-
siyle avdetlerine kadar Başvekilliğe, İşlet
meler Vekili Samet Ağaoğlu'nun, Devlet 
Vekiline de Devlet Vekili Cemil Bengü'nün, 
Millî Müdafaa Vekâletine Devlet Vekili 
Emin Kalafat'in Vekillik edeceklerine da
ir (3/451) 102 

3. — Eskişehir Mebusu Hasan Polatkan'-
^n Maliye Vekilliğine tâyin edildiğine dair 
(3/445) 3 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ TEZKE-
RELERİ 

1. — Ankara Üniversitesinin 1954 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/394) 142, 

169,222223,226,227,239:242 
2. — Devlet Su İşleri Umum Müdür

lüğünün 1954 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/395) 100,114:115,122,124,130:133 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/360) 4,41,47,48,50,57:60 

4. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1954 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/369) 167,223,254:255,256,269,273:276 

5. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/355) 40,70.-71,79,92,93:96 

ENCÜMENLER REİSLİKLERİNDEN GELEN 
TEZKERELER 

1. — Ankara Mebusu Aliye Temuçin'-
in, Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
daki 5387 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifini 
görüşmek üzere muvakkat encümen teş
kili hakkında Maarif encümeni Reisliği 
tezkeresi (2/195,3/455) 143:144 
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2. — Sivil savunma kanunu lâyihası
nın Muvakkat Encümende müzakere edil-

Sayfa Sayfa 
meşine dair Dahiliye Encümeni Reisliği 
tezkeresi (1/536,3/454) 113 

30 . XI . 1956 tarihli 10 ncu İnikat 
zaptının hulâsası 2:3 

3 . XII . 1956 tarihli 11 nci* inikat 
zaptının hulâsası 39:40 

5 . X I I . 1956 tarihli 12 nci inikat 
zaptının hulâsası 67:68 

7 . X I I . 1956 tarihli 13 ncü inikat 
zaptının hulâsası 98:99 

10 . X I I . 1956 tarihli 14 ncü inikat 
zaptının hulâsası 111:112 

12 , XII . 1956 tarihli 15 nci İnikat 

SABIK ZABIT HULÂSALAEÎ 
14 . XII . 1956 tarihli 16 nci İnikat 

zaptının hulâsası 166:167 
17 . XII . 1956 tarihli 17 nci İnikat 

zaptının hulâsası, 172:173 
19 . XII . 1956 tarihli 18 nci inikat 

zaptının hulâsası 219:220 
21 . X I I . 1956 tarihli 19 ncu inikat 

zaptının hulâsası 248:249 
24 . XII .1956 tarihli 20 nci inikat 

zaptının hulâsası 278:279 
26 . XII . 1956 tarihli 21 nci inikat 

zaptının hulâsası 141:142 zaptının hulâsası 

Sayfa 

17 

Sütun Satır 

37 

YOKLAMALAE 
5 

40 
69 

100 
112 
143 

TASHİHLER 
Yanlış 

313:314 

168 
174 
221 
250 
280 
315 

Doğru 

Çanakkale Antalya 

Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar 

D. Cilt Sayfa Sütun Satır Yanlış 

8 4 
8 4 
8 4 

281 
281 
281 

35 Tasarısını 
40 edildiği. _ 
43 böylece önergelerin konulması 

52,92,107,238,272,370 

Doğru 

tasarısının 
edilmediği 
böylece verilen önergelerin ko
nulmaması 



Söz alanlar 

Şayi» 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Kon

ya) - Askerî Ceza Kanununun 34 ncü 
maddesi ile 4542 sayılı Kanunla muaddel 
35 nci maddesinin (A) bendinin 3 numa
ralı fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 106 

Samet Ağaoğlu (İşletmeler Vekili) -
Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 1955 yı
lında Karabük mamulü sanayi demirle
rinin vilâyetlere ve vilâyetlerce ihtiyaç sa
hiplerine tevziinde tatbik olunan esasların 
ne olduğuna dair tahrirî sual takririnin bu 
güne kadar cevaplandırılmaması hak
kındaki sualine şifahi cevabı 6 

— Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin-
ci'nin, Diyarbakır vilâyetine tahsis edilen 
kömür miktarına dair sualine şifahi ce
vabı 7,9 

— Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, ağaç traverslerle değiştirilen demir 
traverslerin ihtiyaca saüh bir hale ifrağı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
şifahi cevabı 104 

Abdullah Aker (iktisat ve Ticaret Ve
kili) - Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, ilâç 
sıkıntısının giderilmesi hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair sualine şifahi ce
vabı 252 

-r- Kars Mebusu Mehmet Hazer'jn, ye
meklik ve tohumluk hububatın temini, fi
yatlarının tanzim ve tesbiti ile ekiliş ve is
tihsaline dair sualine şifahi cevabı 145,147 

— Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 
1955 yılında kamyon tevziatının vilâyetler
ce hangi esaslar dâhilinde ve hangi vasıf
ları haiz ihtiyaç sahiplerine yapıldığı hak
kındaki tahrirî sual takririnin bugüne ka
dar cevaplandırılmaması sebebine dair su
aline şifahi cevabı 155 

Sayfa 
— Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-

nun, Millî Korunma Kanununun tadiline 
ait tatbikata dair sualine şifahi cevabı 147 

— Malatya Mebusu Nuri OcakcıoğluV 
nun, motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin 
halli hususunda ne gibi çareler düşünüldü
ğüne dair <sualine şifahi cevabı 149 

— Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'-
nun, kira rejiminin düzenlenmesi ve Millî 
Korunma içine alınması hususlarında ne 
düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı 152, 

153 
— Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'-

nun, vatandaşların muhalif parti mebus
ları ile temasını men için zabıtaya emir ve
rilip verilmediğine dair sualine şifahi ce
vabı 150,151 

Kenan Akmanlar (Antalya) - 5652 sa
yılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun birinci maddesi ile ikin
ci maddesinin (A) fıkrasının tadiline dair 
Kanun münasebetiyle 17 

Refet Aksoy (Ordu) - Hafik'in Pirhü-
şeyin köyünden Alioğlu Mehmet Karataş'-
m, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 118,119,120 

Ekrem Alican (Kocaeli) - 5421 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek
lif ve lâyihası münasebetiyle. 256,263,265,266, 

267 
— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiy
le 20,22,24,25 

— 1955 yılında kamyon tevziatının vi- -
lâyetlerce hangi esaslar dâhilinde ve han
gi vasıfları haiz ihtiyaç sahiplerine yapıl-



— 25 — 
Sayfa 

dığı hakkındaki tahriri sual takririnin bu
güne kadar eeyaplandırılmanıası sebebine 
dair suali münasebetiyle 155 

— 1955 yılında Karabük mamulü sa
nayi demirlerinin vilâyetlere ve vilâyetler
den ihtiyaç sahiplerine tevziinde tatbik 
ohınan esasların ne olduğuna dair tahriri 
sual takririnin bugüne kadar cevaplandı-
rılmaması hakkındaki suali münasebetiyle 7 

Pertev Arat (İzmir) - Köy enstitüleri 
ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası münasebetiyle 298,299 

Sebati Ataman (Zonguldak) - 5652 sa
yılı Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının tadiline dair 
Kanun münasebetiyle. 10,17 

— 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
32 ve 89 neu maddelerinin tadili hakkm-

Cihad Baban (tzmir) - Kıbrıs'ın mu
kadderatı etrafında cereyan eden görüşme
ler hakkındaki suali münasebetiyle 347,351,354 

Zeki Başağ'a (Gümüşane) - Köy Ensti
tüleri ile ilk öğretmen okullarının birleşti-
rimesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası münasebetiyle 295 

Kemal Biberoğlu (Çorum) - Hafik'in 
Pirhüseyin Köyünden Alioğlu Mehmet Ka-
rataş'm, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 116,117,120, 

121,122 

Behzet Bilgin (tzmir) - 5652 sayılı Halk 
Bankası ve Halk Sandıkları" hakkındaki 
Kanunun birinci maddesi ile ikinci madde
sinin (A) fıkrasının tadiline dair Kanun 
münasebetiyle 11,14 

Sayfa 
daki kanun teklif ve lâyihası münasebetiy
le. 259,262,264,266 

— 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle. 22,25 

— Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzu-
rumluoğlu'nun, Maliye Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 105 

Sim Atalay (Kars) -1956 malî yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki. Ka
nun münasebetiyle 19 

— 1950 ve 1956 yıllarındaki ilkokul ve 
talebe sayısı ile ilk öğretmen okulu adedi 
ne dair suali münasebetiyle 74,7J6 

— Sabık zabıt hakkında 100 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - 1956 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki Kanun münasebetiyle 24 

— Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad 
görüşmelerine, İsrail ile münasebetlerimi
zin kesilmesi sebeplerine ve Suriye olayları 
hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair 
suali münasebetiyle 339,343,344,345 

— Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanunun tatbikatı dolayısiyle 
vâki şikâyetler üzerine ne gibi muamele 
yapıldığına dair suali münasebetiyle 82,83 

— Usul hakkında 69 
Esat Budakoğlu (Ziraat Vekili) - Kars 

Mebusu Mehmet Hazer'in, yemeklik ve to
humluk hububatın temini, fiyatlarının tan
zim ve tesbiti ile ekiliş ve istihsaline dair 
sualine şifahi cevabı 145 



-T-26 

Ç 
Sayfa 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Sabık zabıt 
hakkında 174 

— Usul hakkında 183 
Kenan Çığman (Çankırı) - Köy Ens-

Sayfa 
titüleri ile ilk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası münasebetiyle 294,295 

Sabri Dilek (Trabzon) - Hafik'in Pir-
hüseyin köyünden Alioğlu Mehmet Kara-
taş'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkın-

D 
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 121 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) - Diyar
bakır vilâyetine tahsis edilen kömür mik
tarına dair suali münasebetiyle 8,9 

Zeki Erataman (Tekirdağ) - Köy ens
titüleri ile ilk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası münasebetiyle 295 

Hasan Erdoğan (Kars) - İlâç sıkıntı
sının giderilmesi hususunda ne gibi ted
birler alındığına dair suali münasebetiyle 252 

Semi Ergin (Dsvlet Vekili ve Millî Mü
dafaa Vekâleti Vekili) - Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik 
Yüksek Kumandanı arasında Avrupa Müt
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına, tâbi 

bulunan müttefik karargâhların Türkiye 
ülkesinde tesisine ve faaliyetlerine tatbik 
olunacak hususi şeraite mütedair Anlaş
ma ve ekinin tasdikine dair Kanun müna
sebetiyle 43,44 

Müfit Erkuyumcu (Bursa) - Köy ens
titüleri ile ilk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası münasebetiyle 299 

Muhlis Ete (Ankara) - Denizcilik 
Bankasının Umumi Murakabe Heyetinin 
iktisadi ve teknik murakabesine tâbi tutul
ması hususunun düşünülüp düşünülmedi
ğine dair suali münasebetiyle 156 

Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Veki
li) - Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Göle'-
nin Lavustan köyünde Abdürrahman is
minde bir genci öldürenler hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sualine şifahi 
cevabı 

—. Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
üçü Temyiz Mahkemesine mensup 16 haki
min emekliye sevk edilmeleri sebebine dair 
sualine şifahi cevabı 

155 

86,87 

— Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak ta
dilâtı hazırlamak üzere kurulan komisyo
nun mesaisine dair sualine şifahi cevabı 

Hüseyin Avni Göktürk (Dahiliye Ve
kâleti Vekili) - Kars Mebusu Ali Yeni-
aras'm, Ankara'da imar maksadiyle yık
tırılmakta olan iş yerlerine dair sualine 
şifahi cevabı 

281, 
282 

89 



Sayfa 
— Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkın
daki Kanunun tatbikatı dolayısiyle vâki 
şikâyetler üzerine ne gibi muamele yapıldı
ğına dair sualine şifahi cevabı 79,80,81,83 

Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Vekili 
ve Dahiliye Vekâleti Vekili) - Malatya Me
busu Nüvit Yetkin'in, Üniversite kuruluşu 
içinde teşkilât emrine alma Kanununa müs
teniden yapılan bâzı tasarrufların sebep
lerine ve bu hâdiselerle ilgili olarak üni
versite mensupları hakkında yapılan taki
bata dair sualine şifahi cevabı 181,182 

— Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun, Rum Ortodoks Patriğinin Türk Orto
doks Ruhani Reisinin yeğenini rum mezar
lığına gömdürmemek isteyişinin doğru 
olup olmadığına dair sualine şifahi cevabı 85 

Turan Güneş (Kocaeli) - Hafik'in Pir-
hüsevin kövünden Alio^lu Mehmet Kara-
tas'm, ölüm cezasına eamtır^ması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü-

Mehmet Ha-zer (Kars) - 5421 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu mad
delerinin tadili hakkındaki kanun teklif ve 
lâyihası münasebetiyle . 255,262,265,268 

Tevfik İleri (Samsun) - Köy enstitü
leri ile ilk öğretmen okullarının birleştiril
mesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası münasebetiyle * 297,298 

HaMl İmre (Balıkesir) - 5652 sayılı Halk 
Bankası ve Halk Sandıklan hakkında
ki Kanunun birinci maddesi ile ikinci mad-

Sayfa 
meni mazbatası münasebetiyle 115,116,117, 

119,120,123 
— Ruzname hakkında 69,70 
— Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 

Profesör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun Fakül
tenin açılışında söylemiş olduğu nutka ve 
hangi sebeplerle vekâlet emrine alındığına 
dair suali münasebetiyle 183,184,186,187,195, 

207,210,212,213 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapıla

cak tadilâtı hazırlamak üzere kurulan ko
misyonun mesaisine dair suali münasebe
tiyle 281,282 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avrupa'daki Müttefik Yüksek Kumanda
nı arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri 
Yüksek Karargâhına tâbi bulunan mütte
fik karargâhların Türkiye, ülkesinde tesisi
ne ve faaliyetlerine tatbik olunacak husu
si şeraite mütedair Anlaşma ve ekinin tas
dikine dair Kanun münasebetiyle 45 

— Usul hakkında 316 

— Yemeklik ve tohumluk hububatın . 
temini, fiyatlarının tanzim ve tesbiti ile 
ekiliş ve istihsaline dair suali münasebetiy
le 145,147 

desinin (A) fıkrasının tadiline dair Ka
nun münasebetiyle 12 

— Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası münase
betiyle 291 



Nafiz Körez (Sıhhat ve tçtimai Mua
venet Vekili) - Kars Mebusu Hasan Er
doğan'ın, ilâç sıkıntısının giderilmesi hu-

— 28 — 
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Sayfa Sayfa 
susunda ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine şifahi cevabı 251 

M 
Mehmet Mahmudoğlu (Kırşehir) - Son 

dış politika hâdiseleri dolayısiyle Meclise 
izahat verilmemesi sebebine dair suali 
münasebetiyle 345, 

346 
Adnan Menderes (Başvekil) - Bursa 

Mebusu İbrahim öktem'in, Türkiye, Pa
kistan ve Irak Başvekilleri ile İran Hari
ciye Vekilinin 23 Kasım'da Bağdad'da yap
tıkları toplantı neticesinde neşrettikleri 
müşterek tebliğin üçüncü ve dördüncü 
maddelerinejiair sualine şifahi cevabı 338 

— İzmir Mebusu Gihad Baban'm, Kıb
rıs'ın mukadderatı etrafında cereyan eden 
görüşmeler hakkındaki sualine şifahi ce
vabı 350, 

351,354 
— Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, 

Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüş
melerine, İsrail ile münasebetlerimizin ke
silmesi sebeplerine ve Suriye olayları hak
kında ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine şifahi cevabı 338,341,344 

-—Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmu
doğlu 'nun, son dış politika hâdiseleri do
layısiyle Meclise izahat verilmemesi se
bebine dair sualine şifahi cevabı 346,347 

— Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Si
yasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör 
Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet emrine 
alınması sebebine dair sualine şifahi ce
vabı 188,190,191,200,202,206,209,212,213,214 

— Kocaeli Mebusu Turhan Güneş'in, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profe
sör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun Fakültenin 
açılışında söylemiş olduğu nutka ve hangi 

sebeplerle vekâlet emrine alındığına dair 
sualine şifahi cevabı 188,190,191,200,202,206, 

" 209,212,213,214 
— Malatya Mebusu Nüyit Yetkin'in, 

Üniversite kuruluşu içinde teşkilât emrine 
alma kanununa müsteniden yapılan bâzı 
tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle 
ilgili olarak Üniversite mensupları hakkın
da yapılan takibata dair sualine şifahi ce
vabı 188,190,191,200,202,206,209,212,213,214 

Etem Menderes (Hariciye Vekâleti 
Vekili) - Bursa Mebusu İbrahim v/ktem'in, 
Türkiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri ile 
İran Hariciye Vekilinin 23 Kasımda Bağ
dad'da yaptıkları toplantı neticesinde neş
rettikleri müşterek tebliğin üçüncü ve dör
düncü maddelerine dair sualine şifahi ce
vabı 281,325 

— İzmir Mebusu Cihad Baban'm, Kıb
rıs'ın mukadderatı etrafında cereyan eden 
görüşmeler hakkındaki sualine şifahi ce
vabı ' 281,325 

— Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, 
Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüş
melerine İsrail ile münasebetlerimizin ke
silmesi sebeplerine ve Suriye olayları hak
kında ne gibi tedbirler alındığına dair sua
line şif ahi cevabı 281,325 

— Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmut-
oğlu'nun, son dış politika hâdiseleri dola
yısiyle Meclise izahat verilmemesi sebebine 
dair sualine şif ahi cevabı 281,325 

Ahmet Morgil (Rize) - Köy enstitüleri 
ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası münasebetiyle 292,298,300,301 



29 — 
N 

Sayfa 
Emrullah Nutku (Trabzon) - Kira re

jiminin düzenlenmesi ve Millî Korunma 
içine alınması hususlarında ne düşünüldü
ğüne dair suali münasebetiyle 152,153,154 

Sayfa 
— Vatandaşların muhalif parti mebus

ları ile temasını meni için zabıtaya emir 
verilip verilmediğine dair suali münasebe
tiyle 151 

Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Millî Ko
runma Kanununun tadiline ait tatbikata 
dair suali münasebetiyle 

O 

148 

— Motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin 
halli hususunda ne gibi çareler düşünül
düğüne dair suali münasebetiyle 150 

ö 
İbrahim Öktem (Bursa) - Türkiye, Pa

kistan Ve Irak Başvekilleri ile îran Hari
ciye Vekilinin 23 Kasım'da Bağdad'da 
yaptıklara toplantı neticesinde neşrettik
leri müşterek tebliğin üçüncü ve dördün
cü maddelerine dair suali münasebetiyle 335 

Mehmet Özbey (Burdur) - Köy ensti
tüleri ile ilk öğretmen okullarının bir
leştirilmesi hakkmdki 6234 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası münasebetiyle .'. 288 

Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) -
5652 sayıilı Halk Bankası ve Halk San
dıklan hakkındaki Kanunun birinci mad
desi ile ikinci maddesinin (A). fıkrasısin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 15 

' •. — Manisa Mebusu Muammer Alakant '-
in, Dahilî Nizamnamenin 174 neü mad
desinin tefsiri hakkında takriri ve Teş
kilâtı Esasiye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 49 

Âhmed özel (Maarif Vekili) - Kars 
Mebusu Sırrı Ataly'm, 1950 ve 1956 yıl

larındaki ilkokul ve talebe sayısı ile ilk 
öğretmen okulu adeline dair sualine şifahi 
cevabı 72,76 

— Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Si
yasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör 
Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet emri
ne alınması sebebine dair sualine şifahi 
cevabı. * 176,177,191,207 

— Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Pro
fesör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun Fakülte
nin açılışında söylemiş olduğu nutka ve 
hangi sebeplerle vekâlet emrine alındığı
na dair olan sualine şifahi cevabı. 176,177^ 

İ91,207 
— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 

Üniversite kuruluşu içinde teşkilât emri
ne alma Kanununa • müsteniden yapılan 
bâzı tasarrufların sebeplerine ve bu hâdi-
diselerle ilgili olarak üniversite mensup
ları hakkında yapılan takibata dair sua
line şifahî cevabı. 176,177jl91,207 

Hasan Polatkan (galiye Vekili) - An
kara Mebusu Muhlis Ete'nin, Denizcilik 
Bankasının Umumi Murakabe Heyetinin 

iktisadi ve teknik murakabesine tâbi tu
tulması hususunun düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine şifahi cevabı 156 
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Sayfa ***** 

—_ 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu- j Abidin Potuoğİu (Eskişehir) -1956 ma
nim 32 ve 89 ncu maddelerinin tadili ... lî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağ-
hakkmdaki kanun teklif ve lâyihası mü- lı cetvellerde değişiklik yapılması hak-
nasebetiyle. 266 kındaki Kanun münasebetiyle. 22 

s 
Ömor Faruk Sanaç (Elâzığ) - Köy ens

titüleri ile ilköğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası münasebetiyle. 291 

A. Hamdi Sancar (Denizli) - Hafik'in. 
Plrhüseyin köyünden Alioğlu Mehmet Ka-
rataş'ın, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve.Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 118 

Sorvet Sezgin (Çanakkale) - Askerî 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) -
Köy enstitüleri ile ilköğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası münasebetiyle 296 

Tahir Taşer (Kırşehir) - Hafik 'in Pir-
hüseyin köyünden Alioğlu Mehmet Kara-
taş 'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 116 

•— Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Profesör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekâ
let emrine alınması sebebine dair suali 
münasebetiyle 183 

— Üçü Temyiz Mahkemesine mensup 
16 hâkimin emekliye sevk edilmeleri sebe-

Ceza Kanununun 34 ncü maddesi ile 4542 
sayılı Kanunla muaddel 35 nci maddesi
nin (A) bendinin 3 numaralı fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 106 

MethmetDaimSüalp (Siirt)-Hafik' in, 
Pirhüseyin köyünden Alioğlu Mehmet 
Karataş'ın, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 122 

bine dair suali münasebetiyle 86,87,88 
Sinan Tekeiioğlu (Seyhan) - Ağaç tra

verslerle değiştirilen demir traverslerin 
ihtiyaca salih bir hale ifrağı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle 104 

—• Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 1950 
ve 1956 yıllarındaki ilkokul ve talebe sa
yısı ile ilköğretmen okulu adedine dair 
suali münasebetiyle 77,78 

— Rum Ortodoks Patriğinin, Türk Or
todoks Ruhani Reisinin yeğenini Rum me
zarlığına gömdürmemek isteyişinin doğru 
olup olmadığına dair suali münasebetiyle 85 

Püruzan Tekil (İstanbul) - Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa'daki 

Halûk Şaman (Bursa) - Türkiye Cum
huriyeti Hükümet: ile Avrupa'daki Mütte
fik Yüksek Kumandaıı arasında Avrupa 
Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına 
tâbi bulunan Müttefik karargâhların 

ş 
| Türkiye ülkesinde tesisine ve faaliyetleri

ne tatbik olunacak hususi şeraite mütedair 
Anlaşma ve Ekinin tasd kine dair Kanun 
münasebetiyle. 44 

T 
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Sayfa Sayfa 

Müttefik Yüksek Kumandanı arasında 
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Ka
rargâhına tâbi bulunan Müttefik Karar
gâhların Türkiye ülkesinde tesisine ve fa
aliyetlerine, tatbik olunacak hususi şeraite 
mütedair Anlaşma ve Ekinin tasdikine 
dair Kanun münasebetiyle 

Ziya Termen (Kastamonu) - Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa'daki 
Müttefik Yüksek Kumandanı arasında 
Avrupa Müttefik kuvvetleri Yüksek Ka-

45 

rargâhma tâbi bulunan Müttefik Karar
gâhların Türkiye ülkesinde tesisine ve fa
aliyetlerine, tatbik olunacak hususi şeraite 
mütedair Anlaşma ve Ekinin tasdikine 
dair Kanun münasebetiyle 

— Usul hakkında 

43,44 

322 

Cemal Tüzün (Kocaeli) - Köy'enstitüleri ile 
ilrköğretmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki 6234 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası mü
nasebetiyle 291 

O 
Fethi Ülkü (Tunceli) - Köy enstitü- . 

leri ile ilköğretmen okullarının birleşti
rilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası münasebetiyle 289,293 

Ali Ünlüsoy (Yozğad) - Köy enstitü
leri ile ilköğretmen okullarının birleşti
rilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası münasebetiyle 299. 

Veysel Varol (Erzincan) - Köy Ensti
tüleri ile ilk öğretmen okullarının birleş

tirilmesi hakkındaki '8234 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası münasebetiyle 299 

Sadettin Yalım (Kocaeli) - 5652 sayılı 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkın
daki Kanunun birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının tadiline dair 
Kanun münasebetiyle , 11,16,18 

—-Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
6234 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası mü
nasebetiyle 295 

Celâl Yardımcı (Devlet Vekili) - Kır
şehir Mebusu Tahir Taşer'in, Siyasal Bil
giler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tur
han Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınması 
sebebine dair sualine şifahi cevabı 204,205 

— Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı- Profesör 
Dr. Turhan Feyzioğlu'nun Fakültenin 
açılışında söylemiş olduğu nutka ve 
hangi sebeplerle vekâlet emrine alındığına 
dair sualine şifahi cevabı 204,205 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkindin, 
üniversite kuruluşu içinde Teşkilât emrine 
alma Kanununa müsteniden yapılan bâzı 
tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle 
ilgili olarak üniversite mensupları hakkın
da yapılan takibata dair sualine şifahi 
cevabı 204,205 

Ali Yeniaras (Kars) - Ankara'da imar 
maksadiyle yıktırılmakta olan iş yerlerine 
dair suali münasebetiyle 90 



— 3 2 -

Nüvit Yetkin (Malatya) - Kanun lâyi
ha ve tekliflerinin suallerden evvel görü
şülmesi hakkındaki takrir münasebetiyle 

— Usul hakkında 
— Üniversite kuruluşu içinde Teşkilât 

Sayfa 

316 
187 

Sayfa 
Emrine alma Kanununa müsteniden yapı
lan bâzı tasarrufların sebeplerine ve bu 
hâdiselerle ilgili olarak üniversite men
supları hakkında yapılan takibata dair 
suâli münasebetiyle 197,202,203,208,209,214 

)>&<( 


