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Fihrist 

ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
""""""' • • Sayfa 

75 

AZAYI KİRAM 
• - ; c İntihaplar ' 

1. — Avrupa Konseyi îstişari Meclisi
ne iştirak edecek âza seçimi 225,226,230 

2. — Ereğli Kömür İşletmeleri kanunu 
lâyihasının "görüşülmesi için havale edil
miş bulunduğu iktisat, Nafıa, Maliye ve 
Bütçe , encümenlerinden . seçilecek üçer 
azadan bir Muvakkat Encümen teşkili 
(3/498) ' ., 80:8.1 

3. — (lüzel Sanatlar Akademisinin Mi
marlık ve Şehircilik Fakültesi haline ifra
ğı hakkındaki kanun- teklifini görüşmek 
üzere Nafıa, Maarif ve Bütçe encümen
lerinden seçilecek üçer azadan bir Muvak
kat Encümen ,teşkili (3/499) , 81 

4. — Vâki davet üzerine İran' ı ziya
rete gidecek heyetin seçimi 173,176 

İstifa 
1. — Zonguldak Mebusu Sabih Dural'-

Sayfa 

MUAMELATI 
in Kuzey - Batı Elektrik İstihsal ve Tevzi 
Müessesesine tâyin edilmiş bulunduğun
dan mebusluktan istifası (4/282) " 5 

İzinler' 
• 1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin -

verilmesi (3/500), 134:135 

Teşriî masuniyetler 
1. — Bursa Mebusu" İbrahim Oktan-in , 

teşriî masuuiyeti. (3/501) 172 

2. — Diyarbakır Mebusu Mclmıed IIüs-
rev. Ünal 'in teşriî masuniyeti (3/494) 79,80 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker-
in teşrii masuniyeti (3/379) 80,204:208 

4. - - Kars MebusuTuıjgu.t Oölejnin teş
riî .masuniyeti (3 /417) ' 80,185: 189,202:204 

5. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bil^in'in 
teşriî masuniyeti (3/488) 4,80, 

İCRA VEJttLLERl HEYETİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in kısa 

bir müddet yurt dışına seyahatleri esnasın
da Başvekilliğe, işletmeler 'Vekili .Saıııel 
Ağaoğlu'nun vekâlet etmesi (3/493) 

2. — Maarif Vekilliğinden istifa eden 
Sivas Mebusu Alımed Özcl'in yerİmfSaînsun 

40 

Mebusu Tcvt'ik İleri'nin tâyini (3/502) 

;;. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
-Münakalât Vekili Arif Deinirer'in avdetine, 
kadar kendisine Devlet Vekili Emin Kala-
Tat'ın vekillik'etmesi (3/491) 

173 

İSTİZAH TAKRİRİ 
1. —iJVlalatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 

4 arkadaşının, şeker fiyatlarına yapılan zam 
sebcpleriniiı Başvekilden istizah olunmasına 
dair takriri (8/4) 53:54 



No. 
6938 

6939 

6940 

6941 

6D42 

6943 

6944 

6945 

6946 

6947 

6948 

:(>94i) 

* * • . Sayfa 

—-.Fatma Fikret Mayda (Berktin) v 

in hükümlü* olduğu cezasının affı 
hakkında Kainin ' 21:22 
— İnhisarlar Umum'Müdürlüğ.ü teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 4036 
sayılı Kanunun bâzı ma'ddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 4896 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dili hakkında Kanun - 22:23,31 . 
—- Riyaseti Cumhur Senfoni. Orkes
trasının kuruluşu hakkında Kanun 23: 

. •. .' ' '," '•' "": 2 < > , 3 1 

— Teknik yanlını temini hususun
da Birleşmiş Milletler il« Hükümeti
miz arasında, imzalanan 18 numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Kanun 22,26:27,32:35 
— Sıhhat ve İçtimai. Muavenet Ve- -
kâleti teşkilât 've memurları Kanu
nuna bâzr hükühıjer eklenmesine ve , 
4258 sayılı Kanuna* bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 6842 
sayılı Kanuna bağlı cetvellerle 3017 

-sayılı Kanunun 60''nci maddesinin 
tadili hakkında Kanun 27,42:43 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1946 büt
çe yılı Hesabı Katî Kanunu 21,41:42,43, 

* ' • ' • ' . 45,46:49 
-— Türkiye jile İspanya arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki 
hakkında Kanun ' 43,66 ;67,115,118,121, 

126,127:130 
~ Tekel Umum •Müdürlüğü 1947 ' 
bütoe .yılı Hesabı Katî Kanunu 112,135: 

' " ' . . ' 136,138,141,145,146:149 
— Tekel Umum Müdürlüğü 1948, 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 112,136, 

138,141,145,150:153 
— Atatürk Orman Çiftliği arazisin- , 

den (1.148,576) dekarının satılması 
hakkında Kanun 90,116 425,209 :211 
— Sanayi sicili Kanunu 112,ft9:14.1,21i: 

213 
1 — Maarif Vekâleti Kuruluş kadro-

KANUNLAR 
No. .Sayfa 

biriyle ' merkez kuruluş görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair-olan 4#26 ( 

sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bu
lunan kanunlarda değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 133,213:214,218 

6950 —• Bâzı silâli, tfıünimmat ve malze
menin .Lübnan Hükümetine satıl
masına mezuniyet verilmesi hakkın
da Kanun 90,116,209,211,214,219:222 

6951 — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesine dair , 
6234 sayılı Kânunun muvakkat bi
rinci maddesine :iki fıkra ilâvesi 
hakkında Kanun "90,125:126,226:227 

6952 — Haritçen satınalınan bujıarlı ve 
motorlu gemilerle 'memlekette yapı-

. lan mümasilleri için getirilecek eş
yanın Gümrük Resminden istisnası- .. 
hakkındaki 3339 sayılı Kanunun 1 
nci maddesine* bir fıkra ilâvesi hak-
kında Kanun 201,227:228,230,230:231, 

233:236 
6953 -— Ege Üniversitesi âdiyle İzmir'de 

bir üniversite kurulması hakkında
ki 6595 sayılı Kanuna ek Kanun 201,228: 

229,254,256 
6954 — Zirai madleler ticaretinin geliş

tirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki 
muaddel Amerikan Kanununun bi
rinci kısım ''.hükümleri gereğince, 

' Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ' 
Amerika Birleşik Devletleri Hükü-
meti arasında münakit 1.2 Mart 1956 

/ -'.tarihli Zirai Emtia Anlaşmasına ek 
11 Mayıs 1956 tarihli Anlaşmanın 

' . ve imzası zımmında teati edilen me'k-
* tupların tasdiki hakkında Kanun 201,229," 

. * 252:253,256,267:260 
|- 6 9 5 5 - - 5887 sayılı Harçlar Kanununun 

97 nci maddesinin tadili ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesi 
hakkında Kanun 230,253:254,256,256, 

261:264 



No. 

— 3»— 
KARARLAR 
. Sayfa No. 

2067 — • Diyadin kazasının Asağıbatu 
köyünden Mustafaoğlu Ali Kınalı 
hakkındaki idam'hükmünün infazı
na dair > 10:21 

2068— Kars Mebusu Turgut Oölo'nin 

'teşriî masuniyeti hakkında 
Sayfa 

185:189, 
202:204 

2069 — Elâzığ Mebusu Selâhattiıı To-
kcr'in teşriî masuniyeti hakkında 204:208 

LÂYIHALAR 
1. — Amerika Birleşik Devletleri ve ' 

Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâbil mem
leketlerle borçlanma,, yardım ve ödeme 
Ani aşma la rı akdi için Hükümete, salahiyet 
yerilmesine dair 5436 sayı^ Kanunim mer
iyet müddetinin uzatılması , hakkında 
(1/660) . . ... ;133 

-2. — Bâzı silâh, malzeme ve mühimma
tın Libya Devletine hibe edilmesi hakkın
da (1/646) / . '" 7 8 

3. — Birleşmiş Milletler, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Gıda ' 
ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı, Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Dünya ' . 
Sağlık Teşkilâtı, Milletlerarası Telekomi-
nikasyon Birliği ve Dünya Meteoroloji Teş
kilât indan temin ettiğimiz teknik yardım
lara mütaallik 23 Ocak .1957 tarihli (Değiş- . 
tirilmiş Teknik Yardım Esas Anlaşması) 
nııı tasdiki hakkında (1/647) - '-' 78 

4. —, Denizcilik Bankası Türk Anonim -, * 
.Ortaklığı, Kanununun 7 nci maddesine iki 
fıkra ilâvesi hakkında (î/649) 78 

'5 . — Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 37-nci maddesinin ta
dili hakkında (1/648), '. ' . ' 78 

6. —-Devlet. Havayolları IJmuııi Mü
dürlüğü 1954 malî yılı Hesabı Katı kanun 
lâyihası (1/650) 78 

7. —• Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1955 malî yılı Hesabı Katı ka
nunu lâyihası (1/651) , ' 78:79 

8: — 10regli Kömür- İşlet meleri kaim- -
ııu lâyihası (1/63?) \ 4,80:81 

9.̂  — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1955 malî yılı Hesabı Kati kanun lâyihası. 
(1/652) ,. . ' • " ' • ' " ; • . * ; '79 

10. — - İstiklâl Harbi malûl 1 erinden altı 

ere verilecek para mükâfatı hakkında 
(J/640) 

11. — Lübnanlı eşhasın (Option) müd
detinin ikişer yıl daha. temdidi hakkında 
16 Aralık 1954 ve 28 Ocak 1957 tarihinde 
Beyrut'ta teati edilen mektupların tasdiki 
hakkında (1/653) ' * . 

12. — Millefrerauası Adalet Divanı Sta-. 
tüsünün 36 neı maddesinin ikinci fıkra-. 
sından derpiş olunan ye hukuki ihtilâfla
rın halli hususunda Divanın kaza hakkıhı 
önceden tanımayı gerektiren ihtiyari kay
da katılma hakkındaki 5047 sayılı' Kanu
nim yeniden temdidine dair (1/654) 

. . . 13. — Milletlerarası Sağlık Nizamna-
* • * . 

meşininr çiçek aşısı vesikacına ve hacı ha
reketlerinin sıhhi kontrolüne mütaallik 
bâzı maddelerinin. tadili, hakkındaki ek ni-
zanınamclerin tasdikine dair (1/641) 

14. — Millî Emniyet Servisi .teşkilât 
kanunu lâyihası (1/655)' 

15. ~~ Nişan kanunu lâyihası (İ/6Ö1)' 
16. —• Petrol Dairesi Reisliği 1954 malî 

yılı hesabı kati kanunu lâyihası (1/656) 
17.-T-Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair-
olan 493.0 sayılı Kanunun' meriyet müdde
tinin' uzatılması -hakkında (1/642) * 

Î8. — Tavşanlı - Tuncbilek Demiryolu 
şube hattının Türkiye Cumhuriyeti . Dev
let Demiryolları İşletmesine devri hakkın
da (1/657) ; \ - . . , , . K ..,;• 

"19* — Ticari numuneler için E. O. H.'' 
Karnesi hakkında 1 Mart 1956 tarihinde 
Brüksel'de .tanzim olunan Gümrük'Sözles
in esinin tasdiki ne..dair (1/65$) 
. *20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 15 Ocak 1957 'tarihimle nota ted-

79 

, 79 

79 
133 

79 

79 

79 



tisi suretiyle akdolunan istimlâk ve müsa
dere garantisi Anlaşmasının tasdiki, hak
kında (1/662) 

21. — Üniversite ıiiüesseselerine giriş 
hakkını bahşeden diplomaların muadeleti
ne mütedair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki 
hakkında* (1/643) 

22. — Yüksek Denizcilik Okulu ve De
nizcilik Okul ve kursları hakkındaki 4915 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline 
dai r (İ/C59) 

.23-. — Zirai maddeler ticaretinin geliş
tirilmesi ve yardımlaşma hakkında Türki
ye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet* 
leıi Hükümeti arasında münakit 12 Ka
sım 1956 tarihli'Anlaşmanın tasdikine da
ir" (1/644) - ' • \ 

24. — Zirai maddeler ticaretinin gcliş-
tirilnıesi ve yardımlaşma hakkında Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında mü
nakit • 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya 
ek 25 Ocak 1957 tarihli Anlaşmanın tasdi
kine dair (1/645) 

Sayfa 

133 

79 

1. — 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 37 nei faslının 
37.01 ve 37.02 pozisyonlarında tfıli pozis
yonlar ihdası hakkında (1/518) 225.242 

2. — Atatürk Orman Çiftliği arazisin
den 1 950 dekarının satılması hakkında 
(1/427) 90,116:125,200:211 

3. — Bâzı silâh, mermi ve malzemenin 
Lübnan Hükümetine satılması hakkında 
(1/422) 90,110,209,211,214,219:222 

'""4.;;— Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak
kındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin (B), (O) ve (O) fıkralarındaki ih'-

.4-irazi kayıtların kaldırılmasına dair, 
(1/294) ' ' 239,255:256 

5. —-Bir Türk ^Alman Örnek ve Tat- / 
bikat Çiftlikleri İşletmesi kurulmasına da
ir (1/619)' ; ' 251 

/ 6 . — Ege üniversitesi adiyle İzmir'de 
bir'üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/602). .201, 

228 229.254 

Sayfa 
7„. —* «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinle
rinde Sapılan., düzeltme ve değişikliklere 
mütaallik Beşinci Protokol» ün tasdikine 
dair (1/564) "239,255 

. 8. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge-" 
ııel Anlaşmasına CGATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinde münderic 
sakız, ve kol of ani a, XXV sayılı Yunanistan 
Taviz Üstesinde münderic taze ve tuzlu ba
lıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan ta
dil ve geri çekmelere mütedair Listenin tas
diki hakkında (1/343) * 225,243 

9. -r— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli listelerin 
meriyet müddetinin uzatılmasına mütedair 
10 Maı*t . Î955 tarihli Beyannamenin tasdi- -• 
ki hakkında (1/325) . 225,242:243 

10. —Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT)- ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinin 6290 sayılı 
Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife .Cetve
line intibakına dair (1/326) . * 239,256 v 

" 1 1 . — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret O e-*. 
nel Anlaşmasının ekleriyle, bu anlaşmaya 
bağlı, listelerin metihlerinde yapılan dü
zeltice ve değişikliklere mütaallik 4 ncü Pro- ' 
tokolün, tasdiki hakkında (1/300) 239,254:255 

12. — Harçlar Kanununun 97fi ne i mad
desinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir 

^madde ilâvesi hakkında (1/482) 201,230,253:254, 
256,261:264 

13. — Hariciye Vekâleti kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı 
Kanunda seçen bâzı tâbirlerin değiştirilme
sine dair (1/452) • 251 

14. — İnhisarlar Umum Miidüı lüğünün 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4036 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 4896 sayılı Kanuna, bağlı 
(1) sayılı cetvelin tadili hakkında (1/598) 22:2.; 

15. — İş mahkemeleri. Kanununun bâzı 
maddeleıinin değiştirilmesi ve bu .kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında (1/252) 5:b 

16. — K ö y enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesine dair 6234 sa-, 
yılı Kanunun muvakkat birinci maddesine 
İki fıkra ilâvesi .hakkında (1/345) 90,125:12u. 

226:227 



'•$'•$• <*&*?, 

Sayfa 
17. Maarif Vekâleti kuruluş, kadıola-

riyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek 
ve zeyilleri bulunun kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında (1/542) 133/21.3:214 

18. — Ordu mensuplarının nakil ve 1â-
yitileri hakkında (1/635.) ' 25İ 

lî). — Ödüne para verme işleri hakkın
daki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılma
sına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
dair (1/408) * 67/75,115:11.0' 

20. -— Riyaseti 1.?ümhur Senfoni üıkes-
trası kuruluşu hakkında (1/530) 23:26 

21. — Sanayi sicili hakkında (1/504) 112. 
139:141,211:213 

.22. — Sıhhat've İçtimai .Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları'Kanununa bâ
zı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna, bağlı kadro cetvellerinin değiştirilme
sine *dair 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerle 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi
nin tadili hakkında (1/448) ^27,42:43 

23. — Su ürünleri kanun m lâyihası 
(1/23) ' 240 

24. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 
malî yılı Hesabı Kati kanunu, lâyihası 
(1/56) 21,41:42,43,46:49 

25. -~ Tekel Genel Müdürlüğü 1947 
malî yılı Hesabı Katı kanun lâyihası 
(1/57) 112,135:136,İ38;i41,146:149 

26. — Tekel Gc'nel Müdürlüğü 1948 ma- ' 
lî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası (1/58) 112, 

136,138,141,150.İ53 

Sayfa 
27. - - Teknik yardım temini hususunda 

•Birleşmiş Milletler ile .Hükümetimiz arasın
da imzalanan 18 numaralı Ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkında (1/524) 22,25,20:27,32:35 

28. — Türkiye ile Amerika Birleşik Dev; 

letleri arasında yapılan Anlaşma gereğince . 
ithal olunan pamuk, yağlarının muafiyeti 
hakkında (1/435) -251 

t 

29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Belçika |lükümeti arasında hava ulaş
tırmalarına dair Anlaşmanın tasdiki hak-* 
kında (1/616) ' 251 

30. — Türkiye ile* Çekoslovakya arasın
da 16 Ağustos 1956 tarihinde imzalanan 
Zabıtname ile ek Protokol ve teati olunan 
mektupların tasdiki hakkında (1/560) 251 

31. — Türkiye ile İspanya arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/527) 43,66:67,115,121,126,127:130 

32. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği kânunu lâyihası (1/36) 43,54:60,91: 

109,113:115,136,208,226,242,252 

33. — Zirai maddeler ticaretinin geliş
tirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki mu
addel Amerikan Kanununun 1 nci kısım 
hükümleri gereğince, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında münakit 12 Mart 1956 
tarihli Zirai Emtia Anlaşmasına ek 11 Ma-' 
yıs 1956 tarihli Anlaşmanın ve imzası zım
nında teati edilen mektupların tasdiki hak
kında (1/532) " 201,229,252:253,250,257:200 

MAZBATALAR 
'ADLİYE ENO,ÜMBNİ MAZBATALAKJ 
1. — Kastamonu Mebusu Nâzım Batur 

ve 43 arkadaşının, Orman Kanununun 
muvakkat .1 nci maddesinin ilgası hakkın
daki kanun teklifine dair (2/444) 112J130: 

139,157:107,174:185 
2. - Niğde'nin" Aksaray kazasının... 

Mandama köyünün 44 bumaralı hanesinde 
kayıtlrîbrahimoğlu Haşan K«yuncu diğer 
soyadı Kuyumcu'mm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresi
ne dair. (3/483) 251 

3. —•• Sanayi sicilli hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/504) 112,139:141,211:2!3 

4. — Zonguldak'ın Meşrutiyet mahalle
sinde 11 numaralı evde oturan Mehmet 
Dökel'in mahkum olduğu para cezasırhak-
kında,(5/39) • ' - ' 225,241:242 

1. — Fatma. .Fikret Bcrktin'in hüküm
lü olduğu 4 ay 20 günlük hapis cezası hak
kında (5/32} 21:22 

2. — Üstünü öldürmekten maznun 111 
ncü Korııgan Tb. I nci Bl. erlerinden Mus-



Sayfa 
lafaoğlu Ali Kmalı'nın ölüm cezasına çarp-

• tırıl ması hakkındaki- I >aşvekâlct tezkeresi
ne dair (3/473) . 10:21 

3. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği,kanunu lâyihasına dair (1/30) 43,54: 

00,91:109,113:115,130,208,220,242,252 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Fatma Fikret 'Berktin'in hüküm

lü olduğu 4 ay 20 günlük hapis cezası hak-. 
kmda/(5/32) 21:22 

2. — Zonguldak'm Meşrutiyet mahalle
sinde 11 numaralı (evde oturan Mehmet 
Dökel'in mahkûm olduğu para cezası hak
kında (5/39) 225,241:242 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
.- 1. —- 0290 sayılı Kanuna ekli Gümrük 

Giriş Tarife cetvelinin 37 nci faslının 37,01 
ve 37,02 pozisyonlarında tâli pozisyonlar 
ihdası hakkındaki kanun lâyihasına dair -

• (1/518) ' ' . 225,242 
2. — Antalya Mebusu Burlı a nettin 

,; Onat,'in, hariçten satmalı nan büharb ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü-
masiller'i için getirilecek eşyanın Gümrük 

> Resminden istisnasına dair 3339 sayılr Ka
nunun birinci maddesinin tadili haikkında-

•'' ki. kanun teklifine -dair (2/310) 201,227:228, 
- 230,230:231,233:230 

' - • 3 . '—Ata tü rk O rm an Çiftliği arazisi il
den 1 950 dekarının satılması hakkındaki 
ikamın lâyihasına dair (1/427). 90,110:125,20*h 

211 
4. — Bâzı silâh, mermi ve malzemenin 

Lübnan Hükümetine satılması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/422) 90,110,209,211, 

214,219:222 
T). — Birleşmiş Milletlerin, ayrıcalık ve -

muafiyetlerine dair' Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak-
kındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin'(B), (O) ve r(Ç) fıkralarındaki ıh- t 

tirazi ıkayıtların kaldırılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/294) 239,255:250 

0. — Bir Türk - Alman'önıek ve Tatbi
kat Çiftlikleri İşletmesi kurulmasına dair 
ikamın lâyihası hakkında (1/019) , 251 

7. — Ege 'Üniversitesi adiyle İzmir'de 

Sayfa 
bir üniversite kurulması hakkındaki 0595 
sayılı Kanuna ek kanım lâyihasına dair 
(1/002) 201,228:229,254 

8. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge-* 
nel Anlaşmasına (GATT) ekli listelerin /'. 
meriyet ımüddetinin uzatılmasına mütedair 
1,0 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (î/325) 225, 

' . ' . ' • 242:243 
9.'— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII sa
yılı Türkiye Taviz Listesinin 0290. sayılı 
Kanuna bağlı Gümrük Giriş, Tarife Cetveli
nin intibakına dair kamın lâyihası halkkm-
da (1/320) . ' 239,250 

10. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinde münderic 
sakız-ve kolofanla, XXV sayılı Yunanistan 
Taviz Listesinde münderic taze ve tuzlu ba-
tıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan 
tadil ve geri çekmelere'mütedair Listenin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/343). • 225,243' 

11. — «Gümrük Tarifeleri ve . Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinle
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere , 
mütaaliik Beşinci Protokol» ün tasdikine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/504) -239,255 

12. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının ekleriyle bu anlaşma-
ya, bağlı listelerin metinlerinde yapılan dü
zeltme ve değişikliklere"" mütaaliik 4 ncü 
Protokolün tasdiki hakkındaki kanlın lâ
yihasına dair (1/300) / 239,254:255 

.13. r— Hariciye Vekâleti kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı . . 
Kamında geçen bâzı tâbirlerin değiştiril
mesine dair "kanun lâyihası hakkında 

•(1/452) - • ' 251 
14* — Harçlar Kanununun 97 nci mad

desinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası ile 
"Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhiçğlu ve 
3 arkadaşının, Harçlar Kanununun 97 nci 
maddesinin tadili ve bu kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesi hakkındaki kanun tekli
fine dair ' (1/482, 2/345) 201,230,253:254,250, 

.. . ' ' 261:264 
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15! — Köy enstitüleri ile ilk Öğretmen 

okullarının birleştirilmesine dair. 6234 s a 4 

yılı Kanunun muvakkat birinci maddesine 
iki fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/345) 90,125:126,226:227 

16. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola-
riyle merkez kuruluş ve görevleri- hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek 
ve zeyilleri bulunan kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/542) 133,213:214 

17.— Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan Anlaşma gereğince 
ithal olunan pamuk yağlarının muafiyeti 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/435). 251. 

18. — Zirai maddeler ticaretinin gelişti
rilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muad
del Amerikan Kanununun 1 nci. kısım hü
kümleri gereğince, Türkiye Cumhıü*iyeti . 
Hükümeti... ile Amerika Birleşik Devletle
ri Hükümeti arasında münakit 12 Mart 
1956 tarihli Zirai Emtia'Anlaşmasına ek 
11 Mayıs 1956 tarihli Anlaşmanın ve imza
sı zımnında teati edilen ^mektupların tas
diki hakkında kanun lâyihasına dair (1/532) 201, 

229,252:253,256,257:260 

1. —..İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4036 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 4896 sayılı Kanuna bağlı 
,(1) sayılı cetvelin tadili hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/098) ' 22:23 

2. — Riyaseti Cumhur Senfoni Orkes-
Irası kuruluşu kanunu lâyihasına dair . 
(1/530) . 23:26 

3. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ-
- leti teşkilât ve" memurları Kanununa, bâzı 

hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilme
sine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerle 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası, Elâzığ 

-Mebusu Ömer "Faruk Sanaç'ın, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve me
murları Kanununa ..'.bâzı' hükümler ekien-

x meşine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 

Sayfa 
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına ve 3017 sayılı Kanu
nun 60 ncı maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi hakkında (1/448, 2/254) 27,42:43 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Ordu mensuplarının nakil, ve tâ

yinleri hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/635) . , 251 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 ma- .' • 
lî yılı muamelâtına ait bilânçosuyla Türk 
Tütün. Limitet Şirketinin 1947 bilançosu
nun, gönderildiğine dair Başvekâlet tez
kereleri ve Tekel .Umum Müdürlüğü 1947. 
bütçe yılı hesabi-katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı . • . 
'Muhasebat Reisliği tezkeresiyle Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1947 malî yılı Hesabı Katî 
kanun lâyihası hakkında (3/122, 261, 263, ' 
1/57) 112,135:136,138,141,146:149 -

_• 2. - - Tekel Genel Müdürlüğünün 1948 . 
yılı döner sermaye muamelâtına< ait bilan
çosu ile Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1948 yılı bilançosunun gönderildiğine-dair 
Başvekâlet tezkereleri ye Tekel Umum 
Müdürlüğü 1948 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat ,beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezke
resi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1948 malî 
yılı Hesabı Katı kanun lâyihası hakkında 
(3/123, 259, 262, 1/58)- 112,136,138,141,150:153. 

1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 
yılı döner sermaye muamelâtına ait bilân- r 

çosu ile Kibrit ve Çakmak Geçici İşletme 
idaresi ve Türk Tütün Limitet Ortaklığının 
aynı yıl bilançoları, mülga Kibrit ve Çak- : 

mak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin 1 . 1 . 
1946 ilâ 3 1 . V . 1946 süresine ait bilanço
su ile Tekel Umum Müdürlüğünün 1946 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ve Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1946 malî yılı Hesabı Katî 
kanunu lâyihası hakkında (3/258, 257; 121, 
1/56) 21,41:42,43,46:49 
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ' ENCÜMENİ. 
MAZBATALARI 

1. — 6290 sayılı Kanıma ?kli Gümrük 
Giriş Tarife cetvelinin 37 nei faslının 37.01 

^ v e 37-.02 pozisyonlarında tâli pozisyonlar ih
dası hakkındaki kanım lâyihasına dair 
(1/518) • _ 225,242' 

2. — Antalya Mebusu Bıırhanettin 
Onat'm, hariçten satmalman buharlı ve 
motorlu cemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için. getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair 3330 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin tadili liakkında-

• ki kanun teklifine dair (2/31 fi) 201,227:228, 
- 230:231,233:230 

3.-— Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve ' 
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak-, 
kındaki. 5508 sayılı Kanunim ikinci madde
sinin (B), (C) ve (Ç) fıkralarındaki ihti-
razi kayıtların kaldırılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/204) 230,255:250 

4. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına, (fiATT) ekli listelerin 
meriyet müddetinin uzatılmasına mütedair 
10 Mart 1055 tarihli Beyannamenin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/325) .225, 

. ' -* ' - 242:243 

5. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge-
v . nel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 

sayılı Türkiye Taviz Listesinin 6200 sayılı 
Kanuna bağlı Gümrük («iriş Tarife Cetve
line intibakına dair kanun lâyihası lıakkın
da (1/320) ' 230,250 

fi. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
mici Anlaşmasına, (GATT) ekli XXXVII 

sayılı Türkiye Taviz Listesinde, mü nd er iç 
sakız ve kolofanla, XXV sayılı Yunanistan 
Taviz Listesinde nıünderiç taze ve tuzlu ba
lıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan ta
dil ve geri çekmelere mütedair Listenin tas
diki hakkındaki kanım lâyihasına dair 
(1/343) 225,243 

7. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinle
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere 
mütaallik Beşinci Protokol» ün tasdikine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/504) , 230,255 

-Sayfa 
8. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasının ekleriyle bu anlaşmaya 
bağlı listelerin metinlerinde yapılan düzelt
me ve değişikliklere mütaallik 4 ncü Proto
kolün, tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/300) 230,254:255 

9. -— Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan Anlaşma gereğince 
ithal olunan pamuk yağlarının •muafiyeti 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/435) 251 

1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
teşkilât: ve vazifeleri hakkındaki 4030 sayılı . 
Kanunim bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 4800 sayılı1 Kanıma bağlı (1) 
sayılı cetvelin tadili hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/508) ' 22:23 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bâzı silâh, inerini ve malzemenin 

Lübnan Hükümetine satılması hakkındaki , 
kanun lâyihasına dair (Mütalâa olarak) 
(1/422) 00,110,200,211,214,210:222 

2. — Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin «katılması hak
kındaki 5508 sayılı Kanunun ikinci madde
sinin (B), (O) ve (Ç) fıkralarındaki ih-
tirazi kayıtların kaldırılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/204) " 230,255:250 " 

3. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli listelerin 
meriyet .müddetinin uzatılmasına mütedair 
10 Mart 1055 tarihli Beyannamenin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına-dair (1/325) 225, 

• 242:243 
4. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinin 0200 sayılı 
Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve
line intibakına dair karnin lâyihası hak-
kında (1/320) . 239,250 

5. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz listesinde münderic 
sakız ve kolofanla, XXV sayılı Yunanis
tan Taviz listesinde nıünderiç taze ve 
tuzlu balıklara ait gümrük tavizlerinde 
yapılan tadil ve geri çekmelere 'mütedair' 



Sayfal 
.listenin tasdiki hakkında kanun lâyihası* 
na dair (L/343) V * 225,243 

0. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
(lenel Anlaşmasına^ ekli listelerin metin- f 
Jerinde yapılan düzeltme ve değişiklikle
re müteallik' Beşinci Protokol» ün tasdi
kine dair kamın lâyihası hakkında 
(l;/564 " ) • . • • 239,255 

7. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
(lenel Anlatmasının ekleriyle bu anlaşma- I 
ya bağlı listelerin metinlerinde yapılan 
düzeltme ve değişikliklere müteallik A 
nci'f Protokolün, tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/300) 239,254:255 I 

87 — Hariciye Vekâleti kuruluşu hak- * 1 
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 sa
yılı Kanunda gecen bâzı tâbirlerin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/452) / * ,25.1. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti*Hükümeti 
ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaş
tırmalarına' dair Anlaşmanın tasdiki hak- ö 

kındaki kanun lâyihasına dair (1/616) 251 I 
10. — Türk iye ile Çekoslovakya ara ' 

sı uda 16 Ağustos 1956 tarihinde imzala
nan Zabıtname ile ek Protokol ve teati 
olunan mektupların tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/560) 251 

11. — Zirai maddeler ticaretinin ge
liştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki 
muaddel Ame'rikan Kanununun 1 nci kı
sım hükümleri gereğince, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti _aras>ında münakit 
12 Mart 1956 tarihli Zirai Emtia Anlaş
masına ek 11 Mayıs 1956 tarihli Anlaşma
nın ve imzası zımnında teati edilen "mek
tupların tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına, dajr (1/532) 201,229,252:253,256,257:260 

12. — Teknik yardım temini hususunda, 
Birleşmiş Milletler ile Hükümetimiz ara
sında imzalanan 18 numaralı Ek Anlaş- [ 
manın tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/524) 22,25,26:27,32:35 

13. —. Türkiye ile İspanya arasında 
imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına.dair (1/527) 43, 

66:67,115,121,126,127:130 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
. ' 1. — Sanayi sicili hakkındaki kanun 
lâyihasına dair *( 1/504) 112,139.141,211:2'13 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de» 

bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası hakkın
da (1/602) 201 ,-228:229,254' 

2. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesine dair 6234 sa
yılı Kanunun muvakkat birinci maddesine 
iki fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/345) . •' 90,125:126,226:227 

3. —; Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez- kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla 
ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun 'lâyi
hasına dair (1/542) " ' 133,213:214 

* 
1. — Riyaseti Cumhur Senfoni Orkes

trası kuruluşu kanunu . lâyihasına dair < 
(1/530), 23:26 

2. — Türkiye-ile İspanya arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/527) *43,66 : 

67,U5,121;126,127:130-

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
. 1. — 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük , 

(Jiriş Tarife cetvelinin 37 nci faslının 37.01 
ve 37.02 pozisyonlarında tâli pozisyonlar 
ihdası hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/518) 225,242 

2. — Antalya Mebusu Burhanettin (')ııat'-
ın, hariçten satmalımın im harlı ve motor
lu gemilerle memlekette yapılan mümasille
ri için getirilecek eşyanın (Jümrük Resmin
den istisnasına dair 3339 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin.tadili hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/316) 201,227:228,230,230: 

231,233:236 
3. —- Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ye 

muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katilması hak
kındaki 5598 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin (B), (C) ve (Ç) fıkralarındaki ih
tirazı. kayıtların kaldırılmasına dair ka-
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mm lâyihası hakkında (1/204) 239,255:250 
4. — Bir T ü r k - Alman örnek ve Tat- ' ... 

bikat Çiftlikleri İsletmesi kurul itfasına da
ir kanun lâyihası hakkında (1/6.10) 251 

5. — Harçlar Kanununun 07 nei mad
desinin, tadili ve bu kanuna muvakkat bir 
mağdc ilâvesi-hakkında kanun lâyihası ile 
Edirne Mebusu Jiükneddin Nasuhioğlu ve 
3 arkadaşurn, Harçlar Kanununun 07 nci 
maddesinin tadili ve bu kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesi hakkındaki kanun tekli
fine dair (1/482, 2/345) 201,230,253:254, 

". 256,261:264 
6. — Türkiye ile Amerika Birleşik Dev-

letleri arasında yapılan Anlaşma gereğince 
ithal olunan pamuk yağlarının muafiyeti 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/435) 251 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENf 
MAZBATALARI 

1. — Bâzı silâh, mermi ve malzemenin 
Lübnan .Hükümetine satılması hakkındaki, 
kanun, lâyihasına dair (İ/422) 90,200,211,214, 

" ' 210:222 
2. — Ordu mensuplarının nakil ve tâ

yinleri hakkındaki .kanun lâyihasına 'dair 
(1/635) . -" 251 

.MÜNAKALAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Antalya Mebusu Burhanettin 

Onat'ın, haliçten satınaJınan buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan .mü
masilleri için 'getirilecek eşyanın Güınrük 
Resminden istisnasına dair 333Q- sayılı Ka
nunun birinci maddesinin tadili hakkında
ki kanun teklifine dair- (2/316) 201,22^:228, 

230,230:231,233:236,251 
2. - - T ü r k i y e Cumhuriyeti J Hükümeti 

ile Belçika Hükümeti arasında Hava ulaş-
tirmalâj'ina dair Anlaşmanın tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dâir (1/616) 251 

* - ' 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜME

Nİ MAZBATALARI 

I. — Şrhhât ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti teşkilât ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinin değiştirilme
sine' dair 4862 savılı KaniMia bağlı cet ve) -

Sayfa 
lerle 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi 
nin tadili hakkında kanun lâyihası, Elâzığ 
Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât .ve me
murları Kanunna bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına ve 30.17 sayılı Kanu
nun 60 ncı maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi hakkında (1/448, 2/254) 27,42:43 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. -r Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve 

•.muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak
kındaki 5508 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin (B), ((C) ve (Ç) fıkralarındaki ih- . 
tirazi kayıtların kaldırılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/204) 230,255:256 

2. —- Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli üstelerin 
meriyet müddetinin uzatılmasına müte
dair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/325) 225,242:243 

3. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinin 6200 sayılı ' 
Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve
line intibakıne dair kanun lâyihası hak
kında (1/326) 230,256 

4. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına eklilistelerin metinle
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere 
mütaallik Beşinci Protokol» ün tasdikine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/564) 23,9,255 

5. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret- Ge
nel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII 
sayılı Türkiye Taviz Listesinde münderiç 
sakız ve kolofanla, XXV sayılı Yunanistan 

• Taviz'^Listesinde münderiç taze ve tuzlu * 
balıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan 
tadil 've geri çekmelere mütedair Listenin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/343) 225,243 

6. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret "Ge
nel Anlaşmasının ekleriyle bu anlaşmaya 
bağlı listelerin metinlerinde yapılan dü-
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zeltme ve değişikliklere, mütaallik 4 n c ü 
Protokolün, tasdiki hakkındaki kanun lâ- \ 
yihasına dair (1/300) , 239,254:255 

7. - - Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan Anlaşma.-gereğin-
co ithal olunan, pamuk yağlarının'muafi
yeti hakkındaki, kanun lâyihasına dair 
(1/435) . . . ' .. 251. 

t 8. — Türkiye ile.Çekoslovakya arasın
da 16 Ağustos 1956 "tarihinde imzalanan 
Zabıtname 'ile ek Protokol ve tea&i olunan 
mektupların tasdiki hakkındaki lka,nun lâ-
• yihasına dair (1/560) 251 

9. — Zirai maddeler ticaretinin gelişti
rilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muad
del .Ameri'kaaı Kanununun 1 nei kısım hü
kümleri gereğince, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti 'arasında münakit 12 Mart. 1956 . 
tarihli Zirai Emtia Anlaşmasına ek 11 Ma
yıs 1956 tarihli Anlaşmanın ve imzası zım
nında teati edilen mektupların tasdiki 'hak
kındaki kanun lâyihasına da i r . (1/532) 201, 

229,252:253,256,257:260 

"zİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Atatürk Orman Çiftliği arazisin

den 1 950 dekarının satılması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/427) 90,116:125,209: 

' ; 211 
2. — Bir fPüHk - Alman Omck ve Tatbi

kat Çiftlikleri İşletmesi kurulmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/619) 251 

. Sayfrt 
3. — Kastamonu Mebusu Nâzım Batıfr 

Ve 43 arkadaşının, Orman Kanununun ımu-
vakkat 1 nci maddesinin ilgası hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/444) 112,157:167,174; 

- . ' ' • • • ' 185 

. 1. •— Teknik yardım temini hususunda 
Birleşmiş Milletler ile Hükümetimiz ara
sında imzalanan 18 numaralı Ek Anlaşma
nın tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/524) t 22,25,26:27,32:35 

2. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği kanunu lâyihasına (dair >(l/36)' 43,54: 

66,91 :109,113:115,136,208,226,242,252 

. MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
[Teşkilâtı Esasiye. - Adliye] 

1. — Elâzığ Mebusu iSelâhattin Toker'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak- •. 
kındaki s Başvekâlet tezikeresine dair- ' ' 
(3/379) '• 204:208 

2. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâlet, tezkeresine dair (3/417) 185: 

189,202:204 

• MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI . 

1, — öfjünc para verme işleri hakkın
daki 2279 sayılı Kanunda, tadilât yapılıma- * 
sına ve 5841 sayjlı "Kanunun kaldırılmasına 
dair kanun layihası hakkında (İ/498) 67,75, 

115:116 

SUALLER VE CEVAPLAR 

A — StFAHl SUALLER VE CEVAVLAK 

E. M. M. Reisinden. 
• 1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in, cevaplandırılmamış bulunan tahrirî ve 
şifahi suallere dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisinden şifahi suali (6/343) 172. 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Tokör'-
in, encümenlerce'netieelendirilememiş bu
lunan kanun lâyiha ve tekliflerine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinden 
şifahi suali (6/344) * 172 

Başvekilden 
1. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'- < 

in, geçim sıkıntısının önlenmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şi
fahi suali (6/340) 132,240,252 

2. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, ' 
papaz Makarios hakkında İngiliz Hükü
metince tatbik edilen son karar dolay isiy
le ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şi
fahi suali (6/341) 156 
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1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-

oğlu'nun, Amerika tarafamdan memleke
timize gönderilen gıda maddelerinin tevzi 

ı şekli hakkında gazetelerde intişar eden 
haberlerin doğru olup olmadığına ve, par
tilere eşit muamele yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi 

. suali (6/307) r,,!0 
2. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut-

ku'nun, başta Ankara ve istanbul olmak 
üzere bâzı şehirlerde ele alman imar hare
ketlerine dair Başvekilden olan sııajine 
Başvekil adına Devlet Vekili Cemil Ben-
gü'nün şifahi eevabı (6/332) 10,40,53,70:75 

Adliye Vekilinden 
1. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 

1 Haziran 1956 tarihinden bugüne kadar 
•.Cumhuriyet müddeiumumilerinin talebiyle 
toplattırılan gazete ve mecmualara dair 

' Adliye Vekilinden şifahi suali (6/350)" 23S 

1..— Trabzon Mebusu lOnırullah Nut
ku'nun, zabıt kâtipl.eriyle'mübaşirlerin ve 
sair adliye memurlarının terfihleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Ad
liye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şi
fahi eevabı . (6/329) 6,40,53,70,81:82 

Çalışma Vekilinden 
. 1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 

, istanbul Üniversitesi, iktisat ve .içtimaiyat 
Enstitüsünün tertibettiği konferanslara 
dair Çalışma Vekilinden şifahi , suali 
(6/338) 3,75,82,91,113 

2. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
istanbul Üniversitesi İktisat ve içtimaiyat 

'Enstitüsünün tertibettiği konferanslara da-
' ir Çalışma Vekilinden şifahi suali (6/349) 224 

3. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki 
Tulünay'ın, Pazar günleri mesai y a p a n , 

• Devlet işletmelerinde- İş Kanunu ile Üc
retli Hafta Tatili hakkındaki Kanun hü
kümlerinin nasıl uygulanmakta olduğuna 
dair-Çalışma ve İşletmeler Vekillerinden 
şifahi suali (6/337) /3,75,82,91,113,135 

. Dahiliye Vekilinden 
1. — Koeaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 

Kocaeli vilâyetine bağlı köylerin su, yol, 

* Sayfa 
mektep ve köprü ihtiyaçlarının ıfe zaman 
temin edileceğine dair Dahiliye, Maarif ve 
Nafıa Vekillerinden şifahi suali (6/342) - 156, 

' . • 226,240,252 
2. —Malatya Mebusu Mehmet Kartal'

ın, .Suriye hududu boyunca kaçakçılığın 
önlenmesi maksadiyle memnu, mıntaka ola
rak ilân edilen sahaya dair Dahiliye" Veki
linden şifahi suali (6/348) • 224/ 

ı ı ı i i M» 

1. — Edirne Mebusu Cemal Köprülü'-
nûn, «icra organı karşısında hâkimlerin 
istiklâli» adlı konferansın Ankara Valili
ğince menedildiğinin doğru olup olmadı
ğına dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
(ledik'in şifahi cevabı (6/331) 6:lo 
' 2 . '~- Elâzığ Mebusu Kelâhattin Tokeı'-
în, Ördü Belediye Keisinin. Belediye Mecli
si tarafından müstafi addedilerek yerine 
evvelâ- vekâleten sonra asıl bir reisin geti
rildiğinin doğru olup olmadığına dair Da
hiliye Vekilinden şifahi' suali (6/333) 10,40 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattiiı Toker-
in, Elâzığ'ın Poyraz Nahiyesi Müdürünün 
başka bir yere naklinin doğru olup olma-
dığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/335) 10,41 

4. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
kar dolayısiyle kapalı olan Elâzığ - Çe
mişkezek yolunun açılması hususunda ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Dahi
liye Vekilinden şifahi suali (6/336) 10,41 

Hariciye Vekilinden 
I. — Kars Mebusu Mehmet I lazer'in, 

Hükümetimizin (Vzayir hâdiseleri dolayı
siyle Fransız Hükümeti veya Birleşmiş 
Milletler nezdinde bir teşebbüste bulunma
yı düşünüp düşünmediğine dair Hariciye .' 
Vekilinden şifahi suali' (6/339) 90,157,174,201, 

- * 226,240,252 

İktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. - Trabzon Mebusu Mehmet Goloğ-

lu'nun, Trabzon'un buğday ihtiyacına dair 
iktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/346) 200,252 

* İşletmeler Vekilinden 
1. —- Malatya Mebusu Mehmet Zeki 

•i#Fims&\-: 
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Tulimay'ın, l'azaf günleri mesai yapa it 
Devlet İlleti nelerinde İş Kanunu ile O c 
ret I i Hut'tu Tatili hakkındaki Kamın, hü
kümlerinin nasıl uygulanmakta olduğu
na dair işletmeler Vekilinden şifahi suali 
Mi/337) • 3,75,82,91,113,135 

2. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lı k'ııı, Zonguldak kömür, istihsaline ve çi-
mento fabrikalarının inşa seyirlerinin han
gi esasa göre yürütüldüğüne dair İsletmeler 
Vekilinden şifahi.suali (6/351.) 251 

Maarif Vekilinden 
• * •!. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Kocaeli vilâyetine bağlı köylerin su, yol. 
mektep ve köprü ihtiyaçlarının ne zaman 
temin edileceğine dair Dahiliye, Maarif ve 
Nafıa Vekillerinden şifahi suali (6/342) 

\ * 226,240 
2. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 

köy eğitmenleri hakkında.* Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/345) 200 

Millî Müdafaa Vekilinden 

156, 
.252 

252 

1, -*- Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
kar dolayısiyle kapalı olan Elâzığ - Çemiş
kezek yolunun açılması hususunda, ne. gi
bi,'tedbirler düşünüldüğüne dair Dahiliye, 
Nafıa ve Millî Müdafâa-Vekillerinden' şi-
fahvsuali (6/336) 10,41 

Sayfa 
Münakalât Vekilinden 

1. — Trabzon Mebusu Muzaffer Harun- ..'• 
oğlu'mm, Trabzon llav;a Meydanı inşaa
tına dair Nafıa ve Münakalât Vekillerin-, 
den şifahi suali (6/347) -200,252 

1. — JKocaeli Mebusu Sadettin Yalını'-
in, İstanbul'dan hareketle İzmit Körfezi 
iskelelerine uğrıyan motorlu şehir hatları 
vapur seferlerinin tahdidi sebeplerine dair 
Münakalât Vekilinden, şifahi suali '(6/334) 10,41 

Nafıa Vekilinden 
1. — Kocaeli Mebusu Cemal' Ti'fzün'iiıı, 

Kocaeli vilâyetine bağlı köylerin su, yol, 
mektep ve köprü ihtiyaçlarının ne zaman 
temin edileceğine dair Dahiliye, Maarif ve 
Nafıa Vekillerinden şifahi suali (6/342) 226,, 

•'* 240,252 

2. — Trabzon Mebusu Muzaffer Harun-
oğlu'nun, Trabzon Hava Meydanı inşaatına 
dai r Nâfıa Vekilinden şifahi suali (6/347) 200.. 

v • -252 ' 

1. '— Tunceli Mebusu Fethi Ulkü'hün.r 
kar dolayısiyle kapalı olan Elâzığ —Çemiş
kezek volıinun açılması hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Nafıa Veki
linden şifahi suali (6/336). 7 10,41 

- H — TAHIÜRÎ KUAI. 

Başvekilden 
1. —>Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

iıı, Adıyaman ovasının sulanmasına*, Diyar
bakır, Elâzığ ve Adıyaman'da süne ile mü
cadele için ne gibi tedbirler alıııdığına, 
Adıyaman'ın imarı ve kalkınması hususların ' . 
da ne düşünüldüğüne, Adıyaman - Malatya 

.yolunun ne zaman yapılacağına dair Baş* 
vekilden tahrirî suali (7/311») • 172 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Besni kazası Trahom Hastanesine dört 
yıldır doktor tâyin edilmemesi, hidro - elek
trik.santrali ile Hastanenin bitirilıfıemiş tfl-v 
ması sebeplerine ve el tezgâhı ile çalışan 
halka ucuz iplik temini hususunda ne dü-

LEH YE CRVAPI.Afi • 

şünüldüğüne dair Başvekilden tahrîri su
ali '(7/320) . • ' 

3. —. Elâzığ "Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Şark Kromları Müessesesinin 1956 ve 
1957 seuelerindeki krom nakliyatı işlerine 
dair Başvekilden tahrirî suali (7/321) 

4. •— Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, 
18 . 111'. 1953 tarihinde Yenice'de vukubıı-

. lan deprem dolayısiyle yapılan nakdî.ve-
ayni yardımların miktarına dair Başvekil-. 
den ta lirin suali 

5. >— Diyarbakır Mebusu Halil Tur
gut 'ini, 1954 - 1956 yıllarında ecnebi menı-
1 eketlere gönderi len memurları11. şansına 
dair Başvekilden olan sualine Başvekil adı-

200 

200 

* 
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na Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın tahrirî 
cevabı (7/237} . • ' ' 27:28 

Adliye Vekilinden 
. 1. - - Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'- . 

• in, 1 Haziran 1954 tarihinden bugüne ka- . 
dar basın .voliyle işlenmiş bulunan suç ve • 

* suçlulara dair Adliye Vekilinden tahriri 
•'suali (7/324) 230 

A 2. — Ordu Mebusu Bekir Baykal'ın, / 
. 1954 senesi Mebus seçimleri esnasında Or

du vilâyetinde seçimle ilgili ne '"kadar süç 
işlendiğine ve bu hususta yapılan takibat 

"*. ve tahkikatın neticelerine dair Adliye Ve
kilinden tahrirî susli (7/312) • ' 3 

3. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
Mardin'in Necmettin mahallesinden Ab-
dürrahman Savgu'nun haksız yeve 6 gün 
ceza evinde bırakıldığı yolundaki iddia- v 

nın doğru olup el m açlığına dair Adliye 
! Vekilinden tahrirî suali (7/325) ./' 239 

4. -—Tunceli Mebusu Ârslaıı Bora'nın, 
Palu'nun Artıhan 'hö'yündoa Fatma Fiı-do-
ğaıı adı nd at bir kadı nın Palu Sorgu Hâkim-

> liğince tevkif edilmesi sebeplerine dair 
sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk'ün tahrirî cevabı (7/^.97) -* 168:169 

Dahiliye Vekilinden , 
1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Aliean'-

ın, Sakarya ve Kocaeli vilâyetlerine bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyaçlarına dair Da
hiliye Vekilinden tuhrirî suali (7/3.1.6) 156 

2. —- Kocaeli. Mebusu Turan Güneş'
in, Pamuk ova Nahiyesi Müdürü hakkında' 
bir tahkikat açılın açılmadığına, aynı.na
hiyenin Mekece köyünde Gençlik ve Spor 
Kulübünün tertibettiği konsere neden mü
saade edilmediğine dair sualine Dahiliye 
Vekili Namık' Gedik'in, tahrjrî cevabı 

* (7/3.14) ' 3,1.09:110 
3. — Sinob Mebusu Şe raf ettin Ayhan'

ın, Sinob vilâyeti ormanlık mıntakasında 
, bulunan bâzı köylerin, yollarının ne zaman * 

tamamlanacağına dair Dahiliye Vekilin
den tahrirî suali'(7/323). :': 238 

1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker', 
in, Denizli vilâyetinin Acıpayam kazasına 

Sayfa. 
bağlı Vatağan kasabasında»belediyece yık
tırılan eyler hakkındaki sualine Dahiliye 
Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/275) / / ' 44:45 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'- " 
,in, Etibank Hazar Hidra - Elektrik San
trali toprak hafriyat ye tesviyesi hakkın
daki sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in tahıiri-.cevabı (7/302) 214:216 

3.-— Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in,v Konya, vilâyetinin Kovaejk köyü, civa
rındaki kum sahası hakkında Konya Vali
liğince şimdiye • kadar yapılmış olan mua- * 
melenin geçirdiği safhanın neden, ibaret 
olduğuna dair sualine Dahiliye Vekili Na-

' inik Gedik'in tahrirî cevabı (7/297) 83:88 

Hariciye Vekilinden 
. 1 . —- Niğde Mebusu Sadettin Ertur'un, 

Türkiye ile yabaneı devletler arasında mü-
nakit mukavelenamelerden ' hangilerinin 

«temditli olarak meriyette olduğuna dair 
Hariciye Vekilinden tahrirî suali (7/315> 132 

2. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, *•• 
Fransa-, • İtalya, Belçika, Norveç ve Yuna
nistan'ın Anavatan nüfusları miktarına ve 
Türkiye dâhil bu devletlerin NATO'emri
ne tahsis ettikleri'tümenlerin sayısına ve m 

x -Amerika tarafından bu devletlere yapılan 
çeşitli yardımların miktarına dair Harici, 
ye Vekilinden tahrirî suali (7/326) 251: 

İktisat ve Ticaret Vekilinden •_ 

1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Konya vilâyetinin Kovacık köyü. civa
rındaki kum sahası hakkında Konya Vali-, 
liğince .şimdiye kadar yapılmış olan mua
melenin' geçirdiği safhan'.u neden ibaret 

••olduğuna dair sualine İktisat ve Ticaret , 
Vekili Abdullah Aker'in tahrirî cevabı 
(7/297) 83:88 

2. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Kars vilâyetine .1.956.yılında ne miktar so-

" balık sac ve canı tahsis edildiğine dair su
aline İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in tahrirî cevabı (7/31.1) . 196:197 

3. — Konya Mebusu Hidayet Aydıncr'-
in, memleketimizin et, ormancılık ve hay-

s» 
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Maliye Vekilinden 
1. —'Kars Mebusu İbrahim Us'un, tah

sildarların terfihi hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Maliye Vekilinden tahrirî suali. ' 
(7/318) . ••"' ^ 172 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal '- . 
m, kilim imalâtçılarının Gider Vergisi şu- . 
ıjııulü dışında bırakılmaları hususunde ne .* 
düşünüldüğüne dair Maliye Vekilinden 
tahrirî suali (7/322) '224 

Millî Müdafaa Vekilinden • 
• ' • ( . . 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lıı'nun, erkek sanat enstitüsü mezunu tek-
nisiyen astsubayların durumuna dair Mil-' 
lî Müdafaa Vekâletinden tahrirî suali 
(7/327) • " 2-51 

1. — Konya Mebusu Hidayet Aydı-
ııer'in, memleketimizin et, ormancılık ve 
hayvancılık mevzuuna dair sualine Millî 
Müdafaa Vekili Semi Ergin'in tahrirî ee-
vabr (7/267) ., • ' 141:145 

Nafıa Vekilinden 
1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 

Adapazarı kazasına bağlı 86 köyün içme t 

suyu ihtiyaçlarının biran evvel karşılan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Nafıa Vekilinden tahrirî suali '(7/317) • 156 

Sayfa 
vaııcılık mevzuuna dair sualine İktisat ve 

'Ticaret Vekili Abdullah Aker'in tahrirî. 
cevabı (7/267) * "-.••' 141:145 

4. — Tunceli Mebusu Fethi. Ülkü'nün, 
madenlerin aranması ve kıymetlendirilme
si hususunda bir programın nıevcudolup 
olmadığına, bugüne kadar hangi bölgeler
de maden araması yapıldığına ve •.•'netice
lerine dair sualine-İktisat ve Ticaret Ve-; 
kili Abdullah Aker'in tahrirî cevabı 
(7/305) . . 189:196 . 

işletmeler Vekilinden 

1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toıker'-
in, Etibânk Hazar ^Hidro - E l e k t r i k San
trali toprak hafriyat ve tesviyesi hakkın
daki sualine İşletmeler Vekili Sam et Ağa-
oğlu'nun tahrirî cevabı .'(.7/302) . 214:216 
* 2. — Sinob Mebusu .Vehbi ıDayıbaş'ıu, 

.» Boyabat kazasının. 'Eldılviran mevkiinde 
sızmakta olai^ ham petrol dolayısryle araş
tırma yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine" işletmeler Vekili Samet 

• Ağaoğlu'nun tahrirî cevabı (7/289) 28 
. ' 3, — Tunceli Mebusu Fethi Ulıkü'nün, 
madenlerin aranması ve 'kıymetlendirilmesi 

* hususunda bir programnn mevcudolup » ol
madığına, bugüne kadar hangi bölgelerde 
maden araması yapıldığına ye .neticelerine 

1 dair sualine İşletmeler Vekili Samet Ağa
oğlu'nun tahrirî cevabı (7^305) 189:196 

Maarif Vekilinden 

1. — Antalya Mebusu Asım Okur'un, 
Antalya vilâyetindeki ilkokullara öğret
men ve ders malzemesi tedariki ve Gazi
paşa kazasındaki natamam ortaokul bina
sının ikmali hususlarında ine düşünüldüğü
ne dair sualine Maarif Vekili Ahmed özel'- . 
in tahrirî cevabı (7/251)' ' 231:232 

2. — [Malatya Mebusu Tevfik Ü.nsalan'- •'. 
in, 1948 yılından beri kaç ortaokul yapıl
dığına ve her birinin maliyet değerine, or
taokullara devam eden talebe mevcudu ile 
her okulda ne 'kadar öğretmen bulunduğıi-
*na dair sualine Maarif Vekili Tevfik lleri '-
Vuı tahrirî cevabı (7/288) -244:247 

1. —.. Çorum Mebusu Hüseyin Ortak-
cıoğlu'nun, yeraltı sularından istifade ' . , 
için 1957 senesi bütçesiyle ne miktar tah
sisat ayrıldığına ve Alaca kaazsıiKİa etü
dü yapılmakta olan baraja dair sualine 
Nafıa Vekili Eteni Menderes'in "tahrirî ce
vabı (7/292)- . 82:83/ ; 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin To-
keri'n, Etibank Hazar lîidro - Elektrik ^'.-»•'•' 
Santrali toprak hafriyat ve'tesviyesi hak
kındaki sualine Nafıa Vekili Etem Men
deres'in tahrirî cevabı (7/302) 216:218 

' • • • • . - . ' 

3. — Trabzon Mebusu Emrullah ;Nut- • 
ku 'ııun,s- Nafıa Vekâleti. 1956 yılı bütçe
sinin yatırıma ait bâzı fasıllarına mevzu 
tahsisattan ne kadarının harcandığına 
dair suâline Nafıa Vekili Etem Mende
resiln tahrirî cevabı (7/304) 216:218 
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Ziraat Vekilinden 
1. — Sinob Mebusu M. Vehbi Dayış-

baş'ın, orman içinde bulunan köylüleri 
kalkındırma tecrübesinin hangi nımtaka 
dâhilinde yapılacağına dair Ziraat Veki
linden tahrirî sııaİi (7/328) 

2.-— »Sinob Mebusu Şeraf ettin Ay
han'ın, Sinob vilâyeti ormanlık mınta-
kasında bulunan bâzı köylerin yollarının 
no zaman tamamlanacağına dair Ziraat 
Vekilinden tahrirî suali (7/328) 

251 

238 

1. — Konya Mebusu Hidayet .Aydi

neri 'n, memleketimizin et, ormancılık ve 
hayvancılık mevzuuna, dair Ziraat Veki
linden tahrirî suali (7/207) - ' 141:145 

2. —• Seyhan Mebusu Mustafa Akça-
İı'tını, Ziraat Vekâletine bağlı umum mü
dürlüklerde vazife görmekte olan Yük- , 
sek Ziraat Mühendisi, Bölge Ziraat Oku
lu ve Makina İhtisas Okulu mezunlarına * 
ve ek' görevle çalıştırılanlarla yabancı 

^memleketlere tahsil ' ve staj iyin gönderi
lenlere clii.iı- sualine Ziraat Vekili Esat 
Budakoğlu'ıııın tahrirî cevabı (7/300) 28:30 

TAKRÎRLEB 
Çoruh (31ec.it lîumin) 
1. — Ar/jıhal Encümeninin 28 . I I ., 

1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4570 
sayılı Karara ait (80 sıra numaralı) isin 
.Umumi Heyette görüşülmesine dair 
(4/283) • - * . • ' \ 39 

Elâzığ (Jfüsriû Göktuğ) v 

2. — Arzuhal Encümeninin 11.11.1957 
tarihli haftalık,karar cetvelindeki 4317 sa
yılı Karara ait (21 S. numaralı) işin Umu
mi Heyette müzakeresine dair (4/281) 4 

Erzincan (Terfik Senocak) 
3.—"Türk Kanunu Medenisinin G333 sa

yılı Kanunla tadil edilen 639 ııcıı madde
sinin tefsiri hakkında (4/287) 251 

Erzurum (Hıza Topcuoğlu) 
4. — Arzuhal Encümeninin 29.111.1957 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 4669 sa
yılı Karara ait (6 sıra numaralı) isin Umu
mi Heyette görşülmesine dair (4/285) , 1.72 

İktisat ve •Ticaret Vekili (Abdullah 
Aker) 

5. — Su ürünleri kanunu lâyihasının 
muvakkat bir encümende görüşülmesine da
ir (4/286) 

Trabzon (Mahmut .Ooloğla) 
6. — Türkiye Cumhuriyeti \Emekli San

dığı Kanununun 53 ııcü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki 6741 sayılı Kanu
nun muvakkat maddesinin tefsiri hakkın
da (4/284) 

Zonguldak (Sahih. Dura) 
7. — Kuzey - Batı Elektrik İstihsal ve 

Tevzi müessesesine tâyin edilmiş bulundu
ğundun mebusluktan istifa ettiğine dair 
(4/282) : ' - . 

Trabzon (Sabrı Dilek) 
l.'v— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

6428 sayılı .Kanunla değişen 35<n<-i mad
desinin 6 ncı bendinin tefsiri hakkında, 
(4/143) , • ' 

240 

133 

80 

TEKLİFLER 
Burdur (Mehmet özbey) 

. 1. — Ordu mensupları ' ile * Er.ini.yel 
Umum Müdürlüğü ve dTuıırük . Muhaf;»"M 
ve .Muamele sınıfı kadrolarında eâlışankıra' 
birer er tayını'verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanunun 6706 sayılı Kanunla de
ğiştirilen birinci maddesinin O ve I) Fıkra
larının tadili hakkında (2/465) y 221 

2. - -Türk iye Cumhuriyeti Emekli Sai)-
dığı Kanununa ek kanım teklifi (2/455) 

Çoruh- (Yasar Gümüşe!) 
3 . — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
ek kamın teklifi (2/452) 

Denizli (Haha Akşit) ve (İfamrii San-
car) • ' "'. 

70 

http://31ec.it
http://Er.ini.yel
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4. — Diyanet İğleri Keisliği teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki Kanuna ek kanım tek
lifi (2/463) 

Denizli (Baha Akşit ve 5 arkadaşı) 
5. — Astsubay Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine, 3.1 nei maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına ve muvak
kat bir madde eklenmesine dair 6744 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/462) 

Ulâzığ (Selâhattin Toker) 
6. — Yedeksubay ve yedek askerî me

murlar Kanununa ek 6137 sayılı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesinin tadili hakkında 
(2/456) 

İstanbul (Nec.mi Ateş ve İki arkadaşı) 
7. —- Devlet dâvalarını intaceden avu

kat ve saireye verilecek ücreti vekâlet hak
kındaki 1389 sayılı Kanunun 1 nei madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/453) 

İstanbul (Tahsin Yazıcı ve Seyfi Ga
yen) 

8. — Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, 
Müddeiumumi ve âzalariylc askerî adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair (2/457) 

Kırşehir (Tahir Taser) 
9. — Ulusal bayram ve genel tatiller 

hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair (2/464) 

Kocaeli (Sadettin Yahni) 
10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair 6311 sayılı Kanunun 9 ucu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/467) 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğhı) 
11. — İş Kanununun 5518 sayılı Kanun

la değiştirilen 2 nei maddesinin D fıkrası
nın tadiline dair (2/461) 

Seyhan (Mehmet Ünaldt ve beş arka
daşı) 

12. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular 
altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki 6541 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne biı- fıkra eklenmesine dair (2/468) 

Trabzon (Sami Orbek) 
.13. — .Jandarma Kanununun 6459 sayı-

201 

200 

133 

133 

20 

239 

172 

251 

lı Kanunla değiştirilen 12 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/458) 

Tunceli (Arslan Bora) 
14. — Askerî Temyiz Mahkemesi reis, 

müddeiumumi ve âzalariylc askerî adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 
sayılı Kanunun 1 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında (2/454) 

Tunceli (Arslan Bora) 
15. — Astsubay Kanununun 8 nei mad

desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında (2/469) 

16. — Tapulama Kanununun 54 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/459) 

17. — Yedek subaylar ve yedek askerî 
memurlar Kanununa ek 6137 sayılı Kanu
nun geçici 4 ncü maddesinin tadili hakkın
da (2/466) 

Van (Kemal Yörükoğlu) 
18. — Ceza ve tevkif evleri müdür, me

mur ve kâtipleriyle gardiyanlarına ve umu
mi mahkemelerle Temyiz Mahkemesi nezdin-
deki mübaşirlere tazminat verilmesine dair 
(2/460) 

Sayfa 

133 

79 

251 

156 

225 

156 

Antalya (Burhanettin Onat) 
1. — Hariçten satınalınan buharlı ve 

motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair 3339 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin tadili hakkında 
(2/316) 201,227:228,230,230:231,233:236 

Edirne (Rükneddin Nasuhioğlu ve 3 ar
kadaşı) 

2. - Harçlar Kanununun 97 nei madde
sinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesi hakkında (2/345) 201,230,253: 

254,256,261:264 
Elâzığ (Ömer Faruk S anaç) 
3. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ

leti teşkilât ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilme
sine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve 3017 
sayılı Kanunun 60 nei maddesinin tadiline 
dair (2/254) 27,42:43 
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Erzurum (Bahadır Dülger) '.t 
4. — Güzel Sanatlar Akademisi kanun 

teklifi (2/106) 81 
Kastamonu (Nâzım Batur ve 43 arka- "* 

daşı) 
5. — Orman Kanununun muvakkat 1 nci 

maddesinin ilgası hakkında (2/444) 112, 
136:139,157:167,174:185 

Kocaeli (Turan Güneş) 
6. — Dahilî Nizamnamenin 153 ve 157 

nci maddelerinin tadili hakkında (2/296) 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) 
7. — Dahilî Nizamnamenin bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/352) 
8. — Seçim kanunu teklifi (2/193) 

Muğla (Yavuz Pasamehmetoğlu ve 2 
arkadaşı) 

9. — Mebus seçimi kanunu teklifi 
(2/186) 

Sayfa 
80 

80 
80 

80 
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BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
Geriverme isteği 

1. — İş mahkemeleri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi Âe bu kanuna 
bir 'madde eklenmesi hakkındaki kanun lâ
yihasının geriverilmesine dair (3/487) 5 :6 

172 

Teşriî masuniyetler 
1. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/501) 

2. — Diyarbakır. Mebusu Mehımed Hüs-
rev Ünal'ın teşriî ı^aşuniyetinin kaldırıl
masına dair (3/494) 79,80:81 

3. —Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması 'hakkında 
(3/488) ;'_!"' ":" " 4,80:81 

1. — Elâzığ.,Mebusu Selâhattin Toker'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/379) 80:81,204:208 

2. —'Kars Mebusu Turgut Göle'nin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/41.7) 80 :81,185 :189,202 :204 

Muhtelif 
1. — Takip ve tahsiline »mahal ve ioıı-

kân görülemiyen 742 395 lira 28 kuruşun 
terkini ve 14 007 lira 18 ıkurıışun affı hak
kında (3/495) 79 

2. — Zonguldak Mebusu Sabih Dural '-
in, Kuzey - Batı Elektrik İstihsal ve Tevzi 
Müessesesi Müdürlüğüne asaleten, Eti-
bankın Elektrik Kısmı Umum Müdür Mu
avinliğine de vekâleten tâyin edilmiş bu
lunduğuna dair (3/492) ' 5 

1. —.Mülga Kibrit ve Ga&ımak Tekeli 
Geçici işletme idaresinin >1 ;1 .'1946 ile 
31 .V.1946 senesine ait bilançosu ile'de
netçiler raporunun gönderildiğine dair 
(3/257) 21,41:42,43,46:49 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 
yılı döner sermaye ıuuaınelelerine ait bi-
lânço ile Kibrit ve Çalmak.Geçici İdaresi 
ve Türk Tütün Limitet Ortaıklığının aynı 
3̂ 1 bilançoları ve denet/çi raporlarının gön
derildiğine dair (3/258) 4 21>41 :42,43,46 :49 

3. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 
: 1947 yılı mütedavil serhıâ'ye hesaplarına 
: mütaallik bilanço ile <ınımıkıp raporlarının 
i gönderildiğine dair (3/261) 112,135:136,141, 

146:149 
4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı 

muamelâtına ait bilanço ile denetçiler ra
porunun gönderildiğine dair (3/263) 112,135: 

136,141,146:149 

5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1948 
; yılı döner sermaye muamelâtına ait bilan

ço ile denetçi raporlarının gönderildiğine 
: dair (3/259) 112,136,138,141,150:153 

6. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1948 yılı bilançosu ile »denetçi raporunun 
gönderildiğine dair (3/262) .112,136,1.38,141, 

150:153 

Ölüm cezaları 
i 1. — Niğde'nin Aksaray kazasının Man-
: dama köyünün- 44 numaralı hanesinde ka-
! yıtlı lbrahimoğlu Hasan Koyuncu diğer 
! soyadı Kuyumcu'nun ölüm cezasına carp-
; t ın I ması hakkında (.'î/483) 251 



RİYASETİ CUMHUR TEZK.lvIIKLE.lM 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in kısa 

bii- müddet yurt dışına seyahatleri eşhasın
da Başvekilliğe, İşletmeler Vekili Samet 
Ağaoğlıvmm vekâlet edeceğine dair (3/493) 

2..— Maarif Vekilliğinden istifa eden 

4k, 
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1. — Üstünü öldürmekten mazıı un 111 
ııeü Korugan Tb. 1 ııci Bl. erlerinden Mus-
laûıoğlıı Ali Kınalının ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/473) 10 .• 

B. M. M. REİSLİĞİ TEZKERESİ 
1. — Sayın mebuslardan bAzıiar-iuıı. izin 

verilmesi hakkında (3/500) 134: M"; 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİOİ TEZKE
RELERİ 

1. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1955 bütçe yılma'ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/504) 239 

2. — Devlet Orman İşletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1955 yılı muameleleri 
hakkında tanzim edilen raporun bilanço-' 
laı-la birlikte sunulduğuna dair (3/503) 201 

3. — Orman Umum j 'üdürlüğü .1955 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/489) 1 

4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1955 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna, dair (3/490) i 

5. — Tekel Umum Müdürlüğünün 194(i 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/1.21) 2.1,41: 

42,43,40:49 
6. — Tekel Umum Müdürlüğünün 1947 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/122) 112, 

135:136,13Sr14M46':149 
7. — Tekel Umum Müflürfûğünun 1948 

bu İçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/123) 112, 

136,138,141,150:153 

47 

Sayfa 

40 

Sivas Mebusu Ahmed Özel'in yerine Sam-
- m MTIMI-V ""'Vİlk İleri'nin tâyin edildi^ 
;u: a^iı ('.• • v ') ' ' 173 

3. iı ile yurt d^uıa gidecek olan 
Alümıkubu \ekı-i Ari/ Jieaurer'in avdetine 
kadar kendisine Devlet Vekili Emin Kala-
ûii'lıı vekillik'edeceğine dair (3/491) 5 

ENCÜMENLER REİSLİKLERİNDEN GELEN 
TEZKERELER 

i. — ikli»,n Encümeni M. M. nin, Ereğ
li Kömür İşletmeleri kanunu lâyihasının 
havale edilmiş bulunduğu İktisat, Nafıa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerinden üçer 
aza seçilerek kurulacak muvakkat encü
mende müzakere edilmesinin Umumi He
yetin tasvibine a m n a dair tezkeresi 
(3/498) 80:81 

2. — Nafıa Encümeni Riyasetinin, 
(lüzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık ve 
Şehircilik Fakültesi haline ifrağı hakkın
daki kanun teklifini Nafıa, Maarif ve 
Bütçe encümenlerinden üçer âza seçile
rek teşkil edilecek muvakkat encümen
de müzakere edilmesine dair tezkeresi 
(3/499) s ı 

3. — Teşkilât» Esasiye Encümeni. Ri
yasetinin encümende bulunan Seçim ka 
nununa mütaallik kanun tekliflerinin ku-, 
rnlaıı beş kişilik TâM Encümene tevdi'edil
miş bulunduğuna, Nizamname teklifleri için 
de diğe'r encümenlerden mütalâa talebedil-
diğine dair tezkeresi (3/496) 80 

^. Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
Riyasetinin, muhtelif suç isnadı ile teşriî 
masuiyetl eri nin kaldırılması talebedilen 
mebuslara ait dosyaların İhzari Encümene . 
tevdi edilmiş bulunduğuna dair tezkeresi 
(3/497) * 80 
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ZABIT HULÂSALARI 

S ayı a 

52 

28 . II . 1957 tarihli 49 ncu İnikat zap
tının hulâsası . 3 

25 . III . 1957 tarihli 50 nci İnikat zap
tının hulâsası 38:39 

27 . III . 1957 tarihli 51 nci İnikat zap
tının hulâsası 

29 . III. . 1957 tarihli 52 nci İnikat zap 
tının hulâsası 

1 . IV . 1957 tarihli 5.'] ncü İnikat zap 
tının hulâsası 

3 . IV . 1957 tarihli 54 ncü İnikat zap 
tının hulâsası 

5 . IV . 1957 tarihli 55 nci İnikat zap 
tının hulâsası 

Sayfa 
8 . IV . 1957 tarihli 56 nci İnikat zap

tının hulâsası 132 
10 . IV . .1957 tarihli 57 nci inikat zap

tının hulâsası 156 
12 . IV . 1957 tarihli 58 mri İnikat zap

tının hulâsası 172 
15 . IV . 1957 tarihli 59 ncu İnikat zap-

70 ! tının hulâsası 200 
! 17 . IV . 1957 tarihli 60 nci İnikat zap-

78 i tının hulâsası 224 
j 19 . IV . 1957 tarihli 61 nci İnikat zap-

90 ! tının hulâsası 228:289 
' j 24 . IV . 1957 tarihli 62 nci İnikat zap-

112 i tının hulâsası 250:251 

YOKLAMALAR 
5,40,53,70,80,91,113,134,157. 

173,201.225.240,252 

Sayfa 

.125 

Sütun Satır 

TASHİHLER 
. Yanlış Doğru 

8 Madde hakkında REİS — Madde hakkında 

Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar 

Sayfa 
'" ' ' . 31,45,145,218,256 

«» *mam* 



Söz alanlar 

A 

B 

Sayfa 
Vacid Asena (Balıkesir) - Ziraat Oda

ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu mü
nasebetiyle 61 

Sebatı Ataman (Zonguldak) - Atatürk 
Orman Çiftliği arazisinden 1 148 576 de
karının satılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 118,119,120,123,124 

— Hariçten satmalınan buharlı ve mo
torlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnasına dair 3339 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin tadili hak- . 
kında Kanun münasebetiyle 228 

— Sırrı Atalay (Kars) - Atatürk Or
man Çiftliği arazisinden 1 148 576 deka
rının. satılması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 116,118,122,124 

— Üstünü öldürmekten maznun III neü 
Ko rugan Tb. 1 nci Bl. erlerinden Mustafa-
oğlu Ali Kınalı 'nm ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Adliye Encümeni mazbata-

{ sı münasebetiyle 15 

Sayfa 
Hüseyin Agun (Rize) - Kastamonu 

Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşının, 
Orman Kanununun muvakkat 1 nci mad
desinin ilgası hakkında kanun teklifi ve 
Ziraat ve Adliye encümenleri mazbatala
rı münasebetiyle 164,181 

îzzet Akçal (Rize) - Kastamonu Me
busu Nâzım Batur ve 43 arkadaşının, Or
man Kanununun muvakkat 1 nci madde
sinin ilgası hakkında kanun teklifi ve Zi
raat ve Adliye encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 162,164 

— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanunu münasebetiyle 105 

İhsan Aktürel (Yozgad) - Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu 
münasebetiyle 97,98,101,102,103,104,105,106, 

108,114 
Pertev Arat (îzmir) - Atatürk Orman 

Çiftliği arazisinden 1 148 576 dekarının 
satılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 121 

Şefik Bakay (Kırklareli) - Riyaseti 
Cumhur Senfoni Orkestrasının kuruluşu 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 26 

Kemal Balta (Rize) - Kastamonu Meb
usu Nâzım Batur ve 43 arkadaşının, Or
man Kanununun muvakkat 1 nci maddesi
nin ilgası hakkında kanun teklifi ve Zi
raat ve Adliye encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 174,184 

Nâzım Batur (Kastamonu) - Kastamo
nu Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşı
nın, Orman Kanununun muvakkat 1 nci 

maddesinin ilgası hakkında kanun teklifi 
ve Ziraat ve. Adliye encümenleri mazbata- -
lan münasebetiyle 179 

Hikmet Bayur (Manisa) - Atatürk Or
man Çiftliği arazisinden 1 1.48 576 dekarı
nın satılması hakkındaki Kanun münase
betiyle 123 

— Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit .Encümen mazbatası münasebetiyle 202 
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Sayfa 

Cemil Bengü (Devlet Vekili) - Trabzon 
Mebusu Emrullah Nutku'nıııı, başta An
kara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehirler
de ele alınan imar hareketlerine dair suali
ne şifahi cevabı 7.1,73 

Mustafa Kemal Biberoğlu (Çorum) -
Kastamonu Mebusu Nâzım Batur ve 43 ar-

Sayfa 
kadaşınm, Orman Kanununun muvakkat 1. 
nci maddesinin ilgası hakkında kanun tek
lifi ve Ziraat ve Adliye encümenleri mazba
taları münasebetiyle 166 

— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanunu münasebetiyle 56,58,61,65,04, 

95,97,98,102,103,104,105,106,107 

Şefik Çağlayan (Muş) - Kastamonu 
Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşının, 
Orman Kanununun muvakkat 1 nci mad
desinin ilgası hakkında kanun teklifi ve 
Ziraat ve Adliye encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 158 

Hüseyin Çimen (Burdur) - Kastamonu 
Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşının, 
Orman Kanununun muvakkat 1 nci mad
desinin ilgası hakkında kanun teklifi ve 
Ziraat ve Adliye encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 160 

Hilmi Dura (Kastamonu) - Kastamonu 
Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşının, 
Orman Kanununun muvakkat 1 nci mad-

D 
desinin ilgası hakkında kanun teklifi ve 
Ziraat ve Adliye encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 165 

Zeki Erataman (Tekirdağ) - Kastamo
nu Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşının 
Orman Kanununun muvakkat 1 nci mad
desinin ilgası hakkında kanun teklifi ve 
Ziraat ve Adliye encümenleri mazbatala
rı münasebetiyle 

Feridun Ergin (Urfa) - Elâzığ Mebu
su Salâhattin Toker'in teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en-

1.38 

cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası münasebetiyle 

— Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası münasebetiyle 

Saddetin Ertur (Niğde) - Tekel Genel 
Müdürlüğü 1946 bütçe yılı Hesabı Katî 
Kanunu münasebetiyle 

206 

185 

21 

Namık Gedik (Dahiliye Vekili) - Edir
ne Mebusu Cemal Köprülü'nün, «icra organı 
karşısında hâkimlerin istiklâli» adlı kon

feransın Ankara valiliğince menedildiği-
nin doğru olup olmadığına dair sualine şi
fahi cevabı 6,8,9 
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Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Veki
li) - Trabzon Mebusu Emruldah Nutku'-
ııuıı, zabıt kâtipleri ile mübaşirlerin ve sa
ir adliye memurlarının terfihleri hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi 
cevabı 

.Sayfa 

81 

Turgut Göle (Kars) - Teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası münasebetiyle 

Sayfa 

202 

H 
Şevki Hasırcı (Bilecik) - Tekel Genel 

Müdürlüğü 1946 bütçe yılı. Hesabı iv atî 
Kanunu münasebetiyle 

Mehmet Hazer (Kars) - Atatürk Or
man (Jiftliği arazisinden 1 148 576 dekarı
nın satılması hakkındaki Kanun münase
betiyle 

— Hlâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in. teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Ksasiye ve Adliye encümenlerinden nıürek-

11,42 

123 

kep Muhtelit Encümen mazbatası müna
sebetiyle 205 

— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanunu münasebetiyle 56,57,58,60,61,105 

Hadi Hüsman (Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili) - İnhisarlar Umum Müdürlüğü teş
kilâtı ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair olan 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin tadili hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 23 

Hâmid Şevket İnce (Erzurum) - Zon
guldak'm Meşrutiyet mahallesinde 11 nu
maralı evde oturan Mehmet Dökel'in mah

kûm olduğu para cezası hakkında Adliye 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle 241 

Cemal Köprülü (Edrine) - «İcra orga
nı karşısında hâkimlerin istiklâli» adlı kon
feransın Ankara Valiliğince menedildiği-

K 
ııin doğru olup olmadığına dair suali mü
nasebetiyle 6,9 

Mehmet Mahmudoğlu (Kırşehir) - Kas
tamonu Mebusu Nâzım Batur ve 43 arka
daşının, Orman Kanununun muvakkat 1 
nci maddesinin ilgası hakkında kanun tek
lifi ve Ziraat ve Adliye encümenleri maz
bataları münasebetivle 

M 
Kâzım Meriç (Kocaeli) - Hariçten sa-

tınalman buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için geti
rilecek eşyanın Gümrük Resminden istis
nasına dair 3339 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında Kanun müna-

136 sebctiyle 227 
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N 

Sayfa' 
EmrullaJlı Nutku (Trabzon) - Başta An

kara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehir
lerde ele alman imar hareketlerine dair su- | 
aline şifahi suali münasebetiyle 71,74 

Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Kastamo
nu Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşı
nın, Orman Kanununun muvakkat 1. nei 
maddesinin ilgası hakkında kanım teklifi 
ve Ziraat ve Adliye encümenleri mazba
taları münasebetiyle 177 

Burhanettin Onat (Antalya) - Hariçten 
satmalımın buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getiri-

Bahattin Örnekol (Sivas) - Ege Üni
versitesi adiyle İzmir'de bir üniversite ku
rulması hakkındaki 6595 sayılı Kanuna ek 
Kanun münasebetiyle 229 

A. Hamdi Sancar (Denizli) - Kastamo
nu Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşı
nın, Orman Kanununun muvakkat .1 nei 
maddesinin ilgası hakkında kanun teklifi 
ve Ziraat ve Adliye encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 178 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Kastamo
nu Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşı
nın, Orman Kanununun muvakkat 1 nei 
maddesinin ilgası hakkında kanun teklifi 
ve Ziraat ve Adliye encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 100 

—• Üstünü öldürmekten maznun Fil ncü 
Korugan Tb. 1 nei Bl. erlerinden Mustafa-

Sayia 
— Zabıt kâtipleri ile mübaşirlerin ve 

sair adliye memurlarının terfihleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair suali müna
sebetiyle 82 

leeek eşyanın Gümrük Resminden istisna
sına daiı* 3339 sayılı Kanunun birinci mad
desinin tadili hakkında Kanun münasebe
tiyle 227,22-< 

— Kastamonu Mebusu Nâzım Batur ve 
43 arkadaşının, Orman Kanununun mu
vakkat 1 nei maddesinin ilgası hakkında 
kanun teklifi ve Ziraat ve Adliye encümen
leri mazbataları münasebetiyle 137 

— Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestra
sının kuruluşu hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 20 

oğlu Ali Kınalı.'nın ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Adliye lOncümeni mazbatası 
münasebetiyle 14 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - Kastamo
nu Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşı
nın, Orman Kanununun muvakkat 1 nei 
maddesinin ilgası hakkında kanun teklifi 
ve Ziraat ve Adliye encümenleri' mazbata
ları münasebetiyle 17(1 

— Üstünü ö ldürmekten maznun I.J.I. ncü 
Korugan Tb. I nei Bl. er ler inden Mustafa-
oğlu Ali Kınal ı 'n ın ölüm cezasına çarpt ı 
rılmasına. da i r Adliye Küçümeni mazbatası 
münasebet iyle 19 

o 

ö 

s 
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Sayfa 
Tahir Taşer (Kırşehir) - Elâzığ mebu

su Selâhattin Toker'in teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası münasebetiyle 

— Gündem hakkında 
— Üstünü öldürmekten maznun I I I 

ncü Korugan Tb. I nci Bl. erlerinden Mus
tafaoğlu Ali Kınalı'mn ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair Adlîye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 

Muhlis Tümay (Manisa) - Zonguldak'-
in meşrutiyet mahallesinde 11 numaralı ev
de oturan Mehmet Dökel'in mahkûm oldurhı 

204 
134 

12 

para cezası hakkında Adliye ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları münasebetiyle 

Sayfa 

241 

Muhit Tümerkan (Sinob) - Elâzığ Me
busu Selâhattin TokerHn teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası münasebetiyle 205 

Cemal Tüzün (Kocaeli) - Kastamonu 
Mebusu Nâzım Batur ve 43 arkadaşının, 
Orman Kanununun muvakkat 1 nci mad
desinin ilgası hakkında. kanun teklifi ve 
Ziraat ve Adliye encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 157,158,181 

İbrahim Us (Kars) - Üstünü öldür
mekten maznun I I I ncü Korugan Tb. I nci 
Bl. erlerinden Mustafaoğlu Ali Kınalı'nm 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 

u 

10,20 

Tahsin Uygur (Çankırı) - Atatürk Or
man Çiftliği arazisinden 1 148 576 dekarı
nın satılması hakkındaki Kanun münase
betiyle 117,120123 

Sadettin Yalım (Kocaeli) - Atatürk Or
man Çiftliği arazisinden 1 148 576 deka

rının satılması hakkındaki Kanun münase
betiyle 116,117,119,120,210 



':f İ /S ' ' . 

W^m 

«Üİ «^? 

j.ı2ı*«aö&?i 

' v ^ f f S p ^ j ^ Ş t v O 

+r0*&* 

<^'<*^m^ 


