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Fihrist 

ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
Sayfa 

1. — Atatürk Üniversitesinin kurulma
sı hakkındaki Kanunun kabulü münasebe
tiyle gelen telgraflar 

2. — Kırşehir vilâyetinin kurulması 
Kanununun kabulü münasebetiyle gelen 

247 

Sayfa 
telgraflar 247 

Diğer ariza ve telgrafların bulunduğu say
falar : ', 

370,442,529,739 

AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 
intihap 

1. — Ankara Mebusu Atıf Benderlioğ-
lu'nun, İstimlâk Kanununun 27 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifinin görüşülmesi için muvakkat bir 
encümen teşili (2/514) 414 

izinler 
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi (3/527) 4 

Teşriî masuniyetler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş' 

Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Çanak
kale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nın teş
riî masuniyetleri (3/479) 73,165 

(3/543) ' 539 
2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 

ve Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant 'm teşriî masuniyetleri (3/480) 73,105 

3. — Bursa Mebusu İbrahim Oktem'in 
teşriî masuniyeti (3/501) 73,165 

(3/544) 539 
4. — Bursa mebusları İbrahim Öktem 

ile Raif Aybar ve Kocaeli (Mebusu Ekrem 
Alican'm teşriî masuniyetleri (3/481) 73,165 

5. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Ka

ranakçı 'nın teşriî masuniyeti (3/530) 538 
6. — Diyarbakır Mebusu Mehmed Hüs-

rev Ünal'ın teşriî masuniyeti (3/494) 73,165 
7. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin 

teşriî masuniyeti (3/472) 74,165:166 
8. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-

in teşriî masuniyeti (3/488) 73:74,165 
9. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-

başı'nın teşrii masuniyeti (3/528) 322,413 
10. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican 

ve Bursa mebusları Raif Aybar ile İbra
him oktem'in teşriî masuniyetleri (3/482) 73, 

164:165 
11. — Konya Mebusu Mekki Keskin, 

Siird Mebusu Suat Bedük ve İstanbul Me
busu Seyfi Gögen'in teşriî masuniyetleri- • 
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/534) 538 

12. — Malatya Mebusu Mehmet Kar
tal'ın teşriî masuniyeti (3/535) 538:539 

13. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun 
teşriî masuniyeti (3/540) 539 

14. — Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın 
teşriî masuniyeti (3/541) 539 
(3/542) ' ' • 539 
(3/547) 539 

BEYANAT VE NUTUKLAR 
1. — Vâki davet üzerine Türkiye'yi zi

yaret etmekte bulunan Pakistan Parlâmen
to Heyeti Reisi ile Büyük Millet 
Reisi Refik Koraltan'ın hitabeleri 

Meclisi 
74:77 



ÎORA VEKİLLERİ HEYETÎ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Pa

kistan'a seyahati dolayısiyle avdetine ka
dar Başvekilliğe İşletmeler Vekili Samet 
Ağaoğlu'nun'Vekillik etmesi (3/526) 4 

2. — Cenevre'ye giden Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan'm avdetine kadar kendi
sine, Devlet Vekili Emin Kalafat'm vekil
lik etmesi (3/548) ' 540 

3. — Devlet Vekili Semi Ergin'in Millî 
Müdafaa Vekâletine, Devlet Vekilliğine de 
Çanakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu'nun 
tâyini (3/552) 540:541 

4. — Fransa'ya gidecek olan Ziraat Ve
kili Esat Budakoğlu'nun avdetine kadar 

kendisine, Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nm 
vekillik etmesi (3/549) * 540 

5. — İhdas olunan Sanayi Vekâletine 
Manisa Mebusu Samet Ağaoğlu'nun tâyini 
(3/558) ' ' . 540 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun avdetine 
kadar kendisine, Devlet Vekili Celâl Yar
dımcı'nm vekillik etmesi (3/553) 541 

7. —• Vazife ile Yurt dışına giden Tica- • 
ret Vekili Abdullah Aker'in avdetine kadar 
kendisine, Devlet Vekili Emin Kalafat'm 
vekillik etmesi (3/551) 540 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
6994 — 6973 sayılı Kanuna bağlı (2) sa

yılı cetvelde ve ayni* Kanunun 12 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 10:12 

6995 — 20 .III . 1950 tarih ve 5655 sa
yılı Kanuna ek Kanun 12:16,17,17,18, 

22:25,30,37,43,55:58 
6996 — Gülhane Askerî Tıp Akademisi 

Kanunu 3,43:47 
6997 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Büyük Britanya* ve Kuzey - ir
landa Birleşik Kırallığ, Hükümeti 
arasında imzalanan Kültür Anlaş- • ' 
masının tasdiki hakkında Kanun 17:18, 

47:48,50,52,54,59:62,77,81,84,86:89 
69Ö8 — Avrupa Kültür Anlaşmasının tas

dikine dair Kanun 48,50,52,54,54,63: 
66,77,81,84,90:93 ^ 

6999 — Türgiye Cumhuriyeti ile Çin 
Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Kültür Mukavelesinin tasdiki hak
kında Kanun 48:49,50,54,54,67:70,77,81, 

84,94:97 
7000 •— At yarışları hakkındaki 6132 sa

yılı Kanuna ek Kanun 16:17,102:103 
7001 — Nevşehir vilâyetine bağlı Kirşe- l 

hir kazasında (Kırşehir) adiyle ye
niden bir vilâyet kurulması hakkın
da Kanun 120 :'139?147:164,167,168,186: 

189 

No. Sayfa 
7002 — Abdülkadir Hayrettin özgüven'-

in mahkûm olduğu cezanın affı hak
kında Kanun 18,50,169:170 

70Q3 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla 
muaddel 22 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesi hakkında Ka
nun 100,173 

7004 — Ankara Elektrik ve Havagazı ve 
Adana Elektrik müesseselerinin ida
re ve işletmelerine dair olan 4325 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 
tadili hakkında Kanun 173:174 

7005 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri na
mına hareket eden «Export - İmport 
Bank of Washington» arasında 
20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 
milyon dolarlık Kredi Anlaşması ve 
ekinin tasdiki hakkında Kanun 18,49, 

168:169;172,173,181,185,190 ;193,207, 
211,212,217,248:251 

7006 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında münakit' Zirai Em
tia Anlaşmasının tasdikine dair Ka
nun 18,49:50,169,172,173,181,185,194: 

197,207,211,212,217,252:255 
7007 — Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 

binasiyle müştemilâtının tefriş ve tez
yin işlerinin yapılması vazife ve sala-
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No. ' Sayfa I 

niyetlerinin Nafıa Vekâletine 'devri 
hakkında Kanun 170:173,175,176,181,198: j ; 

201,207,211,212,217,256:259 
7008 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü memur 
ve hizmetlilerinin ücretlerine dair 
olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 
2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair olan 5616 sayılı Ka
nuna bağlı (III) sayılı cetvelin tadili 
hakkında Kanun 3,224 

7009 — Demiryolları ve limanları inşaatı 
için gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 6845 sayılı 
Kanuna ek Kanun 146,227:233 

7010 — Muğla, Denizli, Bolu, Ayçlm ve" 
Sakarya vilâyetleri dâhilinde vukua 
gelen yer sarsıntısında zarar gören
lere yapılacak yardım hakkında Ka
nun » 30,207:224,230,242,260:263 

7011 —r Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak 
şartlarına mütaallik Protokolün tas
d ik in i dair Kanun 3,224*225,230,242, 

• 264:267 
7012 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge^ 

nel Anlaşmasına Ek 15 Temmuz 1955 
tarihli üçüncü, dördüncü ve beşinci 
munzam tavizler protokollerinin tas
dikine dair Kanun 3,225,230,242,268:271 

7013 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına Ek 23 Mayıs 1956 
tarihli altıncı munzam tavizler Pro
tokolünün tasdikine dair Kanun 3,225 : 

226,230,242,272:275 
7014 — «Gümrük Tarifeleri ye Ticaret 

Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının 
Dokuzuncu Devre Toplantısı Nihaî 
senedi» ve buna merbut «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sının kıs'ım I ye XXIX ve XXX ncu 
maddelerinin tadiline mütedair Pro 
tokol», «Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasının önsözü ile 
I ye I I nci kısımlarının tadiline mü
tedair Protokol», «Gümrük Tarifele
ri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teş-

No. Sayfa 
kilâta mütaallik hükümlerinin tadi
line mütedair Protokol» ve «Ticari 
İş Birliği Teşkilâtını tesis eden An- . 
laşma» nın tasdiki ve bu vesikaların 
imza ve kabulü ile ilgili bilcümle mu
amelelerin yapılması hususunda Hü
kümete salâhiyet, verilmesi hakkın
da Kanun 29,226:227,230,242,27fi:279 

7015 — 26 Ekim 1956 tarihinde New -
York'ta imzalanan Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün tas
diki hakkında Kanun 73,146,233,236,238, 

242,280:283 
7016 — Avukatlık Kanununun 4 ncü mad

desinin tadili hakkında Kanun 146,233: 
242,287:288 

7017 — Üniversiteler Kanununun 38 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
da Kanun 146,288:289 

7018 '— Jandarma Kanununun 6459 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci madde
sine1 bir fıkra eklenmesi hakkında 
Kanun 30,227,289:290 

7019 — Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil 
memleketlerle borçlanma, yardım 
ve ödeme anlaşmaları akdi için Hü-

. kûmete salâhiyet verilmesine dair 
5436 sayılı Kanunun meriyet müdde
tinin uzatılması hakkında Kanun 74,294: 

295,301,309,310:313 
' 7020 — Muvazene! Umumiyeye dâhil bâzı 

dairelerin yapı işleri için gelecek yıl-, 
lara sâri taahhütlere girişilmesi hak
kında Kanun 146,295:296,301,303,309, 

' 314:317. 
7021 -7- İdarei Umumjyei Vilâyat Kanu

nunun 5048 sayılı Kanunla muaddel 
. 140 maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun 145,206,295,324:340-

7022 — Adıyaman vilâyetine bağlı Ger
ger kaza merkezinin aynı kazanın 
Tarakşu nahiyesine bağlı Alduş kö
yüne kaldırılması hakkında Kanun 146, 

341:342 
7023 — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 

6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
bir fıkra ile bir bent eklenmesine 



No. Sayfa 
dair 6767 sayılı Kanunun 2 nei mad
desinin (D) bendinin tadili hakkın
da Kanun ' 286,347 

7024 — Türkiye'ye bir Teknik Yardım 
Daimî Temsilcisi izamı hususunda 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Mil
letler Teknik Yardım Bürosu arasın-

, da imzalanan Teknik Yardım Ek An
laşmasını tadil eden 17 Ekim 1956 
tarihli mektubun tasdiki hakkında 
Kanun 340,343,348,367,371:374 

7025— Türkiye ile İran arasında imza
lanan Ticaret. Anlaşması, ödeme 
Protokolü, Zabıtname ve eki proto
kollerinin tasdiki hakkında Kanun 1Ö0, 

340:341,343,348;367,375:378 
7026 — Ankara Üniversitesi Tıp ve Siya-, 

- sal Bilgiler fakültelerinin bine ih
tiyaçlarını karşılamak üzere gelecek 
yıllara sâri taahhüde girişilmesi 
hakkında Kanun 146,342:343,349,368, 

• 379:382 
7027 — 6165 sayılı İstanbul,Opera binası 

inşaatının Hazinece ikmali ve sureti , 
idaresi hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin tadiline dair Kanun 146,343, 

349,368,383:386 
7028 —- İstanbul Üniversitesi binalarının 

yapımı hakkındaki 4999 sayılı Kanu
na ek Kanun 146,343:344,367,368,387:390 

7029 — Sınır, kıyı ve karasularının mu
hafaza ve emniyetiyle kaçakçılığın 
meni ve takibinde kullanılacak deniz 
vasıtalarının satmalmması için gele
cek senelere sâri taahhütlere girişil
mesi hakkında Kanun 146,344 =345,367,368, 

391:394 
7030 — Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek yıllara sâri taahhütlere giri-, 
silmesine mezuniyet veren 3132,'4100, 
4649, 5259; 6089, 6425 ve 6656 sayılı 
kanunlara ek Kanun 146,345:346,367, 

. . ' 368,395:398/ 
7031 — 6368 sayılı Kanunla tasdik olunan,„ 

Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 
çiçek aşısı vesikasına ve hacı hare
ketlerinin sıhhi kontroluna mütaallik 
bâzı maddelerinin tadili hakkındaki 

No. Sayfa 
ek nizamnamelerin tasdikine müteda
ir Kanun 206,346,367,368,399:402 

7032— Üniversite müesseselerine giriş 
hakkını bahşeden diplomaların mua
deletine mütedair Avrupa Sözleşme
sinin tasdiki hakkında Kanun 206,346: 

347,367,368,403:406 
7033 — Yeniden (78) kaza kurulması ve 

îzmir vilâyetine bağlı Kuşadası kaza
sının Aydın vilâyetine bağlanması 

', hakkında Kanun 29,347:366,367,368, 
' 407:410 

7034 —~ Türk Havayolları Anonim Ortak
lığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 322,422:423 

7035'•-— Telsiz Kanununun 6566 sayılı Ka
nunla muaddel 5 nci maddesinin ta
diline dair Kanun 73,322,423:425 

7036 — istimlâk Kanununun 27 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair Ka
nun 4113,414,445:452 

7037 — Milletvekilleri Seçimi Kanununa 
muvakkat bir madde ilâvesi hakkında 
Kanun 092,593,008:610 

7038 *— 1957 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapitlıması hakkında Kanun 607, 

610^626,628,681,6^5-638,739 
7039 — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 607,626 i6.28,629,631,;639i642 

7040 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 111957 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yaplıması hak
kında Kanun 607,628,629,631,643:646 

7041 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 607,628:629,631,631,647:650 

7042 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 
yalı Bütçe Knununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun '607y629:6'31, 

631,651:654 
7043 _^- Ordu mensuplariyle Emniyet Ge

nel Müdürlüğü ve Gümrük muhaf a-
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No. . ı Sayfa 

za ve muamele smıtfı kadrola^îa ^ 
çalışanlara birer er tayını verilmesi 
hakkındaki 41367 sayılı Kanuna ek 
4786 sayılı Kanunun 5605 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 ncd maddesinin 
tâdiline dair Kanun 607,607:608,634,657:658 

7044 — Aslında vakıf olan tarihî ve mi
mari kıymeti haiz eski eserlerin Va
kıflar Umum Müdürlüğüne devrine 
dair Kanun 592,607,662:663 

7045 — Belediye Gelirleri Kanununun 6 
ncı maddes'ine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kânun 608,663:664 

7046— Smı<r, kıyı" ve kara sularımızın mu
hafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın 
meni ve takibi işlerinin Dahiliye Ve
kaletine devrine dair 6815 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde, deği
şiklik yapılması, hakkjnda Kanun 608, 

664i665 
7047 —Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teç

hizine dair olan 5775, 6192 ve 6596 
sayılı kanunlara ek Kanun 73,607,658: 

659,662,663,665,666:669 
7048 — Gerze yangınından, Lüleburgaz 

ve İnece'de su baskınından zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkın
daki 6683 sayılı Kanuna ek Kanun 73, 

608,659':661,662,663,665,670:673 

No. Sayfa 
7049 — Lübnanlı eşhasın «option» müdde-

. tinin ikişer yıl daha temdidi hakkın
da 16 Aralık 1954 ^e 28 Ocak 1957. 
tarihlerinde Beyrud 'da teati edilen 
mektupların tasdiki hakkında Kanun 413, 

661,664,665,665,674:677 
7050 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos-

.lavya Federatif " Halk Cumhuriyeti 
arasında akdedilen, Yugoslavya'da 
devletleştirilen Türk mal, hak ve 
menfaatlerinin tazminine mütaallik 
Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 607, 

661:662,664,605,665,678:681 
7051 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâle
ti kısmında değişiklik yapılması hak
kında Kanun 656,684,714 

7052 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununa ek Kânun 656,730:734 

7053 — Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 35 ve 109 ncu maddelerinin ta- t 
diline ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair Kanun 656,685: 

697,697:713,714:729,731,734,740:743 
7054 — Karayolları Genel Müdürlüğü ku

ruluş ve görevleri hakkındaki 5539 
sayılı Kanuna ek Kanun 684,729:730, 

733,734,744:747 

2074 — Kocaeli Mebusu Ekrem Aliean ve 
Bursa mebusları Raif Aybar ile İb
rahim öktem'in teşriî masuniyetleri 
hakkında 73,164:165 

2075— Bursa Mebusu İbrahim öktem'
in teşriî masuniyeti hakkinda 73,165 

2076 —•. Diyarbakır M*ebusu Mehmet Hüs-
rev Ünal'ın teşriî masuniyeti hak
kında . , 73,165 

2077 •.— Bursa Mebusları'İbrahim öktem 
ile Raif Aybar ve Kocaeli Mebusu 
Ekrem Aliean'in teşriî masuniyetleri 
hakkında 73,165 

2078 : i i Burdur Mebusu Pethi Çelikbaş ve 

KARARLAR 
Manisa Mebusu Yunus Muammer 

• Alakant'm teşriî masuniyetleri hak
kında 73,165 

2079 — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Ça
nakkale- Mebusu Safaeddin Karanak-
çı'nın teşriî masuniyetleri hakkında 73,165 

2080 •—Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in 
teşriî masuniyeti hakkında *• 73,74,165 

2081 — Kars Mebusu Turgut Göle'nin teş
riî masuniyeti hakkında ' 74,165:166 

2082 — Münhal bulunan mebusluklar için 
bu sene ara seçimi yapılmaması hak
kında 
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No. Sayfa 
2083 — Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-

şı'nm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında 

2084 — Türkiye Büyük Millet Meclisi se-

No. Sayfa 
ciminin yenilenmesine dair Kanun 734: 

736,748:751 
2085 — Türkiye Büyük, Millet Meclisinin 

1 Kasım 1957 Cuma günü saat 15 te 
içtimai hakkında 736:737 

LÂYÎHALAR 
Sayfa 

î . — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
50 nci maddesinin tadili ile bu kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesi hakkında 
(1/690) 537 

2. —• Aslında vakıf olan tarihî ve mi
mari kıymeti haiz eski eserlerin Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne devrine dair (1/706) 592, 

607,662:663 
3. —• «Avrupa dâhili tarifesiz hava ser

vislerinin ticari hakları mevzuundaki çok 
taraflı Anlaşma» nııı tasdiki hakkında 
(1/691) • 537 

4. — 1818 numaralı Kanunla Devlet 
Demiryolları idaresinden ayrılarak Nafıa 
Vekâletine bağlanan Demiryolları ve Li
manları İnşaat Dairesinin bu ayrılmadan 
doğan vaziyetini tesbit eden 3487 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası (1/692) 537 

ö. 1957 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/707) 607,610:626,628, 

631,635:638 
6. —• Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adliye Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (1/713) 656,684,714 

7. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sa
yılı Kanunla muaddel Başvekâlet kısmında 
değişiklik yapılması hakkında (1/688) 145 

8. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/708) 607,628,629,631,631,643:646 

9. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Ka
nunla değiştirilen 16 ncı maddesinin 1 nci 
bendinin A, B, C, D fıkralarının tadili-

Sayfa 
ne ve bu kanuna muvakkat bir madde ek
lenmesine dair (1/693) 537 

10. — Gerze yangınından, Lüleburgaz 
ve İnece'de su baskınından zarar görenle
re yapılacak yardım hakkındaki 6683 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/684) 73, 

608,659:661,662,663,665,670:673 
.11. —• «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşmasının Fransızca metnine 
mütedair Tashih Protokolü» nün tasdiki 
hakkında (1/694) 537 

12. — Hemşire, ebe ve hemşire yardım
cılarına fazla mesai ücreti verilmesi hak
kında (1/695) 537 

13. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140 
ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/689) 145,206,324:340 

14. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
binası için gelecek senelere sâri taahhütle
re girişilmesi hakkında (1/696) 537 

15. — İstiklâl Harbi malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında (1/697) 537 

16. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/716) 684, 

729:730,733,734,744:747 
17. — Karayolları Umum Müdürlüğü 

1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/709) 607, 

626 :628,629,631,631,639 :642 
18. —• Limanların inşa, tevsi, ıslah ve 

teçhizine dair olan 5775, 6192 ve -6596.'sa
yılı kanunlara ek kanun lâyihası (1/685) 73, 

607,658:659,662,663,665,666:669 
19. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu

nun tadiline ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesine dair (1/714) 656,657, 

685:6Ö7,697:713,714:729,731,734,740:743 



20. ~ Ordu mensuplariyle Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve ' 
muamele sınıfı kadrsunda çalışanlara bi
rer er tayını verilmesi hakkında 4367 sa
yılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 5605 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci madde
sinin tadiline dair (1/712). 607,607:608,657: 

658 
21. — öğretmenlerin özel okullarda ve 

özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruh-
de edebilmeleri hakkında (1/698) 537 

22-. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında (1/699) 537 

23. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları Kanununa bâ
zı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değişti
rilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/700) 537 

24. — Tebligat Kanunu lâyihası 
(1/701) . * • 537 

25. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nası ve eklenti binalariyle tesislerinin ya
pımı yetkisinin Nafıa Vekâletine devri 
hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası (1/717) 684 

26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Britanya Hükümeti arasında münakit 
1 Mart 1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain 
Muahedenamesinin 16 ncı maddesinin me
riyetten kaldırılmasına dair mektupla, İn
giltere tarafından Türkiye menşeli tiftik 
ve palamuta tanınan gümrük tavizlerine 
dair mektubun tasdiki hakkında (1/702) 537 

27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fede-
rai Almanya Cumhuriyeti arasında imza
lanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/703) 538 

28. — Türk - Fransız 6 Nisan 1957 İk
tisadi ve Malî Protokolü ile eklerinin tas
diki hakkında (1/704) 538 

29. — Türkiye ile İtalya arasında 
1956 - 1957 mevsimi zarfındaki ticarete 
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mütaaüik olarak mektup teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında 

' (1/705) 538 
30. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik, yapılması hakkında (1/710) 607,628: 

629,631,631,647:650 
31. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 

yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve A/2 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/711) 607,629:631,631,651:654 

32. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununa ek kanun 
lâyihası (1/715) 656,657,730:734 

33. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci madde
sinin tadiline dair (1/686) 73,322,423:425 

34. — 26 Ekim 1956 tarihinde New-
york'ta imzalanan «Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansı Statüsü» nün tasdiki hak
kında (1/687) 73,146,233,236,238,242,280:283 

1. — Adıyaman vilâyetine bağlı Gerger 
kaza, merkezinin aynı kazanın Taraksu na
hiyesine bağlı Alduş köyüne kaldırılması 
hakkında (1/681) 146,341:342 

2. — Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil mem
leketlerle borçlanma, yardım ve ödeme 
anlaşmaları akdi için Hükümete salâhiyet 
verilmesine dair 5436 sayılı Kanunun 
meriyet müddetinin uzatılması hakkında 
(,1/660) 74,294:295,301,309,310,313 

3. — Ankara Elektrik ve Havagazı ve 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tadili hakkında 
(1/529) 173:174 

4. — Ankara Üniversitesi Tıp ve Siya
sal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçla
rını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri 
taahhüde girişilmesi hakkında (1/672) 146, 

342:343,349,368,3791:382 
5. — At yarışları hakkındaki 6132 sah 

yılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/617) 16:17, 
. 102:103 

6..— Avrupa Kültür Anlaşmasının tas
dikine dair (1/568) 48,50,52,54,63:66,77,81, 

I 84,90:93 
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7. — Avukatlık Kanununun 4 ncü mad

desinin tadili hakkında (1/680) 146,233:236, 
236:238,238:242,287:288 

8. — 5237 sayılı Belediye gelirleri Ka* 
nununun. 6 neı maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun lâyihası ile Antalya 
Mebusu Burhanettin Onat'ın, elektrome-
talürjide kullanılacak elektriğin her türlü 
vergi ve rüsumdan muafiyetine dair (1/519, 
2/367) 608,663:664 

9. — Demiryolları ve limanları inşaatı 
için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/621) 146,227:233 

10. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Umum Müdürlüğü memur ve 
hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 
3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5616 
sayılı Kanuna bağlı III sayılı cetvelin ta
dili hakkında (1/428) 3,224 

11. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
hakkında (1/675) 3,42:47 

12. — Gümrük Muhafaza deniz vasıta
ları satmalmması için gelecek senelere 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkında 
(1/481) 146,344:345,367,368,391:394 

13. —• «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret , 
Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının 9 ncu 
Devre toplantısı Nihai Senedi» ve buna 
merbut «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının kısım I ve XXIX ve 
XXX ncu maddelerinin tadiline mütedair 
Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının önsözü I ve II nci 
kısımlarının tadiline mütedair Protokol», 
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasının teşkilâta mütaallik hükümleri
nin tasdikine mütedair Protokol» ve «Ti
cari iş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaş
ma» nın tasdiki ve bu vesikaların imza ve 
kabulü ile ilgili bilcümle muamelenin ya
pılması 'hususunda Hükümete salâhiyet ve
rilmesi hakkında (1/569) 29,226:227,230,242, 

276:279 

14. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına Ek 15 Temmuz 1955 
tarihli üçüncü, dördüncü ve beşinci mun
zam tavizler protokolleri» nin tasdikine 
dair (1/552) 3,225,230,242,268:271 

15. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına Ek 23 Mayıs 1956 tarihli 
altıncı munzam tavizler Protokolünün tas
dikine dair (1/570) 3,225:226,230,242,272:275 

16. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140 
neı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/689) 295,324:340 

17. — iskân kanunu lâyihası (1/612) • 29: 
30,227,296:301,301:303,303:309,366:367,425: . 

; 440,541:553,577:590,593:603 
18. — istanbul Opera binası inşaatının 

Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkın
daki 6165 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin tadiline dair (1/613) 146,343,349,368, 

383:386 
19. — istanbul Üniversitesi binalarının 

yapımı hakkındaki 4999 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası (1/673) 146,343:344,367,368, 

387:390 
20. — izmir Mebusu Behzat Bilginin, 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki 6973 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(2/497) 10:12 

21. — «Japonya'nın Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şart
larına mütaallik Protokol» ün tasdikine da
ir (1/566) 3,224:225,230,242,264:267 

22. — Lübnanlı eşhasın «option» müd
detinin ikişer yıl daha temdidi hakkında 
16 Aralık 1954 ve 28 Ocak 1957 tarihlerin
de Beyrut'ta teati edilen mektupların tas
diki hakkında (1/653) 413,661,662,664,665,665, 

674:677 
23. — Milletlerarası Sağlık Nizamna

mesinin çiçek aşısı vesikasına ve hacı^ ha
reketlerinin sıhhi kontroluna mütaallik 
bâzı maddelerinin tadili hakkındaki ek ni
zamnamelerin tasdikine dair (1/641) 206,346, 

367,368,399:402 
24. — Muğla ve Denizli vilâyetleri dâ

hilinde vukua gelen yer sarsıntısından za-
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râr görenlere yapılacak yardım hakkında 
(1/670) 30,174:175,175:181,206:224,230,242, 

260:263 
25. —: Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 

dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkında 

(1/669) 146,295:296,303,309,314:317 
26. — Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşe

hir kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden 
bir vilâyet kurulması hakkında (1/668) 120: 

139,147:164,167,168,186:189 

27. — ödünç para verme işleri hakkın
daki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılma
sına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılması
na dair (1/498) 17,31:42 

28. — Sınır, kıyı ve karasularımızın : 

muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni 
ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine dev
ri-hakkındaki 6815 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
(1/683) '•' "608,664 

29. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla 
muaddel 22 nci maddesinin (b)1 fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (1/677) 100,173 

30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai Emtia Anlaşması
nın tasdikine dair (1/459) 18,49:50,169,172,173, 

181,194:197,206,211,212,217,252:255 

31. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri namına ha
reket eden «Export - tmport Bank of Was
hington» arasında 20 Mart 1956 tarihinde 
imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi Anlaş
ması ve; ekinin tasdiki hakkında (1/573) 18,49, 

168:169,172,173,181,190:193, 
206,211,212,217,248:251 

32. •— Türk Havayolları Anonim. Or
taklığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 

14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/525) 322,422:423 

33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/526) 17:18,47:48,50,52,54,59:62, 

77,81,84,86:89 
34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 

Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür 
Mukavelesinin tasdiki hakkında (1/678) 48:49, 

50,54,67:70,77,81,84,94:97 
35. — Türkiye ile İran arasında imza

lanan Ticaret Anlaşması, ödeme Protoko
lü, Zabıtname ve eki protokollerin tasdiki 
hakkında (1/595) 100,340:341,343,348,367, 

375:378 
'. 36. — Türkiye'ye bir Teknik Yardım 

Daimî Temsilcisi izamı hususunda imzala
nan Teknik Yaddım Ek Anlaşmasını tadil 
eden 17 Ekim 1956 tarihli mektubun tas
diki hakkında (1/638). 340,343,348,367,371:374 

37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da akdedilen Yugoslavya'da devletleştiri-
len Türk mal, hak ve menfaatlerinin taz
minine mütaallik Anlaşmanın.tasdiki hak
kında (1/561) 607,661:662,664,665,665,678:681 

38. — Üniversite müesseselerine giriş 
hakkını bahşeden diplomaların muadele
tine mütedair Avrupa Sözleşmesinin tasdi- . 
ki hakkında (1/643) 206,346:347,367,368,403:406 

39. — Yeniden 64 kaza kurulması ve 
İzmir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydın vilâyetine bağlanması hakkında 
(1/679) 29,347:366,367,368,407:410 

40. — Yeniden yapılacak su, işleri için 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilme
sine mezuniyet veren 3132, 4100, 4649, 
5259, 6089, 6425 ve 6656 sayılı kanunlara 
ek kanun layihası (1/671) 146,345:346,367, 

368,395:398 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Avukatlık Kanununun 4 ncü 

maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/680) 146,233:2.36,236: 

238,238:242,287:288 

2. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'-
nun, Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin 3 ncü fıkrasiyle 117 nci maddesi
nin kaldırılması, Giresun Mebusu Doğan 
KÖymen'in, Avukatlık Kanununun 49 neu 
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maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tekliflerine dair (2/435, 443) 146 

3. —• Tefenni'nin Dirmil köyünde ka
yıtlı Yusuf oğlu Halil İbrahim Üzümcü '-
nün, ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/449). • 206 

1. — Abdülkadir Hayrettin özgüven '-
in mahkûm olduğu cezanın affı hakkında 
(5/42) ..18,50,169:170 

2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/713) 684,714 

3. — Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu 
cezasının affı hakkında (5/43) 18,50:54, 

78:84,103:120 
4. — Oğuzeli'nin Kefersarı köyü 3 nu

maralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 18 . .VIII. 
1936 doğumlu Fethi Oğuz'un, ölüm ceza
sına' çarptırılması (hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (4/471) " . 286 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Erzurum Mebusu Rıza Topcuoğ-

lu'nun, Arzuhal Encümeninin 29 . I I I . 1957 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 4669 sa
yılı Karara ait (6 sıra numaralı) işin Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri hak
kında (4/285) 100,168 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara üniversitesi Tıp ve Siya-

yasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçr 
lannı karşılamak üzere gelecek yıllara sâri 
taahhüde girişilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/672) 146,342:343,349, 

368,379:382 
2. — Aslında vakıf olan tarihî ve mi

mari kıymeti haiz eski eserlerin Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne devrine dair kanun 
layihası hakkında (1/706) 607,662:663 

3 , — 1957 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/707) 607,610:626,628,631,635:638 

4. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklen-
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mesi hakkında kanun lâyihası ile Antalya 
Mebusu Burhanettin Onat 'm, etektrfcmeta-
lürjide kullanılacak elektriğin her türlü 
vergi ve rüsumdan muafiyetine dair kanun 
teklifi hakkında (1/519, 2/367) 608,663:664 

5. — Demiryolları ve limanları inşaatı 
için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişil
mesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihasına dair (1/621) 146,227:233 

6. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 
3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5616 
sayılı Kanuna bağlı I I I sayılı cetvelin ta
dili hakkında kanun lâyihasına dair (1/428) 3, 

224 
7..-—Devlet memurları aylıklarının tev-

• hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sarılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâ- * 
yihası (1/713) 684,714 

8. —<- Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/708) 607,628,629, 

631,631,643:646 
9. — Gerze yangınından, Lüleburgaz ve 

inece'de su baskınından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki 6683 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/684) 608. 

659:661,662,663,665,670:673 
10. — 'Gümrük Muhafaza deniz vasıta

ları satmalmması için gelecek senelere 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/481) 146,344:345, 

367,368,391:394 
11. —• «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

• Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının 9 ncu 
Devre toplantısı Nihai Senedi» ve bun& 
merbut «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının kısım I ve XXIX ve 
XXX ncu maddelerinin tadiline mütedair 
Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının ön sözü ile I ve II 
nci kısımlarının tadiline mütedair Proto-
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kol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret jgtejji&l...,..-
Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hükümle
rinin tasdikine mütedair Protokol» ve I 
«Ticari İş Birliği Teşkilâtını tesis eden An
laşma» nm tasdiki ve bu vesikaların imza 
ve kabulü ile ilgili bilcümle muamelenin 
yapılması hususunda Hükümete salâhiyet. 
verilmesi hakkında kantin lâyihasına dair 
(1/569.) ' 29,226:227,230,242,376:279 

12, '— «Gümrük Tarifeleri ye Ticaret ' 
Genel Anlaşmasına E k 1 5 Temmuz 1955 ta
rihli üçüncü, dördüncü ve beşinci mun
zam tavizler protokolleri» nin tasdikine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/552) 3,225, 

230,242,268:271 
13. —r Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşmasına Ek 23 Mayıs 195.6 tarih
li altıncı munzam tavizler Protokolünün 
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/570) 3,225:226,2'30,242,272:275 

14. — İstanbul Opera binası inşaatının ' 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkın
daki 6165 sayılı Kanunun 2 nci maddesi-

. nin.tadiline dair kanun lâyihası hakkın
da (1/613) 146,343,349,368,383:386 

.15. — İstanbul Üniversitesi binalarının 
yapımı hakkındaki 4999 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası hakkında (1/673) / '.-.:.' 146, 

343:344,367,368,387:390 
16. -— İzmir Mebusu Nuriye Pmar'm 

Üniversiteler Kanununun 38 nci maddesine I 
. bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun tekli

fine dair (2/219) ' 146,288:289 
17-.—«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri 

ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şart- T 
larına mütaallik Protokol» ün tasdikine dair 
kanun'lâyihası hakkında (1/566) 3,224:225, 

-.*• -230,242,264:267 
18. '—Karayolları Genel Müdürlüğü 

kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sa- „ 
yıli Kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/716) 684,729 !730,733,734,744.-747 

19. -— Karayolları Umum Müdürlüğü 
1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller- , 
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/709) 607,626:628,629,631, 

631,639:642 
20.'—'• Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'* | 

• ""'";'• Sayfa 
ün, Mrftiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ^ 
Kanununun geçici 65 nci maddesinin (K) 
bendinin tadili hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/312) - 146 

21 . .— Limanların inşa, tevsi/ıslah ve 
teçhizine dair olan 5775, 6192 ve 659& sa
yılı kanunlara ek kanun lâyihası hakkın
da (1/685) 607,658:659,662,663,665^66:669 

22 .— Muğla ve Denizli vilâyetleri dâ
hilinde vukua gelen yer sarsıntısından za
rar görenlere yapılaCak yardım hakkında
ki kânun lâyihasına dair (1/670) 30,174:175, 

175:181,206:224,230,242,260:263 
23. —- Müvazenei Umumiyeye dâhil bâ-

zı dairelerin yapı işleri için gelecek yılla
ra sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/669) 146,295:296, 

303,309,314:317 
24. — Ordu mensuplariyle Emniyet Ge

nel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrosunda çalışanlara bi
rer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sa
yılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 5605 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
( 1 / 7 1 2 ) . .607:608,657:658 

25. — Smır, kıyı ve karasularımızın 
muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın 
ineni ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâleti
ne devri hakkındaki 6815 sayılı Kanuna 
bağlı (2): sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dâir* kanun lâyihası hakkında 
(1/683) 608,664 

26. -T- Türkiye Cumhuriyeti Emekli , 
Sandığı Kanununun 6311 nayılı Kanunla 
muaddel 22 nci maddesinin (b) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/677) 100,173 
. 27. — Türk Havayolları Anonim Or
taklığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair . 
kanun lâyihası hakkında (1/525) 322,422:423 

28. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 
yılı Bütçe Kanununa bağlı Aj/1 ve A/2 işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/711) 607, 

- 629^631,631,651:654 
29. — Yeniden 64 kaza kurulması ve 
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izmir vilâyetine bağlı Kuşadası kazası
nın Aydın vilâyetine bağlanması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/679) 29,347: 

366,367,368,407:410 
30. — Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilme
sine mezuniyet veren 3132, 4100, 4649 
5259, 6089, 6425 ve 6656 sayılı kanunlara 
ek kanun lâyiham hakkında (1/671) 146,345: 

346,367,368,395:398 

1. — Ankara Elektrik ve Havagazı ve 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/529) . 173:174 

2. — Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bina
ları ile müştemilâtının tefriş ve tezyin iş
lerinin yapılması vazife ve salâhiyetlerinin 
Nafıa Vekâletine devri hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/441) 170:172,172:173,175, 

1716,181,198:201,206,211,212,217,256 :259 
3. — İzmir Mebusu Behzat Bilgin'in, 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki 6973 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (2/497) 10:12 

4. — izmir Mebusu Halûk ökereıı ve 
8 arkadaşının, Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve 
Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılında 
tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki 6746 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifine dair (2/388) 73,227,290:294 

5. — Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşe
hir kazasında (Kırşehir) adiyle bir vilâ
yet kurulması hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/668) 120:139,147:164,167,168,186:189 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai Emtia Anlaşması
nın tasdikine dair kanun lâyihası hakkın
da - (1/4590 18,49 :50,169,172,173,181,194:197, 

206,211,212,217,252:255 
7. — Türkiye Cumhuriyeti, Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri namına 
hareket eden «Export - Import Bank of 

Sayfa 
Washington» arasında 20 Mart 1956 tari
hinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/573) 18,28,49,168: 

169,172,173,181,190:193,203,211,212,217, 
248:251 

8. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun' lâ
yihasına dair (1/710) 607,628:629,631,631, 

647:650 
6. — Yozgacl Mebusu Ömer Lûtfi Er

zurum luoğlu'hun, Maliye Bakanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair 5655 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi hakkında (2/283) 12:16,17,17,18,22:25, 

30,37,43,55:58 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
. 1. — Adıyaman.vilâyetine bağlı Gerger 

kaza merkezinin aynı kazanın Taraksu na-
| biyesine bağlı Alduş köyüne kaldırılması 

hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/681) 146, 
341:342 

2. — Aslında vakıf olan tarihî ve mi
mari kıymeti haiz eski eserlerin Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne devrine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/706) 607,662:663 

3. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun lâyihası ile Antalya 
Mebusu Burhanettin Onat'm, Elektrome-
talürjide kullanılacak elektriğin her türlü 
vergi ve rüsumdan muafiyetine dair ka
nun teklifi hakkında (1/519, 2/367) 608, 

663:664 
4. — Gayrimenkul kiraları hakkında

ki 6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne 6767 sayılı Kanunla eklenen «D» ben
dinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet tez
keresine dair (3/471) 286,347 

5. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140 
ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/689) 206,295,324:340 

6. — istanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkın-
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daki 6165 sayılı Kanunun 2, nci maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/61.3) 146,343,349,368,383:386 

7. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında
ki 2739 sayılı Kanununun ikinci maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/464) ,100,166-167,167.:168,168 

8. — Yeniden. 64 kaza kurulması ve ) 
izmir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının j 
Aydın vilâyetine bağlanması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/679) 29,347:366,367, 

368,407:410".] 

1 . — Ankara Elektrik ve Havagazı ve i 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ve I 
işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tadili «hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/529) 173:174 

2. — At yarışları hakkındaki 6132 sa
yılı Kanuna ek, kanun' lâyihası hakkında 
(1/617) 16:17,102:103 

. 3. — îzmir Mebusu Halûk ökeren ve 8 ! 
arkadaşının, Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve 
Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılında 
tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki 6746 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifine dair (2/388) 73,227,290:294 

4. — Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 
, kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir vi

lâyet kurulması hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/668) 120:139,147:164,167,168,186:189 

5, — Trabzon Mebusu Sami Örberk'in, 
Jandarma Kanununun 6459 sayılı Kanunla 

•.' değiştirilen 12 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun* teklifine dair 
(2/458) 30,227,289:290 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. -i-' Gümrük Muhafaza deniz vasıta
ları satmalmması için gelecek senelere sâri • 
tâahhütlere girişilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/481) i 146,344:345,367, 

368,391:394 
2. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret' 

Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının 9 ncu 
Devre toplantısı Nihai Senedi», ve buna 

Sayfa 
merbut «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının kışım I ve XXIX ve 
ve XXX ncu maddelerinin tadiline müte
dair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret ' Genel Anlaşmasının önsözü ile I 
ve II nci kısımlarının tadiline mütedair 
Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hü
kümlerinin tasdikine mütedair Protokol» 
ve «Ticari İş Birliği Teşkilâtım tesis eden 
Anlaşma» nm tasdiki ve bu vesikaların 
imza ve kabulü ile ilgili bilcümle muame-

• lenin yapılması hususunda Hükümete sa
lâhiyet verilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/569) 29,226:227,230,242,276:279 

3. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ek. 15 Temmuz 1955 ta
rihli üçüncü, dördüncü ve beşinci munzam 
tavizler protokolleri» nin tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/552) 3,225,230,242, 

268:271 
4. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasına ek 23 Mayış 1956 tarihli 
altıncı munzam tavizler Protokolünün tas
dikine dair kanun lâyihası hakkında (1/570) 3, 

225:226,230,242,272:275 
5. — «Japonya'nın Gümrük Tarifeleri 

ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şart
larına mütaallik Protokol» ün tasdikine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/566) 3,224:225,230, 

242,264:267 
6. — Sınır, kıyı ve karasularımızın mu

hafaza ve emniyeti ve,kaçakçılığın meni 
ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine dev
ri hakkındaki 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına da
i r kanun lâyihası hakkında (1/683) 608,664 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil mem
leketlerle borçlanma, yardım ve ödeme 
Anlaşmaları akdi için Hükümete salâhiyet 
verilmesine dair 5436 sayılı Kanunun me
riyet müddetinin uzatılması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/660) 74,294:295,301, 

309,310:313 
2. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının 9 ncu 
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Devre toplantısı Nihai Senedi» ve buna 
merbut «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının kısım i v e XXIX ve 
ve XXX neu maddelerinin tadiline müte
dair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ti-» 
earet Genel Anlaşmasının önsözü ile I 
ve II nci kısımlarının tadiline mütedair 
Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hü
kümlerinin tasdikine mütedair Protokol» 
ve «Ticari iş Birliği Teşkilâtını tesis eden 
Anlaşma» nm tasdiki ve bu vesikaların 
imza ve kabulü ile ilgili bilcümle muame
lenin yapılması hususunda Hükümete sa
lâhiyet verilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/569) 226:227,230,242,276:279 

3. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ek 15 Temmuz 1955 ta
rihli üçüncü, dördüncü ve beşinci munzam 
tavizler protokolleri» nin tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/552) 3,225,230,242, 

268:271 
4. —- Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 tarihli 
altıncı munzam tavizler Protokolünün tas
dikine dair kanun lâyihası hakkında (1/570) 3, 

225:226,230,242,272.:275 
5. — «Japonya'nın Gümrük Tarifeleri 

ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şart
larına mütaallik Protokol» un tasdikine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/566) 3,224:225,230, 

242,264:267 
6. — Lübnanlı eşhasın «option» müdde

tinin ikişer yıl daha temdidi hakkında 16 
Aralık 1954 ve 28 Ocak 1957 tarihlerinde 
Beyrut'ta teati edilen mektupların tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/653) 413, 

661,662,664,665,665,674:677 
7. —• Milletlerarası Sağlık Nizamna

mesinin çiçek aşısı vesikasına ve hacı ha
reketlerinin sıhhi köntroluna mütaallik bâ
zı maddelerinin tadili hakkındaki ek ni
zamnamelerin tasdikine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/641) 206,346,367,368,399 :402 

8. —: Türkiye ile İran arasında imzala- , 
nan Ticaret Anlaşması, Ödeme Protokolü, 
Zabıtname ve eki protokollerin, tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/595) 100, 

340:341,343,348,367,375:378 

Sayfa 
9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos

lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da akdedilen. Yugoslavya'da devletleştiri-
len Türk mal, hak ve menfaatlerinin taz
minine mütaallik Anlaşmanın tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/561) 607, 

661:662,664,665,665,678:681 
10. —̂ Üniversite müesseselerine giriş 

hakkını bahşeden diplomaların muadele
tine mütedair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki 
hakkındaki kantin lâyihasına dair (1/643) 206, 

346:347,367,368,403:406 
11. — 26 Ekim 1956 tarihinde 'New -

York'ta imzalanan «Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansı Statüsü» nün tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/687) 146, 

' . , . ' • 233,236,238,242,280:283 

1. — Avrupa Kültür Anlaşmasının tas
dikine dair kanun lâyihası Ihakkmda 
(1/568) 48,50,52,54,63:66,77,81,84,90:93 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai Emtia Anlaşması
nın tasdikine dair 'kanun lâyihası hakkın
da (1/459) 18,49:50,169:172,173,181,194:197, 

206,211,217,252:255 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri namına Tıa-
reket eden «Export - împıort Bank of 
Washington» arasında 20 Mart 1956 tari
hinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/573) 18,49,168:169, 

172,173,181,190:193,206,211,212,217,248:251 
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Büyü t Britanya ve Kuzey - irlanda 
Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında imza
lanan Kültür Anlaşmasının tasdiki haik-
fcmdaki kanun lâyihasına dair '(1/526) 17:18, 

47:48,50,52,54,59:62,77,81,84,86:89 
5. —, Türkiye Cumhuriyeti ile 'Çin 

Cumhuriyeti arasında imzalanan kültür 
mukavelesinin tasdiki hakkındaki kanun 

•lâyilhasma dair (1/678) 48:49,50,51,67:70,77, 
81,84,94:97 

6. — Türkiye 'ye bir Teknik Yardım 
Daimî Temsilcisi izamı hususunda imzala-
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nan Teknik Yardım Ek Anlaşmasını tadil1 

eden 17 Ekim 1956 tarihli mektubun tasdi
ki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/638) 340,343,348,367,371:374 •' 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Üniversitesi Tıp ve 'Siya

sal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçları
nı karşılamak üzere gelecek yıllara sâri 
taahhüde girişilmesi hakkındaki kanun lâ
yihasına 'dair ^1/672) 146,342 843,349,368, 

379:382 
2. — istanbul Üniversitesi 'binalarının 

yapımı hakkındaki 4999 sayılı Kanuna" ek 
kanun lâyihası hakkında (1/673) 146,343:344, 

367,368,1387:390 
3. — izmir Mebusu Nuriye Pınar 'm 

, Üniversiteler Kanununun 38 nei maddesi
ne bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (1/219) 146,288:289 

4. — Üniversite müesseselerine giriş 
hakkını bahşeden diplomaların muadeleti-
aıe mütedair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/643) 206 

1. — Avrupa Kültür Anlaşmasının tas
dikine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/568) 48,50,52,54,63:66,77,81,84,90:93 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
'Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair '(1/526) 17:18, 

47:48,50,52,54,59 :<02,77,81,84,86:89 
3. — Türkiye Cum-huriye'ti ile 'Çin Cum

huriyeti arasında imzalanan kültür muka
velesinin tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına dair .(1/678) 48:49,50,54,67:70,77,81,84. 

94:97 
4. —-Türkiye ile I ran arasında imzala

nan Ticaret Anlaşması, ödeme Protokolü, 
Zabıtname ve eki protokollerin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/595) 340: 

341,343/348,367,375:378 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. ~ 5237 sayılı Beled'iye G-elirleri Ka

nununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun lâyihası ile Antalya 

Mebusu Burhanettin Onat'in, Elektrome-
talürjîde kullanılacak elektriğin her türlü 
vergi ve rüsumdan muafiyetine dair ka
nun teklif i hakkında (1/519, 2/867) 608,663*664 

2. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesinin (K) 
bendinin tadili hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/312) 146 

3. — Muğla ve Denizli vilâyetleri dâ
hilinde vukua gelen yer sarsıntısından za
rar görenlere yapılacak yardım hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/670) 30,174:175, 

175181,1206:224,230,242,260:2*63 
4. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 

dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/669) 146,295:296,303, 

'309,314:317 
5. — Türk Havayolları Anonim Ortak

lığı hakkındaki 0623 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/525) 322,422:423 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 03İ1 sayılı Kanunla mu
addel 22 nci maddesinin (b) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
dai (1/677) 100473 

7. — Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi
ne mezuniyet veren 9132, 4100, 4649, '5259, 
6089, 6425 ve 6056 sayılı kanunlara ek 
kanun lâyihası hakkında (1/671) 146,845: 

346,367,368,390 <398 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai emtia Anlaşması
nın tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/459) 18,49,50,169,172,173,181,194: 

197,206,211,212,217,252:255 
2. — 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 eklen
mesine dair 5655 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi hakkında (2/283) 12:16,17,17,18,22:25, 

30,37,43,55:58 
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işlerinin yapılması vazife ve salâhiyetleri
nin Nafıa Vekâletine devri hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/441) 170 .-172,172473, 

175,176,181,198:201,206,211,212,217,256:259 
4. — Gerze yangınından, Lüleburgaz 

ve İnece'de su baskınından zarar görenle
re yapılacak yardım hakkındaki 6683 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/684) 608,659:661,662,663,665,670:673 

5. — Limanların inşa, tevsi, ıslah ve 
teçhizine dair olan 5775, 6192 ve 6596 sa
yılı kanunlara ek kanun lâyihası hakkın
da (1/685) 607,658:659,662,663,665,666:669 
\ 6. — Muğla ve Denizli vilâyetleri dâ
hilinde vukua gelen yer sarsıntısından za
rar görenlere yapılacak yardım hakkın
daki kanım lâyihasına dair (1/670) 30 174 475, 

175 481,206:224,230,242,260:263 
7. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 

dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
kanım lâyihasına dair (1/669) 146,295:296,303, 

309,314:317 
8. — Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilme 
sine mezuniyet veren 3132, 4100, 4649, 
5259, 6089, 6425 ve -6656 sayılı kanunla
ra ek kanun lâyihası hakkında (1/671) 146,345: 

346,367,368,395:398 

Sayfa 
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 
1. — Ordu mensuplariyle Emniyet Ge

nel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrosunda çalışanlara bi
rer er tayını verilmesi hakkında 4367 sayı
lı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 5605 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin ; 

tadiline dair kanım lâyihası hakkında 
(1/712) / : ' • • 607:608,657:658 

2. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, 
Jandarma Kanununun 6459 sayılı Kanunla 
değiştirilen 12 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/458) ' • . ' . - • " 30,227,289:290 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum' Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 
3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5616 
sayılı Kanuna bağlı III sayılı cetvelin ta
dili hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/428) ' ' 3,224 

2. — Türk Havayolları Anonim Ortak
lığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/525) 322,422:423 

3. • —r 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/686) 322,423:425 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
,1.--'— Ankara Üniversitesi Tıp ve Si

yasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaç
larını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri 
taahhüde girişilmesi hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/672) . 146,342:343,349,368, 

379:382 
2. — Demiryolları ve limanları inşaatı 

için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişil
mesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/621) 146,227:233 

3. — Erzurum Mebusu Şevki Erker'-
in, Türkiye Büyük Millet Meelisi yeni bi
naları ile müştemilâtının tefriş ve tezyin 

1. —>' Ankara Elektrik ve Havagazı ve 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tadili hakkındaki 

/kanun layihasına dair (1/529) 173 474 
2. — istanbul Üniversitesi binalarının 

yapım.,1 hakkındaki 4999 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihasına dair * (1/673) 14^,343:344, 

367,368,387:390 
3. — İzmir Mebusu Halûk ökeren ve 8 

arkadaşının, Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve De
nizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılında ta
biî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 

. yardım hakkındaki 6746 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifine dair (2/388) 73,227,290: 

294 
4.'— Karayolları Genel Müdürlüğü ku-
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rulu§ ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/716). 684-

729:730,733,734/744:747 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATASİ 

1. — Milletlerarası . Sağlık Nizamna
mesinin çiçek aşısı vesikasına ve hacı 
hareketlerinin sıhhi kontroluna mütaallik 
bâzı maddelerinin tadili hakkındaki- ek 
nizamnamelerin tasdikine dair kanun lâ
yihası Hakkında (İ/641) 206,346,367,368,399: 

' •' ' . ", . - 402 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil mem
leketlerle borçlanma, yardım ve ödeme 
Anlaşmaları akdi için Hükümete salâhi
yet verilmesine dair 5436 sayılı Kanu
nun meriyet müddetinin uzatılması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/660) 74,294: 

295,301,309,310:313 

2.'•—*• «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının 9 
nen Devre toplantısı Nihai Senedi» ve 
bana merbut «Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının kısım I ve 
XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline 
mütedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasının .önsözü 
ile I ve I I nci kısımlarının tadiline mü
tedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta mü
taallik hükümlerinin tasdikine mütedair 
Protokol» ve «Ticari iş Birliği Teşkilâ
tını, tesis eden Anlaşma» nın tasdiki ve 
bu vesikaların imza ve kabulü ile ilgili 
bilcümle muamelenin yapılması hususun
da Hükümete salâhiyet verilmesi hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/569) 229,226: 

227,230,242,276:279 

3.:—* «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına Ek 15 Temmuz 1955 
tarihlî üçüncü, dördüncü ve beşinci mun-
azm tavizler protokolleri» nin tasdikine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/552) 3,225,230, 

• 242,268:271 

4. — Gümrük Tarifeleri «ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına Ek 23 Mayıs 19'56 ta
rihli altıncı munzam tavizler Protokolü
nün tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (U/570) 3,225:226,230,242,272:275 

5. -r- «Japonya'nın Gümrük Tarife
leri ve , Ticaret Genel Anlaşmasına il
tihak şartlarına mütaallik Protokolün. 
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında 

(î/566) 3,224:225,230,242,264:267 
6. — Türkiye ile İran arasında imza

lanan Ticaret Anlaşması, ödeme Proto
kolü, Zabıtname ve eki protokollerin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/595) ; . 100,340:341,343,348,367,375:378 

7..— Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos-
" lavya Federatif Halk Cumhuriyeti ara
sında akdedilen Yugoslavya'da devletleş-
tirile-n Türk mal, hak ve menfaatlerinin 

I tazminine mütaallik. Anlaşmanın tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/561) 607, 

661:662,664,665,665,678:681 

lf — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai Emtia Anlaşma
sının tasdikine dair kanun lâyihası 
(1/459) 18,49:50,169,172,173,181,194:197,206, 

• 211,212,217,252:256 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 . — A t yarışları hakkındaki 6İ32 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/617) / 16:17,102:103. " 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
[Teşkilâtı Esasiye - Adliye] 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Çanak
kaleMebusu Safaeddin Karanakçı'nın teş
riî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/479) ' 73,165 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 
ve Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-v 

kant'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
na dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/480) 73,165 

3. — Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in 
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teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/501) 73/165 

4. — Bursa mebusları İbrahim öktem 
ile Raif Ay bar ve Kocaeli Mebusu Ekrem 
Alieau'ın teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
ması baklandaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/481) \ 73,165 

5. — Diyarbakır Mebusu Melımed Hüs-
rev Ünal'ın teşriî masuniyetinin kaldırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/494) " 73,165 

6. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresine.' dair (3/472) 74,165:166 

7. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/488) 73 :74,165 . 

8. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başrnın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/528) 413, 

452:479,479:519^519,519,530:533 
9. —- Kocaeli Mebusu Ekrem ^liean ve 

Bursa mebusları Raif Aybar ile İbrahim 
öktem'in teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/482) 73,164:165 

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATALARI 
1. — Ankara Mebusu Atıf Benderlioğ-

Itı'nun, İstimlâk Kanununun 27 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/514) 413,444:452 

2. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
hakkındaki kanım lâyihasına dair (1/675) 3, 

42:47 
3. — iskân kanunu lâyihası ile Tunceli 

Mebusu Arslan Bora'nm, İskân Kanunu-

Sayfa 
nun bâzı maddelerinin tadiline ve yeni
den bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 
5826 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve yeniden bâzı hüküm
ler ilâvesi hakkındaki 6093 sayılı Kanu
nun İ n el ve 4 neü maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna yeniden bir madde ilâvesi
ne dair kanun teklifi hakkında (1/612, 
2/336) 29 :30,227,296:301,30i :303,303 :309, 

366 :367,425 :440,541 :553,577:590,593:603 
4. — • Milletvekilleri Seçimi Kanunu

nun tadiline ve bu kanuna muvakkat bir 
•madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/714) 656,685:697,697:713,714: 

729,731,734,740:743 
' 5. —• Millî Korunma Kanununun bâzı 

maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine de 
bent ve fıkralar ilâvesi hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/682) 444 

6. — Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu'-
nun, Milletvekilleri Seçimi Kanununa mu
vakkat bir madde ilâvesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/526) 592,608:610 

7. — Seyhan Mebusu Sedat Barı ve 7 
arkadaşının, Turizm Umum Müdürlüğü 
teşkili hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/211) . 73,227 

8. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununa ek kanun lâyi
hası hakkında (1/715) ' 656,730:734 

• ' 1. — ödünç para verine işleri hakkın: 
daki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapıl
masına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırıl
masına dair kanun layihası hakkında 
(1/498) 17,31:42 

SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLAR 

Başvekilden 
" 1 . — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in, "Devlet dairelerinden İktisadi Devlet 
Teşekkülleri daire ve müesseselerine geç
mek istiyen memurlara muvafakat verilme
mesi hususunda bir emir verilip verilme
diğine dair Başvekilden şifahi suali (6/385) 576 

2. — Elâzığ Mebusu Salâhattin Toker'-
in, yurt içi ve yurt dışı seyahatler hak
kında Başvekilden şifahi suali (6/387) 

3. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 
1951 - 1956 yılları bütçeleri varidat tah
minleri ile tahsilat miktarlarına, ve 1956 
bütçe yılı tahsisatından sarf edilen mik-

606 
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tarm yekûnuna dair Başvekilden şifahi su
ali (6/384) 

4 . — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, 
vekillerin vazife ve mesuliyetlerini tâyin 
edecek olan kanun lâyihasının hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair olan tahrirî suali
nin cevaplandırılmamışı sebebine dair 
Başvekilden şifahi, suali (6/383) 

5. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut-
ku'nun, imar faaliyetleri sebebiyle Ankara 
ve İstanbul'da yıktırılan binalar hakkın
da Başvekilden şifahi suali (6/390) 

Adliye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 

Temyiz Mahkemesinde ve Adliye Vekâleti 
Merkez Teşkilâtında münhal vazifeler 
mevcudolup olmadığına dair Adliye Veki
linden şifahi suali (6/375) 

2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Mehmet Karadeniz adında bir vatandaşın 
karakolda gayrikanuni muamelelere mâ
ruz bırakıldığının ve öldüğünün doğru 
olup olmadığına dair Adliye Vekilinden 
şifahi suali (6/379) 

3. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-
in, KırşelüY Mebusu Osman Bölükbaşı'nm 
yeniden tevkifi için Ankara C. Müddeiu
mumisine telkinler yapıldığının doğru 
olup olmadığı hakkındaki tahrirî slıali 
dolayısiyle C. Müddeiumumisinin vâki be
yanına dâir Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/389) 

4. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-
iri, bir tevkif kararının tekemmülü için 
Ankara Adliyesinde mesai saati haricinde 
zabıt tutulduğunun doğru olup olmadığı
na dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/392) 

5. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
bir mahkeme kararının husumet ve kasıtla 
verildiği şeklindeki beyana dair, Adliye 
Vekilinden şifahi suali (6/388) 

6. — Konya Mebusu Sabahattin Sön
mezin, gazetecilere tecavüz- edenler hak
kında bugüne kadar takibat yapılıp yapıl
madığına dair Adliye Vekilinden şifahi 
suali (6/395) 

Sayfa 

576 

413 
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»321 

412 

606 

60& 

606 

606 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'

ın, Edremit kazasına bağlı Zeytinlik köyü
ne ait arsaların satışı hakkında Dahiliye 
Vekilinden şifahi suali (6/401) 

2. — Hatay Mebusu Sekip inal'in, Ak-
çay ve Karaçay sularının taşması netice
sinde vâki zararların telâfisi içiri ne gibi 
yardım yapıldığına ve taşkınlıkların ön
lenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/374) 

3. — İsparta Mebusu irfan Aksu'nun, 
Yalvaç Belediye Reisi Seçimine dair Da
hiliye Vekilinden şifahi suali (6/397) 

4. —* İsparta Mebusu irfan Aksu'nun, 
Yalvaç'ta bâzı muhtarların mühürlerinin 
ellerinden alınmasının sebeplerine dair Da
hiliye Vekilinden şifahi suali (6/398) 

5. •— Kars Mebusu ibrahim Us'un, içel 
yi]âyeti halkına fazla fiyatla ekmek satıl
dığı hakkındaki iddiaların doğru olup ol
madığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/372) 

6. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Mehmet Karadeniz adında bir vatandaşın 
karakolda gayrikanuni muamelelere mâ
nız bırakıldığının ve öldüğünün doğru 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali (6/379) 

7. — Konya Mebusu Sabahattin Sön
mezin, gazetecilere tecavüz edenler hak
kında bugüne kadar takibat yapılıp yapıl
madığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/395) 

8. —Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-
ımn, Malatya vilâyeti içme suyu ihtiyacının 
temini için ne düşünüldüğüne ve 1950 sene
sinden beri bu iş için ne kadar para veril
diğine dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/386) 

9. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'-
nun, mesken buhranı karşısında yenileri ya
pılmadan Ankara ve istanbul'da bina yıkma 
faaliyetlerinin sebebine dair Dahiliye Veki
linden şifahi suali (6/391) 

Sayfa 

606 

321 

606 

606 

100 

412 

606 

576 

606 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
Amasya Beledi ve Meclisinin feshedilmesi 
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ve' Burdur Belediye Meclisince seçilen rei
sin 'Seçiminin tasdik edilmemesi • sebepleri
ne cîair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/365) 9,31 

2. —.Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 
Kize Belediye lieisi ile Rize Valisi arasın
da eerc.yan eden hâdiselere dair Dahiliye 
Vekilinden şifahi suali (6/366) 31,77 

3. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın, Suriye hududu boyunca kaçakçılığın ön
lenmesi maksadiyle memnu mmtaka olarak 
ilân edilen sahaya dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali (6/348) ' 5,31 

Hariciye Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Konse
yinin istediği iktisadi ve malî programa ait 
bilginin .verilip verilmediğine, yabancı hu
susi firmalar tarafından resmî sektöre açı
lan kredilere dair Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/382) 412:413/ 

İktisat ye Ticaret Vekilinden 
1. — Diyarbakır Mebusu İhsan llamid . 

Tiğrel'in, süne haşaratının istilâsına mâ
ruz kalan yerlerde hububat ziraati yerine 
çiftçiye yeni bir geçim vasıtası teinini hu
susunda ne düşünüldüğüne dair iktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali ('o/356) 

2. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, İçel 
vilâyeti halkına fazla fiyatla ekmek satıl
dığı hakkındaki iddiaların doğru olup ol
madığına' dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/372) 

3. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'ın, Ege mıntakasında kuraklık
tan zarar gören müstahsıla tohumluk buğ
day ve arpa dağıtılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret Veki
linden şifaihi suali (6/370) 

4. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant 'in, kuru üzüm istihsal ve ihracın
da kullanılan malzemenin daha kolaylıkla 
temini ve ihracatçıya daha çabuk prim 
ödenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi 
suali (6/393) 

5. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'ııun, fındık mahsullünün ihracı husu-

606 

100 

72 

606 

Sayfa 
sunda yapılan teşebbüslerin ne netice ver
diğine ve işsiz kalan işçilerin durumu hak
kında ne düşünüldüğüne dair iktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/367) 29,147 

1. - " A n k a r a Mebusu Muhlis Ete'nin, 
Küçük Sanatler kanunu lâyihasının ne va
kit ikmal edilerek Büyük Millet Meclisine 
sunulacağına dair İktisat ve Ticaret Ve
kilinden şifahi suali (6/364) 

2. — Ur fa Mebusu Feridun Ergin'in, 
hayat pahalılığı ve mal darlığının iktisadi 
ve içtimai bünyemizde yarattığı tesirler 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/362) 

İşletmeler Vekilinden 

9,31 

102, 
147 

1. — Sinob Mebusu Şe raf ettin Ayhan'
ın, Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesiyle Karabük köylerini Kalkın
dırma Derneği arasında akdedilen muka
veleye dair sualine İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun şifahi cevabı (6/363) 

Maarif Vekilinden 
1. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'-

ıtı, ortaöğretim müesseselerindeki öğret
men ihtiyacına dair Maarif Vekilinden 
şifahi suali ('6/381) 

5:9 

412 

1. — Bolu Mebusu Kesat Akşemsettin-
oğlu'nun, Bolu Kız öğretmen Okulu bina
sı inşaatının ikmal edilmemesi sebeplerine 
dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/361) .102,147 

Nafıa Vekiİiden 
1. — Hatay Mebusu Sekip İnal 'm, 

Akçay ve Karaçay sularının taşması neti
cesinde vâki zararların telâfisi için ne yibi 
yardım yapıldığına ve taşkınlıkların ön
lenmesi hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden şifahi 
suali (6/374) 321 

2. — Hatay Mebusu Sekip İnal 'm, 
Amik Ovasındaki köylerin içme suyu, su
lama işleri ve yolları hakkındaki Nafıa 
Vekilinden şifahi suali (6/377) 321 
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3. — K a r s Mebusu Kemal Güven'in, 
Kars hava meydanı inşaatına ne zaman 
başlanacağına dair Nafıa Vekilinden şifa
hi suali (6/378) 

4. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, 
Akçadağ kazası ile Yazıhan ovası sulama 
işlerine ye Derme suyuna bir ilâve yapıl
ması için ne düşünüldüğüne dair Nafıa Ve
kilinden şifahi suali (6/400) 

5. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, Malatya vilâyeti içme suyu ihtiyacının 
temini için ne düşünüldüğüne ve 1950 se
nesinden beri bu iş için ne kadar para ve
rildiğine dair Nafıa Vekilinden şifahi su
ali (6/386) 

6. —• Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Tunceli ve havalisindeki bâzı yolların etüd 
ve projelerinin yapılıp yapılmadığına dair 
Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/380) 

7. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün 
Fırat Nehri ile Peri suyu üzerinde yapıl
ması uygun görülen Avşan ve Seyitli köp
rülerinin ne zaman ikmal edileceğine ve 
Bağın Köprüsü inşaatına ne zaman başla
nacağına dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/376) 

8. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık'İn, Bartın Boğazı iskele ve barınağı 
inşaatı hakkında Nafıa Vekilinden şifahi 
suali (6/369) 

Sanayi Vekilinden 
1. — Kars Mebusu ibrahim Us'un, Ça

nakkale'de inşası kararlaştırılan çimento 
fabrikası hakkında Sanayi Vekilinden şi
fahi suali (6/399) 

Sayla 

321 

606 

576 

412 

321 

72 

606 

1. 
Ziraat Vekilinden 

Diyarbakır Mebusu ihsan Hamid 

Tiğrel'in, süne haşaratının istilâsına mâruz 
kalan yerlerde hububat ziraati yerine çift
çiye yeni bir geçim vasıtası temini hususun
da ne düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilin
den şifahi suali (6/396) 

2. — Erzincan Mebusu Veysel Varol'un, 
1939 senesinde vukııbıılan zelzelede harabo-
lan Erzincan'ın imarı işlerine dair Ziraat 
Vekilinden şifahi suali (6/371) 

3. — Hatay Mebusu Sekip İnal'm, Ak-
çay ve Karaçay sularının taşması neticesin
de vâki zararların telâfisi için ne gibi yar
dım yapıldığına ve taşkınlıkların önlenme
si hususunda ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/374) 

4. —• Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğ-
lıı'nun, Malatya'da meyvacılık ve sebzecili
ğin inkişafı ve orman yetiştirilmesi husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair Zi
raat Vekilinden şifahi suali (6/394) 

5. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'm, Ege mmtakasmda kuraklıktan 
zarar gören müstalışıla tohumluk buğday 
ve arpa dağıtılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/370) 

6. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
Tunceli bölgesinin zirai kalkınması için 
1956 yılı yazında tetkikte bulunan heyetin 
hazırladığı raporun neticesine dair Ziraat 
Vekilinden şifahi suali (6/368) 

7. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
Tunceli bölgesinin zirai kalkınması için 
1956 yılı yazında tetkikte bulunan heyetin 
hazırladığı raporun neticesine dair Ziraat 
Vekilinden şifahi suali (6/368) 

B - TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

Başvekilden 

1. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Ka-
ranakçı'nm, Fethiye, Sakarya ve Bolu zel
zelelerinde zarar gören ailelerden silâh al
tında bulunanlara izin verilip verilmediği
ne, Ziraat ve Emlâk Kredi bankalarına bor
cu olanların borçlarının tecili hususunda 

ne düşünüldüğüne dair Başvekilden tahrirî 
suali (7/354) 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğ-
lıı'nun, köy yolları ve içme suları içiiı büt
çeye konan tahsisattan bir kısmının bâzı şe
hirlerde yapılmakta olan belediye istimlâk 
işlerine tahsis edildiğinin doğru olup olma
dığına, Ankara ve istanbul şehirlerinde is-
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timlâk edilen .• gayrimenkullerin sahiplerine 
ödenen paranın miktarına dair Başvekilden 
tahrirî suali (7/363) * 206 

•1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Adıyaman ovasının sulanmasına, Di-
y r abalar,, Elâzığ ve Adıyaman'da süne ile 
mücadele için ne gibi tedbirler alındığına, 
Adıyaman'ın imarı ve kalkınması hususla
rında ne düşünüldüğüne, Adıyaman - Ma
latya yolunun ne zaman yapılacağına dair 
Başvekilden tahrirî suali (7/319) 561:562 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Besni kazası Trahom Hastanesine dört 
yıldır doktor tâyin edilmemesi, hidro -
elektrik santrali ile hastanenin bitirilme
miş olması sebeplerine ve el tezgâhı ile 
çalışan halka ucuz iplik temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başvekilden tahrirî 
suali (7/320) , 562:563 

3. — Sinob Mebusu Şeraf ettin Ayhan'
ın, Gerze felâketzedelerine tevzi olunan 
nakdî yardıma ve Gerze'nin yeniden ku
rulması dolayı siyle istimlâk olunan arsalara 
dair Başvekilden tahrirî suali (7/290) 20:21 

Adliye Vekilinden 
1. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, 

Keskin Ağır Ceza Mahkemesi karariyle 
tahliye edilen Kırşehir. Mebusu Osman Bö-
lükbaşı'nın yeniden tevkifi için Ankara G. 
Müddeiumumisine telkinler yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair Adliye Vekilin
den tahrirî suali (7/376) 607 

2. — Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, 
Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkın
daki tahkikatın ne safhada olduğuna dair 
Adliye Vekilinden tahrirî suali (7/377) 607 

3. — Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki 
Yazman'in, Diyarbakır Mebusu Mustafa 
Ekinci'nin 2 Haziran. 1957 tarihinde Elâ
zığ'da Hürriyet Partisi tice Kongresindeki 
konuşmada sarf ettiği bâzı sözler hakkında 
Adliye Vekilinden tahrirî suali (7/361) 206 

. . 1. —- Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
Mardin'in Necmettin mahallesinden Ab-
dürrahman Savgır'nun haksız yere 6 gün 
ceza evinde bırakıldığı yolundaki iddianın 

Sayfa 
doğru olup olmadığına dair sualine Adliye 
Vekili Hüseyin Avııi Göktürk'ün, tahrirî 
cevabı (7/325) 183:184 

Dahiliye Vekilinden 
1. —•• Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 

Adıyaman vilâyetinde mevcudolduğu söy
lenilen asayişsizliğin önlenmesi hususunda 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sua
line Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
rirî cevabı (7/358) 145,568:569 

2. —. Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 
Adıyaman vilâyet .merkezinde münteşir 
Demokrat Adıyaman ve Fırat gazetelerine 
verilen resmî ilân parasının miktarına dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
tahrirî cevabı (7/364) 206,632:634 

3. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 
Amasya Belediye Meclisinin feshedilmesi 
ve Burdur Belediye Meclisince seçilen reisin 
seçiminin tasdik edilmemesi sebeplerine 
dair. Dahiliye Vekilinden tahrirî suali 

.(7/373) 145 
4. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıracı-

oğlu'nun, Bina yapımını teşvik ve izinsiz 
yapılan binalara dair Dahiliye Vekilinden 
tahrirî suali (7/353) 29 

5. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nurt, kaçakçılığı men'i maksadiyle Ga-
zianteb, Hatay, Urfa ve Mardin vilâyetle
rinde 'memnu bölge olarak ayrılan hudut 
şeridine dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in tahrirî cevabı (7/371) 413,571:574 

' 6. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz
eyi u'nun, Erzurum ve Diyarbakır vilâyet
lerinde mevcudolduğu söylenilen asayişsiz
liğin önlenmesi hususunda ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sualine Dahiliye 
Vekili Namjk Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/359) ' 206,569:570 

7. — filâziğ Mebusu Mehmet' Şevki 
Yazman'in, Diyarbakır Mebusu Mustafa 
E kinci'nin 2 Haziran 1957 tarihinde Elâ
zığ'da Hürriyet Partisi ilce Kongresindeki 
konuşmada sarf ettiği bâzı sözler hakkında 
Dahiliye Vekilinden tahrirî suali (7/361) 206 

8. — Eİâzığ Mebusu Selâ'h-attin Töker'-
in, Sivrice Belediye Reisinin işten el çek-



Sayfa 
tirilmesi sebebine dair Dahiliye Vekilin
den tahrirî suali (7/374) 576 

9. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıioğ-
lu'nun, Malatya vilâyeti 'dahilindeki çeşitli 
yol ve köprüler yapımı rçih'ne'kadar tah
sisat verildiğine ve bu işlerin ikmali huşu-
sunda ne düşünüldüğüne dair Dahiliye Ve
kilinden talhrirî suali (7/355) 29 

10: •— Malatya Mebusu Tevfiik Ün-
salan'ın, son yağmurlardan zara? gören 
mıntakalara Hükümetçe ne gibi yardım 
yapıldığına dair Dahiliye Ve'kilinden tah
rirî suali '(7/373) 444 

11. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, 
bâzı hususlar dölayısiyle dilekçe ile yap
tığı şikâyete cevap verilmemesi sebebine ' 
dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suâli 
(7/36Ş) •;. 321 

1. — Koeaeli Mebusu Ekrem Aliean'-
m, Sakarya ve Kocaeli vilâyetlerine bağlr 
köylerin içme suyu ihtiyaçlarına dair sua- • 
line Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
rirî . cevabı. (7/316) ' • ; " , 521:528 

2. — Konya Mebusu A. Fahri Ağaoğ-
lu'nun, Bina Vergisinin 1954 ve 1955 sene-
lerindeki taJhakkuk ve tahsilat miktarı ile 
bir sene içinde hususi idarelere tahmil et
tiği masrafın kaç liradan ibaret olduğuna-
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'-
in tahrirî cevabı (7/265) .. 182:183 

3. — Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan'
ın, Sinob vilâyeti ormanlık mıhtakasmda 
bulunan bâzı köylerin yollarının ne zaman 
tamamlanacağına dair sualine Dahiliye 
Vekili Namık -Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/323) ' . ' • : • ' • 441:442 

4. — Trobzan Mebusu Emrullaih Nut
ku'nun, Samsun Dertrokrat Parti Teşkilâtı 
Eşya Piyangosu biletlerinin-satılış şekline 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
diklin tahrirî cevabı (7/310) 557:558 

Devlet Vekilinden 

1. -—Sinob Mebusu Haşim Tan 'nın, 
1956 senesinde Gerze yangını, Eskişehir 
depremleri ve Lüleburgaz su baskınları dö
layısiyle Amerika Birleşik Devletlerince j 

Sarfa 
yapılan ayni yardımın ne şeifeilde kullanıl
dığına dair sualine Devlet Vekili Emin 
Kalafat'in tahrirî cevabı (7/287) 553:557 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinden 
1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azsizoğ-

İu'nun, kaçakçılığı meni maiks.adiyle Gazi-
anteb, Hatay, Urfa ve Mardin •vilâyetlerin
de memnu bölge 'olarak ayrılan hudut şerir 
dine dair sualine Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinden, tahrirî suali (7/371) 413 

Hariciye Vekilinden 

1. — Niğde Mebusu Sadettin Ertur 'un, 
Türkiye ile yabancı devletler arasında mü-
nakit mukavelenamelerden hangilerinin 
temditli olarak meriyette olduğuna dair 
sualine Hariciye, Vekâleti Vefeili lötem 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/315) , 560:561 

iktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal V 

m, Yaş Meyva ve Sebze Tarım Satış Koo- • 
peratifi Birliğinin hukuki durumuna ve 
bu birliğe verilmiş olan ithal müsaade ve 
lisansları dölayısiyle yapılan nraamelelere 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî 
suali (7/362) 206 

2. — Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, 
Tarım Kredi kooperatifleri memurlarına 
ikramiye verilmemesi sebebine dair iktisat 
ve Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/375) 607 

1. — Elazığ Mebusu Selâhattin Toker'- . 
in, Elâzığ, vilâyetine tahsis edilen çay, kah
ve ve gaz yağı miktarının artırılmasının. 
mümkün olup. olmadığına dair sııaline İk
tisat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'in 
tahrirî cevabı (7/339) 19 

işletmeler Vekilinden 
1. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba

lık'm, Bartın Çimento Fabrikası ile Bele
diyesi ihtiyacı için yaptırılacak elektrik 
hattına ve çimento fabrikası inşaatına dair 
sualine İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'-
nun tahrirî cevabı (7/356) 567:568 

• 1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
m, İzmit Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
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pıldığina dair Millî Müdafaa Vekilinden 
tahrirî suali (7/365) 321 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Ordu Donatım Ağır Bakım Fabrikasın
da çalışan aylık ücretli işçilerin çocuk 
zammı ve izinleri hakkındaki sualine Mil
lî Müdafaa Vekâleti Vekili Semi Ergin'in 
tahrirî cevabi (7/338) 520:521 

3. —• Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, erkek sanat enstitüsü mezunu tek-
nisiyen astsubayların durumuna dair sua
line Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Semi 
Erginin tahrirî cevabı (7/327) 520 

Sayfa 
Umum Müdürlüğü idaresinde iki umum 
müdür muavininin vazifelerinin naklolun
duklarının doğru olup olmadığına ve mez
kûr Umum Müdürlükte yaptırılan tahkik 
ve teftişe dair sualine İşletmeler Vekili 
Samet Ağaoğlu'nun tahrirî cevabı (7/340) 1.40 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Elâzığ'ın Keban kazasmdaki kurşun ve 
volfram madenlerine ve Etibankm Keban 
şantiyesinde çalışan işçilere sosyal yardım 
olarak verilen yevmiyelerin artırılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine 
İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun tah
rirî cevabı (7/346) 85 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Şark Kromları Müessesesinin 1956 ve 
1957 senelerindeki krom nakliyatı işlerine 
dair sualine İşletmeler Vekili Samet Ağa
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/321) 243:247 

4. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık'm, Bartın Çimento Fabrikası ile Bele
diyesi ihtiyacı için yaptırılacak elektrik 
hattına ve çimento fabrikası inşaatına 
dair İşletmeler Vekilinden tahrirî suali 
(7/356) 73 

Maarif Vekilinden 
1. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, 

İsparta lise binasının ne zaman yapılacağı
na dair sualine Maarif Vekili Tevfik İle
ri'nin tahrirî cevabı (7/369) 413,571 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, öğretmenlerin terfihleri, Malatya'-
daki Ulu Camiin tamiri ve Malatya'da bir 
İmam ve Hatip okulu açılması hususların
da ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilin
den tahrirî suali (7/357) 100 

3. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsa-
lan'ın, kazalarda ortaokul yaptırma der
neklerine ve ilkokul yaptırılmak üzere vi
lâyetlere ne kadar yardım yapıldığına ve 
köy okullarına dair Maarif Vekilinden 
tahrirî suali (7/370) 413 

Millî Müdafaa Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çclikbaş'-

ın, Burdur vilâyetinde eğitim alayının iş
gal ettiği tapulu tarla sahiplerinin mağdu
riyetlerini . önliyeeek ne gibi muamele ya-

•1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
Eskişehir tayyare meydanı inşaatı için is
timlâk edilmiş olan araziye dair sualine 
Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Semi Ergin'-
in tahrirî cevabı (7/348) 565:567 

Münakalât Vekilinden 
1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut

ku'nun, Devlet Demiryolları İşletmesi per
sonelinin terfihi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Münakalât Vekilinden tahriri 
suali (7/352) ' 29 

Nafıa Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Behçet Kaya-

alp'ın, Burdur vilâyetine bağlı Gölhisar 
kazası hudutları dahilindeki Söğüt gölü
nün kurutulması işinin ne zaman tamam
lanacağına dair sualine Nafıa Vekili Etem 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/367) 413,570:571 

2. —• İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, 
Yalvaç - Kötürnek yolunun ne zaman ik
mal edileceğine dair Nafıa Vekilinden tah
rirî suali (7/368) 413 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya vilâyeti dahilindeki çeşit
li yol ve köprüler yapımı için ne kadar 
tahsisat verildiğine . ve bu işlerin ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa 
Vekilinden tahrirî suali (7/355) 29 

1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Elâzığ vilâyeti dâhilinde yaptırılacak 
köprülere ve sulama projelerine dair su
aline, Nafıa Vekili Etem Menderes'in tah
rirî cevabı (7/334) 140:141 
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2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker-
in, köy yolları ve içme suları için Elâzığ vi
lâyeti emrine ne kadar tahsisat gönderildi
ğine ve bâzı köylerin köprü inşaatına dair 
sualine Nafıa Vekili Eteni Menderes'in tah
rirî cevabı (7/343) 564:565 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya vilâyetinin sulama işleri
ne dair sualine Nafıa Vekili Etem Mende
res'in tahrirî cevabı (7/330) 563:564 

4 . — Tokad Mebusu Hasan Kan-
.gal'ın, 18 . III . 1953 tarihinde Yenice'de 
vukubulan deprem dolayısiyle yapılan 
nakdi ve ayni yardımların miktarına dair 
sualine Nafıa Vekili Etem Menderes'in 
tahrirî cevabı (1/313) 558:560 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Bay-

ramoğlu 'nun, münhal bulunan kâza Hü
kümet tabipliklerine dair sualine Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekili Nafiz Kö-
rez'in, tahrirî cevabı (7/360) 206,528 

Ziraat Vekilinden 
1. — Antalya Mebusu Asım Okur'un, 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan İzmir'de zirai mücadele ilâçları imal 
etmek üzere açılacak fabrika, hakkında 
Ziraat Vekilinden tahrirî suali a (7/372) 444 

Sayfa 
2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin To-

ker'in, şap ve diğer hayvan hastalıkları 
hakkında Ziraat Vekilinden tahrirî suali 
(7/378) 607 

1. —•• Bolu Mebusu Reşat Akşemset-
tinoğlu 'nun, Orman Umum Müdürünün 
istifaya mecbur edilmesi sebebine dair 
sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'-
nun tahrirî cevabı (7/332) 369:370 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin To-
kef'in, Orman teknik elemanları arasında 
ek görevden halen faydalanamıy anların 
mevcudölup olmadığına dair sualine Zi
raat Vekili Esat Budakoğlu 'nun tahrirî 
cevabı (7/336) 18:19 

3. — Sinob Mebusu Şerafettin Ay
han'ın, Sinob vilâyeti ormanjık mınta-
kasmda bulunan bâzı köylerin yollarının 
ne zaman tamamlanacağına dair sualine 
Ziraat Vekili Esat, Budakoğlu'nun tah
rirî cevabı (7/323) 441:442 

4. — Sinob Mebusu M. Vehbi Dayı-
baş'm, orman içinde bulunan köylüleri 
kalkındırma tecrübesinin hangi mmtaka 
dâhilinde yapılacağına dair sualine Ziraat 
Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî ce
vabı (7/328) 368:369 

TAKBİHLER 
Adliye Vekili (H. Avni Göktürk) 
1. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

tadiline ve bu kanuna muvakkat bir mad
de eklenmesine dair kanun lâyihasını gö
rüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline 
dair (4/311) 657 

Amasya (Kemal Eren ve 4 arkadaşı)' 
2. — Amasya vilâyetine bağlı Suluca 

nahiyesinde Suluca adı ile bir kaza kurul
ması hakkındaki kanun teklifinin gerive-
rilmesine dair (4/303) 101 

Ankara (Atıf Benderlioğlu) 
3. — istimlâk Kanununun 27 nci mad

desine bir fıkra ilâvesi hakkında (4/307) 414 
Denizli (Baha Akşit) 
4. — Muayenehane açmıyan tabip ve 

diş tabipleriyle kimyager ve eczacılara taz

minat verilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin ruznameye alınmasına dair (4/304) 323:324 

Erzincan (Tevfik Şenocak) 
5. — Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 

1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5518 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/309) " 656 

Erzincan (Veysel Varol) 
6. — Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 

1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5518 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/310) 684 

Giresun (Hayrettin Erkmen ve iki ar
kadaşı) 

7. — Münhal mebusluklar için bu sene 
ara seçimi yapılmaması hakkında. (4/305) 414:422 
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G-iresun (Hayrettin Erkmen ve iki ar
kadaşı) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi se
çiminin yenilenmesine karar verilmesine 
dair (4/313) 734:736,748 

Giresun (Hayrettin Erkmen ve iki ar
kadaşı) 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ruz-
namesinde görüşülecek bir madde kalmadı
ğından 1 Kasım 1957 Cuma günü saat 15 
te- toplanılmasına karar verilmesi hakkında 
(4/314) 736 

Giresun (Hayrettin Erkmen ve üç ar
kadaşı) 

10. — Hasanoğlan istikametinden gelen 
büyük sel felâketi karşısında Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin duyduğu teessürün 
felâketzede vatandaşlara duyurulmasına ka
rar verilmesi hakkında. (4/315) 

izmir (Nuriye Pınar ve iki arkadaşı) 
11. — Pakistan Parlâmento Heyetinin 

Türkiye'yi ziyaretleri vesilesiyle Türkiye 
B. M. Meclisinin Pakistan Millî Meclisine 
sevgilerinin iblâğına dair (4J/302). 

Kırşehir (Tahir Taşer) 
12. _ Adliye memur ve kâtiplerinin 

terfihleri hakkındaki kanun teklifinin ruz-
nameye alınmasına dair (4/301) 101 

Kütahya (Nihai Halûk Pepeyi) 
13. _ 5958 sayılı Kanunun 3 ncü mad

desine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lifinin geri verilmesine dair (4/298) 

Millî Müdafaa Vekâleti Vekili (Semi 
Ergin) 

14. _ Ankara Mebusu Atıf Benderli-

:751< 

:737 

734 

77 

:102 

oğlu'nım, İstimlâk Kanununun 27 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifinin Muvakkat Encümende görüşül
mesine dair (4/307) 

Ticaret Vekili (Abdullah Aker) 
15.-:— 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası Kanununa ek kanun lâyi
hasını görüşmek üzere Muvakkat Encümen 
teşkiline dair (4/312) ' 

Tunceli (Ardan Bora) 
16. — 5602 sayılı Tapulama Kanunu

nun 54 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifini müzakere etmek üzere muh
telit encümen kurulmasına dair (4/3Ö0) 

17. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı madde
sinin (Ç) bendinin 15 nci fıkrasının tadi
line dair kanun teklîîinin teşkil edilecek 
muvakkat bir encümende görüşülmesine 
dair (4/306) 

Erzurum (Rıza Topcuoğlu) 
1. — Arzuhal Encümeninin 29 . I I I . 

1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4669 sayılı Karara ait (6 sıra numaralı) 
işin Umumi Heyette görüşülmesine dair 
(4/285) . ' * ' . . ' • . . . 

2. — Arzuhal Encümeninin 29 . I I I . 
1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4669 sayılı Karara ait (6 sıra numaralı) 
işin Umumi Heyette görüşülmesine dair 
(4/285) 

Sayfa 

414 

657 

30 

323 

168 

100 

TEKLİFLER 
Afyon Karahisar (Hıza Çer çel) 
1. _ 2767 sayılı Sıtma ve frengi ilâç

ları için Kanunun tadili hakkında (2/515) 538 
Ankara (Atıf Benderlioğlu) 
2. — İstimlâk Kanununun 27 nci mad

desine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/514) 413, 
414,444 ;452 

Bolu (Fahri Belen) 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa ek kanun teklifi (2/500) 73 

Burdur (Fethi Çelikbaş ve 3 arkadaşı) 
4. — Grev ve lokavt kanun teklifi 

(2/516) 538 
Bursa (Sabahattin Çıracıoğlu) 
5. — İşçilere hafta tatili ve genel tatil 

günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki 
5837 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline dair (2/517) 538 

Çanakkale (Servet Sezgiyi) 
6. -— Devlet memurları aylıklarının tev-
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hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 
3 neü maddesinin «E» fıkrasının 3 ncü 
bendine bir fıkra ve muvakkat bir madde. 
eklenmesine dair (2/518) 

Denizli (Ali Çobanoğlu ve 27 arkadaşı) 
7. — Tavas kazasının heyelana mâruz 

olan Kale nahiyesinin yerinin değiştiril
mesine dair 6409 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/503) ;" 

Diyarbakır (İhsan Hdmid Tiğrel) 
8. — Tabiî âfetler yüzünden hasar gö

ren mmtakalardaki çiftçi borçlarının tecili 
hakkında (2/519) 

Elâzığ (Selâhattin Toker) 
9. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu

nunun 206 neı maddesinin 4 ncü bendinin 
tadiline dair (2/520) 

Elâzığ (Selâhattin Toker) ve Tokad 
(Hasan Kangal) 

•10.' — . Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesinin tadiline ve bu 
kanma bâzı hükümler ilâvesine dair 
(2/509) 
. 1 1 . — Vatani hizmet karşılığı maaş 

alanlarla, emekli, dul ve yetim maaşı bağ
lanmış olanlara tahsisat verilmesi hakkın
daki 6676 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin tadiline ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair (2/505) 

Erzurum (Sabri Er duman) 
12. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkında (2/525) 

Giresun (Doğun Köymen) 
13. — Denizde can ve malkorııma hak

kındaki 4922 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin «D» fıkrasının değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna bir madde eklenmesine 
dair (2/521) 

14.— Deniz subay ve astsubaylarından 
bilfiil gemilerde hizmet görenlere aile 
mahrumiyeti tazminatı verilmesi ve vasıta 
temini hakkında (2/522) 

Gümüşane (Sabri Özcan San) 
15. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edir

ne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve De
nizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılında 

Sayfa 

538 

73 

•538 

538 

206 

145 

592 

538 

538 

tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki 6746 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (2/514) " 

idare Âmirleri Balıkesir (Ahmet Ko-
cabıyıkoğlu) ve Uşak (Orhan Dengiz) 

16. — 1957 malî yılı Muvazenei Umu
mîye Kanununa bağlı A / l işaretli cetve
lin Türkiye Büyük . Millet Meclisi kışın
da değişiklik yapılması hakkında (2/507) 

Kastamonu (Muzaffer Kuşakçıoğlu) 
17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa muvakkat bir madde 
eklenmesi hakkında (2/511) 

Konya (Himmet ölçmen) 
18. — Sadettin Morovalı'ya vatani hiz

met tertibinden maaş tahsisi hakkında 
(2/501) 

Sayfa 

444 

206 

413 

73 

Konya (Muammer Obuz) ve (M. Rüştü 
özal) 

19. —'Vergi Usul Kanununun 282 nci 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi
ne dair (2/504) 100 

Malatya (Tevfik Ünsalan) 
20. — Devlet ve ona bağlı müesseseler

de çalışan işçilere ilâve tediye yapılması 
hakkındaki 6772 sayılı Kanunun 1 nci ye 2 
nci maddelerinin tadili ve 3 ncü maddesi
nin kaldırılması hakkında (2/523) 538 

Manisa (Hayri Büke) 
21. — Gördes kasabasının nakledilece- " 

ği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak 
meskenler hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desine bâzı fıkralar eklenmesine diar 
(2/508) .' 145 

Rize (Osman Kavrakoğlu) 
22. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu

na muvakkat bir madde ilâvesi hakkın
da (2/526) 592,593,608:610 

Sinob (Şerafettin Ayhan) 
23. — Askerî öğrencilerden başarı gös-

teremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Ka
nunun 6742 sayılı Kanunla değiştirilen 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (2/506) 145 

Sivas (Nuri Demirağ) 
24. — Hayrat hademesinin ücretleri 

hakkında (2/510) 322 
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Tunecli .(Arslan Bora) 
25. —. Askerlik Kanununun 5673 sa

yılı Kanunla muaddel 5 nei maddesinin 
birinci fıkrasının tadili hakkında (2/524) 538 

Tunceli (Arslan Bora) 
A 26. — Köy enstitüleriyle, ilk öğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sîtyılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında (2/513) 444 

Tunceli (Bahri Turgut Olcay gün.) 
27. — Ecnebi memleketlerden hediye ' 

olarak gönderilen inhisar maddelerinin 
memlekete ithali hakkında (2/502) j 73 

Amasya (Kemal Eren ve 4 arkadaşı) 
1. — Amasya vilâyetine bağlı Suluca 

nahiyesinde Suluca adı ile bir kaza kuruU 
ması hakkında (2/399) 101 

Denizli (Baha Akşit) 
2. — Muayenehane açmıyan tabip ve 

diş tabipleriyle kimyager ve eczacılara taz
minat verilmesi hakkında (2/178) 323:324 

Erzurum (Şevki Erker) .' • 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

yeni binaları ile müştemilâtının tefriş ve 
tezyin işlerinin yapılması vazife ve salâ
hiyetlerinin Nafıa Vekâletine devri hak
kında (2/441) 170:172,172:173,175,176,181, 

198:201,206,211,212,217,256:259 

Giresun (Doğan Köymen) 
4. — Avukatlık Kanununun 49 ncu 

maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/4.43) 146 

İzmir (Halûk Ökeren ve 8 arkadaşı) 
5. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, 

Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli 
vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılında tabiî 
âfetlerden zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki 6746 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi (2/388) 73,227,290:294 

İzmir (İlhan Sipahioğlu) 
6. — Avukatlık Kanununun 49 ncu 

maddesinin 3 ncü fıkrasiyle 117 nci mad
desinin kaldırılması (2/435) 146 

İzmir (Nuriye Pınar) 
7. — Üniversiteler Kanununun 38 nci 

Şayia 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
< 2/219) 146,288:289 

Kırşehir (Tahir Taşer) 
8. — Adliye memur ve kâtiplerinin ter

fihleri hakkında (2/415) 101:102 
9. — Ulusal" bayram ve genel tatiller 

hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair (2/464) 100, 

• 166:167,167:168,168 
Kocaeli (Cemal Tüzün) 
10: — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 65 nci madde
sinin (,K) bendinin tadili hakkında (2/312) 146 

Kütahya (Nihat Haluk Pepeyi) 
11. — 5958 sayılı Kanunun 3 ncü mad

desine bir fıkra ilâvesine dair (2/425) 5 
Seyhan (Sedat'Barı ve 7 arkadaşı) 
12. — Turizm Umum Müdürlüğü teşkili 

hakkında kanun teklifi (2/211) 73,227 
Trabzon (Sami Orberk) 
13. — Jandarma Kanununun 6459 sa

yılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/458) 30,227, 

289:290 
Tunceli (Arslan Bora) . 
14. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti , 

Emekli Sandığı Kanununun 40 nci madde
sinin (Ç) bendinin 15 nei fıkrasının tadili
ne dair (2/499) 323 

15. — 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
54 ncü maddesinin tadili hakkında (2/454) 30 

16. — İskân Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler ilâ
vesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden 
bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki 6093 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna yeniden bir madde 
ilâvesine dair (2/336) 29:30,227,'296:301,301: 

303,303:309,366:367,425:440,541:553,577: 
590,593:603 

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

revleri h akkmdaki 2996 sayıl ı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 
sayılı Kanuna ek kanun teldifi (2/283) 12:16, 

17,17,18,22:25,30,37,43,55,58 



TEZKERELER 
" BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ ; 

Muhtelif 
1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

1954 yılı mütedâvil sermaye hesaplarına 
mütaaliik .bilanço ile murakıp raporlarının 
gönderildiğine dair (3/533) " 538 

2. V- Millî Korunma 1954 yılı bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/536) 539 

3. — Millî Korunma 1955 yılı bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/545) 539 

4. -— Millî Piyango İdaresinin 1956 
yıl'ı bilançosunun gönderildiğine dair 
(3/537) ' 539 

Ölüm cezası 
1. — Gazianteb'in Şıheycaıı mahalle

sinden "Haletoğlu Abdülkadir Gögüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/532) ' - . ' • ' 588 

2. — Oğuzeli 'nin Kefersarı köyü 3 nu
maralı hanesinde kayıtlı Alioğu .18 \ VIII. 
1936 doğumlu Fethii Oğuz'un, ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/513) * 286 

3.-'— Tefenni'nin Dirmil köyünde ka
yıtlı Yusufoğlu Halil ibrahim Üzümcü'-
nün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/449) 206 

Tefsir istekleri 
1. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 

6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 6767 
sayılı Kanunla eklenen «D» bendinin tefsiri 
hakkında (3/471) \ 286:347 

2. — Tapulama Kanununun 52 nei mad
decinin tefsiri hakkında (3/546) 539 

Teşriî masuniyetler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/543)- 539 

2. — Bursa Mebusu İbrahim öktem 'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/544) '' 539 

3. -— Çanakkale Mebusu Safaeddin Ka-
ranakçı'nın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/530) 538 

' 4 . •— Kırşehir Mebusu Osman Bölük-

başı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair (3/528) 322,413,452:479,479: 

519,519,519,530:532 
5. — Konya Mebusu Mekki Keskin, Siird 

Mebusu Suat Bedük ve İstanbul Mebusu 
Seyfi Gögen'in teşriî masuniyetlerinin kal
dırılması hakkında (3/534) ! 538 

6.— Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/353) . .538:539 

7. —• Sinob Mebusu Nuri Sertoğlırnun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/540) 539 

8. - - Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın 
teşriî, masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/541) ' ~ / 539 
(.3/542) ' 539 
(3/547) 539 

1. .-— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Çanak
kale Mebusu Safaeddin Karanakçı.'nm teş-

I riî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair 
| : (3/479) 73,165 

2 . — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 
ve Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-

j kant 'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
na dair (3/480) . 73,165 

3. — Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/501) ' • ' • • 73,165 

4. — Bursa Mebusları İbrahim öktem 
ile Raif Aybar ve Kocaeli Mebusu Ekrem 
Alicaiı'm teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
ması hakkında (3/481) 73,165 

5. ^-Diyarbakır Mebusu Mehmed'Hüs-
I rev Ünal 'm teşriî masuniyetinin -kaldırıl

masına dair (3/494) V 73,165 
• 6.. — Kars Mebusu Turgut Göle 'nin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
. (3/472) 74,165:166 

7. —vKırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

;(3/488) . "73:74,165 
8. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican 

1 ve Bursa mebusları Raif Aybar ile İbra-
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him öktem'in teşriî masuniyetlerinin kal
dırılması hakkında (3/482) 73,1.64:165 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
* 1. — Saym mebuslardan bâzılarına 
izin verilmesine dair (3/527) 4 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Pa

kistan'a seyahati dolayısiyle avdetine ka
dar Başvekilliğe İşletmeler Vekili Samet 
Ağaoğlu'nun Vekillik' edeceğine dair 
(3/526) 4 

2. — Cenevre'ye giden Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan'm avdetine kadar kendi
sine, Devlet Vekili Emin Kalafat 'm ve
killik edeceğine dair (3/548) 540 

3. — Devlet Vekili Semi Ergin'in . 
Millî Müdafaa Vekâletine, Devlet Vekilli
ğine de Çanakkale Mebusu Fatin Rüştü 
Zorlu 'ııun tâyin edildiğine dair (3/552) 

4. — Fransa'ya gidecek olan Ziraat 
Vekili Esat Budakoğlu'nun avdetine ka
dar kendisine, Devlet Vekili Celâl Yar
dımcı 'mn vekillik edeceğine dair (3/549) 

5. — İhdas olunan Sanayi Vekâletine 
Manisa Mebusu Samet Ağaoğlu'nun tâyin 
edildiğine dair (3/558) 

540: 
541 

540 

540 

Sayfa 
6. — Vazife ile yurt dışına gidecek 

olan Ziraat Vekili Esat Budakoğlu 'nun 
avdetine kadar kendisine, Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı'nm vekillik edeceğine dair 
(3/553) 541 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Ti
caret Vekili Abdullah Aker'in avdetine 
kadar kendisine, Devlet Vekili Emin Ka
lafat 'm vekillik edeceğine dair (3/551) 540 

DİVANİ iMUIiASEBAT REİSLİĞİ TEZKE
RELERİ 

1. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğünün 19-55 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannameııinin sunulduğuna 
dair (3/531) 538-

2. — Muvazenei Umumiyeye dâhil da
irelerin 1954 malî ydı hesabı katilerine ait 
ek mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/538) - . . . . ' • • 539 

3. -—•• Muvazenei Umumiyeye dâhil da
irelerin 1955 malî yılı hesabı katilerine 
ai,t umumi mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/539) - 5 3 9 

4. —- Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1956 bütçe yılı hesabına ait rapor 
ile bilançosunun sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/529) 444 

ZABIT HULASALARI 
31 . V . 1957 tarihli 75 nci İnikat zap

tının hülâsası 3 
3 . VI .1957 tarihli 76 nci İnikat zap

tının hulâsası 28:29 
5 . VI . 1957 tarihli 77 nci İnikat zap

tının hulâsası 72:73 
7 . VI '. 1957 tarihli 78 nci İnikat zap

tının hulâsası 100 
10 . VI . 1957 tarihli 79 ncu İnikat 

zaptının hulâsası 145 
12 . VI .1957 tarihli 80 nci inikat 

zaptının hulâsası 205:207 
14.. VI . 1957 tarihli 81 nci inikat 

zaptının hulâsası 286 
17 . V I , 1957 tarihli 82 nci İnikat 

zaptının 'hülâsası. 321 
19 . VI . 1957 tarihli 83 ncü inikat 

zaptının hulâsası 412:413 

21 . V I ' . 1957 tarihli 84 ncü inikat 
zaptının hulâsası 444 

24 . VI . 1957 tarihli 85 nci inikat 
zaptının hulâsası 537 

2 . IX . 1957 tarihli 86 nci inikat 
zaptının hulâsası 576 

' 4 . IX... 1957 tarihli 87 nci inikat 
zaptının hulâsası 592 

6 . IX . 1957 tarihli 88 nci inikat 
zaptının hulâsası 606:607 

9 . IX . 1957 tarihli 89 ncu inikat 
' zaptının hulâsası 656 

10 . IX . 1957 tarihli 90 nci İnikat 
zaptının hulâsası 684 

11 . TX . 1957 tarihli 91 nci tnikat 
zaptının hulâsası 737:738 
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Sayfa 
4 
30 

74,84 
101 
147 

206,242 
287. 

Sayfa 
322 
414 
540 
577 
593 
608 
657 

TASHİHLER 

Yanlış 

Değiştirmeye kalkışırlarsa, «Kasdı 
sadet 
verdiniz 
tertibediyorlar 
reyinize arz ediyorum.' 

Doğru 

«Kasdı 
tarzda konuşmanızı, sadet 
vermediniz 
tertip diyorlar 
reyinize arz etmiyorum. 

Sayfa 
Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar : 54,634,730 



Söz alanlar 

Sayfaf 
A. Fahri Ağaoğlu (Konya) - Ankara 

Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakül
telerinin bina ihtiyaçlarını . karşılamak 
üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişil
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 342 

— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 35 ve 109 neu maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 713 

Samed Ağaoğlu (İşletmeler Vekili Hü
kümet »adına) - Fevzi Boyar 'm mahkûm 
olduğu cezanın affı hakkındaki Kanun 
teklifi münasebetiyle 111,112 

. — Sinob Mebusu^ Şeref ettin Ayhan'ın, 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları mü
essesesi ile Karabük köylerini kalkındır
ma Derneği arasında akdedilen mukave
leye dair sualine şifahi cevabı 5,7,9 

tzzet Akçal (Rize) - 5545 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109"'ncu 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna muvak
kat bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 725 

— îskâıı kanunu lâyihası münasebe
tiyle 304,307,308,428,434,542,548,549,550, 

5.52,579,582,585,587 

Abdullah Aker (Ticaret Vekili) - Ö-
dünç Para Verme İşleri hakkındaki 2279 
sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanlın 
lâyihası münasebetiyle 40 

— .3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununa ek kanun mü
nasebetiyle " 732 

Tahir Akman (Çankırı) - Yeniden (77) 
kaza kurulması ve izmir vilâyetine bağlı 
Kuşadası kazasının Aydın vilâyetine bağ
lanması hakkındaki Kanun münasebetiyle 360 

Sayfa 
Kenan Akmanlar (Çanakkale) - 5545 

sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
35 ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 
dair Kanun münasebetiyle 726 

— Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya 
vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sar
sıntısında zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki Kanun münasebetiyle 217 

Refet Aksoy (Ordu) - İskân kanunu 
lâyihası münasebetiyle 303,304,307,546,547, 

.549,551,552,579,580,583,584,585,586 
— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-

nın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebe
tiyle ' 515 

— Muğla,-Denizli, Bolu ve Sakarya vi
lâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsın
tısında zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 176,177,178, 

179,207 
irfan Aksu (İsparta) - Nevşehir vilâye

tine bağlı Kırşehir, kazasında (Kırşehir) 
adiyle yeniden bir vilâyet kurulması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 137 

Reşat Akşemsettinoğlu (Bolu) - iskân 
kanunu lâyihası münasebetiyle 432,433,434, 

• • > . . 548,549,581,582 
— Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya vi

lâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsın
tısında zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 210,216 

Baha Akşit (Denizli) - Avukatlık Ka
nununun 4 ncü maddesinin tadili hakkın
daki Kanun münasebetiyle 288 

— 1957 malî yılı.Muvazene! Umumiye 
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Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 625 

—• iskân kanunu lâyihası münasebetiyle 544, 
597 

— Muayenehane açmıyan tabip ve diş 
tabipleriyle, kimyager ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin ruznameye alınmasına dair takriri 
münasebetiyle - 324 

—• Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya vi
lâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsın
tısında zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 218,221,222 

Başri Aktaş (Kastamonu) - İskân ka
nunu lâyihası münasebetiyle . 429,433 

ihsan Aktürel (Yozgad) •- 24. III . 1950 
tarih ve 6655 sayılı Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle 13,15 

Muammer Alakant (Manisa) - 6830 sa
yılı İstimlâk Kanununun 27 nci maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair Kanun müna
sebetiyle 445,447,448,449 

—• 6973 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 10 

— Giresun Mebusu Hayrettin Erkmeıı 
ve iki arkadaşının, münhal mebusluklar 
için bu sene ara seçimi yapılmamasına 
dair takriri münasebetiyle 416,419,420,422 

— İskân Kanunu lâyihası münasebe
tiyle 425,439 

—: Kifayet takrirleri aleyhinde 119 
— Yeniden (77) kaza kurulması ve 

İzmir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydın vilâyetine bağlanması hakkındaki 
kanun münasebetiyle 358,359,360 

Ekrem Alican (Kocaeli) - İdarei Urau-
miyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Ka
nunla muaddel 140 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun münasebe-. 
tiyle 337,338 

— Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya 
vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sar
sıntısında zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki Kanun münasebetiyle 208, 

210,211,212 
Osman Alişiroğlu (Kırşehir) - Fevzi 

Boyar 'in mahkûm olduğu cezanın affı 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 78 

Şayia 
Ekrem Anıt (Samsun) - At yarışları 

hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek Kanun 
münasebetiyle 17 

Fikri Apaydın (Kayseri) - Kırşehir 
. Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî ma

suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası münasebetiyle 461 

Necati Araş (Bingöl) - Fevzi Boyar'm 
mahkûm olduğu cezanın affı hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle 82 

Pertev Arat -(izmir) - Aydın, Balıke
sir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli 
Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 -
1956 yılında tabiî âfetlerden zarar gören
lere yapılacak yardım hakkındaki 6746 
sayılı Kanun teklifi münasebetiyle 291,293 

—• 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 35 ve 109 ncu maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 705, 

/ ' 706,715,724 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 

binası ile müştemilâtının tefriş ve tezyin 
işlerinin yapılması vazife ve salâhiyetle
rinin Nafıa Vekâletine devri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 171 

Hamdi Ragıp Atademir (Konya) - Fevzi 
Boyar'm mahkûm olduğu cezanın ef fi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 115 

A. Feyzi Atahan (Hatay) - 6830 sayılı 
İstimlâk Kanununun 27 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 447 

— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'
nın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebe
tiyle 461,489,490 

Sebati Ataman (Zonguldak) - Aslnda 
vakıf olan tarihî ve mimari kıymeti haiz 
eski eserlerin Vakıflar Umum Müdürlü
ğüne devrine dair Kanun münasebetiyle 663 

— Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, 
Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli 
vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılında tabiî 
âfetlerden zarar görenlere yapılacak yar-



Sayfa 
dım hakkındaki 6746 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi münanebetiyle 292 

— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 35 ve 109 nen maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 727 

— 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 613,615,619 

— Demiryolları ve limanlar inşaatı 
için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek 
kanun münasebetiyle 230,232' 

-— Denizli Mebusu Baha Akşit'in, mu
ayenehane açmıyan tabip ve diş tabiple-
i'iyle, kimyager ve eczacılara tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin ruz- • 
nameye alınmasına dair takriri münasebe
tiyle , 233,234 

-L Gerze yangınından Lüleburgaz ve 
îneee'de -su baskınından zarar görenlere 
yardım hakkındaki 6683 sayılı Kanuna 
ek Kanun münasebetiyle 660 

-— îdarei Umumiyeyi Vilâyat Kanu
nunun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140 
ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 332,333,337,339 

— İskân Kanunu lâyihası nıünasebetiy 
le . . 435 

—• Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 
• yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması Hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle . 627 

— Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, Ad
liye memur ve kâtiplerinin terfihleri hak
kındaki Kanun teklifinin ruznameye alın
masına dair takriri münasebetiyle 10.1 

— Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya vi
lâyetleri dâhilinde vukua, gelen yer sar
sıntısında zarar görenlere yapılacak yar 
dım hakkındaki Kanun münasebetiyle 208,209, 

210,212,213,214,217,218,219,220,221,222 
— Sınır, kıyı \ t karasularımızın mu

hafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni 
ve takibi işlerinin Dahiliye, Vekâletine 
devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle • 665 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 
binası ile müştemilâtının tefriş ve tezyin 
işlerinin yapılması vazife ve salâhiyetleri
nin Nafıa Vekâletine devri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle. 170 

— Üniversiteler Kanununun 38 n,ci 
maddesinine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 289 

— Yeniden (77) kaza kurulması, ve îz-
mir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydın vilâyetine bağlanması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 357,362,363,364,365,366 

Sırrı Atalay (Kars) - Avukatlık Kanu
nunun 4 ncü maddesinin tadili hakkın
daki Kanun münasebetiyle . 234,236,237,238, 

239,241,242 
— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 

Kanununun 35 ve 109 ncu maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 703 

— 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 611, 

613,614,615,616,617,619,620,622,623 
— Demiryolları ve limanlar" inşaatı 

için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek 
Kanun münasebetiyle 228,230,231 

—- Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu ce
zanın affı hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle 50 

— îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 324,329 

— Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-
şı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası mü
nasebetiyle : ' • ' . ' ' 453,472 

Raif Aybar (Bursa) - Kırşehir Mebusu 
Osman Bölükbaşı'nm teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası münasebetiyle 462 

Hidayet Aydıner (Konya) - İskân Ka-
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hunu lâyihası münasebetiyle 549,551,579, 
; ,-580,582 

•-.'— Ulusal Bayram ve Genel tatiller 
hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 167 

Şerâfettin Ayhan (Sinob) - Türkiye 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ile 

•Karabük Köyleri Kalkındırma Derneği 
arasında akdedilen mukaveleye dair suali 

Sayfa 
münasebetiyle 5,8,9 

Yusuf Aysal (Uşak) - Muğla, Denizli, 
Bolu ve Sakarya vilâyetleri dâhilinde vu
kua gelen yer sarsıntısında zarar gören
lere yapılacak yardım hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 178,180 

Yusuf Aşizoğlu (Diyarbakır) - Nevşe
hir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında 
(Kırşehir) adı ile yeniden bir vilâyet ku
rulması hakkındaki Kanun münasebetiyle 121, 

164 

B 
İhsan Baç (Tokad) - 24 . I I I . 1950 ta

rih ve 6655 sayılı Kanuna ek Kanun müna
sebetiyle - 12 

Hüseyin Balık (Zonguldak) - 5545 sa
yılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 
ve 109 neu maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun münasebeteyle 707,717,724 

Sedat Barı (Seyhan) .- 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109 
neu maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
muvakkat bir madde ilavesine dair Kanun 
münasebetiyle 725,727 

Zeki Başağa (Gümüşane) - Gülhane As
kerî Tıp Akademisi Kanunu münasebetiyle 43 

Suat Başol (Zonguldak) - Yeniden (77) 
kaza kurulması ve izmir vilâyetine bağlı 
Kuşadası kazasının Aydın vilâyetine bağ
lanması hakkındaki Kanun münasebetiyle 352 

Hikmet Bayur, (Manisa) - 5545 sayılı 
Milletvekilleri Seçimi Kanununu^ 35 ve 
109 neu maddelerinin tadiline ve bu Ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun münasebetiyle 692,694,695,696,699,702 

Atıf Benderlioğlu (Ankara) - 6830 sa
yılı İstimlâk Kanununun 27 nei maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 447,451 

Mehmet Cemil Bengü (Devlet Vekili) -
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 35 ve 109 neu maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâve
sine dair Kanun münasebetiyle 700 

— Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya vi
lâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsın
tısında zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 178,180 

Mustafa Kemal Biberoğlu (Çorum) -
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 35 ve 109 neu maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâve
sine dair Kanun münasebetiyle 705 

— îskân kanunu lâyihası münasebe
tiyle 584,585,588,589 

Ömer Bilen (Ankara) - Fevzi Boy ar'm 
mahkûm olduğu cezanın affı hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle . 8 1 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - 5545 sayılı 
Milletvekilleri. Seçimi Kanununun 35 ve 
109 neu maddelerinin tadiline ve bu Kanu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle 688,700,702,704,706 

— Giresun Mebusu Hayrettin Erknıen v 

ve iki arkadaşının, münhal mebusluklar 
için bu sene ara seçimi yapılmamasına dair 
takriri münasebetiyle 418 

— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
mn teşriî masuniyetinin kaldırılmasına da- * 
ir Beşvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiy
le 454,455 

— Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir' 
kazasında (Kırşehir) adı ile yeniden bir 
vilâyet kurulması hakkındaki Kanun mü-
nasebeiyle 124,147 
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Behzat Bilgin (İzmir) - 6973 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebetiy
le 11 

— Gerze yangınından Lüleburgaz ve 
Inece'de su baskınından zarar görenlere 
yardım hakkındaki 6683 sayılı Kanuna ok 
Kanun münasebetiyle 660 

Arslan Bora (Tunceli) - îskân Kanu
nu lâyihası münasebetiyle 302,432,542 

— Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya vi
lâyetleri dahilinde vukua gelen yer sarsın
tısında zarar görenlere yapılacak yardım 

Sayfa 
175 

120, 

hakkındaki Kanun münasebetiyle 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - Nevşe
hir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında 
(Kırşehir) adı ile yeniden bir vilâyet ku
rulması hakkındaki Kanun münasebetiyle 

127,133,138,149,156,161,163,164 

— Teşriî masuniyetinin kaldırılması
na dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası mü
nasebetiyle 454,483,487,488,489,490,498, 

499,501,503,505,507,508,510,514,515 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - 6830 sayılı 
istimlâk Kanununun 27 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair Kanun münasebetiyle . 450, 

451 
— İdarei Umumiyeyi Vilâyat Kanunu

nun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nan münasebetiyle 331,333,334,336,337,338,339 

—• Kanun lâyiha ve tekliflerinin sual
lerle diğer işlerden evvel görüşülmesine 
dair takrir münasebetiyle 422 

— Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 
kazasına (Kırşehir) adı ile yeniden bir 
vilâyet kurulması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 121,137 

Rıza Çerçel (Afyon Karahisar) - 3222 
sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Ka
nımla muaddel 5 nci maddesinin tadiline 
dair Kanun münasebetiyle 424 

Kenan Çığman (Çankırı) - Gülhane As
kerî Tıp Akademisi Kanunu münasebetiyle 46 

D 
Ercüment Damalı (Sivas) - İskân ka

nunu lâyihası münasebetiyle 552 
Hilmi Dura (Kastamonu) - İskân kanu

nu lâyihası münasebetiyle 367 
— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-

nın, teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiy
le 508,509,510,512,513 

Zeki Erataman (Tekirdağ) - İskân ka
nunu lâyihası münasebetiyle 

— Yeniden (77.) kaza kurulması ve İz
mir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının Ay
dın vilâyetine bağlanması hakkındaki Ka-

301 
nutı. münasebetiyle 

Hasan Erdoğan (Kars) - 5545 sayılı 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 
109 ncu maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 

349 
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Kanun münasebetiyle * .708,718 
Sabri Erduman (Erzurum) - Mufla, 

Denizli, Bolu ve Sakarya vilâyetleri dâhi
linde vukua gelen yer sarsıntısından zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 179 

Feridun Ergin (Urfa) - 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109 
ncu maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 689 

Semi Ergin (Millî Müdafaa Vekâleti Ve
kili) - 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27 
nei maddesine bir fıkra ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle 448 

— İstimlâk Kanununun 27 nei madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifinin muvakkat bir encümende görü
şülmesine dair takriri münasebetiyle 414 

ŞevM Erker (Erzurum) - Demiryolları 
ve limanlar inşaatı için gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
6845 sayılı Kanuna ek Kanun münasebe
tiyle 229,232 

— İskân kanunu lâyihası münasebetiyle 434, 
597 

— Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanuna ek Kanun münasebetiyle 730 

— Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine 
mezuniyet veren 3132,4100,4649,5259, 
60E9, 6425 ve 6656 sayılı kanunlara ek Ka
nun münasebetiyle 345 

Sayfa 
Müfit Erkuyumcu (Bursa) - İskân ka

nunu lâyihası münasebetiyle 549,578,589 
Agâh Erozan (Bursa) - İdarei Umumi-

yei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Ka- » 
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 328 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozgad) - -
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişe
hir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyet
lerinde 1955 - 1956 yılında tabiî âfetler
den zarar görenlere yapılacak yardım • 
hakkındaki. 6746 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle * 291 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 326 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununa 
muvakkat bir madde ilâvesi .hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 609,610 

—• Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 
kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir 
vilâye/t kurulması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 120,127,160 

— ödünç para verme işleri hakkındaki 
2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına 
ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası münasebetiyle 32,36,37,40 

— Ulusal bayram ve genel tatiller 
hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 17,168 

Ahmet Fırat (Malatya) - 3202 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka

nununa ek Kanun münasebetiyle 731 

Namık Gedik (Dahiliye Vekili) - İda
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 140 ncı madde

sinin değiştirilmesi- hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 328,338,339 

•— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı-
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zanın affı hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle 103,114 

•— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
nm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına da
ir Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebe
tiyle •498,501,503,505,507 

îhsan Gülez (Bolu) - Muğla, Denizli, 
Bolu ve Sakarya vilâyetleri dâhilinde vu
kua gelen yer sarsıntısında zarar gören
lere yapılacak yardım hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 176 

Salâhattin Gülüt (Tpkad) - Muğla, De
nizli, Bolu ve Sakarya vilâyetleri dâhilin
de vukua gelen yer sarsıntısında zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 177 

Ahmet Gürkan (Tokad) - ödünç para 
verme işleri hakkındaki 2279 sayılı Ka
nunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayıL 

696 Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 31,42 

487 

»,163 

1,359 

449 

H 

nın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebe
tiyle 

—« Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 
kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir. 
vilâyet kurulması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 135,137,138,155 

— Yeniden (77) kaza kurulması ve 
îzmir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydın vilâyetine bağlanması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 352,356,351 

Hüsnü Göktüğ (Elâzığ) - 6830 sayılı 
İstimlâk Kanununun•, 27 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 

Hüseyin Avni Göktürk (Adliye Veki
li) - 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 35 ve 109 ncıı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna muvakkat bir mad 
de ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 

— Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu ce-

Mehmet Hazer (Kars) - 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109 
neu maddelerinin tadiline ve bu Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair Kaüun 
münasebetiyle ••{ 707,715 

— 1957 malî yılı müvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 614, 
' " • 615,624 

— iskân kanunu lâyihası münasebe
tiyle 583,585^586,588 

— ]\tilletvekilleri Seçimi Kanununa mu
vakkat bir madde ilâvesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 609,610 

— Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya 
vilâyetleri dâhilinde vuka gelen yet sar
sıntısında zarar görenlere yapılacak yar

dım hakkındaki Kanun münasebetiyle 177 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 

binası ile müştemilâtının tefriş ve tezyin . 
işlerinin yapılması vazife ve salâhiyetleri
nin Nafıa Vekâletine devri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 170,171 

— Yeniden (77) kaza kurulması ve İz
mir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydın vilâyetine bağlanması hakkındaki 
kanun münasebetiyle 353,357,366 

Hadi Hüsman (Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili) - ' Sınır, kıyı ve kara sularımızın 
muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni 
ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine 
devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 665 
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Tevfik İleri (Maarif Vekili) - Ankara 

Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fa
kültelerinin bina ihtiyaçlarım karşılamak 
üzere gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 342 

•— Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ka
nunu münasebetiyle 46 

Halil îmre (Balıkesir) - ödüne para 
verme işleri hakkındaki 2279 sayılı Ka
nunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 33,38 

ismet inönü (Malatya) - 5545 sayılı 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 
109 ncu maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun münasebetiyle 696,697,698,700,702,703-

—• Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu ce-

Sayfa 
zanm affı hakkındaki, kanun teklifi müna
sebetiyle 83,106,111 

— Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen 
ve iki arkadaşının, münhal mebusluklar 
için bu sene ara seçimi yapılmamasına dair 
takriri münasebetiyle 415 

— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
mn teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası mü
nasebetiyle 458,513,514 

—• Nevşehir Vilâyetine bağlı Kırşehir 
kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir 
vilâyet kurulması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 123 

Sabri îşbakan, (Ordu) - 3202 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununa ek Kanun münasebetiyle 733 

K 
Safaeddin Karanakçı (Çanakkale) -

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 35 ve 109 ncu maddelerinin tadili
ne ve bu kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 

Osman Kavrakoğlu (Rize) - 5545 sayılı 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 
109 ncu maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun münasebetiyle 

— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
nm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası mü
nasebetiyle 

— Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya 
vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sar
sıntısında zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki Kanun münasebetiyle 

Ahmet Kınık (Seyhan) '- îdarei Umıı-
miyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ııçı maddesinin değiş-

705 

703 

469 

2K 

tirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle - 3 2 7 

Nusret Kirişcioğlu (Zonguldak) -
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 35 ye 109 ncu maddelerinin tadili
ne ve bu kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 704,705, 

706,709,713,714,715,721,722,724, 
725,726,727 

Refik Koraltan (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi). - Pakistan Parlâmento He
yetinin Türkiye'yi ziyaretleri ve Heyet 
Reisi Nevvap Muzaffer Ali'nin nutukları 
dolayı siyle hitabesi , 7 5 

—; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
X. Devredeki kıymetli ve verimli mesaisini 
tebarüz ettiren beyanatı 736 

Sıtkı Koraltan (Afyon Karahisar) -
Yeniden (77) kaza kurulması ve İzmir 
vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının Aydın 
vilâyetine bağlanması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle < 355 
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Doğan Köymen (Giresun) - Nevşehir 
vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında (Kır
şehir) adı ile yeniden bir vilâyet kurul-' 

^-^ Sayfa 
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 137,138 

Hulûni Köymen (Bursa) - i skân Kanu
nu lâyihası münasebetiyle 589 

M 
Mehmet Mahmudoğlu (Kırşehir) - 5545 

sayılı Milletvekilleri Sekimi Kanununun 
35 ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair : 

Kanun münasebetiyle 
—: Feyzi Boyar'in mahkûm olduğu ce

zanın affı hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 

— Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 

723 

52 

kazasında (Kırşehir) adı ile yeniden bir vi
lâyet kurulması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 125,131,158 

Adnan Menderes (Başvekil) - Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sa
yılı Kanunla muaddel 140 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 334,337,338,339 

Emrullah Nutku (Trabzon) - 5545 sa
yılı Milletvekilleri Secimi Kanununun 35 
ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve bu 

N 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 
dair Kanun münasebetiyle 706,710,717,721 

o 
Burhanettin Onat (Antalya) * 6830 sa

yılı İstimlâk Kanununun 27 nci maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair Kanun münase
betiyle 

—- 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 

— iskân kanunu lâyihası münasebe-

452 

614 

tiyle 431,432,436,437,541,544,550 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 

binası ile müştemilâtının tefriş ve tezyin 
işlerinin yapılması vazife ve salâhiyetleri
nin Nafıa Vekâletine devri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle' 171,172 

Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) - iskân 
kanunu lâyihası münasebetiyle 552,582 

ö 
Bahaettin Örnekol (Sivas) - Muğla, 

Denizli, Bolu vç Sakarya vilâyetleri dâhi
linde vukua gelen yer sarsıntısında zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 176,181,208 

Sabri Özcansan (Gümüşane) - iskân 

kanunu lâyihası münasebetiyle 306 
Nuri özsan (Muğla) - Muğla, Denizli, 

Bolu ve Sakarya vilâyetleri dâhilinde vu
kua gelen yer sarsıntısında zarar gören
lere yapılacak yardım hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 179 
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74 

Yavuz Paşamemetoğlu (Muğla) - Muğ
la, Denizli, Bolu ve Sakarya vilâyetleri 
•dâhilinde vukua gelen yer sarsıntısında 
aarar görenlere yapılacak' yardım hakkın
daki 'Kanun münasebetiyle 212,221 

Hasan Polatkan (Maliye Vekili) -1957 

Sayfa 
malî yılı Müvazeıiei Umumîye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 616,622,623,624 

— Demiryolları ve limanlar inşaatı 
için' gelece^ yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek 
Kamın münasebetiyle 232 

Nâtık Poyrazoğlu (Muğla) - 6830 sa
yılı İstimlâk Kanununun' 27 nei maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle :

; 446 

A. Hamdi Sancar (Denizli) - Avukatlık 
Kanununun 4 ricüvmaddesinin tadili hak-
İnndaki Kariun münasebetiyle 2*38,239,240 

— 9545 sayılı: Milletvekilleri Seçimi 
Karmnuriun 35 ve 109 ncu maddelerinin ta
diline ve bu kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 710 

— Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen 
ve ik i ' arkadaşının, ; münhal mebusluklar 
için bû sene ara seçimi yapılmamasına dair 
t a k r i r | münasebetiyle 419,421 

— İskân kanunu ; lâyihası münasebe
tiyle 426,433 
. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı '-

:jıın ^teşriî. masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve .Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit yEncümen mazbatası münasebe
tiyle 

Nuri Sertoğlu (Sinob) - 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 35 ye 109 

479 

ucu maddelerinin tadi 
muvakkat bir mMde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 

Servet Sezgin (Çanakkale) 
lıkesir, Bilecik, Edirne, 

ine ve bu kanuna 

• 718,722 
Aydın, Ba-

Eskigehir^ Kırk

lareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955-1956 yılında tabiî âfetlerden zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 
6746 sayılı Kanuna ek kanun teklifi mü
nasebetiyle • 291,293 

— İskân kanunu lâyihası münasebetiyle 543 
— Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya 

vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sar
sıntısından zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki Kanun münasebetiyle 177, 

1 . 188,218,219,22:0,222 
— Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 

kazasında (Kırşehir) .adı ile yeniden bir . 
vilâyet kurulması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 

—- ödünç para verme işleri hakkındaki 
2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına 
ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle \ 

M. Dâim Süalp (Siird)^ 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi kanununun 35 ye 109 
ncu maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 711 

— îskân kanunu lâyihası münasebetiyle 547, 
'.'••••'v • . • 548,557,577,582,584 

121 

37 
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Halûk Şaman (Bursa) - Ödünç parp, 

yerme işleri hakkındaki 2279 sayılı Ka
nunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı 

Osman Talu (Afyon Karahisar) -
24 . I I I . 1950 tarih ve 6655 sayılı Kanuna 
ek Kanun münasebetiyle 16 

Tahir Taşer (Kırşehir) - 5545 ısayılı 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 
109 ncu maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Kanun münasebetiyle 706,725 

— Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu ce
zanın affı hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle - 8 0 

— Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 
kazasında (Kırşehir) adı ile yeniden bir 
vilâyet kurulması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 126 

— Ulusal bayram ve Genel tatiller 
hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkrla ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 166,167,168 

Ziya Termen (Kastamonu) - 5545 sa
yılı Milletvekilleri Seçimi! Kanununun 35 
ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 
dair Kanun münasebetiyle 712,715,716,725 

— İskân kanunu lâyihası münasebetiyle 438 
Halûk Tîmurtaş (Balıkesir) - Gülhane 

Askerî Tıp Akademici Kanunu münase
betiyle 46 

Halis Tokdemir (Gümüşane) - Millet
vekilleri Seçimi Kanununa muvakkat bir 
madde lâvesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 610 

Mehmet Zeki Tulunay (Malatya) - Avu
katlık Kanununun 4 ncü mddesinin tadili 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 240 

Osman Turan (Trabzon) - Nevşehir vi
lâyetine bağlı Kırşehir kazasında (Kır-

Sayfa 
Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 35,36,37,38,41 

T 
şehir) adı ile yeniden bir vilâyet kurulması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle İ2T 

Halil Turgut (Diyarbakır) - Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırk
lareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 
6746 sayılı Kanuna ek kanun teklifi mü
nasebetiyle 290,293: 

— İ d a r e i Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 330 

— Yeniden (77) kaza kurulması ve İz
mir Vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydın Vilâyetine bağlanması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 360 

Muhit Tümerkan (Sinob) - 5545 sayılı 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 
109 ncu maddelerinin tadiline ve bu kanu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle 707,712,726,728,729 

— Gündem hakkında 577 
— İskân anunu lâyihası münasebetiy

le 430,433,578,580,581 
' — Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 626 

— Yeniden (77) kaza kurulması ve İz
mir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydın vilâyetine bağlanması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 350 

Cemal Tuzun (Kocaeli) - Muğla, De
nizli, Bolu ve Sakarya vilâyetleri dâhilin
de vukua gelen yer sarsıntısında zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 211,213,221 
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Cevat Ülkü (Aydın)... Avukatlık Ka

nununun 4 neü maddesinin tadili hakkın
daki Kanun münasebetiyle 236,237,238,287,288 

— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı-
nın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası münasebe-
tiyla 481,488 

Fethi Ülkü (Tunceli) - 5545 «ayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109 
ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesine dair Kanun. 
münasebetiyle , 

— İskân kanunu lâyihası münasebetiyle 

— Yeniden (77) kaza kurulması ve İz
mir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydın .vilâyetine bağlanması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 

Hüseyin Ülkü (Niğde) -Yeniden (77) 
kaza kurulması ve İzmir vilâyetine bağlı 
Kuşadası kazasının Aydın vilâyetine bağ
lanması hakkındaki Kanun münasebetiyle 

Hasan Hayati Ülkün (Niğde) - Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırk
lareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 
6746 sayılı Kânuna ek kanun teklifi mü
nasebetiyle 

— Kırşehir Mebusu -Osman Bölükbaşı'-
nm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına da
ir Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden müre-k-

722 
296, 
427 

351 

349, 
356 

292 

Sayfa 
kep; Muhtelit Encümen mazbatası müna
sebetiyle - 454 

— Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 
kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir vi
lâyet kurulması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 125 

Mşhmfct Ünaldı (Seyhan) - Yeniden 
(77) kaza kurulması ve İzmir vilâyetine 
bağlı Kuşadası kazasının Aydın vilâyetine 
bağlanması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 353 

Zihni Üner (Niğde) - Nevşehir vilâye
tine bağlı Kırşehir kazasında (Kırşehir) 
adiyle yeniden bir vilâyet kurulması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 131,158 

—'Yeniden (77) kaza kurulması ve İz
mir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydm vilâyetine bağlanması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle v 348. 

Ali Ünlüsoy (Vozgad) - Aydın, Balı* 
kesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, 
Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - ' < 
1956-yılında tabiî âfetlerden zarar gören
lere yapılacak yardım hakkındaki 6746 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi münase
betiyle ' . . ; ' . ' : ' ' 290,294 

— 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununa ek Kanun mü
nasebetiyle - . ' . • • 730,733 

—- îskân kanunu lâyihası münasebe
tiyle - z • 308 

— Yeniden (77) kaza kurulması ve İz
mir vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının 
Aydın vilâyetine bağlanması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle . 348 

Celâl Yardımcı ([Devlet Vekili) - İskân 
kanunu lâyihası münasebetiyle 

Memiş Yazıcı (Ordu) - Kırşehir Me
busu Osman Bölükbaşı'nm teşriî masuni
yetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

543 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası münasebetiyle 

, Mehmet Şevki Yazman (Elâzığ) - De
miryolları ve limanlar inşaatı için gele
cek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek Kanun 

499 
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münasebetiyle 231 
Nüvit Yetkin (Malatya) - 5545 sayılı 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 
109 neu maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair • 
Kanun münasebetiyle 685,719 

— Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu ce
zanın affı hakkındaki kanun teklif i ̂ mü
nasebetiyle ' 53 

— Giresun Mebusu Hayrettin Erkmeıı 
ye iki arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçiminin yenilenmesine karar ve
rilmesine dair takriri münasebetiyle 

Gazi Yiğitbaşı (Afyon Karahisar) - Ye
niden (77) kaza kurulması ve îzmir vilâ
yetine bağlı Kuşadası kazasının Aydın vi
lâyetine bağlanması hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 

e 


