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Ankara
T. B. M. M. Matbaası

Fihrist
ARIZALAR VE TELGRAFLAR
Sayfa I.
167,190,532,616

Sayfa

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
İstifa
1. — Ankara Valiliğime tâyin edilen
Muğila Mebusu Dilâver Arigun'un istiifatı
(4/56)

817

İnzibati cezalar
1. — Ankara Mebusu Failk Alhimed Ba
rutçu'ya ta'kbilh cezası verilmesi
647,648,721
2. — Elâzığ Mebusu Mustafa Doğan'a
iki ihltar cezası verilmesi
636,721
3. — Grünıü'şane Mebusu Nihat Sartgınalp'a İki ihtar cezası veriilimesi
79,98
4. — Kars Meibusu ıSırrı Atialay'a'taklbilh
cezası verilmesi
178,192
5. — Kaııs Mebusu Turgut; G-öfle'ye ilki
Ühtar cezası verilmesi
635,636,721
6. — Maraş Mebusu HiTrni Soydan'a
t&kMı cezası verilmesi
633,721
7. — Niğde Meibusu Asım Eren'e takbÜh
cezası verilmesi
633,721
8. — Ordu Mebusu Ferda Güley'e üç
inikat için Meclisten muvakkaten çıikarma
cezası verilme&i
178,192
9. — Tunceli Menusu Arslan Bora'ya
iki ihtar cezası verilmesi
633,721
İzinler
1. — Azayı kiramdan 'bâzılarına izin ve
rilmesi (3/226)
196Ü97
(3/232)
410
Teşriî masuniyetler
1. — Adana Meibusu Kasımı Gülek'in
teşrii masuniyeti (3/218)
(3/236)

39
503

2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in
teşriî masuniyeti (3/218)
(3/236)
3. — Ankara Mebusu İbrahim Imirzalıoğlu'ııun teşriî masuniyeti (3/216)
4. — Ankara Meibusu Selim Sloley'in.
teşriî masuniyeti (3/222)
5. —'Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'm.
teşriî masuniyeti (3/288)
6. — Erzincan Mebusu Nusret Safa
Coşkun'un teşriî masuniyeti (3/240)
7. — Hatay Mebusu İzzettin ö i l i ' n i n
teşriî masuniyeti (3/223)
8. — İstanbul Mebusu Rüştü G-ünera'nim
teşriî masuniyeti (3/224)
9
Kayseri Melbuısu Hakkı Kurimel'in
teşriî masuniyeti (3/241)
10. — Ordu Meibusu Eşref Aylıan'ın
teşriî masuniyeti (3/217)
.
11. — Ordu Meibusu Şevket Koksal'm
teşriî masuniyeti (3/217)
12. — Trabzon Mebusu Malımut Gtaloğlu'nun teşriî masuniyeti (3/225)
13. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit
Tarakçıoğlu'nun teşriî masuniyeti (3/225)
14. — Van Meibusu Tevfik Doğuışılker'in teşriî masuniyeti (3/243)

503

Vefat
1. — Konya Mebusu Sıtkı Koraltan'ın
vefatı ((3/251)

817

Beyanat
1, — Ba^veflril

Adnan

Menderes'tin,

39
503
39
193
503
503
193
193
503
39
39
193
193

2
Sayfa
ta'kiIbe'diTmefete olan
dair .beyanat]

iktisadi

politikaya
88.1:886

2. — Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zor
lu'nun, tahakkuk ettirilen dış yardımlarla
alınan iktisadi tedbirlere ve dış politikaya
dair 'beyanatı
828:835,845:857:860:861
3. — Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın,
tahakkuk ettirilen dış yardımlarla alınan
iktisadi tedıbirler haıkkındaki ibeyaııajtı 835 :842,868:875,878:880

Sayfa
4. — Türkiye Büyülk Millet Meclisi
Reisi Refik Koraltan'ın, İsviçre'de' geçir
diği aıneliyalt dolayısiyle Büyük Millet
Meclisinin kendisine gösterdiği yakın alâ
ka dolayısiyle teşekkürü mutazamîmın be
yanatı

Encümen teşkili
1. — İskân Kanunu lâyihasını görüş
mek üzere Muvakkat Encümen teşkili
(1/180, 3/215)

3:4

ÎCEA VEKÎLLERÎ HEYETÎ
1. — Almanya'ya giden Maarif Vekili
Celâl Yardmıcı'nın avdetine kadar kendi
sine, Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'ııım vekillik etmesi (3/244)
536
2. — Başvekil Adnan Menderes'in yurt
dışına yapacağı seyahat dolayısiyle, avde
tine kadar, Millî Müdafaa Vekili Ethem
Menderes'in Başvekile -vekâlet
ekmesi
(3/250)
816:817
3. — Bir Koordinasyon Vekâleti ihdasiyle bu Vekâlete Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'ın, Sanayi Vekâletine Basın Yayııi ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı'nın,
Basın - Yayın ve Turizm Vekâletine de Sinob Mebusu Server Somuucuoğlu'nun tâ
yini (3/248)
816
4. — Paris'e giden Münakalât Vekili
Fevzi Uçaner'in avdetine kadar kendisine.
Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'nun
vekillik etmesi (3/246)
656
5. — Sanayi Vekâletine, Basın - Yayın
ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı'nın vekâle
ten tâyini (3/220)
123

ÎSTÎZAH
1. — Ankara Mebusu Faik Ahnıed Ba
rutçu ve yedi arkadaşının, Hükümetin ik
tisadi politikasının Başvekilden istizah
olunmasına dair (8/5)
581:582
2. — Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata'nın hayat pahalılığı, mal darlığı ve
yokluğunun önlenmesi hususunda ne dü

(>.
Vâki davet üzerine Amerika'ya
giden Millî Müdafaa Vekili Eteni Mende
res'in avdetine kadar kendisine, Dahiliye
Vekili Dr. NTanıık Gedik'in vekillik etmesi
(3/247)

816

7. - Vâki davet üzerine Federal Al
manya'yı ziyaret eedcek olan Reisicumhur
Celâl Bay ar'm avdetlerine kadar kendile
rine. Büyük Millet Meclisi Reisi Refik
Koraltan'm vekâlet etmeleri (3/219)

40

8. — Vazife ile Paris'e giden Hariciye
Vekili Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Veki
li Hasan Polatkan'ın avdetlerine kadar,
Hariciye Vekiline Dahiliye Vekili Namık
(ledik'in, Maliye Vekiline de Devlet Vekili
Samet Ağaoğlu'ımn vekâlet edecekleri
(3/249)

8.16

9. — Vazife ile yurt dışına giden Ça
lışma Vekili Hayrettin Erknıen'in avdeti
ne kadar kendisine, Devlet Vekili Muzaf
fer Kurbanoğlu'nuıı vekillik etmesi (3/233) 441

TAKRİRLERİ
şünüldüğünün Başvekilden istizah Olun
masına dair (8/3)
579:580
3. — Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata ve yedi arkadaşının, kâğıt, malzeme
ve ilân tahsisi ve tevzii konularının, nasıl
ve hangi ölçülerle düzenlendiğinin Başve
kilden istizah olunmasına dair (8/4)
580:581

Sayfa

4. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve
iki arkadaşının, 1957 mebus seçimlerinden
sonra çeşitli işlerde vatandaşların tâbi tu
tulduğu farklı muamelelerin önlenmesi ve
sebeplerinin ortadan kaldırılması hususun
da ne düşünüldüğünün Başvekilden istizah olunmasına dair (8/1)
578:579

Sayfa
5. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt ve üç arkadaşının, yetkilerini kö
tüye kullanan bâzı Cumhuriyet müddeiu
mumilerinin kanunsuz fiil ve hareketleri
nin Adliye Vekilmden istizah 'olunmasına
dair (8/2)
579

KANUNLAR
No.
*
Sayfa
7117 — Hususi idarelerden maaş alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarına, ter
fi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu
öğretmenler için teşkil edilecek Sağ
lık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Ya
pı Sandığına ve öğretmenlerin alacak
larına dair 4357 sayılı Kanunun 11
nei maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun
69,135:137
7118 — Türkiye Öğretmenler Bankası
Türk Anonim Şirketi Kuruluş Kanu
nu
69,110:120,123:135,136,137,139143
7119 — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 6330
sayılı Kanunla muaddel Başvekâlet
kısmında değişiklik yapılması hak
kında Kanun
51,162
7120 — Japonya'daki Birleşmiş Milletler
Askerî Kuvvetlerinin hukuki durumu
na dair Anlaşmaya Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin iltihakı hakkın
da Kanun
193,211:212,216,236,238,239:
243
7121 — Subaylar Heyetine mahsus terfi
Kanununun 6743 sayılı Kanunla mu
addel 11 nci maddesinin V nci bendi
nin tadili hakkında Kanun
107:108,162:
165,261:269,289:295
7122 — Gazianteb'in Töke mahallesinden
Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkında
Kanun
69,108:110,165 -.167,295:296
7123 — Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1951 tak
vim yılı bilançosunun kabulü hakkm-

No.

Sayfa
171,287:288,292,295,297:298,
301,302:306
7124 -— 1954 malî yılı Hesabı Katî Kanu
nu
210,288:289,292,295,298,301,307:311
7125 — 6309 sayılı Maden Kanununun
6688 sayılı Kamunla muaddel 156 nci
maddesinin ^a) bendinde yazılı iki'
yıllık müddetin dört yıl daha uzatıl
ması hakkında Kanun
147,297,316:317
7126 — Sivil Müdafaa Kanunu
171,296:297,
317:337,358:361,373,376,376,396:400
7127 — Munzam değerli posta pulları çı
karılmasına dair Kanun
248,297,376
7128 — Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1952 tak
vim yılı bilançosunun kabulü hakkın
da Kanım
248,374:376,376,378,401:405
7129 — Bankalar Kanunu 341,377:389,424:435,
457 :474;505 :'531,552:571<582:589
7130-—-• Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunun 3087 sayılı Kanunla muad
del 12 nci ve sözü geçen Kanuna ek
2773 sayılı Kanunun 5980 sayılı Ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddelerinin
tadiline dair Kanun
285,611:612
7131 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 23 ncü maddesinin tadili
hakkında Kanun
341,612:613
7132 — Bâzı Orman suçlarının affına ve
bunlardan mütevellit idare şahsi hak
larının sukutuna dair Kanun 341,589 :610,
613 :614
7133 — Telsiz Kanununun 7035 sayılı Ka
nunla muaddel 5 nci maddesine bir
fıkra ilâvesi hakkında Kanun
341,661
da Kanun
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No.
.Sayfa No.
Sayfa
sisi hakkındaki 6034 sayılı Kanu
7134 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
nuna ek Kanun
2,409,610:611,613,613,
dığı Kanununa muvakkat bir madde
614, 617 :621,656,660,703,;724:728
eklenmesine dair Kanun
372,661:662
7147 — Millî Korunma Kanununa göre
7135 — 3407 sayılı Kanunun 3 neü mad
yapılmış olan harcamalara ait 1953
desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi
takvim yılı bilançosunun kabulü
hakkında Kanun
372,662:665
hakkında Kanun
372,656,661,703,729:733
7136 — Islahı Hayvanat Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair
7148 — Millî Korunma Kanununa göre
olan 5883 sayılı Kanuna ek Kanun
39,
yapılmış olan harcamalara ait 1954
409,667:668
takvim yılı bilançosunun kabulü
7137 T— 3 malûle aylık bağlanması hakkın
hakkında Kanun
504,657,663,703,
da Kanun
409,668:669
734:738
7138 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
7149 — Petrol Dairesi Reisliği 1955 ma
kâleti Teşkilât ve memurin Kanunun
lî yılı Hesabı Katı Kanunu
535,657:
da değişiklik yapılmasına dair 3820
658,663,703,739:743
sayılı Kanun ile eki 4929 sayılı Ka
7150 — Petrol Dairesi Reisliği 1956 ma
nuna bağlı kadro cetvellerinde deği
lî yılı Hesabı Kati Kanunu
535,658,
şiklik yapılması hakkında Kanun 409,669
665,703,744:748
7139 — Tapu ve Kadastro Umum Müdür
7151 — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
lüğü Teşkilât ve vazifeleri hakkında
miye Kanununa bağlı ( A / l ) ve
ki Kanuna geçici bir madde eklen
(A/2) işaretli cetvellerde değişik
mesine dair olan 4930 sayılı Kanunun
lik yapılması hakkında Kanun 503,535,
meriyet müddetinin uzatılması hak
658:659,665,703,749:753
kında Kanun
409,670:671
7152 — 6290 numaralı Kanuna ekli Güm
7140 — 4273 sayılı ' Subaylar heyetine
rük giriş tarife cetvelinin 49 nen
mahsus terfi Kanununun 17 nci
faslının 49. 11 pozisyonunda tâli po
maddesine bir fıkra ve bu kanuna
zisyon açılmasına mütedair Ka
muvakkat bir madde eklenmesine
nun
285,659:660,670,703,754:758
dair Kanun
122,494,679:680
7153 — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
7141 — Sadettin Morovah'ya vatani hiz
tüsünün 36 nci.maddesinin 2 nci fık
met tertibinden maaş tahsisine dair
rasında derpiş olunan ve hukuki ih
Kanun
494,680:681
tilâfların halli hususunda Divanın
7142 — îsmailoğlu Hasan Pamir'e vata
kaza hakkını önceden tanımayı ge
ni hizmet tertibinden maaş bağlan
rektiren ihtiyari kayda katılma hak
masına dair Kanun
503,682:683
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden
temdidine dair Kanun
315,660:661,675,
7143 — Ziraat Vekâletine bağlı okullar
daki öğretmenlerin ders saati ve üc
703,759:763
retlerine dair Kanun
504,683
7154 — Pasaport Kanununun 14 ııcü mad
7144 —• Askerî memurların
subaylığa
nakilleri hakkındaki 6801 sayılı Ka
nuna üç ek ve bir muvakkat madde
ilâvesine dair Kanun
577,684:686
7145 —• 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 1 nci maddesinin (b) fıkrasının
değiştirilmesine dair Kanun
577,686
7146 — istanbul Teknik Üniversitesine
bağlı Maden Fakültesinin binalariyle lâboratuvarlarmm inşa ve te-

desinin değiştirilmesine ve 6770 sa
yılı Kanunun kaldırılmasına dair Ka
nun
409,665 :667,675,703,764:768
7155 — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelle Ankara
Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (L) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun
409 :
410,669 :670,680,703,769:773
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No.
Sayfa
7156 — 6632 sayılı Kanunla tasdik edil
miş olan Milletlerarası Kalay An
laşmasının IV ncü maddesinin Mil
letlerarası Kalay Konseyine ve per>
»öneline tanınan vergi muafiyetine
mütaallik 22 nei fıkrasının kaldırı
larak yerine iki fıkra ikamesi hak
kındaki mezkûr Konsey kararının
tasdikine dair Kanun
410,671:672,680,
703,774:778
7157 — 31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl.
müddetle temdidine mütaallik mek
tupların tasdiki hakkında Kanun *494,672:
675,683,703,779:783
7158 — Türkiye ile İtalya arasında 1956 1957 mevsimi zarfındaki ticarete mü
taallik olarak mektup teatisi sure
tiyle yapılan anlaşmanın tasdiki hak
kında Kanun
494,675:676,685,703,
784:788
7159 — Bir Avrupa Tediye Birliğinin ku-

No.

Sayfa
rulmasa hakkındaki 19 Eylül 1950
tarihli Anlaşmayı tadil eden 9 nu
maralı Ek Protokolün tasdikine da
ir Kanun
494,676,693,704,789:793

7160 — Türk - Fransız 6 Nisan 1957 (Ik-'*"
tisadi ve Malî Protokolü) ile ekleri
nin tasdiki hakkında Kanun 494,676:679,
693,704,794:798
7161 — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi
kuruluş kadroları Kanunu ile bu ka
nuna ek 5517 sayılı Kanuna bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun
39,494,681:682,702,704,
799:803
7162 — Avrupa Dahilî tarifesiz hava ser
vislerinin ticari hakları mevzuunda
ki çok taraflı Anlaşmanın tasdiki
hakkında Kanun
535,683:684,702,704,
804:808
7163 — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme
İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu
409,
686:697,702,704,809:813

KARARLAR
2102 — Denizli'nin İstiklâl mahallesi ya
bancı 5 hane nüfusunda kayıtlı Yu
sufoğlu, Zehra'dan doğma, Süleyman
Arslanargun hakkındaki idam hük
münün infazına dair
161,261
2103 — Osmaniye'nin Çardak köyünün
64 numaralı hanesinde kayıtlı, Osmanoğlu, Fatma Ayşe'den doğma,
İbrahim Ersoylu hakkındaki idam
hükmünün infazına dâir
285,376
2104 — Muş Vilâyetinin Kızılmescit kö
yünün 14 numaralı hanesinde kayıtlı,
Baranoğlu M. Reşit Biçer (Bican)
hakkındaki idam hükmünün infazına
dair
285,376
2105 — Maden Kanununun 1 nci maddesi
nin tefsirine mahal görülmediği hak
kında
193,372,411:424
2106 — Kıbrıs Adasının Sulh ve Sükûn

ve refahını temin ve bu meselenin
vahîmleştirdiği Beynelmilel münâ
sebetlere gerekli dostluk ve anlayış
havasını iade etmek için nihai bir
hal şekli olarak ancak taksimi kabul
ve tatbik mevkiine koymanın zaruri
bulunduğunun Türkiye Büyük Millet
Meclisi Reisi tarafından Dünya Par
lâmentolarına duyurulmasına dair
494:
495,496:497
2107 — Münhal bulunan mebusluklar için
bu sene ara seçimi yapılmaması hak
kında
630:655
2108 — Bina Vergisi Kanununun 3 ncü
maddesinin birinci fıkrasının tefsiri
ne mahal olmadığına dair
409,656
2109 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin
çalışmalarına 1 Teşrinisani 1958 gü
nüne kadar ara verilmesine dair 704:715

6
LÂYÎHALAK
Sayfa
1. — 1706 sayılı Jandarma Kanununun
3148 sayılı Kanunla muaddel 18 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkında (.1/215)
535
2. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/210)
503,535,65^:659,665,703,749:753
3. — 1958 malî yılı Muvazene! Umumi
ye Kanununun 4 ncü maddesinin ikinci
bendinde değişiklik yapılması hakkında
(1/202)
192:193
4. — 5397 sayılı Kanunla istanbul Bele
diyesine devredilmiş bulunan gayrimenku
lun Hazineye iadesi hakkında (1/201)
192
5. — 6785 sayılı İmar Kanununa bir
madde eklenmesi hakkında (1/214)
535
6. — Çankırı Mebusu Ferhan Arkan'm, Umumi hayata müessir âfetler dolayı siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair (1/213)
505
7. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Zi
raat Vekâleti kısmında değişiklik yapıl ması
hakkında (1/196)
39
8. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Kanunla
muaddel Maliye Vekâleti kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında (1/220)
628
9. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet
Umum Müdürlüğü kısmına, bâzı kadrolar
ilâvesi hakkında (1/211)
503
10. — Devlet Orman İşletme ve fabrika
larının tomruk ve kereste piyasa satışları
hakkındaki 6809 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine ve
bu maddeye yeniden bâzı fıkralar ilâvesine
dair (1/208)
403
11. — Hıfzıssıhha mektebi kurulması
hakkında (1/221)
628
12. — Islahı Hayvanat Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair 5883
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/197) 39,409,
667:668

Sayfa
13. — İstanbul Teknik Üniversitesine
bağlı Maden Fakültesinin binaları ile lâboratuvarlarmın inşa ve tesisi hakkındaki
6034 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası
(1/192)
2,449,610:611,613,613,614,617:621,656,
660,703,724:728
14. — İstanbul Üniversitesi kuruluş
kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 5517
sayılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında (1/198) 39,494,681:682,702,
704,799:803
15. — Kadınların siyasi haklarına dair
Sözleşmenin tasdiki hakkında (1/217)
577
16. — Karayolları Umum Müdürlüğü
1956 bütçe yılı Hesabı Katı kanım lâyihası
(1/199)
39
17. — Küçükleri zararlı eserlerden ko
ruma kanunu lâyihası (İ/193)
2
18. — Limanlar inşaatı
hakkındaki
6237 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası
(1/216)'
535
19. — Maden Kanununun 73 ncü mad
desinin tadili hakkında (1/209)
493
20. — Millî Müdafaa Vekâleti İlmî İs
tişare Kurulu teşkiline dair (1/212)
503
21. — Muhtelif kanunlarda geçen ordu
müfettişliği unvanının ordu kumandanlı
ğı olarak değiştirilmesi hakkında (1/206)
247
22. — Nişan Kanunu lâyihası (1/203)
193
23. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve memurları hakkındaki
3017 sayılı Kanunun 6205 sayılı Kanunla
muaddel 49 ucu maddesinin tadiline dair
(1/194)
2
24. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tiyle Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında 20 Ocak 1958 tarihinde aktedilen Zirai mahsul fazlalıkları Anlaşma
sının tasdiki hakkında (1/222)
628
25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri namına
hareket eden «Export - İınport Bank of
Washington» arasında 28 Haziran 1957
tarihinde imza! anan 25 milyon dolarlık
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda teati
edilen mektupların tasdiki
hakkında
(1/200)
39

Sayfa
26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya
Birleşik Kırallığı arasında imzalanan İş
Birliği ve Kültür Anlaşmasının tasdikine
193
dair (1/204)
27. — Türkiye ile Norveç arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/195)
28. — Türkiye Cumhuriyeti Tükünıetiyle Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 17 Nisan 1958 tarihinde imzalanan
Ticaret Anlaşın asiyle en ziyade müsaadeye
mazlıar millet maddesine mütaallik Pro
tokolün ve ekleri mektupların tasdikine
193
dair (1/205)
29. — Umumi hayata müessir âfetler
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara dair (1/213)
503,535,697 :703
30. — 3312 sayılı Hariciye Vekâleti
teşkilât Kanununa bir madde eklenmesi
ve Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayın cetvelin 4665 sayılı Ka
nunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kıs
mına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında
493
(1/207)
31. — Üniversitelere ve bunlara bağlı
müesseselere yapılacak bağışların Gelir
ve Kurumlar vergileri matrahından düşül
577
mesine dair (1/218)
32. — Yozgad'lı îsmailoğlu Nâzım Kafaoğlu'nun, vatani hizmet tertibinden maaş
bağlanmasına dair (1/219)
577

1. — 6290 numaralı Kanuna ekli Güm
rük- Giriş Tarife Cetvelinin 49 ncu faslının
49.11 pozisyonunda tâli pozisyon açılma
sına dair (İ/60)
285,659:660,670,703,754:758
2. -r- 6632 sayılı Kanunla tasdik edil
miş olan Milletlerarası Kalay Anlaşması
nın IV ncü maddesinin Milletlerarası Ka
lay Konseyine ve Personeline tanınan vergi
muafiyetine mütaallik 22 nci fıkrasının
kaldırılarak yerine iki fıkra ikamesi hakkın
daki mezkûr Konsey Kararının tasdikine
dair (1/184)
410,671:672,680,703,774:778
3. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelle Ankara Üniversitesi 1956

yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/68) 409:
410,669:670,680,703,769:773
4. — Askerî memurların subaylığa na
killeri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek
ve 1 muvakkat madde ilâvesine dair (1/69) 577,
684:686
5. — «Avrupa dâhili tarifesiz hava ser
vislerinin ticari hakları mevzuundaki çok

taraflı Anlaşma» nm tasdiki hakkında
(1 /129)
535,683:684,702,704,804:808
6. — Bankalar kanunu lâyihası (1/70) 341,
377.389,424:435,457 474,505:531,552:571,582:589
7. — Bâzı orman suçlarının affına ve
bunlardan mütevellit idare şahsi hakları
nın sukutuna dair (1/131)
341,589:610,613,
613:614
8. — 1954 bütçe yılı Hesabı Katisi ka
nun lâyihası (1/32)
210,288:289,292,295,298,
307:311
9. — Bir Avrupa Tediye Birliğinin ku
rulması hakkındaki 1.9 Eylül 1950 tarihli
Anlaşmayı tadil eden 9 numaralı ek Pro
tokolün tasdikine dair (t/164)
494,676,693,704,
789:793
10. — .Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı «1» sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanun
la muaddel Başvekâlet kısmında değişik
lik yapılması hakkında (1/75)
51,162
11. — Hususi idarelerden maaş alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, tal
tif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmen
ler için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai
Yardım Sandığı ile Yapı Sandığı ve öğret
menlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/81)
69,135:137
12. — İmar ve İskân Vekâleti kuruluş
ve vazifeleri, hakkında (1/128)
14:16,19:35,40:
50,84:87,90,91:95
13. — İskân Kanunu lâyihası (1/180)
3:4
14. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954
malî yılı Hesabı Katı kanun lâyihası (1/53) 629
15. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1955
bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyihası
(1/171)
629
.16. — İstanbul Üniversitesi 1954 yılı
Hesabı Katî kanun lâyihası (1/52)
628

- 8
Sayfa
17. — İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/170)
628
18. — istiklâl Harbi malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında (1/85)
50,51:
52,56 :60
19. — Japonya'daki Hirleşmiş Milletler
askerî kuvvetlerinin hukuki durumuna
dair Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin iltihakı hakkında (1/157) 193,211:
212,216,236,239:243

Sayfa
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkın
da (1/97)
409,669
28. — Sivil savunma kanunu lâyihası
(1/100)
171,296:297,317:337,358:361,
373,376,376,396:400
29. — Subaylar heyetine mahsus terfi
Kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel
11 nei maddesinin 5 nei bendinin tadili
hakkında (.1/149)
107 .108,162 :165,289 :295

.30. — Tapu .Kadastro Umum Müdür
20. — Karayolları Umum Müdürlüğü
lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Ka
nün 1955 bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâ
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
yihası (1/175)
629
olan 4930 sayılı Kanunun meriyet müdde
21. — Maarif Vekâleti merkez teşkilât
tinin uzatılması hakkında (1/103) 409,670:671
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanu
81. — Tebligat kanunu lâyihası (1/105) 872
nun 3087 sayılı Kanunla muaddel 12 nei
82.'— Türk - Fransız 6 Nisan 1957 İk
ve sözü geçen kanuna ek 2773 sayılı Ka
tisadi
ve malî Protokolü ile eklerinin tas
nunun 5980 sayılı Kanunla değiştirilen 8
diki
hakkında
(1/142)
494,676:679,693,
neti maddelerinin tadiline dair (1/89) 285,611:
*
704,794:798
612
38. — Türkiye Cumhuriyeti Tükümeti
22. — Maden Kanununun 6688 sayılı
i
ile
Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti
Kanunla muaddel 156 neı maddesinin (A)
j
arasında
15
Ocak
1957 tarihinde nota tea
bendinde yazılı iki yıllık müddetin 4 yıl
tisi suretiyle akdoluııan İstimlâk ve Mü
daha'uzatılması hakkında (1/135) 297,816:817
sadere Garantisi Anlaşmasının tasdiki
23. — Milletlerarası Adale't Divanı Sta
hakkında (1/139)
628:629
tüsünün 36 neı maddesinin ikinci fıkra
34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fede
sında derpiş olunan ve hukuki ihtilâfların
ral Almanya Cumhuriyeti arasında imza
halli hususunda Divanın kaza hakkını ön
lanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hak- >
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kayda
kında (1/173)
19,50:51,52,01:65
katılmak hakkındaki 5047 sayılı Kanunun
35. — Türkiye ile İtalya arasında
yeniden temdidine dair (1/136)
315,660:661,
1956
- 1957 mevsimi zarfındaki ticarete
675,703,759:763
mütaallik
olarak mektup teatisi suretiyle
24. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında
Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müd
(1/143)
494,675:676,685,703,784:788
detle temdidine mütaallik mektupların tas
diki hakkında kanun lâyihası (1/148) 494,672:
86. — Türkiye Öğretmenler Bankası
675,683,703,779:783
Türk Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâ
25. — Petrol Dairesi Reisliği 1955 bütj yihası (1/109)
69010:120
ce yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/182) 535,
37. — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme
657:658,663,703,739:743
İdaresi Enstitüsü teşkilât kanunu lâyihası
(1/161)
409,686:697,702,704,809:813
26. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 büt
çe yılı Hesab Katî kanunu lâyihası (1/183) 535,
38. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun
658,665,703,744:748
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nei mad
27. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurin Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair 3820 sayılı Ka
nun ile eki 4929 sayılı Kanuna bağlı kadro

desinin tadili hakkında (1/112)
341,661
39. — Ziraat Vekâletine bağlı muhte
lif dereceli ziraat okulları öğretmenlerinin
| ders saati kanunu lâyihası (1/124)
504,683
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Sayfa
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Adana Mebusu Kemal SarıibraMmoğlu'nun, Matbuat suçlarının affı hakkınidakü 'kanun teklifi ile Nusret Safa öoşIkun'un, Umumi af haskkındalM kanun teklifine dair (2/19,2/50)
99,162,182:189,197:
208,212:236
2. — Bâzı orman suçlarının affına ve
'bunlardan mütevellit idare şahsi halkları
nın sukutunda daıir kanun lâyihası hakkın
da (1/131)
341,589:610,613,613:614
3. — Bekiroğlu Mustaifa Yırtar'm affı
hakkında (5/14)
535
4. — Denizli'nin İstiklâli mahallesi 5 sa
yılı hanede kayıtlı Yusuf oğlu Zelhradan
doğma Süleyman Arslanargun'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkındaki Başvekâlet
tezikeresine dair (3/160)
161,261
5. — Erzincan eski mebusları Tevfik
Şenocak ile Veysel VaHöl'un, Araulhal En
cümeninin 9.IX.1957 tarihli haftalık karar
cetvelindeki 5518 sayılı Kararın Uımuımi
Heyette görüşülmesine dair takrirleri hak
ikinde (4/10, 4/11)
285
6. — İspir'in Karakarmış köyünden Saliboğlu, Havva'dan doğma 1340 doğumlu
Sadetltin Bolat'ın affı hakkında (6/12)
315
7. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, Avuıkatlılk Kanununun 49 ncu madde
sinin 3 ncü fıkrası ile 117 nci maddelsindn
kaldırılması hakkındaki kanun teklifine
dair (2/3)
\
161,297
8. — Japonya 'daıki Birleşmiş Milletler
askerî kuvvetlerinin hukuki durumuna
dair Anlaşmaya Türküye Cumhuriyeti Hü
kümetinin iltihakı hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/157)
193,211:212,216,236,
239:243
9. —- Manavgat'ın Ilıca köyünden Dur
muş Alioğlu, Fatma'dan doğma Mehmet
Sert'in affı hakkında (5/11)
285
10. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasın
da derpiş olunan ve hukuki ihtilâfların hal
li hususunda Divanın kaza hakkını önce
den taramayı gerektiren ihftiyari kayda ka
tılmak hakkındaki 5047 sayılı Kanunun

Sayfa
yeniden temdidine dair kanun lâyihası
hakkında (1/136)
310,660:661,675,7Ü3,759:763
11. — Muş vilâyetinin Kızilmescit köyü
nün 14 numaralı hanesinde kayıtlı Baranoğlu M. Reşit Biçer (Bioan) 'm ölüm ceza
sına. çarptırılması hakkındaki Başvekâlet
tezikeresine dair (3/180)
285,376
12. — Osmaniye'nin Çardak köyünün
64 numaralı hanesinde kayııtlı Oısmanioğlu
Fatma, Ayşe'den doğima İbrahim ErSoylu'nun ölüm cezasına çarptırılması hakkında
ki Başvekâlet tezikeresine dair (3/167)
285,376
13. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve alttı
arkadaşının, muvafakat kaza salâhiyetiyle
başka yerlere gönderilecek hâkimlere ve
aynı mahalde Cumhuriyet müddeiumumi
leri ile sorgu hâkimlerine vekâlet eden
-mahkeme başkâtiplerine verilecek talhsisat hakkındaki kanun tekli-fiine dair (2/68) 341
14. — Sürmene'nin Çivra köyünden Mrilsoğlu, Giilıhanım 'dan doğma Hacıbey Ça
kır'm affı hakkında (5/13) .
341
15. — Tomarza kazasının Pusatlı kö
yünden Alemdar Güngör'ün mahkûm oldu
ğu ceza hakkında (5/9)
285
16. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in,
Sait özçivril'in hükümlü bulunduğu ceza
nın kaldırılmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/145)
440
17. — Türk Ceza Kanununun 6988 sa
yılı Kanunla muaddel 16 ncı maddesinin
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkın
da (3/214)
341,373
18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota teati
si suretiyle akdolunan İstimlâk ve Müsa*dere Garantisi Anlaşmasının tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/139)
628:629

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin
31 . I I I . 1958 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 306 sayılı Kararın Umumi Heyette
görüşülmesine dair takriri hakkında (4/39) 629
2, — Afyon Karahisar Mebusu Mu-

10 —
rad Âli Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin
9 . IV . 1958 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 396 sayılı Kararın Umumi Heyette
görüşülmesine dair takriri hakkında (4/41) 372
3. — Afyon Kara hisar Mebusu Murad Ali Ülgen'in, 3 . I I I . 1958 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 305 sayılı Kararın
Umumi Heyette görüşülmesine dair takri
ri hakkında (4/40)
629
4. — Bekiroğlu Mustafa Yırtar'm affı
hakkında (5/14)
5. — Erzincan eski mebusları Tevfik
Şenocak ile Veysel Varol'un, Arzuhal En
cümeninin 9 . I X . 1957 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 5518 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takrirleri
hakkında (4/10, 4/11)
0. — İspir'in Karakarmış köyünden
Salihoğlu, Havva'dan doğma 1340 doğumlu
Sadettin Polat'm affı hakkında (5/12)
(Ruznameye)
7. —• Manavgat'ın Ilıca köyünden Dur
muş Alioğlu, Fatma'dan doğma Mehmet
Bert'in affı hakkında (5/11)
8. — Siird Mebusu Mehmet Dadm Süalp ve iki arkadaşı ile Afyon Karahisar
Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal En
cümeninin 13 . V I . 1956 tarihli haftalık
karar cetvelindeki 3754 sayılı Kararın
Umumi Heyette görüşülmesine dair takrir
leri hakkında (4/13, 8)
9. — Sürmene'nin Çivra köyünden Idrisoğlu, Gülhanım'dan doğma Hacıbey Çakır'm a-ffı hakkında (5/13)
10. — Tomarza kazasının Pusatlı kö
yünden Alemdar Güngör'ün mahkûm ol
duğu ceza hakkında (5/9)

535

285

315

285

629

341

285

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan
Kökten'in, ilk tedrisat müfettişlerinin muvazenei umumiye içine alınmasına dair
3407 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesi- hakkındaki
kanun teklifine, dair (2/137)
372,662:665
2. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza
Çerçel'in, Munzam değerli posta pulları
çıkarıl m a.sma dair kanun teklifi hakkında
(2/21)
' 248,297.376

Sayfa
3. — 6290 numaralı Kanuna ekli Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin 49 ncu faslının ,
49,11 pozisyonunda tül i pozisyon açılması
na mütedair kanun lâyihası hakkında
d/60)
285
4. — Ankara üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelle Ankara Üniversitesi
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun layihasına dair (1/68)
409:410,669:
670,680,703,769:773
5. — Askeri memurların subaylığa na
killeri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek
ve 1 muvakkat madde ilâvesine dair kanun'
lâyihası hakkında (1/69)
577,684:686
6. — Bina Vergisi Kanununun 3 ncü
maddesinin 1 ııci fıkrasının tefsiri hakkın
daki Başvekâlet tezkeresine dair (3/89) 409,656
7. — 1958 malî yılı Muvazenei umumi
ye Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki-kanun lâyihasına dair (1/210)
535,
658 =659,665,703,749:753
8. — Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'in, Uçuş esnasında malûl kalan iki uçu
cu makiniste maaş tahsisi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/1)
409,668:669
9. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve 5 arkadaşının, Gazianteb'in Töke
mahallesinden Nuri Pazarbaşı 'ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kındaki kanun teklifine dair (2/96)
69,108:
110,165:167,295:296
10. — U'fil Mebusu Yakup Karabulut 'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 105 nci maddesine bir fıkra
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/57)
372
11. — İçel Mebusu Yakup Karabulut
ve iki arkadaşının, Harcırah Kanununun
1 nci maddesinin (bj fıkrasının tadili hak
kındaki kanım teklifine dair (2/119)
577,686
12. — istanbul Teknik Üniversitesine
bağlı .Maden Fakültesinin binaları ile lâboratuvarlarının inşa ve tesisi hakkındaki
6034 sayılı Kanuna ek kanun lâyihasına
dair (1/192)
409,610:611,613,613,614,
617:621,656,660,703,724:728
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13. ..— İstanbul Üniversitesi kuruluş
kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 5517
sayılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına da
ir (1/198)
494,681:682,702,704,799:803
14. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, İsmailoğlu Hasarı Pamir'e vatani hiz
met tertibinden maaş, bağlanması hakkın
daki kanun teklifine dair (2/4)
503,682:683
15. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa muvakkat bir madde eklenmesi
hakkındaki kanun teklifine dair (2/28)
409
16. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalını'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 6311 sayılı Kanunla değiştiri
len 23 ncü maddesinin tadili hakkındaki
kanun teklifine dair (2/58)
341,612:613
17. — Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, Sadettin Morova'lı'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisi hakkındaki kanun
teklifine dair (2/74)
494,680:681
18. -'— Maarif Vekâleti merkez teşkilât
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunun 3087 sayılı Kanunla muaddel 12
nci ve sözü geçen kanuna ek 2773 sayılı
Kanunun 5980 sayılı Kanunla değiştirilen
3 ncü maddelerinin tadiline dair kanun
lâyihası hakkında (1/89)
285,611:612
19. — Rize Mebusu İzzet Akça] ve Mu
zaffer önal'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa bir ek ve bir mu
vakkat madde eklenmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/9)
629
20. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve altı
arkadaşının, muvakkat kaza salâhiyetiyle
başka yerlere gönderilecek hâkimlere ve
aynı mahalde Cumhuriyet müddeiumumi- '
leri ile sorgu hâkimlerine vekâlet eden
mahkeme başkâtiplerine verilecek tahsisat
hakkındaki kanun teklifine dair (2/68)
341
21. — Rize mebusları İzzet Akçal ve
Muzaffer önal'ın, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/10)
372,661:662
22. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurin Kanununda de*

ğişiMik yapılmasına dair 3820 sayılı Ka
nun ile eki 4929 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/97)
409,669
Tapu Kadastro Umum Müdür
lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Ka
nuna geçici bir madde eki (-ninesine dair
olan 4930 sayılı Kanunun meriyet müd
detinin uzatılması hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/103)
409,670:671
24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota te
atisi suretiyle akdolunan İstimlâk ve Mü
sadere Garantisi Anlaşmasının tasdiki
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/139) '628 :
629
25. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci madde
sinin tadili hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/112)
341,661
26. — Ziraat Vekâletine bağlı muhte
lif dereceli ziraat okulları öğretmenlerinin
ders saati kanunu lâyihası hakkında
(1/124)
504,683
W

1. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı
Kanunla muaddel Başvekâlet kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/75)
5.1,162
2. — İmar ve İskân Vekâleti kuruluş
ve vazifeleri hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/128)
14:16,19:35,40:50,84:87,
90,91:95
3. — İstiklâl Harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/85)
50,51:52,56:60
DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza
Çerçel'in, Pasaport Kanununun 14 ncü
maddesinin (B) bendine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki 6770 sayılı Kanunun ta
diline dair kanun teklifi hakkında (2/42)
409,
6Ö5> £67,676,703,764:768
2. — Askerî memurların subaylığa na
killeri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek
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6. — Millî Korunma 1951 yılı bilan
çosunun gönderildiğine dair Başvekâlet
tezkeresi hakkında (3/54.)
171,287:288,292,295,
297:298,302:306
7. — Millî Korunma İ952 yılı bilan
çosunun sunulduğuna dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/55)
248,374:376,376,
378,401:405
8. — Millî Korunma 1953 yılı bilan
çosunun gönderildiğine dair Başvekâlet
tezkeresi hakkında (3/56)
372,656,661,703,
1. —• İmar ve İskân Vekâleti kuruluş
729:733
ve vazifeleri hakkındaki kanun lâyihasına
9. — Millî Korunma 1954 yılı bilanço
dair (1/128)
14:16,19:35,40 60,84:87,90,91:95
sunun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
DİVANI MUHASEBAT ENCÜM ENİ
keresi hakkında (3/57)
504,657,663,703,734:
MAZBATALARI
738
1. — İstanbul Teknik
Üniversitesi
10. — Millî Korunma 1955 yılı bilan
1954 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
çosunun gönderildiğine dair Başvekâlet
tabakat
beyannamesinin
sunulduğuna
tezkeresine dair (3/58)
629
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkere
11. —• Muvazenei umumiyeye dâhil da
siyle İstanbul Teknik Üniversitesi 1954
irelerin 1954 malî yılı hesabı katilerine
malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası
ait umumi ve ek mutabakat beyannamele
hakkında (3/51, 1/53)
629
rinin sunulduğuna dair Divanı Muha
2. —.İstanbul Teknik
Üniversitesi
sebat Reisliği tezkereleri ile 1954 bütçe
1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
yılı Hesabı Katîsi kanun lâyihası hak
tabakat
beyannamesinin sunulduğuna
kında (3/14, 3/16, 1/32)
210,288:289,292,
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi
295,298,307:311
ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1955
12. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1955
bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyihası
bütçe yılı hesabı katibine ait mutabakat
hakkında (3/52, 1/171)
629
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı
3. —• İstanbul Üniversitesi 1954 bütçe
j Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Petrol
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
Dairesi Reisliği 1955 bütçe yılı Hesabı
namesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
Katî kanunu lâyihası hakkında (3/65)
hasebat Reisliği tezkeresi İle İstanbul
535,657:658,663,703,739 :743
Üniversitesi 1954 yılı Hesabı Katî kanu
13. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1956
nu lâyihası hakkında (3/49, 1/52)
628
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat
4. — İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe
beyannamesinin sunulduğuna, dair Divanı
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyans Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Petrol
namesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
Dairesi Reisliği 1956 bütçe yılı Hesabı
hasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul
Katî kanunu lâyihası hakkında (3/11)
Üniversitesi 1955 bütçe yılı Hesabı Katî
,
535,658,665,703,744:748
kanunu lâyihası hakkında (3/50, 1/170)
628 i
CrÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
5. — Karayolları Umum Müdürlüğü
MAZBATASI
nün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait
|
1. — 6290 numaralı Kanuna ekli Güm
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna
rük Gririş Tarife Cetvelinin 49 ncu faslı
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi
ile Karayolları Umum Müdürlüğünün
j nın 49. 11 pozisyonunda tâli pozisyon
1955 bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyiI açılmasına mütedair kanun lâyihası hak
hası hakkında (3/53, 1/175)
629 l kında (1/60)
285,659:660,670,703,754:758
ve 1 muvakkat madde ilâvesine dair ka
nun lâyihası hakkında (lj/6'9)
577,684:686
3. — İstanbul Mebusları Enver Kaya
ve Necla Tekine? in, İmar Kanununun
28 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun
teklifine dair (2/16)
372
4. — 31222 sayılı Telsiz Kanununun
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci mad
desinin tadili hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/112)
341,661

Sayfa1
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza
Çercjelm, Pasaport Kanununun 14 ncü
maddesinin (B) bendine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki 6770 sayılı Kanunun ta
diline dair kanım teklifi hakkında (2/42) 409, 665 :667,675,703,764:768
2. -y— 6632 sayılı Kanunla tasdik edil
miş olan Milletlerarası Kalay Anlaşması
nın IV ncü maddesinin Milletlerarası
Kalay Konseyine ve Personeline tanınan
vergi muafiyetine nıütaallik 22 nci fıkra
sının kaldırılarak yerine iki fıkra ika
mesi hakkındaki mezkûr Konsey Kararı
nın tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/184)
410,671:672,680,703,774 :778
3. —• «Avrupa dâhili tarifesiz hava
servislerinin ticari haklan mevzuundaki
çok taraflı Anlaşma» nın tasdiki hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/129)
535,683:
684,702,704,804:808
4. — Bir Avrupa Tediye Birliğinin
kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 ta
rihli Anlaşmayı tadil 'eden 9 numaralı ek
Protokolün tasdikine dair kanun lâyiha
sı hakkmda (1 /l64)
494,676,693,704,789 :793
5. -— Japouyı'daki Birleşmiş Milletler
Askerî Kuvvetlerinin hukuki durumuna,
dair Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin iltihakı hakkındaki kanım lâ
yihasına dair (1/157, .1 j/193)
211012,216,
236,239:243
6. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin ikinci fıkra
sında derpiş olunan ve hukuki ihtilâfların
halli hususunda Divanın kaza hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kayda.
katılmak hakkındaki 5047 sayılı Kanu
nun yeniden temdidine dair kanun lâyi
hası hakkında (1 /136)
315,660 :661,675,703,
759:763
7. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türki
ye - Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl
müddetle temdidine mütaallik mektupla
rın tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/1.48)
494,672:675,683,703,779:783
— 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü-
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kümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihinde
nota teatisi suretiyle akdolunan İstimlâk
ve Müsadere Garantisi Anlaşmasının tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/139)
628:629
9. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Federal
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan
Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki
kanım lâyihasına dair (1/173) 19,50:51,52,61:65
. 10. — Türk - Fransız 6 Nisan 1957 ikti
sadi ve malî Protokolü ile eklerinin tasdi
ki hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/142)
494,676 :679,693,704,794:798
1*1. — Türkiye ile İtalya arasında
1956 - 1957 mevsimi zarfındaki ticarete
nıütaallik olarak mektup teatisi suretiy
le yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/143)
494,675:676,
685,703,784:788
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Maden Kanununun 6688 sayılı
Kanunla muaddel 156 ncı maddesinin (A)
bendinde yazılı iki yıllık müddetin 4 yıl
daha uzatılması hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/135)
147,297,316:317
2. — Maden Kanununun birinci mad
desinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet tez
keresine dair (3/221).
372,411:424
MAARlF ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan
Köktenin, ilk tedrisat müfettişlerinin
Muvazenei Umumiye içine alınmasına
dair 3407 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/137)
372,
662:665
2. — Ankara
Üniversitesi
kuruluş
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelle Ankara Üni
versitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun-lâyihasına dair (1/68) 409:
410,669:670,680,703,769:773
3. — İstanbul. Teknik Üniversitesine
bağlı Maden Fakültesinin binları ile lâboratuvarlarmın inşa ve tesisi hakkındaki
6034 sayılı Kanuna ek kanun lâyihasına

dair (i/192)

409,610:611,613,613,614,617:621,
656,660,703,724:728
4. — İstanbul Üniversitesi
kuruluş
kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 5517
sayılı Kanuna, bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/198)
494,681:682,702,704,799:803
5. — Maarif Vekâleti merkez teşkilât
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunun 3087 sayılı Kanunla muaddel 12
nci ve sözü gecen kanuna ek 2773 sayılı
Kanunim 5980 sayılı Kanunla değiştirilen
3 neü maddelerinin tadiline dair kanun
lâyihası hakkında (1/89)
285,611 ;612
6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal
Almanya, Cumhuriyeti arasında imzalanan
Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/173) 19,50:51,52,61:65
7. — Zonguldak Mebusu Sebati Ata
man'm. Fen Memurluğu hakkıdaki kanun
teklifine dair (2/156)
440
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALAKI
1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çer
çel'in, Munzam değerli posta pulları çıka
rılmasına dair kanun teklifi hakkında
(2/21)
248,297,376
2. — 6290 numaralı Kanuna, tikli Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin 49 ucu faslının
49.1.1 pozisyon unda, tâli pozisyon açılması
na mütedair kanun lâyihası hakkında»
{1/60)
285,659:660,670J03,754.758
3. — Bina Vergisi Kanununun 3 neü maddesinin 1 nci fıkrasının tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/89)
409,656
4. — Erzurum Mebusu Mustafa, Zeren'in, Uçuş esnasında, malûl kalan iki uçucu
makiniste maaş tahsisi hakkındaki kanun
teklifine dair (2/1)
409.668:669
5. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kvi
rane! ve 5 arkadaşının, Gazianteb'in Töke
mahallesinden Nuri Pazarbaşı Ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kındaki kânun teklifine dair (2/96) 69,108:110,
165:167,295-296
6. — İ^d Mebusu Yakup Karabulut'im,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 105 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/57)
372,577,686
7. — İçel Mebusu Yakup Karabulut ve
iki arkadaşının, Harcırah Kanununun 1 nci
maddesinin (b) fıkrasının tadili hakkında
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/1.19)
577
8. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, İsnıailoğlu Hasan Pamire vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkın
daki kanun teklifine dair (2/4) 409,503,682:683
9. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalınfın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 6311 sayılı Kanunla değişti
rilen 23 neü maddesinin tadili hakkındaki
kanun teklifine dair (2/58)
341,612:613
10. — Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, Sadettin Morovalı'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisi hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/74)
494,680.681.
11. — Ilize mebusları İzzet Akçai ve
Muzaffer önal'm, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir
madde eklenmesine dair kanım teklifi hak
kında (2/10, 2/9)
372,629,661:662
12. — Tapu Kadastro Umum Müdürlü
ğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair olan
4930 sayılı Kanunun meriyet müddetinin
uzatılması hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/103)
409,670:671
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ
MAZBATALAKI
1. — Askerî memurların subaylığa na
killeri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek
ve 1 muvakkat madde ilâvesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/69)
577,684.686
2. — Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'in, Uçuş esnasında malûl kalan iki uçucu
makiniste maaş tahsisi hakkındaki kanun
teklifine dair (2/1)
409,668:069
3. — Japonya'daki Birleşmiş Milletler
Askerî Kuvvetlerinin hukuki durumuna da
ir Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin iltihakı hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/157)
193,211:212,216,236,239:243
4: — İçel Mebusu Yakup Karabulut,'un. Subaylar heyetine mahsus terfi Kamı-
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nunun 17 nci maddesine bir fıkra ve mez
kûr kanuna bir muvakkat madde ilâvesine
dair kanun teklifi ile .Ankara Mebusu Se
lim Soley'in, Subaylar heyetine mahsus
terfi Kanununun 7113 sayılı Kanunla mu
addel 8 nei maddesine bir fıkra eklenme
sine ve 17 nei maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi hakkında (2/177, 2/162) 494,679:680
5. — Subaylar heyetine mahsus terfi
Kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel
1İ nei maddesinin 5 nei bendinin tadili
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/149) 107:
108,162:165,261,269,289:295
6. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm,
Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla
muaddel 5 nei maddesinin birinci fıkrası
nın tadili hakkındaki kanun teklifine dair
(2/34)
.
87:90,99:107
MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza
Çerçel'in, Munzam değerli posta pulları
çıkarılmasına dair kanun teklifi hakkında
(2/21)
248,297,376
2. — «Avrupa dâhili tarifesiz hava ser
vislerinin ticari hakları mevzuundaki çok
taraflı Anlaşma» ıını tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/129)' 535,683:684,702,
704,804:808
NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALAR]
1. — İstanbul mebusları Enver Kaya ve
Necla Tekinel'in, îmar Kanununun 28 nci
maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/15)
2. — Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'm, Fen Memurluğu hakkındaki kanun
teklifine dair (2/156)

,
372
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-1. — İmar ve îskân Vekâleti kuruluş ve
vazifeleri hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/128)
14:16,19:35,40:50,84:87,90,91:95
SIHHAT VE IÇTÎMAl MUAVENET
ENCÜMENİ MAZBATASI
1. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurin Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair 3820 sayılı Ka
nun ile eki 4929 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/97)
409,669

Sayfa
TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — 6632 sayılı Kanunla tasdik edil
miş olan Milletlerarası Kalay Anlaşması
nın IV ncü maddesinin Milletlerarası Ka
lay Konseyine ve Personeline tanınan ver
gi muafiyetine mütaallik 22 nci fıkrasının
kaldırılarak yerine iki fıkra ikamesi hak
kındaki mezkûr Konsey Kararının tasdiki
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/184) 410,
671:672,680,703,774:778
2. — Bir Avrupa Tediye Birliğinin ku
rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli
Anlaşmayı tadil eden 9 numaralı ek Pro
tokolün tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/164)
494,676,693,704,789:793
3. — 31 Ağustos 1946 tarihli TürkiyeFransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müd
detle temdidine mütaallik mektupların
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/148)
494,672:675,683,703,779:783
• 4. — Türk - Fransız 6 Nisan 1957 İkti
sadi ve malî Protokolü ile eklerinin tasdi
ki hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/142)
494,676:679,693,704,794:798
5. — Türkiye ile İtalya arasında
1956 - 1957 mevsimi zarfındaki ticarete
mütaallik olarak mektup teatisi suretiyle
yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/143)
494,675:676,
685,703,784:788
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. —• Bâzı orman suçlarının affına ve
bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının
sukutuna dair kanun lâyihası hakkında
(1/131)
341,589:610,613,613:614
2. —• Islahı Hayvanat Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair 5883
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası hakkında
(1/197)
409,667:668
3. — Ziraat Vekâletine bağlı muhtelif
dereceli ziraat okulları öğretmenlerinin ders
saati kanunu lâyihasına dair (1/124)
504,683
MUHTELİT TAHKİKAT ENCÜMENİ
MAZBATASI
[Adliye - Teşkilâtı Esasiye]
1. — Van vilâyetinin Özalp kazasında 32
vatandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâ-

16
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cüsesinde dahli olanların suç derecelerini
tesbit etmek ve bu suçlanın mahiyetine gö
re zaman aşımı olup olmadığını anlamak
için yapılan tahkikat hakkında (5/1)

629

MUVAKKAT ENCÜMENLER
MAZBATALARI
1. — Bankalar kanunu lâyihasına dair
(1/70)
341,377:389,424:435,41)7:474,505:531,
552:571,582:589
2. — Hususi idarelerden maaş alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, tal
tif ve cezalandırılmalarına, ve bu öğretmen
ler iyin teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğret
menlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Ka
nunun 11 nei maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/81) 69,135:
137
3. — Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi
nin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun geçici 23 ncü maddesi şümulü
ne girip girmediğinin tefsiri hakkındaki
Başvekâlet tezkeresine dair (3/96)
99,157:158,
161:164

Sayfa
4. — Sivil savunma kanunu lâyihasına
dair (1/100)
171,296:297,317:337,358:361,37a,
376,376,396:400
5. — Tebligat kanunu lâyihası hakkında
(1/105)
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6. -— Türkiye Öğretmenler Bankası Türk
Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâyihasına
dair (1/109)
69,110:120,123:135,136,137,139:
143
7. — Türkiye ve Orta - Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü teşkilât kanunu lâyihası
hakkında (1/161)
409,686:697,702,704,809:813
8. — Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair kamım lâyihası ile Çankırı .
Mebusları Ferhan Arkan ve beş -arkadaşı
nın, Çankırı vilâyetinde sel baskını dolayı siyle vukua gelmiş olan zararların gide
rilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu
ve iki arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel
baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan za
rarların telâfisi hakkındaki kanunu teklif
lerine dair (1/213, 2/185, 2/192)
535,697:703

SUALLER VE CEVAPLAR
,1 — SlFAIfl
B. M, M. Reisinden
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm,
suallerin rııznameye alınmasında takibedilen usule dair Türkiye Büyük Millet Mecisi Reisliğinden şifahi suali (6/266)
2. — Mardin Mebusu Aziz Uras'm, 28
Şubat 1958 tarihli 49 ucu İnikatta sarf
edilen bâzı sözlere dair Türkiye Büyük
Millet Meclisi Reisinden şifahi suali (6/197)

SUALLER

722

285

1. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in,
dinleyiciler hakkında çıkarılan güçlüklerin
sebebine dair Türkiye Büyük Millet -Mec
lisi Reisinden- olan sualine Riyaset adına
İdare Amiri Nüzhet Akın'm şifahi cevabı
(6/84).
152:155
2, — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı.'-

VE

CEVAPLAN

ııııı, 1958 malî yılı lıarcırah ve tahsisatını
almış olan mebuslardan bu. paranın tahsili
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tükriye
Büyük Millet Meclisi Reisinden olan şifahi
sualine Riyaset adına İdare Âmiri Nüzhet
Akın'iri şifahi cevabı (6/83)
150:152
Başvekilden
1. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in,
Ankara'da. 1957 senesi Eylül ayında vukııbıılan sel felâketinden zarar görenler için
inşa edilecek binaların ne zaman ikmal edi
leceğine dair Başvekilden şifahi suali
(6/229)
2. — Ankara Mebusu Hasan Tezin,
1957 senesi Eylül ayında Ankara'da vukubulan sel felâketinden zarar görenlere yar
dım için toplanmış olan paranın ne şekil-

492
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de kullanıldığına dair Başvekilden şifahi
suali (6/228)
3. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in,
tren, vapur ve uçak biletlerine yapılan zam
lara dair Başvekilden şifahi suali (6/238)
4. — Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata 'nın, dar ve sabit gelirli vatandaşların
geçim durumları hususunda ne düşünüldü
ğüne dâir Başvekilden şifahi'suali (6/263)
5. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Edir
ne vilâyetinde afyon zeriyatınm menedilmesi sebebine dair Başvekilden şifahi suali
(6/218)
6. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, mem
leketimizin kurak bölgelerinin zirai sulama
işlerine dair Başvekilden şifahi suali
(6/158)
7. .--- Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
cami yaptırma ve tamir ettirme dernekle
rine yardım olmak üzere tahsis edilen pa
ranın hangi esaslara göre vilâyetlere tevzi
vo tahsis edildiğine dair Başvekilden şifahi
suali (6/262)
8. --- Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın,
hububat ziraatiyle iştigal eden çiftçilere
bir kâr haddi tâyini hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başvekilden şifahi suali
(6/165)
9. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın,
sabit ve dar gelirli vatandaşlarım geçimle
ri hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
vekilden şifahi suali (6/220)

492

502

627

408

19

627

68

439

10. — Tokad Mebusu Reşit ö n d e r i n ,
Bankalarla İktisadi Devlet Teşekkülleri
İdare Meclisi reis ve âzası olabilmek için
ne gibi şartlar arandığına dair Başvekilden
şifahi suali (6/216)
408
1.— Gümüşane Mebusu Sabahattin Kadirbeyoğlu'nun, İstanbul ve Ankara bele
diye encümenlerince kiralar hakkında it
tihaz olunan kararlar aleyhine 1954 - 1957
yılları arasında açılan dâva miktarına da
ir sualine Başvekil adına Devlet Vekili Mu
zaffer Kurbanoğlu'ıran şifahi cevabı (6/75) 250:
251
Adliye Vekilinden
1, — Adana Mebusu Hamdi önor'in,

Sayfa
Dünya Gazetesinde tefrika edilecek «Tekelpnya» isimli eserin neşrini İstanbul Cum
huriyet Müddeiumumisinin menedip etme
diğine dair Adliye Vekilinden şifahi suali
(6/247)
576
2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevitln,
Dünya gazetesinde tefrika edileceği bildi
rilen «Tekelonya Cumhuriyeti» adlı.roma
nın neşrine İstanbul Müddeiumunüliğince
ne sebeple mâni olunduğuna dair Adliye
Vekilinden şifahi suali (6/176)
146
3. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Kocaeli Sulh Hâkimi Süreyya Erol hak
kında ne için soruşturma yapıldığına dair
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/164)

68

4. — Kırşehir Mebusu Osman Canatan'm, Kaman kazasına bağlı Akpmar nahiye
sindeki mahkeme teşkilâtının lağvı sebebi
ne dair Adliye Vekilinden şifahi suali
(6/209)

371

5. —• Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-"
kan'm, Bozova Müddeiumumisi Niyazi Eronat'm, Silvan'a nakil ve tâyin edildiğinin
doğru olup olmadığına dair Adliye Veki
linden şifahi suali (6/171)

98

6. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ııı, Diyarbakır'ın, Eğil nahiyesindeki
mahkemenin kapanması sebebine dair Ad
liye Vekilinden şifahi suali (6/264)
7. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'ın, îzmit Sulh Hâkimi Süreyya Erol'
un Akhisar Mahkemesine tâyin edilmesi
üzerine istifa ettiğinin doğru olup olmadı
ğına dair Adliye Vekilin şifahi suali
(6/170)
8. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil
Boran'ın, ceza evlerinde mahkûmların içti
mai mevkilerine, fikrî seviyelerine, mâne
vi ve ruhi temayüllerine göre ayrı mua
melelere tâbi tutulabilmekleri için ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair Adliye Ve
kilinden şifahi suali (6/174)
"
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98

122

1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'ın, Mardin vilâyetinin bâzı kazaların
daki ceza ve tevkif evlerinin durumuna
dair sualine Adliye Vekili Esat BudakoğI lu'nun şifahi cevabı (6/88)
255:256

Sayfa

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkau'm, Siird Cumhuriyet Müddeiumumi
liği kadrosunun tamamlanmaması ve bâzı
kazalara Cumhuriyet müddeiumumisi tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adliye Ve
kilinden şifahi suali (G/112)
350,441
3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkaıı'ın, Siird'in Müküs nahiyesindeki mah
kemenin yeniden hizmete açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adliye Ve
kilinden şifahi suali (6/111)
350,441
Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
Ankara'nın bâzı kaza ve köylerine Sarıyar
Barajı santralinden elektrik verilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine
Basın - Yayın ve Turizm Vekili ve Sanayi
Vekâleti Vekili Sıtkı Yırealı'nın şifahi ce
vabı (6/95)
258:259
2. — Gümüşaıie Mebusu. Necati Alp'in,
Bayburt'un kurtuluş gününde yapılmakta
olan radyo konuşmalarına dair sualine Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı'nm şifahi cevabı (6/94)
257:258
Çalışma Vekilinden
1. — Ankara Mebusu İsmail İnan'm,
işçi meskenleri için tahsis edilen kredi ve
imkânların kâfi görülüp görülmediğine dair
Çalışma Vekilinden şifahi suali (6/240)

502

1. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumu hastanele
rinde derin radioterapi yapan servislerin
meveudolup olmadığına dair sualine Ça
lışma Vekili Hayrettin Erkmen'in yifahi
cevabı (6/140)
549:552
Dahiliye Vekilinden
1. — Adana Mebusu Haindi Önerin,
İstanbul'un imarı dolayısiyle yapılan is.timlâkler hakkında Dahiliye Vekilinden şi
fahi suali (6/167)
2. — Adana Mebusu Suphi Baykam'ın,
Bigadiç, İvrindi ve Sandırgı belediyelerin
de reis seçimine neden müsaade olunmadı
ğına dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/224)

68

439

Siiyf.n

3. — Adana Mebusu Suphi Baykam'ın,
Kıbrıs Türktür Cemiyetinin tekrar faali
yete geçmesine neden müsaade olunmadığı
na dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/235)
493
4. — Ankara Mebusu Recep Deugin'in,
trafik müdürlüklerine kayıtlı olup kulla
nılan otomobi], kamyon ve otobüslerin mik
tarına ve kazaların önlenmesi için ne düşü
nüldüğüne dair Dahiliye Vekilinden şifahi
suali (6/245)
534
5. —• Burdur Mebusu Âlim Sipahiîıin,
Yeşil o va kazasının Güney köyünde vukubu*
lan bir yaralama hâdisesi failine dair Da
hiliye Vekilinden şifahi suali (6/198)
314
6. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, istimlâk bedellerinin peşin ödenip
ödenmediğine dair Dahiliye Vekilinden
şifahi suali (6/22.1) •
439
7. — Erzincan Mebusu Hüseyin Şahin'in, Tercan kaymakamı hakkında vâki şikâ
yetler üzerine kanuni ve idari bir muame
le yapılmaması sebebine dair Dahiliye Ve
kilinden şifahi suali (6/187)
247
8. —• Gümüşane Mebusu Necati Alp'in,
Bayburt vilâyeti teşkili hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Dahiliye Vekilinden şi
fahi suali (6/248)
576:577
9. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in,
İstanbul Belediye Meclisinin 20 . I I I . 1958
tarihinde yaptığı olağanüstü toplantının
usul ve kanuna uygun olup olmadığına dair
Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/177)
146
10. — Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçm'm,
Kırşehir Belediye Reisliği için secim yapıl
maması sebebine dair Dahiliye Vekilinden
şifahi suali (6/208)
371
11. — Maraş Mebusu Emin'Soysal'm,
Pazarcık Kaymakamının Mardin'e nakledil
mesi sebebine dair Dahiliye Vekilinden şi
fahi suali (6/166)
68
12. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, 1950 senesinden beri Mardin'de kaç
vali ve vali vekilinin vazife gördüğüne dair
Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/152)
18
13. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'in, Gercüş'ün Hisar köyünde vııkubu-.
lan çarpışına dolayısiyle Mardin Vali Veki
linin adlî işlere müdahale ettiğinin doğru

İD
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olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden
şifahi suali (6/147)
14. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkaıvm, Mardin bölgesinde 1954 yılından be
ri vukubulan silâhlı soygun hâdiselerinin
miktarına dair Dahiliye Vekilinden şifahi
suali (6/149)
15. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin emniyet ve jandarma men
suplarından bâzıları hakkında ilgili makam
lara intikal etmiş şikâyet meveudolup olma
dığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/150)
16. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin'in Gercüş ve Midyat kaba
larında 1957 milletvekilleri seçimi tarihin
den beri vukubulan katil ve yaralama va
kalarının miktarına dair Dahiliye Vekilin
den şifahi suali (6/146)

*
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kazasına bağlanması hususunda ne düşünül18 | düğüne dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/265)
722
24. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'm, Suriye hududu boyunca ne kadar
arazi istimlâk edildiğine dair Dahiliye Ve18 | kilinden şifahi suali (6/153)
18
25. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Türk malı olup da Suriye'de çalış
tırılan biçer - döver meveudolup olmadığı
na dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/157)
18 |

26. —. Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın,
Sinob vilâyetine bağlı Kabalı nahiyesi mer
kezinin niçin değiştirildiğine dair Dahiliye
Vekilinden şifahi suali (6/242)
502

27. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, .
16 . I I . 1958 Pazar günü Kadıköy kazası
18 I O. H. P. lokalinde Gençlik Kolunun ter
tiplediği kapalı yer toplantısına hangi ka
nuna müsteniden mâni olunduğuna dair
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in
18 | şifahi cevabı (6/173)
98,147,171:178
28. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm,
Yozgad 'm Çayıralan kazasına bağlı Eş'ikM
ve Çat köylerinin Sivas'ın Gemerek kaza
sına bağlanması işinin geciktirilmesi sebebi18 I ne dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/215)
408

17. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin'in Rişmil köyünde vukubu
lan silâhlı çarpışmaya dair Dahiliye Vekilin
den şifahi suali (6/152)
18. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin vilâyeti dâhilinde 1954 Ma
yısından beri vukubulan katil vakalarına
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali,
(6/148)
19. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, mayın patlaması neticesinde ölen
Şerif Ekinci'nin cesedinin kendilerine ve
rilmesi için akrabaları tarafından vâki mü
racaat üzerine ne muamele yapıldığına dair
Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/155)
1 8:19 '
20. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Midyat ve Kızıltepe kazalarının elek
trik tesislerine dair Dahiliye Vekilinden şi
fahi suali (6/249)
577
21. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Midyat ve Kızıltepe kazalarının içme
suyu inşaat ve tesisatına dair Dahiliye Ve
kilinden şifahi suali (6/250)
577
22. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Ömerli ve Gercüş kazalarına ne za
man kaymakam tâyin edileceğine dair Da
hiliye Vekilinden şifahi suali (6/156)
19
23. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Siird'in Müküs nahiyesinin Gevaş

19

29. — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'nun, Turhal Belediye Reisinin seçilmemesl
sebebine dair Dahiliye Vekilinden şifahi
suali (6/210) .
408
1. — Ankara. Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun, Ankara Belediyesince şehir suyu fiya
tına yapılan zamma dair sualine Dahiliye
Vekili Namık
Gedik'in şifahi cevabı
(6/100)
347:350
2. — Niğde Mebusu Asım Eren'in,
Uzunköprü kaza merkezinde seylâpzedeler
için inşa edilen evlere ait arsaların istim
lâk muamelesinin intaçediiip edilmediğine
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'
in şifahi cevabı (6/105)
443:445
3. -«- Ordu Mebusu Ferda Güley'in, İs
tanbul C.H.P. teşkilâtının «parti içi çalışma
vte toplantılarına valilikçe ne sebeple mâni
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olunduğu hakkındaki sualine Dahili ye Veki
li Namık Gedik'in, sual takririnin tavziha,
muhtaç bulunduğuna dair şifahi cevabı
(6/90)
81:83
Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden
1. — Sivas Mebusu Hialîm Ateşalp 'm,
Sivas ve Şark vilâyetlerine çay temini
için ne düşünüldüğüne dair Gümrük ve
inhisarlar Vekilinden şifahi suali (6/178) 146
1. — Niğde Mebusu Asım Erenin,
Edirne vilâyeti<nd<e çiftçiyi tütün zdraatiııe
teşvik için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair sualine Gümrük ve İnhisarlar Ve
kili Hâdîi Hüsman'm
şifahi
cevabı
(6/103)
342:347
2. — Niğde Mebusu Asım Erendin,
Edirne vilâyetinde tekrar afyon ziraatine
no zaman başlanacağına dair Gümrük vfc
İnhisarlar Vekilinden jşifaJhr suali (6/1.02) 342
Hariciye Vekilinden
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelîkfbaş'm,
NATO âzası memleketler tarafından Tür
kiye'ye yeter derecede iktisadi yardımda
bulunu'lmamafsı sebefbine dair (6/185)
247
2. — Konya MeJbtUsn Abdürralhma.n
Fahri Ağaoğlu'nun, Kıbrıs Ma bâzı Türkiîerfrn kasten öldürülmesi hâdisesine dair
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/172)
m
tmar ve îskân Vekilinden
1. — Erzincan Mebusu Adil Sağıroğlu'nun, Erzincan şehri elektrik şebekesinin
yapılmasına ne /aman başlanacağına dair
imar ve îskân Vekilinden şifahi BU ali
(6/213)
408
2. — Maraş Mebusu Emin Soysal'ın,
Lozan meydanından Kızılay semtine ka
dar olan Atatürk Bulvarının kaç defa
sökülüp yapıldığına dair îmar ve îskân
Vekilinden şifahi suali (6/204)
371
3. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun,
Karadeniz bölgesi halkının geçim maksadiyle vâki muhaceretini önlemek için ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair îmar
ve îskân Vekilinden şifahi suali (6/226) 439:
440
4.
Ordu Mebusu Eşref Ayhan'm,

SayİJft
Mesudiye kazası bir kısım halkının mu
vakkat muhaceretini önlemek için ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair îmar ve îs
kân Vekilinden şifahi suali (6/246)
576
Maarif Vekilinden
1. — Adana Mebusu Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 6273 sayılı Kanunun tatbi
kini tazammun eden Arzuhal Encümeni
kararlan gereğinin yapılıp yapılmadığına
dair Maarif Vekilinden şifahi suali (6/194) 314
2. —• Adana Mebusu Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Arzuhal Encümeninin bâzı
kararlarında bahsi geçen kesinleşmiş Dev
let Şûrası ilâmlarının infaz edilmemesi se
bebine dair Maarif Vekilinden şifahi su
ali (6/195)
314
3. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm,
gençlik teşekküllerinin malî sıkıntıları
nın giderilmesi için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Maarif Vekilinin şifahi
suali (6/168)
68
4. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm, yüksek tahsil talebesinin okuma ve ya
şama şartlarının kolaylaştırılması için ne
gibi hazırlıklar yapıldığına dair Maarif
Vekilinden şifahi suali (6/169)
68:69
5. — Elâzığ Mebusu Hürrem, Müftügil'in, Elâzığ'da Atatürk Üniversitesi için
istimlâk edilen arazi hakkında Maarif
Vekilinden şifahi suali (6/192)
285
6. — Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu'nun, Kaman kazasmdaki ilk ve orta
okul binalarının inşasına ne sebeple ara
verildiğine dair Maarif Vekilinden şifahi
suali (6/206)
371
7. — Malatya Mebusu Tevfîk Ünsalan'm, Hekimhan Ortaokuluna ne sebep
le az öğretmen tâyin edildiğine dair
(6/232)
492
8. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, ortaokul ve liselere öğretmen tâ
yin edilirken hangi esasların tatbik edil
diğine dair Maarif Vekilinden şifahi su
ali (6/230)
492
9. — Malatya Mebusu Tevfîk Ünsalan'ın, vilâyet ve kazalarda liselerin han
gi esas ve gayelerle açıldığına dair Maarif
Vekilinin şifahi suali (6/231)
492

Sayla

Sayfa
İÜ. — Sivas Mebusu Şinasi Moran'm,
Sivas'ta »kul inşaat malzemesinin nakli
yecilere parasız taşıttırıldı ğının doğru
olup olmadığına dair Maarif Vekilinden
şifahi suali (6/237)
502
1 1 . , — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, Tokad'm Reşadiye kazası Gazipaşa
İlkokulu başöğretmeninin Artova kazası
na nakledilmesi sebebine dair Maarif Ve
kilinden şifahi suali (6/223)
439
12. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, istanbul'daki Amerikan Koleji
binasında bir Amerikan Üniversitesinin
açılmasına müsaade edildiğinin doğru olup •
olmadığına dair Maarif Vekilinden şifahi
suali (6/183)
192
1. —. Ankara Mebusu Selim Soley'in,
Ankara köylerinde okul binası olduğu
halde tedrisat yapılamayan okullara öğ
retmen temini hususunda ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair sualine Maarif Vekili
Celâl Yardımcı'nm şifahi cevabı (6/87)
77:81
2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in,
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi için is
timlâk edilen arazi bedellerinin hangi
esaslara göre takdir edildiğine dair suali
ne Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm şifa
hi cevabı (6/69)
6:7
3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin Lisesi binasının inşasına bu
yıl başlanıp başlanmıyacağma dair sualine
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm şifahi ce
vabı (6/76)
8:9
4. --- Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin Merkez kazası ile Mid
yat kazası merkez ilkokullarını n durumu
na ve her iki kazada yeni okul inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair suali
ne Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm şifa
hi cevabı (6/78)
73:74
5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Midyat, Nusaybin, Cizre, Savur, Kı
zıltepe ve Derik ortaokullarının öğretmen
kadrosuna dair sualine Maarif Vekili Celâl
Yardımcı'nm şifahi cevabı (6/77)
9:11
6. — Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın,
Siverek Ortaokulu öğretmen kadrosunda
münhal bulunup bulunmadığına dair suıa-

line Maarif Vekili Celâl Yardımcı 'nm şifa
hi cevabı (6/68)
4:6
7. — Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın,
Urfa vilâyeti köylerinin kaçında okul mevcudolduğuna dair sualine Maarif Vekili
Celâl Yardımcımın şifahi cevabı (6/71)
70:72
8. — Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Urfa vilâyetinde 1958 bütçe yılında
ne kadar ilkokul yaptırılabileceğine dair
sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm
şifahi cevabı (6/72)
72:73
' 9. — Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın,
Urfa vilâyetinin merkez ve kazalarındaki
ilkokulların ihtiyaca kâfi gelip gelmediği
ne dair sualine Maarif Vekili Celâl Yar
dımcı'nm şifahi cevabı (6/70)
7:8
10. — Zonguldak Mebusu Suat BaşoPıın, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen
öğretmen mevcudolup olmadığına dair su
aline Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm
şifahi cevabı (6/81)
11:12
Maliye Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'uıı, son zamlar muvacehesinde değiş
mez gelirli vatandaşların durumlarının ıs
lahı hususunda ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Maliye Vekilinden şifahi su
ali (6/211)

408

1. — Ordu Mebusu Ferda Gül ey'in, son
mebus seçiminde sandık kurullarında va
zife alanlardan bir kısmının yevmiyele
rinin verilmemesi sebebine dair Başvekil
den olan sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'm şifahi cevabı (6/85)
74:77
Millî Müdafaa Vekilinden
1. — Gümüşane Mebusu Hüsrev Polat'm, Gülhane Tıp Akademisinde yapılan bâ
zı tâyin ve terfilere dair Millî Müdafaa
Vekilinden şifahi suali (6/258)

627

Münakalât Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
Ankara vilâyeti n ahiydi erindeki PTT şu
belerinin tam teşkilâtlı olarak faaliyette
bulunmaları hususunda ne düşünüldüğüne
dair Münakalât Vekilinden, şifahi suali
(6/256)
627.

— 22
Sayfa
2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'm, Mardin vilâyeti kazalarında nizam
ve talimata uygun birer posta binası inşa
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Mü
nakalât Vekilinden şifahi suali (6/234)
3. — Mardin Mebusu Kâmil Boran'm,
Galata - Beyoğlu tünelinin hizmete kapa
tılması sebebine dair Münakalât Vekilin
den şifahi suali (6/159)
4. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
Sivas Cer Atelyesinde çalışan bâzı işçile
rin başka vilâyetlere nakledilmeleri sebe
bine dair Münakalât Vekilinden şifahi su
ali (6/219)

493

38

439

1. — Ankara Mebusu İsmail inan'in,
Devlet Demiryolları (b ve c) grupuna bağ
lı işçilerin de (d) grupuna mensup işçile
rin faydalandıkları haklara sahibolmaları
hususunun düşünülüp düşünülmediğine da
ir sualine Münakalât Vekili Feyzi Uçaner'in şifahi cevabı (6/101)
/
155:157
2. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Coş
kun'un, Gölcük Deniz Hastanesi Başheki
minin, Üsküdar gemisinin tehlike arz ettiği
ne dair bir müracaatı olup olmadığı hak
kındaki sualine Münakalât Vekili Fevzi
Uçaner'in şifahi cevabı (6/131)
544:546
3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Batman İstasyonunda vukuu muh
temel kazaların önlenmesi hususunda ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine
Münakalât Vekili Fevzi Uçaner'in şifahi ce
vabı (6/114).
543:544
5. — Erzincan Mebusu Nusret Safa
Coşkun'un, izmit gazetelerinin, Körfezde
ki vapurların istiap haddinden fazla yol
cu aldıkları hakkında yaptıkları neşri
yatın dikkate alınıp alınmadığına dair
sualine Münakalât Vekili Fevzi Uçaner'
in şifahi cevabı (6/128)
356:358
6. — Erzincan Mebusu Nusret Safa
Coştkun'un, İzmit köfezindeki kazadan ev
vel Deniz Binbaşısı ihsan Metiner'in,
Denizcilik Bankasının dikkatini çektiği
hakkındaki iddiaların doğru olup olmadı
ğına dair Münakalât Vekili Fevzi Uçan
er'in, şifahi cevabı (6/129)
448:453

Sayftı

7. -— Erzincan Mebusu Nusret Safa
Coşkun'un, Kocaeli Valisinin, Körfezde
küçük gemilerin çalıştırılmalarının tehli
keli olacağı hakkında alâkalılara başvur
duğunun doğru olup olmadığına dair
sualine Münakalât Vekili Fevzi Uça
ner'in, şifahi cevabı (6/127)
354:356
8. — Erzincan Mebusu Nusret Safa
Coşkun'un, Üsküdar vapuru kaptanına
hareket etmemesi hakkında Liman Reisliğmce emir verildiğinin doğru olup olma
dığına
dair sualine Münakalât Vekili
Fevzi Uçaner'in, şifahi cevabı
(6/130)
448 :453
9. —• Erzincan Mebusu Nusret Safa
Coşkun'un, Üsküdar vapurunun Marma
ra'da ve izmit Körfezinde çalışamıyacağı
hakkındaki beyanların doğru olup olma
dığına dair sualine Münakalât Vekili Fev
zi Uçaner'in, şifahi cevabı (6/132)
546:549
Nafıa Vekilinlen
1. — Adana Mebusa Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Karaçay deresi üe Mercin
nehri yatağının ıslah edilmesi ve lüzumlu
yerlerinde setler ve göprüler inşası için
bir hazırlık yapılıp yapılmadığına dair
Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/180)

160

2. —• Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-,
m, köy içme suları ve vilâyet ve köy yol
ları için ayrılan tahsisatın en verimli şe
kilde kullanılmasını teminen ne gibi ted
birler alındığına dair Nafıa Vekilinden şi
fahi suali (6/193)
314
3. —• Elâzığ Mebusu Hürrem Müftigil 'in, Hazer Hidro - Elektrik santralinin
hangi tarihte noksansız olarak hizmete gi
receğine dair Nafıa Vekilinden şifahi suali
(6/222)
4. — Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm,
Elbistan şosesi ile Sürgü suyu üzerindeki
Kapıdere köprülerinin bugüne kadar bitirilmemesi sebebine dair Nafıa Vekilinden
şifahi suali (6/252)
5. —- Maraş Mebusu Hilmi Soydan'in,
Hurman, Ceyhan, Söğütlü ve Göksu ne
hirleri üzerinde sulama teşkilâtına ne za
man başlanacağına dair Nafıa Vekilinden
şifahi suali (6/251)

439

577

577

23
Sayfa
6. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Derik kazasının bâzı köylerine su
getirmek için- para toplanıp toplanmadığına
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/154)
18
7. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin - Midyat yolu üzerindeki
Teffi çeşmesinin ne zaman ikmal edilece
ğine dair Nafıa Vekilinden şifahi suali
(6/283)
•
492
8. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in,
Karayolları İdaresince yaptırılmakta olan
Oiftehan - Çakmak yolunda çalışan işçi
lere ödenen yevmiyelere dair Nafia Vekilin
den şifahi suali (6/225)

439

9. — Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın,
Aybastı - Fatsa yoluna dair Nafıa Vekilin
den şifahi suali (6/191)

285

10. — Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın,
Gölköy kazası sağlık merkezi inşaatına da
ir Nafıa Vekilinden şifahi sulai (6/190)

285

11. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm,
Şarkışla'nın Sağır köyü arazisinden geç
mekte olan acı su üzerindeki bendin tekrar
ihyası hususunun düşünülüp düşünülme
diğine dair Nafıa Vekilinden şifahi suali
(6/214)

408

12. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
Sivas vilâyetinde 1956 - 1958 senelerinde
ihalesi yapılan köprülerin sayısı ile ne za
man ikmal olunacaklarına dair Nafıa Ve
kilinden şifahi suali (6/239)

502

1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'm. Cizre'de Dicle nehri üzerinde bir
köprü inşası hususunda ne düşünüldüğüne
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik ti eri'nin
şifahi cevabı (6/80)
149:150
2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Dicle üzerinde Hasankeyf köprü
sünün inşasına ne zaman başlanacağına ve
Batman - Hasankeyf - Gercüş - Midyat Nusaybin karayolunun inşası hususunda
ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik İleri'nin şifahi cevabı (6/86). 251:
255
3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, İpek yol güzergâhının değiştirilme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair su-

Sayfa
aline Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin şifahi
eevabı (6/79)
147:149
4. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Edir
ne vilâyetindeki bâzı yolların tamir ve in
şalarının ne zaman mümkün olacağına dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri 'nin şifahi
cevabı (6/108)
537:540
5. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, İp
sala kazasında inşa edilmekte olan Meriç
şeddesinde su alma menfez ve vana yarık
larının bırakılması hakkında ne düşünül
düğüne dair sualine Nafıa Vekili Tevfik
İleri'nin şifahi cevabı (6/107)
537
Sanayi Vekilinden
t. — Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin,
Sadıkzade Ruşenoğulları firmasına ait Ru
şen gemisiyle İskenderun'dan ihracedilen
demir cevheri için ödenen navlun miktarı
na dair Sanayi Vekilinden şifahi suali
(6/243)
502
2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Makina Yedek Parçaları Türk Anonim
Şirketinin 1956 senesinde zarar ettiğinin
doğru olup olmadığına dair Sanayi Veki
linden şifahi suali (6/227)
492
3. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, de
mir fiyatına yapılan zammın sebebine dair
Sanayi Vekilinden şifahi suali (6/244)
534
4. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm,
kömüre yapılan zammın sebebine dair Sa
nayi Vekilinden şifahi suali (6/202)
371
5. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm,
Sümerbank mamullerine yapılan zammın
sebebine dair Sanayi Vekilinden şifahi su
ali (6/200)
6. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın, Sü
merbank ile hususi fabrikaların imal ettik
leri pamuk ipliği satış fiyatlarının ayarla
nıp ayarlanmadığına dair Sanayi Vekilin
den şifahi suali (6/162)
7. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın, yün,
yapağı ve tiftik fiyatlarının tesbit edilme
mesinin sebebine dair Sanayi Vekilinden
şifahi suali (6/161)
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın,
Sanayiimizin 1957 yılında kapasitesinin
% 42 noksaniyle faaliyette bulunmuş olma-

371

38

38

24 —
Sayfa
sinin sebebine dair Sanayi Vekilinden olan
sualine Ticaret Vekili ve Sanayi Vekâleti
Vekili Abdullah Aker'in şifahi cevabı
(6/91)
83:84
2. — Zonguldak Mebu.su Suat Başol'uıı,
Bartın Çimento Fabrikasının inşa durumu
na dair Sanayi Vekilinden olan sualine
Ticaret Vekili ve Sanayi Vekil Vekili Ab
dullah Aker'in şifahi cevabı (6/82)
12:18
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden
1. — - Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, verem hastalarının tedavisi husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi
suali (6/163)

68

2. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, verem hastalığını önlemek için ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi
suali (6/261)

627

3. — Gümiişane Mebusu Hüsrev Polat'm, mevcut sanatoryumların miktarı
ile faaliyetlerine dair Sıhhat ve İçtimaî
Muavenet Vekilinden şifahi suali (6/257)
627
4. — Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat 'm, Ordu Vilâyeti Devlet Hastanesi rönt
gen kısmının ıîe zaman faaliyete geçirile
ceğine dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekilinden şifahi suali (6/160)
38
5. — Sivas Mebusu Şinasi Morali'm,
mütehassıs doktorların büyük şehirlere
imtihanla nakilleri hususundaki tamimin
tatbik edilip edilmediğine dair Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali
(6/236)
502
1. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin,
Yeşilova kazasının Sultanpmarı mevkiin
de inşasına teşebbüs edilen verem hastane
sine dair sualine Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili Lûtfi Kırdar'm şifahi cevabı
(6/136)
453:456
2. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğiu'nun, antibiotiklerle diğer bâzı ilâçların
temin ve tevzii hususunda ne gibi tedbir
alındığına dair sualine Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'm, şifahi
cevabı (6/137)
45.6:457

Sayfa
o. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Siird Devlet Hastanesi kadrolarmm tamamlanması hususunda ne düşünülclüğüne dair sualine Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'm, şifahi
cevabı (6/113)
540:543
4. — Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'nun, antibiyotik ve tıbbi malzeme dar
lığının önlenmesi hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sualine Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'm, şifahi cevabı (6/123)
352:354
5. — Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'nun, Mardin Vilâyeti Memleket Hasta
nesinde ve kazalarında münhal doktor
kadrolarının bulunup bulunmadığına dair
sualine, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili Lûtfi Kırdar'm, şifahi cevabı (6/124) 445:
448
Ticaret Vekilinden
.1. —~ Adana Mebusu Hamza Eroğlu'ııuıı, fiyat tesbitleri hususunda Hükümetin
salâhiyetine dair Ticaret Vekilinden şifahi
suali (6/196)
314
2. — Adana Mebusu Hamza Eroğlıı'nun, yerli yapağı fiyatlarının tesbiti hak
kındaki kararın neye müsteniden alındı
ğına dair Ticaret Vekilinden şifahi suali
(6/199)
340
3. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in,
perakende et satışı hakkında Ticaret Ve
kilinden şifahi suali (6/203)
371
4. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, et darlığının önlenmesi hususunda
ne gibi tedbirler alındığına dair Ticaret
Vekilinden şifahi suali (6/182)
170
5. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Giresun'da çiftçiyi topraklandır
ma kredisi olarak tevzi edilen para mikta
rına dair Ticaret Vekilinden şifahi suali
(6/189)
247
6. — Giresun Mebusu Doğan Köymcn'in, Ziraat Bankasının çiftçiye verdi
ği para yekûnunun 1957 senesinde baliğ
olduğu miktara dair Ticaret Vekilinden
şifahi suali (6/188)
247
7.
Kars Mebusu Behram Öeai'ın et
fiyatına yeniden zam yapılmasının sebebi-

Sayfa
ne dair Ticaret Vekilinden şifahi suali
(6/259)
617
•8. —• Maraş. Mebusu Emin Soysal'm,
Demir fiyatına yapılan zammın sebebine
dair Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/217)
408
9. — Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, et
sıkıntısının giderilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ticaret Vekilinden şifa
hi suali (6/201)
371
10. — Maraş Mebusu Emin Soysal'in,
kasap dükkânlarında et bulunmaması se
bebine dair Ticaret Vekilinden şifahi suali
(6/207)
371
11. — Maraş Mebusu Emin Soysal'in,
Yenimahalle'de oturan bir vatandaşın gaz
ve et almak için beklemek yüzünden öldü
ğünün doğru olup olmadığına dair Ticaret
Vekilinden şifahi suali (6/205)
371
12. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Almanya'ya ihracedilen iç fındıklara
daif Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/241) 502
13. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu',
mm, Fındık Tarım Satış Kooperatiflerinin
faaliyetine dair Ticaret Vekilinden şifahi
suali (6/184)
210
14. — Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın,
Ordu vilâyetine tahsis edilen kamyon hak
kında Ticaret Vekilinden şifahi suali
247
(6/186) .
15. -—- Ordu Mebusu Hüsrev Yürür'ün,
1956 - 1957 seneleri mahsulü olup harice
satüamıyan iç fındıklara dair Ticaret Ve
kilinden şifahi suali (6/255)

627

16. — Ordu Mebusu Muammer Tekin'in, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği ambarlarındaki fındıklarda ambar ve
randıman açıkları bulunduğunun doğru
olup olmadığına dair Ticaret Vekilinden
şifahi suali (6/253)

627

17. — Ordu Mebusu Muammer Tekin'in, Kendir tohumu ihracında tatbik edilen
usulün değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ticaret Vekilinden şifahi
suali (6/254)

627

1. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, es
naf kredisinin artırılması hususunda ne

Sayfa
düşünüldüğüne dair sualine Ticaret Ve
kili Abdullah Aker'in, şifahi cevabı (6/98) 155,
180:182
2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, kü
çük sanat erbabı ile esnafın malzeme ve ip
tidai madde ihtiyacını temin hususunda ne
gibi tedbirler alındığına dair sualine Tica
ret Vekili Abdullah Aker'in şifahi cevabı
(6/99)
259:261
3. —• Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Kü
çük sanatlar kanunu lâyihasının hazırla
nıp hazırlanmadığına dair sualine Ticaret
Vekili Abdullah Aker'in, sualin Ticaret
Vekâletini ilgilendirmediğine dair cevabı
(6/97)
155,178,179:180
4. — Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'nun, Cenup hudut vilâyetlerimizde ka
çakçılığın önlenmesi hususunda alman
tedbirlere ilâveten neler düşünüldüğüne
dair sualine Ticaret Vekili Abdullah Aker'
in, sualin kendi vekâletini ilgilendirmedi
ğine dair cevabı (6/122)
350:352
Ziraat Vekilinden
1. — Adana Mebusu Nevzat Arman'm,
pamuk nebatına arız olacak haşerelerle
mücadele için gereken kimyevi ilâçların
mevcudolup olmadığına dair Ziraat Veki
linden şifahi suali (6/179)
146
2. — Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğlu'nun, 1958 senesinde ithal veya monte
edilen traktörlerin hangi esaslar dâhilinde
satışa arz ve tevzi olunduğuna dair Ziraat
Vekilinden şifahi suali (6/260)
627
3. — Ankara Mebusu İbrahim tmirzalıoğlu'nun Kımıl adlı haşere 4le mücadele
hususunda ne gibi tedbir alındığına dair
408
Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/212)
4. —• Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumunca An
kara'da bir satış mağazası açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ziraat Ve
kilinden şifahi suali (6/181)
170
1. — Adana Mebusu Ahmet Karamüftüoğlu'nun, Ziraat Odaları seçimlerinin
şimdiye kadar yapılmamış olması sebebine
dair sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in şifahi cevabı (6/92)
256:257

26
Sayfa
2. —. Niğde Mebusu Asım Eren'in, Edir
ne vilâyeti çiftçilerinin suni gübre ihtiya
cını temin için ne gibi tedbirler düşünül B — TAHRİRÎ

SUALLER

Başvekilden

723

2. —• Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Ürgüb'ün Ortahisar belediyesine elektrik
şebekesinin ihyası için bakır levha tahsis
edilip edilmediğine dair Başvekilden tahri
rî suali (7/257)

723

3. -•- Çankırı Mebusu Dursun Akcaoğlu'nun, Çankırı Şeker Fabrikasının inşası
na ne zaman başlanacağına dair Başvekil
den tahrirî suali (7/168)

192

4. — Gümüşane Mebusu Hüsrev Polat'm, Haydarpaşa Silosu bedelinin tamamiyle ödenip ödenmediğine dair Başvekil
den tahrirî suali (7/23S)

627

5. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in,
derze yangınından zarar görenler için top
lanan teberru miktarı ile bunun hangi esas
lara göre dağıtıldığına dair Başvekilden
tahrirî suali (7/180)

247

628

Adliye Vekilinden
1. -— Adana Mebusu Ham di ö n e r i n ,
Nihat Kurtça'nin, cezasının infaz edilip
edilmediğine dair Adliye Vekilinden tah
rirî suali (7/239)

627

2. —• Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
'trafik kazalarının ve bu yüzden ölen ve
yaralananların miktarına' dair Adliye Ve
kilinden tahrirî suali (7/253)

725

3. — Hatay Mebusu İhsan Ada'nm,
6334 sayılı Kanunun meriyetinden sonra
İlasınla ilgili olarak haklarında takibat va-

VF,

CEVAPLAR

pılan şahıslara dair Adliye Vekilinden tah
rirî suali (7/145)
.

1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
300 000 kilo kahvenin İnhisarlar İdaresi
tarafından Kızılay Cemiyetine devredildi
ğinim doğru olup olmadığına dair Başve
kilden tahrirî suali (7/255)

6. --• Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlırnun. Tokad'm Almus Barajı sahasına gi
ren köylerin kadastrosu yapılıp istimlâk
leri cihetine gidilip gidilmediğine dair
Başvekilden tahrirî suali (7/248)

Sayfa
düğüne dair sualine Ziraat Vekili Nedim
ökmen'in şifahi cevabı (6/104)
441:443

69

4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Siiıd Cumhuriyet Müddeiumumili
ği kadrosunun tamamlanmaması ve bazı
kazalara Cumhuriyet müddeiumumisi tâyin
edilmemesi sebebine dair sualine Adliye
Vekili. Esat Bııdakoğlu'nun tahrirî cevabı
(7/221)
502,716:717
5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Siird'in Müküs nahiyesindeki mah
kemenin yeniden hizmete açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sualine. Adliye
Vekili Esat Bııdakoğlu'nun tahrirî cevabı
(7/220)
502.715:716
6. — Sivas Mebusu Süleyman Özsevcr'in, Sivas vilâyetinin bâzı nahiyelerindcki
sulh mahkemelerinin ne sebeple ilga edil
diğine dair sualine Adliye Vekili. Esat Bu
dakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/150)
146.435:
436
7. — Sivas Mebusu 'Turhan Feyzioğlu'mm, 1949, 1950, 1956, 1957 ve 1958 yıl
lan mda mahkemeler tarafından
verilmiş
olan yayın yasağı, kararlarına dair Adliye
Vekilinden tahrirî suali (7/201)
409
8. — Tokad 'Mebusu Faruk Ayan oğlu'- mm. 1950 senesinden sonra haklarında ad
lî takibat yapılan basın mensuplarına dair
Adliye Vekilinden tahrirî suali (7/146)
9. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu 'nun. Millî Korunma Kanununun tadiline
dair 6731 sayılı Kanuna tevfikan bugüne
kadar kaç kişinin ne gibi cezalarla tecziye
edildiği hakkında (7/147)
10. —. Tokad Mebusu Kesit önder'in,
Erbaa'da tütün deposunu yakanlar ve yak
tı ranlar hakkında ne muamele yapıldığına
- dair Adliye Vekilinden tahrirî suali (7/199)

Çalışma Vekilinden
.Ankara Mebusu.

İsmail İnan'm,

69

122

409

Sayfa
Devlet sektöründe çalışan işçilere yapılan
ilâve tediyelerin zamanında ödenip öden
mediğine'dair sualine Çalışma Vekili Hay
rettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/132) 717:718
2. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğiu'nun, îşçi Sigortaları Kurumu istanbul Şu
be Müdürlüğünün ne için lâğvedildiğine
dair tahrirî sualine Çalışma Vekili Hayret
tin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/131)
236:237
Dahiliye Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara kapalı spor sarayının
çökmesi muvacehesinde alâkalı mühendis ve
mütaahhitler hakkında ne gibi muamele ya
pıldığına dair Dahiliye Vekilinden tahrirî
suali (7/193)
371
2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Ankara Vilâyeti Trafik Müdürlüğüne ka- •
yıtlı bulunan otomobil, kamyon ve otobüsle
rin miktarı ile jant ebat ve numaralarına
dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali
(7/245)
628
3. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
İstanbul ve îzinir vilâyetleri Trafik Mü
dürlüklerinde kayıtlı bulunan otomobil,
kamyon ve otobüslerin miktarı ile jant ebad
ve numaralarına dair Dahiliye Vekilinden
tahrirî suali (7/244)
628
4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı bâzı
köylerin Çatalağzı elektrik enerjisinden is
tifadesi hususunun düşünülüp düşünülme
diğine dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali
(7/192) •
5. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Kılıç
lar köyünün sulama ve içme suyu tesisleri
nin tamirinin düşünülüp düşünülmediğine
dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali
(7/187)
6. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm,
Burdur'un Yeşilova kazası Aşağıkırlı köyü
muhtarı hakkında vâki şikâyetler üzerine
ııe muamele yapıldığına dair Dahiliye Ve
kilinden tahrirî suali (7/177)
7. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in,
Çorlu Belediyesine ait bir gayrimenkulun
ucuz bedelle mahallî Demokrat Parti l eski -

371

371

247

Sayfa
1 âtına Arerildiğinin doğru olup olmadığına
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, tahrirî cevabı (7/181)
247,497:498
8. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin vilâyetine bağlı bâzı köy
muhtarlarının işten menedilmeleri sebebine
dair -Dahiliye Vekilinden tahrirî suali
(7/216)
493
9. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Midyat'ın Derizbin ve Nusaybin'in
Sidcri köyleri muhtarlarının vazifelerinden
uzaldasti.nlmala.ri- sebebine dair Dahiliye
Vekilinden tahrirî• suali (7/256)
723
10. — Sivas Mebusu Nazmi Yaraş'm, sel
felâketine1, uğramış olan Yıldızeli kazasının
Bayat, Seren ve Menteşe köylerine ne gibi
yardım yapıldığına dair Dahiliye Vekilin
den tahrirî suali (7/202)
409
11. — Sivas Mebusu Süleyman Özsever'in, Sivas'ın Koyulhisar kazasının hidro elektrik tesisleri için lüzumlu olan türbin
ve teferruatının transfer muamelesinin ya
pılmaması sebebine dair sualine Dâhiliye
Vekili Namık Gedik'in, tahrirî cevabı
(7/148)
146,189:190
12. — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'nun, belediye reislerini vekâleten ifa etmek
te olan Turhal Kaymakamının aldığı vekâ
let maaşına dair Dahiliye Vekilinden tahrirî
suali (7/198)
408
13. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, münhal belediye reisliklerine dair su
aline Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
rirî cevabı (7/161)
160,614:615
14. — Uşak Mebusu Adnan Çalikoğlu'nun, Uşak vilâyetinde işten el çektirilen
muhtarlara dair Dahiliye Vekilinden tah
rirî suali (7/200)
409
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, kırıkkale kazası içme suyu mem
ba ve tesislerinin onarılması için belediye
ye yardım yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sualine Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/110)
137:138
2. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun, Genç, Solhan, Karlıova ve Kiği kazalarında memur evleri yapılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine

28
Sayfa
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı (7/97)
298:299
3. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okeuoğlu'nun, Solhan ve Karlıova kazaları
Hükümet konaklan inşaatının 1958 sene
sinde ikmal edilip edilmiyeceğine dair su
aline Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah-'
riri cevabı (7/93)
298
4. — Gümüşane Mebusu Sabahattin Kadirbeyoğlu'nun, .1939 - 1953 kira rayiçleri
nin takdiri maksadiyle 1954 - 1957 yılları
arasında İstanbul ve Ankara belediyelerine
yapılan müracaatlerin miktarına dair suali
ne Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî
cevabı (7/128)
54:55
5. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Er
ciş Belediyesine mahalle olarak bağlı bulu
nan Pülür ve Kasımbağı'nm koy olmaları.
hakkında alman kararın mevzuata uygun
olup olmadığına dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/85) 52:54
6. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van
vilâyetindeki bâzı köy isimlerinin değişti
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in
tahrirî cevabı (7/89)
54
Devlet Vekilinden
1. -- Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın, Malatya'nın Kale nahiyesine bağlı Bu
ruştun köyü arazisinin mâruz bulunduğu
heyelan hâdisesi dolayısiyle yaptırılan tet
kik neticesine dair Devlet Vekilinden tah
rirî suali (7/140)

38

Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden
1. — Tokad Mebusu Mustafa LâtifoğJtı'nıuı, Tokad vilâyetinde çayın serbest
olarak satşmm mümkün olup olmadığına
dair suale Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Hadi Hüsmaırm tahriri cevabı (7/167) 170,57.1 :
572
Hariciye Vekilinden
1. — Gümüşane Mebusu Hüsrev Polat'ın, İzmir'deki NATO Karargâhında bulu
nan Yunan personel ve ailelerinin Yuna
nistan'a nakillerinden NATO'ıran haberi
olup olmadığına dair Hariciye Vekilinden
tahriri suali (7/237)

627

i. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in,
Kredi Anlaşmaları için 1957 yılında Sov
yetler Birliğine giden heyetlerimize ve sağ
lanan kredi miktarına dair sualine Harici
ye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun tahriri ce
vabı (7/68)
474
2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in,
kurulacak fabrikalar için memleketimize
gelmiş, veya gelecek olan Sovyet teknisiyenleriniıı miktarına dair sualine Hariciye
Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun tahriri eebabı (7/72)
474:476
3. - - Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in,
Sovyetler Birliği ile yapılan ticari temas
ların neticelerine, kredi ve teknik yardım
la kurulacak fabrikalara dair sualine Ha
riciyi» Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun tahrirî
cevabı (7/69)
474
4. ----- Ankara Mebusu Bülent Ecevit'
in, Sovyet yardmiâyle kurulması tasarla
nan fabrikaların dolar veya EPU bölgele
rinden sağlanabilecek kredilerle yapılma
sı için teşebbüste bulunup bulunumadığına dair sualine Hariciye Vekili Fatin Rüş
tü Zorlu'nun tahrirî cevabı (7/70)
474
5. -•• Ankara Mebusu Bülent Ecevit'
in, Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki
kredi ve teknik yardım anlaşmalarının ip
taline ve yeni yardımlar için yapılan mü
zakerelerin durdurulmasına karar verilip
verilmediğine dair sualine Hariciye Vekili
Fatin Rüştü Zorlu'nun tahrirî cevabı
(7/71)
474
İmar ve İskân Vekilinden
1.
Malatya Mebusu Mehmet Delikaya'nın. Besni kazası Hidro - Elektrik
santralinin ne zaman işletmeye açılacağına
dair İmar ve İskân Vekilinden tahrirî su
ali (7/226)

534

2. - Malatya Mebusu Mehmet Kartl'ın, Malatya'nın Kale nahiyesine bağlı
Bürüstün köyü arazisinin mânız bulundu
ğu heyelan hâdisesi dolayısiyle yaptırılan
tetkik neticesine dair sualine İmar ve İs
kân Vekili Medeni Berk'iu, tahrirî cevabı
(7/140)
-'8,338
3. -— Van Mebusu Sait Erdinç'in. Van
vilâyetindeki Toprak Tevzi Komisyonunun

29
Sayfa
1951 - 1957 senelerinde hangi köylerde kaç
aileye MC miktar arazi verdiğine dair İmar
ve İskân Vekilinden tahrirî suali (7/234)

577

4. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van.
vilâyetindeki Toprak Tevzi Komisyonunun
1951 - 1957 senelerindeki masrafın mikta
rına dair İmar ve İskân Vekillinden tahrirî
suali (7/233)
577
5. — Van Mebusu Sait Erdinç'in. "Van
vilâyetindeki Toprak Tevzi Komisyonu
nun çalışma programına dair îmar ve İs
kân Vekilinden tahrirî suali (7/235)
577
Maarif Vekilinden
1. '— Adana Mebusu Hamza Eroğlu'nun, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanına Japonya, Kore ve Çin seyahat
leri için izin verilip verilmediğine dair
Maarif Vekilinden tahrirî suali (7/170)

192

2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara Kapalı Spor Sarayı
nın çöknuesi muvacehesinde alâkalı mühen
dis ve mütaahhitler hakkında ne gibi mu
amele yapıldığına dair Maarif Vekilinden
tahrirî suali (7/222)
502:503
3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nunj Keskin imam - Hatip Okulu
binasının ikmali için yeniden yardım ya
pılması hususunun düşünülüp düşünülme
diğine dair Maarif Vekilinden tahrirî su
ali (7/191)

371

4. — Gazianteb Mebusu Süleyman Küranel'hı, Gazianteb müzesine dair Maarif
Vekilinden tahrirî suali (7/1.63)
5. — Malatya Mebusu Tevfik Üıısalan'ın, İstanbul ve Ankara üniversitele
rinin Tıp Fakültesi kliniklerinde ne ka
dar fahrî asistan, asli asistan ve yatak
mevcudolduğuna dair Maarif Vekilinden
tahriri suali (7/210)

493

6. —• Malatya Mebusu Tevfik Ün sa
lan'in, üniversite kliniklerinde 1950 sene
sinden beri çekilen filimlerin miktarına
dair Maarif Vekilinden tahrirî suali
(7/209)

493

7. — Niğde Mebusu Rifat Grürsoy'un,
Aksaray kazası Ortaokulunun lise haline
kalbedilmesi için ne düşünüldüğüne dair

161

Sayfa
sualine .Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın
tahriri cevabı (7/173)
192,488
8. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlü'nun, hangi vilâyet ve kazalarda lise mev
cudolduğuna ve münhal öğretmen kadrolanna dair Maarif Vekilinden tahriri su
ali (7/160)
^
160
9. — Trabzon Mebusu Fikri Karanis'rn,
Trabzon'un 500 ncü fetih yıl dönümünün
tesidi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Maarif Vekilinden tahrirî suali (7/144)
39
10. — Van Mebusu Sait Erdinç/in,
köy okulları yapımı için bütçeye konulan
tahsisatın hangi esaslara göre vilâyetlere
tevzi edildiğine dair sualine Maarif Vekili
Celâl Yardımcı'nın tahriri cevabı (7/154)
147:
271:272
11. — Van Mebusu Sait Erdinç'in,
Van vilâyetine bağlı Muradiye kazasındaki ortaokulda Önümüzdeki yıl tedrisa
ta başlanıp başlanmıyacağma dair suali
ne Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın tah
rirî cevabı (7/152)
146:147,487
12. — Van Mebusu Sait Erdinç'in,
Van vilâyetine bağlı Muradiye kazasında
okul yaptırmaya teşebbüs etmiş olan der
neğe bu yıl ne kadar yardım yapılacağı
na dair sualine Maarif Vekili Celâl Yar
dımcı'nın tahrirî cevabı (7/151)
146,436
1. — Kayseri Mebusu Osman Kavuncu'nun, ilkokul kanunu lâyihasının hazır
lanıp hazırlanmadığına dair sualine Ma
arif Vekili Celâl Yardımcı'nın tahrirî ce
vabı (7/112)
270
2. — Malatya Mebusu Kâmil Sürenkök'ün, Darende kazasma bağlı Kulancak nahiye merkezindeki bölge okuluna
ait araziye dair sualine Maarif Vekili Ce
lâl Yardımcı'nın tahrirî cevabî (7/105) 480;482
3. — Malatya Mebusu Kâmil Sfrflenkök'ün, Darende kazasına bağlı Kulancak nahiye merkezindeki bölge okulu bi
nasının durumuna dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nın, tahrirî cevabı
(7/106)
483
4. — Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un, Malatyalım Yeşilyurt kazası or
taokulunun ne zaman açılacağına dair su-

Sayfa
aline Maarif Vekili Celâl
tahrirî cevabı (7/76)

Yardınıcı'nııı
470:477

5. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'mm, Artova Ortaokulu öğretmen kadro
larının tamamlanması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine Maarif Vekili
Celâl Yardınıcı'nııı tahrirî cevabı (7/127) 274:
275
Maliye Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
14 Mayıs 1950 tarihinden beri Vasıtalı ve
Vasıtasız vergilerle bâzı maddelere ne ka
dar zam yapıldığına dair sualine Maliye
Vekili Hasan Polatkan'm tahrirî cevabı
•(7/138)
363:367
2. —• Burdur Mebusu Âlim Şipalıi'nin,
Adapazarı'nda mevcut matbaalardan her
birine 1956 - 1958 yıllarında tahakkuk et
tirilen Gelir veya Esnaf Vergisi miktarına
dair sualine Maliye Vekili Hasan Polat
kan'ın tahrirî cevabı (7/133)
237:238
Millî Müdafaa Vekilinden
1. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nuıı, Askerî tababet ve eczacılığa intisabı
teşvik ve istifaları önlemek hususlarında
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî
Müdafaa Vekilinden tahrirî suali (7/231)

Sayfa

Nafıa Vekilinden
1. —• Ankara M'ebusu Osman Alişiroğlu'mın, Şereflikoçhisar arazisinin sulan-.
ması için ne düşünüldüğüne dair Nafıa Ve
kilinden tahrirî suali (7/205)
440
2. — Ankara Mebusu Osman Alisi roğlıı'nun, Şereflikoçhisar'da Peeenek barajı
nın inşası için bir tasavvur mevcudolup
olmadığına dair Nafıa Vekilinden tahriri
suali (7/206)
440
3. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
Güdül 'kazasmdaki Uruş köprüsü ile Gü
dül - Çeltikçi - Kazanköy yolunun yapılma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa
Vekilinden tahrirî suali (7/217)
,
'
493
4. — Burdur Mebusu Âlim Şipalıi'nin,
Yeşilova kazası Gebrem köyünün içme su
yunun ne zaman temin edileceğine dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik tleri'nin tah
rirî cevabı (7/183)
285,718
5. —. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranol'in, Gazianteb - Karkamış demiryolu
na dair sualine Nafıa Vekili Tevfik tleri'
nin tahrirî cevabı (7/162)
i60:161,487:488

6. — Malatya Mebusu Mehmet Delikaya'nın, Besni kazası sağlık merkezinin ne
zaman ikmal edileceğine dair Nafıa Veki
linden tahrirî suali (7/229)
535
7. — Malatya Mebusu Mehmet Delika577
ya'nın, Besni - Gazianteb yolunun ne za
man ikmal edileceğine dair Nafıa Vekilin
Münakalât Vekilinden
den tahrirî suali (7/230)
535
1. —• Nevşehir Mebusu Münib Hayri
8. —- Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
Ürgüblü 'nün, Söğütlü yatı ve aynı durumI
ın, Malatya - Pötiirge yolunun Devlet yol
da bulunan gemilerin hurda olarak tasfi
ları mey anına, alınması hususunda ne dü
yesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
şünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden tahrirî
sualine Münakalât Vekil Vekili Muzaffer
suali (7/142)
.
38
Kurbanoğlu'nun tahrirî cevabı (7/185) 340,720
9. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
2. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'ın, Pötürge kazası merkezinin sulama suyu
ımı, Tokad PTT merkez binasının inşası
ihtiyacının temini hususunda yapılan tetna ne zaman başlanacağına dair sualine
kikatm neticesine dair sualine Nafıa Vekili
Münakalât Vekili Fevzi Uçaner'in, tahrirî
Tevfik tleri'nin, tahrirî cevabı (7/141) 38,486:
cevabı (7/155)
160,531:532
487
10. — Malatya Mebusu Mehmet Kar
3. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit.
tal'ın, Pötürge kazasının Keferdiz nahiyesi
Tarakçıoğlu'nun, bir Gemi înşaiye Endüs
ıme'rkezi
ile Ağvan köyü arazisinin sulantrisi kurulması hususunda ne düşünüldü
nıa'sı için hazırlanan projenin tatibifkımden
ğüne ve inşasına başlanmış olan yüzer ha
sarfınazar edilip edilımecMğiııe dair Nafıa
vuza dair sualine Münakalât Vekili Fevzi
Vekilinden .tahrirî suali (7/143)
38:39
Uçaner'in tahrirî cevabı (7/139)
38,361 :363
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11. — Malatya Mebusu Tevfik ÜnI
salan'ın, Besni - Anteb şosesinin ne zaman
i
ükmal olunacağına dair Nafıa Vekilinden
tahrirî suali (7/214)
493
12. — Malatya Mdbusu Tevfik Ünsa'lan'm, Besni hidro - elektriık santralinin
ne zaman hizmete açılacağına dair Nafıa
Vekilinden tahrirî suali (7/215)
493
13. — Maraş M.e'busu Emin Soysal'in,
Mara'ş vilâyeti köy içme suyu t esişlerine
dair • Nafıa Vekilinden tahrirî
suali
(7/236)
•
577
14. — Niğde Mebusu Ali Gürün'ün, Ak
saray kazasmdaiki Karasaz bataklığı kurutma ameliyesinin ne zaman ikmal olunaca
ğına dair sualine Nafıa Vekili Tevfük île
ri'nin t ah rin cevabı (7/174)
192,719:720
15. — Niğde Mebusu îsmaill Güven'in,
Pozantı - Çanıardı yolunun Karayolları
Omum Müdürlüğünce tamamlatılmasmı n
düşünülüp düşünülım'ediğıine dair Nafıa
Vekilinden tahrirî suali (7/203)
440
1:6. — Sivaıs Mebusu'Ahmet Yılmaz'in,
Şarkışla'dakii Kanakçayı üzerine yapılması
kararlaştınlmış olan. barajın inşasına ne
zaman başlanacağına dair Nafıa Vekilin
den taihrirî suali (7/195)
371:372
17. — Sivas Me'büsu Hasan Değer'in,
Divriği'nin Mursal köyü köprüsü inşaatına
U,e zaman başlanabileceğine dair Nafıa Ve>'kirinden taihrirî suali (7/224)

503

18. — To'kad Melbusu Şahap Kitapçı'nın, Erbaa ovası sulama işin'e dair Nafıa'
Veldltoclen taihrirî suali (7/242)
628
19. _ Tokad Mdbusu Şahap Kitapçı'nın, Kazsova sol sahil sulaması çalışmailarınm ne safhada olduğuna dair Nafıa Veteilinden tahrirî suali (7/240)
627
20. —' Tdkad Mebusu Şaihap Kitapçı'nın, Nüksar kazası önündeki ovanın sula
ma işine dair Nafıa Ve'kîlinden tahrirî su
ali (7/241)
21. — Tokad Me-büsü Şaihap Kitapçı'nın, Kökad şehri içinden geçmekte olan
Belızat dere'si mecrasının temizle inmesi ve
yan duyarlariyle köprülerinin yaıpılıması
işinin ne zaman ikmal edileceğine dair Na
fıa Vekilinden taihrirî suali (7/184)

S a y f •;

22. — Van Melbusu Sait Erdinç 'in, Baş
kale hidro - elektrik tesisatının kasaibayı
ne zaman aydınlaitaeağına dair Nafıa Ve
kilinden taihrirî suali (7/249)
23. — Van Melbusu Sait Erdinç'in, Ka
rayolları bütçesinin vilâyet ve köy yolları
yapımına yardım maddesindeki tahsisatın
vilâ'yet/lere hangi esaslara göre dağıtıldığı
na dair Nafıa Vekilinden taihrirî suali
(7/153)
24. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Tor
tum şelâlesinden faydalanılarak yapılan
'hidro - elektrik santrali inşaatının ne saf
ihada olduğuna dair Nafıa Vekilinden tah
rirî suali (7/250)

628

147

628

25. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van
hava meydanı noksanlarının ikmali husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa Veikilinden tahrirî suali (7/251)

628

1. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun, Kiği'ye bağlı Haçatur köyü
île Kadıiköyü'nün bozulan su tesislerinin
tamiri hususunda ne; düşünüldüğüne dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri'min tah
rirî cevabı (7/95)

715

2. — Kars Mebusu Behranı Öcal'm,
Araş nehri tahribatını önlemek için yap
tırılmakta olan mahmuzların biran evvel
ikmali hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin, tahtahrirî cevabı (7/121)
484:485
3. —• Kars Mebusu Behranı öcal'm,
İğdır kazası ova kısmının Atas nehri taş
kınından korunması için ne gibi tedbirler
alındığına dair sualine Nafıa Vekili Tev
fik îleri'nin, tahrirî cevabı (7/120)
483:484

627

4. —• Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın,
Akçadağ kazası sulama . suyu işinin ne
safhada olduğuna dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/84)
477

314

5. — Malatya Mebusu Kâmil Süren- t.
kök'ün, Darende kazasının Sultanlı köyü
nün bulunduğu arazinin heyelan durumu
nun tesbit edilip edilmediğine dair suali
ne Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin, tahrirî
cevabı (7/104)
300

32
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Sayla

G. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 1950 - 1958 yılları arasında Tokad
vilâyeti dâhilinde hangi köylere içme su
yu getirildiğine ve bunun iğin kaç lira
sari' edildiğine dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik ileri'nin, tahrirî cevabı (7/123)
Sanayi Vekilinden
1. -— Ankara Mebusu'Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı bâ
zı köylerin Çatalağzı elektrik enerjisin
den istifadesi hususunun düşünülüp dü
şünülmediğine. dair Sanayi. Vekilinden tah
rirî suali. (7/223)
2. — Ankara Mebusu İteeep Dengiu'in,
Mehmet Ali Karaşahin ve Rasim YönentJi adlarında iki vatandaş tarafından müş
terek imzalı bir şikâyet dilekçesi verilip ve
rilmediğine dair Sanayi Vekilinden tah
rirî suali (7/208)
3. ----- Bolu Mebusu İhsan Gülez'in,
Bolu Briket Fabrikası inşaatının ne za
man ikmal olunacağına dair Sanayi Ve
kilinden tahrirî suali. (7/225)
4. — Çankırı Mebusu Dursun Akça
oğlu'nun, • Sümerbank Umum Müdürlü
ğünde Müfettiş Dr. Reşat Tuncel'e dair
Sanayi Vekilinden tahrirî suali. (7/169)
5. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'ıım, 1953 ve 1954 senelerinden sonra ma
nifaturacılıkla iştigale başlamış olanların
da Sümerbank mamullerinin toptan sa
tışlarından istifade etmeleri hususunun
düşünülüp düşünülmediğine dair Sanayi
Vekilinden tahrirî şııali (7/182)
6. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van
gölündeki_ sodadan faydalanma husu
sunun düşünülüp düşünülmediğine dair
Sanayi Vekilinden tahrirî suali (7/179)
7. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van
vilâyetinde yem fabrikası kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Sanayi
Vekilinden tahrirî suali (7/178)

Vekili Sıtkı Yıi'calı'ınu, .tahrirî cevabı
(7/114)
389:390

485

2. ••- Kayseri Mebusu Ali Rıza KılıçkahVnin, elektrolit bakır sanayii hakkın
daki sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sıtkı
Yırcah'nın, tahrirî cevabı (7/130)
485:486
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazası Celebi nahiye
sine bir ebe tâyininin düşünülüp düşünül
mediğine dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekilinden tahrirî suali (7/186)
371

503

440

503

192

285

247

2/-— Ankara Mebusu Mehmet Ali •Ger
ritoğlu'nun, Keskin kazasında bir sanator
yum inşasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sualine Sıhhat ve içtimai Muavenet
Vekili Lûtfi Kırdar'ın tahrirî cevabı
(7/190)
371,499
3. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin,
Yeşilova Sağlık Merkezine dair Sıhhat ve
içtimai Muavenet Vekilinden tahriri suali
(7/243)
"

628

4. — Malatya Mebusu Mehmet Delikaya'nın, Besni kazasının sağlık merkezinin
dahilî akşam ile sıhhi ve fennî tesisat işle
rinin ihaleye çıkarılıp çıkarılmadığına dair
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden
tahrirî suali (7/228)

534

5. — Malatya. Mebusu Tevfik Ünsalan'm, Besni Sağlık merkezi binasının ne.za
man ikmal edileceğine dair Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekilinden tahrirî suali y
(7/213)
493
6. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, Kızılay ' tarafından yaptırılıp Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekâletine dev
redilen hastane ve sağlık merkezleri mevcudolup olmadığına dair sualine Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'ın,
tahrirî cevabı (7/212)
493,615

247
Ticaret Vekilinden

1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Seyhan Ilidro - Elektrik
Santralinden Ceyhan kazasına elektrik ce
reyanı verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine Sanayi Vekâleti

1. — Adana Mebusu Hamza Eroğlu'nun, 1955 - 1957 yıllarında ne kadar yedek
parça, yardımcı madde, işletme malzemesi
ve hammadde ithal edildiğine dair Ticaret
Vekilinden tahriri suali (7/171)

192
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Sayfa
2. — Adana Mebusu Hamza Eroğltı'nun, 1955 - 1957 yılları yedek parça, yar
dımcı madde, işletme malzemesi ve ham
madde ihtiyacı tutarının Türk lirası veya
dolar olarak ne kadar olduğuna dair Tica
ret Vekilinden tahrirî suali (7/172)
.192
3. — Ankara Mebusu İbrahim Imirzalıoğlu'nun, Ankara vilâyeti emrine tahsis
olunan motorlu taşıt ie ve dış lâstiklerinin
kimlere ve hangi esasa göre tevzi edildiği
ne dair sualine Ticaret Vekili Abdullah
Aker'in tahrirî cevabı (7/164)
170,39:$
4. —- Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğlu'nun, çiftçinin akar yakıt ihtiyacını
temin hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Ticaret Vekilinden tahrirî suali
(7/197)
372
5. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
İstanbul ve İzmir vilâyetlerine trafik mü
dürlüklerinde kayıtlı bulunan otomobillere
tevzi edilmek üzere kaç tane iç ve dış lâstik
verildiğine dair Ticaret Vekilinden tahrirî
suali (7/246)
628
6. — Ankara Mebusu Recep "benginin,
Nevşehir avukatlarından Dilâver özay im
zalı bir şikâyet telgrafının gelip gelmediği
ne dair sualine Ticaret Vekili Abdullah
Aker'in tahrirî cevabı (7/207)
440,572:573
7. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
trafik kazalarından dolayı alâkalı vasıta sa
hiplerine sigorta şirketlerince ödenen para
nın miktarına dair Ticaret Vekilinden tah
rirî suali (7/254)
8. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Ürgüb'ün Ortahisar Belediyesine elektrik
şebekesinin ihyası için bakır levha tahsis
edilip edilmediğine dair Ticaret Vekilinden
tahrirî suali (7/204)
9. — Çankırı Mebusu Kâmil Tabak'm,
akar yakıt ihtiyacımızın senelik miktarına
dair Ticaret Vekilinden
tahrirî suali
(7/218)
10. — Çankırı Mebusu Kâmil Tabak'm,
memleketimizde mevcut yabancı akar ya
kıt şirketlerine borcumuz olup olmadığına
dair Ticaret Vekilinden tahriri suali
(7/219)
11. — Malatya Mebusu Mehmet Delikaya'mn, Adıyaman'a 1958 yılında tahsis,

723

440

493

493

edilen kamyon ile iç ve dış lâstiklerin kim
lere verildiğine dair Ticaret Vekilinden
tahriri suali (7/227)
534
12. — Sivas Mebusu Süleyman özsever'iıı, 1957 yılı başından 1958 yılı Mart
ayı sonuna kadar kaç aded otomobil, kam
yonet ve kamyon ithal edildiğine ve bun
ların tevzi şekline dair sualine Ticaret
Vekili Abdullah Aker'in tahrirî cevabı
(7/149)
146,390:392
13. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'ıum, Çorum ve Sivas'ta istihsal edilen çimeııtolarm maliyet fiyatları arasındaki far
kın sebebine dair Ticaret Vekilinden tahrirî
suali (7/232)
577
14. — Tokad Mebusu Mustafa Lâtifoğlu'nun, Tokad vilâyetine zeytinyağı temini
hususunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret
Vekilinden tahrirî suali (7/166)
170
15. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı 'nın, Tokad vilâyetine 1950 senesinden beri
ne kadar kamyon tahsis edildiğine dair
Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/157)
16. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, Tokad vilâyetine 1950 senesinden beri
tahsis olunan kamyon ve otomobil iç ve dış
lâstiklerinin miktarına dair Ticaret Veki
linden tahrirî suali (7/158)
1.7. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, Tokad vilâyeti emrine 1950 yılından
beri verilen kamyon ve otomobil iç ve dış
lâstiklerinin tevziatına dair Ticaret Veki
linden tahrirî suali (7/159)

160

160

160

18. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, 1957
mebus seçiminde Muradiye ve Erciş D. P.
teşkilâtı emrinde çalıştırılan iki Jeep hak
kında Ticaret Vekilinden tahrirî suali
(7/252)
722:723
19. -— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van
vilâyetinde yem fabrikası kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret
Vekilinden tahrirî suali (7/247)
" 628
.1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale ve Çubuk kazaları
na şimdiye kadar gönderilen otomobil lâs
tiğinin miktarına ve hangi esaslara göre
tevzi edildiğine dair sualine Ticaret Vekili
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299 :
300

Abdullah Aker'in tahfirî cevabı (7/100)

2. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
1956 ve 1957 senelerinde tevzie tâbi tutu
lan her nevi mal ve vasıtanın Ankara ka
zalarına tahsis olunan miktarı i l e n e şekil
de dağıtıldığına dair sualine Ticaret Vekili
Abdullah Aker'in tahrirî cevabı (7/90) 477:479
3. —• Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, tomruk ve kereste fiyatlarının
kontrolü ve dondurulması hususunda ne
gibi tedbirler alındığına dair sualine Tica
ret VekiliAbdullah Aker'in tahrirî cevabı
(7/137)
718:719*
4. — Kars Mebusu Behranı ÖcaPın, Po
sof kazasının ucuz ekmeklik mıntakasrna
dâhil edilmesi hakkında ne düşünüldüğüne
dair sualine Ticaret Vekili Abdullah Aker'
in tahrirî cevabı (7/118)
270:271
5. — Konya Mebusu Ali Haini Kaymak'ın, tevzie tâbi mallardan 1 . I . 1957
den 31 . III . 1958 e kadar ne kadar itha
lât yapıldığına ve bunların nasıl tevzi
edildiğine dair sualine Ticaret Vekili Ab
dullah Aker'in tahrirî cevabı (7/129) 275:280
6. — Tok ad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nıın, Reşadiye ve Almus kazalarının ucuz
ekmeklik mmtakasına dâhil edilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Ti
caret Vekili Abdullah Aker'in, tahrirî ce
vabı (7/1.26)
273:274
Ziraat Vekilinden
1. — Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğlu'nuu, Ankara vilâyetinde kaç. tane
motorlu, motorsuz ziraat makina ve aleti
mevcııdoiduğuna ve bunlar için tahsis olu
nan iç ve dış lâstiklerin miktarı ile hangi
esaslara güre tevzi edildiğine dair Ziraat
Vekilinden tahrirî suali (7/165)
170,281
2. —-'Ankara. Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara ve Kırşehir'in bâzı

fcjayi'A

köylerindeki koyun ve, keçilerde görülen
çiçek ve ağrı hastalıklarının önlenmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine
Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî ce
vabı (7/194)
371,488:489
3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Çiçekdağ kazasiyle Kaman
köylerinde mahsule arız olan süne haşeresi
ile mücadele hususunda ne gibi tedbir
alındığına dair sualine Ziraat Vekili Ne-,
dim ökmen'in tahrirî cevabı (7/188)
371,498
4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Koşum hayvanı kredisinin ar
tırılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Ziraat Vekilinden tahrirî suali (7/189) 371
5. —- Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm,
Şarkışla'nın Yapaltun köyündeki küçük
sulama bendinin ne zaman ikmal edilece
ğine dair sualine Ziraat Vekili Nedim ök
men'in tahrirî cevabı (7/196)
372,573
x

6. — Sivas Mebusu Süleyman Özsever'in, Sivas vilâyetinin Suşehri kazası Orman
Bölge Şefinin Anamur'a naklinin sebebine
dair Ziraat Vekilinden tahrirî suali (7/176) 210
7. — Sivas Mebusu Süleyman Özsever'in, 27 Ekim 1957 tarihinden sonra Orman
Umum Müdürlüğünde kaç kişinin memu
riyet mahallerinin tahvil edildiğine dair
Ziraat Vekilinden tahrirî suali (7/175)
210
8. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm,
Tokacl vilâyetine 1950 senesinden beri tah
sis edilen traktörlerle akümülâtör ve iç,
dış lâstiklerinin miktarına dair sualine Zi
raat Vekili Nedim Ökmen'in, tahrirî ceva
bı (7/156)
•
160,272:273
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali CeritoğlıPnun, traktörlerin tamiri ve sahiple
rine lâstik tevziinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine Ziraat Vekili Nedim
ökmen'in tahrirî cevabı (7/116)

158

TAKBÎRLEK
Adana (Suphi Baykan)
1. — Çankırı vilâyet merkezi ile bir kı
sım köyleri lirle' vukua g-elen' sol' felâketi

dolayısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin duyduğu üzüntünün Çankırı halkına
duyurulmasına dâir (4/45)

211

35
Sayf?

Afyon KarahisaıY-Rf2« Çer çel)
2. — Umumi menfaatlere hadim hayır
cemiyetlerinin pul ve tutkallı makbuzları
nın tevhidi hakkındaki kanun
teklifinin
geriverilmesine dair (4/47)

287

Bursa (Halûk Şaman ve iki arkadaşı)
3. — M ü n h a l mebusluklar için bu sene
ara seçimi yapılmaması hakkında (4/53)
630:
055
Bursa (Halûk Şaman ve iki arkadaşı)
4. — Kıbrıs Adası'nm sulh ve sükûn
ve refahıni! temin ve bu meselenin vahîmleştirdiği beynelmilel münasebetlere ge
rekli dostluk ve anlayış havasını iade et
mek için nihai bir hal şekli olarak ancak
taksimi kabul ve tatbik mevkiine koymanm
zaruri bulunduğunun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Reisi tarafından dünya parlâ
mentolarına duyurulmasına dair (4/50)
494:
495,496:497
Bursa (Halûk Şaman ve iki arkadaşı)
5. — Ruznamede mevcut ve mühim iş
lerin neticelendirilmiş olması dolayısiyle
ve mebusların seçmenleriyle temas etme
leri imkânını sağlamak maksadiyle Meclis
çalışmalarına 1 Teşrinisani 1958 gününe
kadar ara yerilmesine dair (4/54)
704:715
Çankırı (Ferhan Arkan)
,
6. — Umumi hayata müessir âfetler do
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair kanun lâyihasını n, Muvakkat ^
Encümende müzakere edilmesine dair
(4/51)
505
Çankırı (Ferhan Arkan ve 5 arkadaşı)
7. — Çankırı vilâyetinde sel baskını do
layısiyle vukua £..Aİmiş'.oian zararların gi
derilmesi hakkındaki kanun teklifini görüş
mek üzere Muvakkat Encümen teşkiline
dair (4/46)
248:249
Denizli (Baha Akşit) ve Konya (Him
met ölçmen)
8. — Son günlerde Orta - Doğuda ha
dis olan ve memleketimizi yakından alâka
dar eden durum hakkında Büyük Millet
Meclisine mümkünse, Hükümet tarafından
izahat verilmesine dair (4/57)
819:824
Giresun (Doğan Kaymen)
9. -— Türkive Cumhuriyetinin ilânm-

Sayfa
dan önceki tarihlerde tapuda kayıtlı olup
da intikalleri yapılmamış olan gayrimen—
küllerin hare, resim ve vergiden muaf ola
rak vârisleri namlarına tescilleri hakkın
daki kanun teklifinin geriverilmesine da
ir (4/4»).
,
373
İzmir (İlhan Sipahioğlu)
10. —- Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin ge
riverilmesine dair (4/52)
504:505
Konya (A. Fakri Ağaoğlu ve beş ar
kadaşı)
11. — iş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen ikinci maddesinin (D)
fıkrasının tadiline dair kanun teklifinin .....
iadesine dair (4/43)
40
Malatya (İsmet İnönü ve 146 arkadaşı)
12. — Orta - Doğu ve çehremizde cere
yan eden hâdiseler dolayısiyle .* Türkiye
Büyük Millet Meclisinin içtimaa davet edil- .-•••
meşine dair (4/55)
817:819
Mardin (Mehmet Ali Ar ikan)
13. — Arzuhal Encümeninin 16 . IV .
1958 tarihli haftalık karar cetvelindeki 450
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/44)
161
Muğla (Dilâver Argun)
14. — Mebusluktan istifasına dair (4/56) 817
Yozgad (Ömer Lûtfi
Erzurumluoğlu)
15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin (Ç)
fıkrasının II numaralı bendinin tadili hak
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine
dair (4/48)
•
373
Afyon Karahisar (M. AU İJlgen)
1. — Arzuhal Encümeninin 13 . V I .
1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki
3754 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/8)
»
2. — 3 . I I I . 1958 tarihli haftalık karar
cetvelindeki 305 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair (4/40)
3. — Arzuhal Encümeninin 3 1 . I I I .
3958 tarihli haftalık karar cetvelindeki 306
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/39)

629

629

629

— 36
Sayfa*
4. — Arzuhal Encümeninin 9 . I V . 1958
tarihli'haftalık karar cetvelindeki 396 sa
yılı Kararın Umumi- Heyette görüşülmesi
ne dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/41)
372
Erzincan eski mebusu (Tevfik Şenocak)
5. — Arzuhal Encümeninin 9 . I X . 1957
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5518
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
285
sine dair (4/10)
Erzincan eski mebusu (Veysel Varol)
6. — Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 1957

Sayfa
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5518 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/11)

285

Siird (Mehmet Daim Si)alp ve iki ar
kadaşı)
7. — Arzuhal Encümeninin 13 . VI .
1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki
3754 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takrirleri ve Arzuhal Encü
meni mazbatası (4/13)

629

TEFSİRLER
258 — Posta, Telgraf ve Telefon İdare
sinin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 23 ncü
maddesinin şümulüne girip girmedi
ğinin tefsiri (3/96)
99,157:158,161:162
259 — Türk Ceza Kanununun 16 ner

maddesinin 1 ci fıkrasının meşrutan
tahliyeden istifadenin asıl mahkûmi
yet müddetinin dörtte birinden aşa
ğı ol&mıyacağı hükmünün tefsiri
(3/214)
2,341,373

TEKLİFLER
Adana (Ahmet
Karamüftüoğlu)
1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nuna ek kanun teklifi (2/197) .
440
Adana (Ilamdi Öner)
2. — Hâkimler Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair (2/201)
503
Ankara (Halil Sezai Erkut)
3. — Devlet ve ona bağlı müesseselerde
çalışan işçilere ilâve tediye yapılması ve
6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun
ikinci maddesinin kaldırılması hakkında
ki 6772 sayılı Kanunun birinci maddesinin
tadiline ve ikinci ve üçüncü maddelerinin
kaldırılmasına dair (2/204)
Afîkara (Holü Sezai Erkut ve 5 arka
daşı)
4. — Yıllık ücretli izin kanunu teklifi
(2/206)
Ankara (Mustafa Yeşil)
5. — Orman Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında
(2/183)

577

Ankara (Selini Soley)
6. — Malatyalı Mustafa kızı 1322 do
ğumlu .Zeynep Üstün'ün affı hakkında
(2/188)
'

Antalya (Burhanettin Onat)
* 7. — Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen ve 6088 sayılı Kanunla ta
dil edilen (O) fıkrasının
değiştirilmesi
hakkında (2/191)
340
Antalya (Burhanettin
Onat)
8. — Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline, ilci
maddesi ile muvakkat maddesinin kaldı
rılmasına ve mezkûr kanuna bâzı madde
ler ilâvesine dair (2/205)
Antalya (Burhanettin
(Halûk Şama/n)

628

210

314

577

Onat) ve Bursa

9. ~- Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı
Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki
haricine çıkarılmasına dair 431 sayılı Ka
nunun 5958 -sayılı Kanunla değiştirilen
ikinci maddesinin tadili hakkında (2/176)

122

37 Sayfa
Antalya (Kenan Akmanlar)
10. — Subaylar heyetine mahsus terfi
_ Katnununun 16 ncı maddesi 1 numara! ı
bendinin (i fıkrasmîn tadili hakkında.
(2/170)
69
Bursa (Mazlum Kayalar ve 32 arka
daşı)
11. — Devlet memurları -aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik
.yapılması hakkında (2/172)
69
Bursa (Mazlum Kayalar ve 34 arkadaşı)
12. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına.
dair 1221 sayılı Kanunun 5859 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci ve 3 neü maddele
ri ile 5458 ve 5859 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 4 neü maddesinin tadili hakkın
da (2/171)
69
Bursa (Müfit Er kuyumcu ve iki arka
daşı)
13. --- İlkokul öğretmenleriyle ilkokul
öğretmenliğinden gelip de muhtelif dere
celi okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti teş
kilâtında çalışanların aylık dereceleri hak
kındaki Kanuna ek kanun teklifi (2/189) 314:
315
Denizli (BaMa Akşit)
14. —• Hastaneler İşletmesi Umum Mü
dürlüğü kanun teklifi (2/207)
628
15. — Subaylar heyetine mahsus terfi
Kanununun 16 ncı maddesinin bâzı fıkrala
rının tadiline ve mezkûr kanuna bir muvak
kat madde ilâvesine dair (2/186)
248
Denizli (Baha Akşit ve 5 arkadaşı)
16. — Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve
vazifeleri hakkındaki 5634 sayılı Kanuna
ek kanun teklifi (2/187)
285
Çankırı (Ferhan Arkan ve 5 arkadaşı)
17. — Çankırı vilâyetinde sel baskını
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların gi
derilmesi hakkında (2/185)
247,248:249,535,
697:703
Hatay (Ahsen Aral)
18. — K a n u n l a r ı n Teşkilâtı Esasiye Ka
n u n u n a u y g u n l u ğ u n u n kazai murakabesi
hakkında (2/167)

İçel (Yakup Karabulut)
>
19. — Ordu dahilî hizmet Kanununun

3D

Şayia
4795 sayılı Kanunla muaddel ikinci madde
sinin tadili hakkında (2/180),
170
20. —- Subaylar heyetine mahsus terfi
Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra ve
mezkûr kanuna bir muvakkat madde ilâve
sine dair (2/177)
122,494,679:680
21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/194)
409
22. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
(2/181)
170
İstanbul (Necmi Nuri Yücel)
23. — Belediyelerce alınacak Munzam
Eğlence Resmi hakkında (2/208)
535
İzmir (Ahmet Ünal)
24. — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununun 6901 sayılı Kanunla değiştirilen
14, 15 ve 18 nci maddelerinin tadili hakkın
da (2/203)
535
J
Kırşehir (Hayrı Çopuroğlu ve iki arkadaşı)
25. — Kırşehir vilâyetinde sel baskım
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların te
lâfisi hakkında (2/192)
340:341,535,697:703
Kocaeli (Cemal Tüzün)
26. — Nafıa Vekâleti teşkilât ve vazife
lerine dair 3611 sayılı Kanuna ek kanun
teklifi (2/173)
69
Kocaeli (Sadettin
Yalım)
27. — Maarif Vekâletine bağlı Teknik
okullarında yetiştirilecek askerî mühendis
ler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun
tçklifi (2/193)
341
Konya (AbdürraJıman
Fahri Ağaoğlu
ve 12 arkadaşı)
28. — Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve
vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı Kanunda
bâzı değişiklikler yapılmasına dair olan 3656
sayılı Kanuna ek 5634 sayılı Kanunun 1,
2, 9 ve 11 nci maddelerinin değiştirilmesi ve
4135, 4631 ve 6465 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında (2/195)
409
Kütahya (Ahmet İhsan Gürsoy) ve
Kastamonu (Münif tslâmoğlu)
29. — Gelir Vergisi Kanununa bir mad
de eklenmesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu-

t

— 38
Sayfa
mm 7 nci maddesinin 9 numaralı fıkrasına
bir bent ilâvesi hakkında (2/182)
170:171
Mardin (Mehmet Ali Arıkan)
30. — Tapulama Kanununun 13 neü
maddesinin D fıkrasının tadili hakkında
(2/174)
Sinob (Ömer Özen)
31. — Devlet Orman İşletme ve fabrika
larının tomruk ve kereste piyasa satışları
hakkındaki 6809 sayılı Kanunun birinci
maddesinde değişiklik yapılması hakkında
(2/184) '
32. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı
Kanunun 7 nci maddesinin tadiline dair
4014 sayılı Kanunun birinci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında (2/202)
33. — Orman Kanununun 35 nci mad
desinin. 2 nci fıkrasının tadili hakkında
(2/168).

98

210

503

39

Sivas (Halini At amip)
34. — Gayrimenkule tecavüzün defi
hakkındaki Kanunun 1 nci ve 4 neü madde
lerine birer fıkra eklenmesine ve aynı ka
nunun 2 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına dair (2/198)

440

35. — Türk Kanunu Medenisinin 439
ve 444 ncü maddelerinin tadiline ve 445,
446 nci maddeleri ile Tapu Kanununun
5 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması
na dair (2/199)

440

Trabzon (Osman Nuri Lermioğlu)
36. — Hukuk usulü muhakemeleri Ka
nununun 339 nen maddesinin tadiline,
494: 500 ncü maddelerinin ilgasına ve mez
kûr kanuna bir madde ilavesine dair
(2/178)

122

37. — Türk Kanunu Medenisinin 92 nci
maddesinin tadili ve 93, -139 ve 649 ncu
maddelerine fıkra ilâvesi hakkında (2/179)

122

Tunceli (Ar si an Bora)
38. — Maarif Vekâletine bağlı Teknik
okullarda yetiştirilecek Askerî Mühendis
ler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek ka
nım teklifi (2/196)
i 39. - - Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin 6422
sarılı Kanunla değiştirilen (b) fıkrasının

409

Sayfa
birinci bendinin tadiline ve aynı kanunun
6122 sayılı Kanunla muaddel 89 ncu mad
desine bir fıkra ilâvesine dair (2/190)
Yozgad (Ömer Lûtfi
Erzurumluoğlu)
40. — Kat mülkiyeti kanunu teklifi
(2/200)
41. — Subaylar heyetine mahsus terfi
Kanununa 4800 sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddenin tadiline dair (2/169)

315

440

39

42. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 40 nci maddesinin
{()) fıkrasının TT numaralı bendinin tadili
hakkında' (2/175)
98:99
• A d ana (Kemal Sa-rıibrahimoğlu)
1. — Matbuat suçlarının affı hakkında
ki kanun teklifi (2/19)
99,162,182:189,197:
208,212:236
Adana (Nusret Safa Coşkun)
2. — Umumi af hakkındaki kanun tek
lifi (2/50)
99,162,182:189,197:208,212:236
Afyon Karahisar (Orhan Kökten)
3. — İlk tedrisat mü fetişlerinin Muva
zene! Umumiye içine alınmasına dair 3407
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (2/137) 372,
662:665
Afyon Karahisar (Rıza Çere el)
4. — Munzam değerli posta pulları çıka
rılmasına dair (2/21)
248,297,376
5. — Pasaport Kanununun 14 ncü mad
desinin (B) bendine bir fıkra eklenmesi
hakkındaki 6770 sayılı Kanunun tadiline
dair (2/42)
409,665:
667,675703,764:768
6. — Umumi menfaatlere hadim hayır
cemiyetlerinin pul ve tutkallı makbuzları
nın tevhidi hakkında (2/20)
287
Ankara (8elim Soley)
7. — Subaylar' heyetine mahsus terfi Kanununun 7113 sayılı Kanunla muaddel 8 nci
maddesine bir fıkra eklenmesine ve 17 nci
maddesinin tadiline dair (2/162)
494,679:680
Burdur (Feti Çelikbas ve 3 arkadaşı)
8. —• Milletvekilleri Seçimi Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
'2/152)

287

39
Sayfa
Çankırı (Ferhan Arkan ve 5 arkadaşı)
9. — Çankırı vilâyetinde sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların gide
rilmesi hakkında (2/185)
247,248:249,697:703
Erzurum (Mustafa Zeren)
10. — Uçuş esnasında malûl kalan iki
uçucu makiniste maaş tahsisi hakkında
(2/1)
409,668:669
Gazianleb (Süleyman Kuranel ve 5 ar
kadaşı)
„
11. — Gazianteb'in Töke mahallesinden •
Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden
maaş bağlanması hakkında (2/96)
69,108:110,
165:167,295:296
Giresun (Doğan Kaymen)
12. — Türkiye Cumhuriyetinin ilânın
dan önceki tarihlerde tapuda kayıtlı olup da
intikalleri yapılamamış gayrimenkullerin
hare, resim, ve vergiden muaf olarak vâ
risleri namlarına tescilleri hakkında (2/69)

373

İçel (Yakup Karabulut)
13. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 105 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında (2/57)
372
tçel (Yakup Karabulut ve iki arkadaşı)
14. — Harcırah Kanununun 1 nci mad
desinin (b) fıkrasının tadili hakkında
(2/119)
~
577,686
İstanbul (Enver Kaya ve Neçlâ Tekin/
15. —- İmar Kanununun 28 nci maddesi
nin tadili hakkında (2/15)
el)

372

İzmir (İlhan Sipahioğlu)
16. —• Avukatlık Kanununun 49 ncıı
maddesinin 3 ncü fıkrası ile 11.7 nci mad
desinin kaldırılması hakkında (2/3) 161,297,341:
342
17. —• îsmailoğlu Hasan Pamir'e vatani
hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbtaları (2/4)
503,682:683
18. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/28) 409,504:
505

Sayfa
Kırşehir (Hayri Çopuroğlu ve iki arka
daşı)
19. —r Kırşehir vilâyetinde sel baskını
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların te
lâfisi hakkında (2/192)
342,697:703
Kocaeli (Sadettin
Yalım)
20. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla
değiştirilen 23 ncü maddesinin tadili hak
kında (2/58)
341,612:613
Konya (A. Fahri Ağa oğlu ve beş arka
daşı)
21. — îş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen ikinci maddesinin (D)
fıkrasının tadiline dair (2/115)
40
Konya (Himmet ölçmen)
22. — Sadettin Morovalı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisi hakkında
(2/74)
494,680:681
Rizle (izzet Akçal) ve (Muzaffer Önal)
23. — Türkiye Cumhuriyeti
EmeMİ
Sandığı Kanununa bir ek ve bir muvakkat
madde eklenmesine dair (2/9)
629
Rize (İzzet Akçal) ve (Muzaffer
önal)
24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde
eklenmesine dair (2/10)
372,661:662
Rize, (İzzet Akçal ve altı arkadaşı)
25. — Muvakkat kaza salahiyetliyle baş
ka yerlere gönderilecek hâkimlere \re aynı
mahalde Cumhuriyet müddeiumumileri ile
sorgu hâkimlerine vekâlet eden mahkeme
başkâtiplerine verilecek tahsisat haltkında
(2/68)
•
341
Trabzon (Sahri Dilek)
26. — Sait özçivril'in hükümlü'bulun
duğu .cezanın kaldırılmasına daiir (2/145)
440
Tunceli (Arslan Bora)
27. — Askerlik Kanununun 5673 sayılı
Kanımla muaddel 5 nci maddesinin birinci
fıkrasının tadili hakkında ( 2 / 3 4 f
87:90,99:107
Yozgad (Ömer Lûtfi
Erzurumluoğlu)
28. — Türkiyo Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 40 nci maddesinin (Ç)
fıkrasının II numaralı bendinin tadili hak
kınca (2/175)
373
Zonguldak (Sebati Ataman)
29. —• Fen
memurluğu
hakkında
(2/156)
440

40

TEZKERELER
Sayfa
BAŞVEKÂLET

TEZKERELERİ

Muhtelif
1. — Devlet Şûrasında açık bulunan bir
daire reisliği ve bir âzalık için secim yapıl
ması hakkında (3/239) §
503
2. — Konya Mebusu Sıtkı Koral tan'm
vefat ettiğine dair (3/251)
.
3. — Millî Korunma 1956 yılı bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/245)
4. — Millî Piyango İdaresinin 1957 yılı
bilançosunun gönderildiğine dair (3/235)
5. — Takip ve tahsiline mahal, ve imkân
görülemiyen 681 418,70 liranın terkini vo
40 885,15 liranın affı hakkında (3/229)
6. —• Türk Ceza Kanununun 6988 sayılı
Kanunla muaddel 16 ncı maddesinin tef
sirine dair (3/214)

817
577
494

34i

2

1. — Millî Korunma 19511 yılı bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/54)
171,287:288,
292,295,297:298,302:306
2. — Millî Korunma 1952 yılı, bilan
çosunun sunulduğuna dair (3/55) 248,374 ;376,
376,378.401 -.405
3. — Millî Korunma 1953 yıl* bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/56)
372,656,661,
703,729:733
4. — Millî Korunma 1954 yılı bilânço504,657,
sunun gönderildiğine dair (3/57)
663,703,734:738
5. — Millî Korunma 1955 yılı bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/58)
629
Ölüm cezaları
1. — Avanos'un
Sarılar köyünden
Zekeriyaoğlın1 Selikadan doğma, 29 Tem
muz 1934 doğumlu Ziya Şimşek'in, ölüm
",03
cazasına çarptırılması hakkında (3/237)
2. - Mardin'in
Daşiyan köyünden
Bedirhanoğlu M id ir Çaça'nın, ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/242)
503
1. - • Denizli'nin. İstiklâl mahallesi 5
savdı hanede kavıtlı Yusufoğlu Zebra

Sayfa
dan doğma. Süleyman Arslanargun'ım
ölüm cezasına çarptırılması -hakkında
(3/ltfO)
161
M uy Vilâyetinin Kızıl mescit kö
yün ün 14 numaralı hanesinde kayıtlı Ba
ra noğlu M. Reşit Biçer (Biean) 'm ölüm
cezasına, çarptırılması hakkında (3/180)
285,376
3 . ' - - Osmaniye'nin Çardak köyünün
64 numaralı hanesinde kayıtlı Osmanoğlu Fatma Ayşe'den doğma İbrahim
Ersoylu'nun ölüm cezasına çarptırılması
hakkında, (3/167)
285:376
Tefsir istekleri
1.
Maden Kanununun 1 nei madde
sinin tefsiri hakkında (3/221)
193,372,
411 :424
2. —- Türk ('eza Kanununun 6988 sa
yılı Kanunla muaddel 16 ncı maddesi
nin tefsirine dair (3/214)
2,341,373
1. - Bina. Vergisi Kanununun 3 ncii
maddesinin 1 nei fıkrasının tefsiri hak
kında (3/89)
400,656
2. — Posta, Telgraf ve Telefon İda
resinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 23 ncü maddesi
şümulüne girip girmediğinin tefsiri hak
kında (3/96)
99,157,158,161:164
Teşriî masuniyetler
1. - Adana Mebusu Kasım Gülek ve
Ankara Mebusu Bülent Eeevit'in teşriî
masuniyetlerinin. k a 1 d ı rı 1 m as ı hakkında
(3/218)
39
2. —• Adana Mebusu Kasım Gülek ve
Ankara Mebusu Bülent Eeevit'in, teşriî
masuniyetlerinin kaldırılması
hakkın
l
da (3/236)
*
503
3. •—•• Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/216)
39
4.
Ankara Mebusu Selim Soley'in
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/222)
198

41
Sayfa

5. — Buı-sa Mebusu Mazlum Kayaların
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
-(3/238)
503
6. — Erzincan Mebusu Nusret Safa
Coşkun'un teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/240)
503
7. — Hatay Mebusu İzzettin Cillrnin
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/223)
193
8. — İstanbul Mebusu Rüştü Güneri'
nin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/224)
193
9. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel 'in
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/241)
503
1.0. — Ordu mebusları Eşref Ayhan ve
ve Şevket Koksal'm teşriî masuniyetleri
nin kaldırılması hakkında (3/217)
39
11. — Trabzon mebusları Mahmut Goloğlu ve Mustafa. Reşit Tarakçıoğlu'nun teş
riî masuniyetlei'inin kaldırılması hakkında
(3/225)
.193
12. — Van Mebusu Tevfik Doğuışıker'in
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ı. 3/243)
503
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ REİSLİĞİ
to TEZKERELERİ

RİYASKTİ CUMHUR TUZKERELERİ

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin
verilmesine dair (3/226)
196:197
2. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin
verilmesi hakkında (3/232)
410
DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ
TEZKERELERİ
1. — Karayolları Umum Müdürlüğünün
1956 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin, sunulduğuna dair
(3/234)

493

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954
bütee yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/51)
629
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1955
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/52)
629
3. — İstanbul Üniversitesi 1954 bütçe

Sayfa
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/49)
628
4. — İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe
yılı hesabı katisine ait mutabakat, beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/50)
628
5. — Karayolları Umum Müdürlüğünün
1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/53)
629
6. — Muvazenei umumiyeye dâhil da
irelerin 1954 malî yılı hesabı katilerine ait
umumi mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/14)
210,288:289,292,
295,298,307:311
7. — Muvazenei Umumiyeye dâhil da
irelerin 1954 malî yılı hesabı katilerine, ait
ek mutabakat beyannamesinin sunulduğuna
dair (3/16)
210,288 =289,292,295,298,307:311
8. — Petrol Dairesi Reisliğinin. 1955
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/65,
1 /l82)
535,657 :658,663,703,739:743
9. -— Petrol Dairesi Reisliğinin 1956
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat
.beyannamesinin sunulduğuna dair (3/11,
1 / l 83)
535,658,665,703,744:748

1. — Almanya'ya siden Maarif, Vekili
Celâl Yardımcı'mu avdetine kadar kendi
sine, Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun vekillik edeceğine dair (3/244)
536
2. — Başvekil Adnan Menderes'in yurt
dışına yapacağı seyahat dol ay isiyle, avde
tine kadar, Millî Müdafaa Vekili Eteni
Menderes'in Başvekile vekâlet edeceğine
dair (3/250)
816:817
3. — Bir koordinasyon Vekâleti ihdasiyle bu Vekâlete Zonguldak Mebusu Se
batı Ata man'm.
Sanayi Vekâletine Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcah'nın. Basın - Yayın ve Turizm Vekâletine
de Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu'nun
tâyin edildiklerine dair (3/248)
816
4. — Paris'e giden Münakalât Vekili
Fevzi Uçaner'in avdetine kadar kendisine,
Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'mm
vekillik edeceğine dair (3/246)

656

42
Sayfa
5. —. Sanayi Vekâletine, Basın - Yay m
ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı'nm vekâle
ten tâyin edildiğine dair (3/220)
123
6. —. Vâki davet üzerine Amerika'ya,
giden Millî Müdafaa Vekili Eteni Mende
res'in avdetine kadar kendisine, Dahiliye
Vekili Dr. Nâmık Gedik'in vekillik edece
ğine dair (3/247)
Sİ 6
7. — Vâki davet üzerine Federal Al
manya'yı ziyaret edecek olan Reisicumhur
Celâl Bayar'm avdetine kadar kendileri
ne, Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Ko40
raltan'm vekâlet edeceklerine dair (3/219)
S. — Vazife ile Paris'e giden ITa-riciye
Vekili Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Vekili
Hasan Polatkan'ın avdetlerine kadar, Ha
riciye Vekiline Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in, Maliye Vekiline de Devlet Vekili
Samet Ağ'aoğlu'nun vekâlet edeceklerine
dair (3/249)
Sİ 6
9. — Vazife ile yurt dışına giden Ça
lışma Vekili Hayrettin Erkmen'in avdetine
kadar kendisine. Devlet Vekili Muzaffer
Kurbanoğl u'nun vekillik edeceğine dair
(3/233)
441

Sayfu

ENCÜMENLER RE İ S L İ K L E R İ M E
GÖNDERİLEN TEZKERELER
1. — îskân kanunu lâyihasını görüşmek
iiz'.'iv Muvakkat Encümen teşkil ine dair
Nafıa encümeni Riyaseti tezkeresi (3/215)

3:4

2. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nurı, Avukatlık Kanununun 49 nen mad
desinin 3 ncü fıkrası ile 117 nei maddesi
nin kaldırılması, hakkındaki kanun tekli
fine dair mazbatanın encümene iadesi hak
kında Adliye Encümeni Reisliği tezkeresi
(3/231)
'341:342
3. — Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğiu
ve iki arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel
baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan za
rarların telâfisi hakkındaki kanun teklifi
nin de Muvakkat Encümene verilmesin'e
dair Muvakkat Encümen Reisliği tezkeresi
(3/230) '
342
4. - - Seçim Kanununun 43 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin
encüın-onde müzakeresinin gecikmesi sebe
bine dair Teşkilâtı Esasiye Encümeni Ri
yaseti tezkeresi (3/227)
287

SABIK ZABIT HULÂSALARI
30 . IV . 1958 tarihli 62 nci İnikat zap
tının hulâsası
2
2 . V . 1958 tarihli 63 ncü İnikat zaptı
nın hulâsası
/
18 : | 9
5 . V . 1958 tarihli 64 ncü İnikat zaptıııııı hulâsası
38:39
7 . Ar . 1958 tarihli 65 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
,
68:69
9 . V . 1958 tarihli 66 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
98
12 . V . 1958 tarihli 67 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
122
14 . V . 1958 tarihli 68 nci i n i k a t zaptı
nın hulâsası
146:147
16 . V . 1958 tarihli 69 ncu İnikat zap-'
tının hulâsası
160:161
21 . V . i958 tarihli 70 nci İ n i k a t zap
tının hulâsası
170
23 . V . 1958 tarihti 71 nci i n i k a t zaptı
nın hulâsası
192

26 . Y . 1958 tarihli
nın hulâsası.
28 . Y . 1958 tarihli
nın hulâsası
30 . Y . 1958 tarihli
nın hulâsası
2 . VI . 1958 tarihli
nın hulâsası
4 . VI' . 1958 tarihli
nın hulâsası
6 . VI . 1958 tarihli
nın hulâsası

72 nei İ n i k a t zaptı
2.1.0
73 ncü İ n i k a t zaptı
247
74 ncü İ n i k a t zaptı
284:285
75*nci İ n i k a t zaptı
314
76 nci İni İyi t zaptı
340
77 nci İ n i k a t zaptı
370:372

9 . VI . 1958 tarihli 78 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
•
408:409
11 . VI . 1958 tarihli 79 ncu İ n i k a t zap
tının hulâsası
439:440
13 . VI . 1958 tarihli 80 nci İ n i k a t zap
tının hulâsası
492:493
16 . V I . 1958 tarihli 81 nei İ n i k a t zap
tının hulâsası
502:503

'.

-43
Sayfa.

18 . V I . 1958 tarihli 82 ııei İnikat zaptı
nın hulâsası
•
534:535
20 . VI . 1958 tarihli 83 ııeü İnikat zap- \
tının hulâsası
576:577
23 . VI . 1958 tarihli 84 ııeü-inikat zap
tının hulâsası
626:628

Sayfa
25 . VI . 1958 tarihli 85 nci İnikat zap
tının hulâsası
721 :723
26 . V I I . 1958 tarihli 86 ncı İnikat zap
tının hulâsası
825
21 . VIII . 1958 tarihli 87 nci İnikat
zaptının hulâsası
893

YOKLAMA
Sayfa. :
3,19,40,70,99,123,147,161,171,193,211,248,286,
315,341,373,410,44,1,504,536,578,630,6İ56

TASIÎIH.XJ£JB>

Sayfa
1.95

Sütun

Yanlış

Satır
17

istemişti)

Doğru
istemişti sesleri)

:)iğer tashihlerin bulunduğu sayfalar •
190,238,301,367,616,723,895

Söz alanlar

Sayfa
Samet Ağaoğlu (Devlet Vekili) - Bursa
Mebusu Halûk gaman ve iki arkadaşının,
münhal mebusluklar için bu sene ara seçi
mi yapılmaması hakkındaki takriri müna
sebetiyle

632

izzet Akça! (Rize) - Türk - Fransız
6 Nisan 1957 (iktisadi ve Malî Protokolü)
ile eklerinin tasdiki hakkındaki kanun mü
nasebetiyle

677

Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - Antibiyo
tiklerle diğer bâzı ilâçların temin ve tev
zii hususunda ne gibi tedbir alındığına da
ir suali münasebetiyle
— Gündem hakkında
— Sivil Müdafaa Kanunu münasebe
tiyle
Abdullah Aker (Ticaret Vekili) - An
kara Mebusu Hasan Tez'in, esnaf kredisi
nin artırılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine cevabı
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, kü
çük sanat erbabı ile esnafın malzeme ve
iptidai madde ihtiyacını temin hususunda
ne gibi tedbirler alındığına dair sualine ce
vabı
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, kü
çük sanatlar kanunu lâyihasının hazırla
nıp hazırlanmadığına dair sualine cevabı

456
536
324

8ü

260

179

— Bankalar Kanunu münasebetiyle
377
— Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'nun, Cenup hudut vilâyetlerimizde ka
çakçılığın önlenmesi hususunda alınan
tedbirlere ilâveten neler düşünüldüğüne
dair sualine cevabı
351,352
- - Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1952 takvim
yılı bilançosunun kabulü hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
375

Sayfa
—•- 31 Ağustos 1946 talihli Türkiye Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müd
detle temdidine müteallik mektupların
tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
674
Abdullah Aker (Ticaret Vekili ve Sa
nayi Vekâleti Vekili) - Burdur Mebusu
Fethi Çelikbaş'ın, Sanayiimizin 1957 yılın
da kapasitesinin % 42 noksaniyle faaliyet
te bulunmuş olmasının sebebine dair sua
line cevabı
83
-— Zonguldak Mebusu Suat BaşoPun,
Bartın Çimento Fabrikasının inşa durumu
na dair sualine cevabı
13
Nüzhet Akın (idare Âmiri) - Malatya
Mebusu Nüvit Yetkin 'in; Dinleyiciler hak
kında çıkarılan güçlüklerin sebebine dair
T. B. M. M. Reisinden olan mıa-line cevabı 152,
154
- Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın.
1958 malî yılı harcırah ve tahsisatını almış
olan mebuslardan bu paranın tahsili husu
sunda ne düşünüldüğüne dair T. B. M. M.
Riyasetinden olan sualine cevabı
15^0,151
İsmail Rüştü Aksal (Ankara) - Dış
yardımlar ve alınan iktisadi tedbirlere
dair Hükümetin beyanatı münasebetiyle
857.
875,886
Reşat Akşemsettinoğllu (Bolu) - Banka
lar Kanunu münasebetiyle
379,382,387,458
Baha Akşit (Denizli) - Bursa Mebusu
Hal.uk Şaman ve iki arkadaşının, Kıbrıs
Adasına dair takriri münasebetiyle
494
M. Yaşar Alhas (Urfa) - Siverek orta
okulu öğretmen kadrosunda münhal bulu
nup bulunmadığına dair- suali münasebe
tiyle
4,5
— Ur fa vilâyeti köylerinin kaçında
okul mevendolduğuna dair suali münase
betiyle
71,72

— 46
Sayfa
— Urfa vilâyetinin merkez ve kazala
rındaki ilkokulların ihtiyaca kâfi gelip
gelmediğine dair suali münasebetiyle
8
— Urfa vilâyetinde 1958 bütçe yılında
ne kadar ilkokul yaptırılabileceğine d a i r
suali münasebetiyle
72
Necati Alp (Cjümüşane) - Bayburt'un
kurtuluş gününde yapılmakta olan radyo
konuşmalarına dair suali münasebetiyle 257,258
Talât Alpay (Yozgad) - Türkiye Cum
huriyeti rhnekli Sandığı Kanununun 6311
sayılı Kanunla değiştirilen 28 neü madde
sinin tadili hakkındaki kanun münasebe
tiyle
613
Ekrem Anıt (Samsun) - Sivil Müdafaa.
Kanunu münasebetiyle
319,327,328,330,335,
358,359
—- Umumi hayata müessir âfetler dolayisiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair kanun lâyihası münasebetiyle 700
Mehmet Ali Arıkan (Mardin) - Bat
man istasyonunda vukuu muhtemel kaza
ların önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
544
— Cizre'de Dicle nehri üzerinde bir
köprü inşası hususunda ne düşünüldüğüne
dair suali münasebetiyle
149
— Dicle üzerinde Hasankeyf köprüsü
nün inşasına ne zaman başlanacağına ve
Batman - Hasankeyf - Gercüş - Midyat - Nu
saybin karayolunun inşası hususunda ne
düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
252,
253,254
— İpek yol güzergâhının değiştirilmesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair suali
münasebetiyle
147,149
— Mardin Lisesi binasının inşasına bu
yıl başlanıp başlanmıyacağma dair suali
münasebetiyle
9
— Mardin Merkez kazasiyle Midyat
kazası Merkez ilkokullarının durumuna ve
her iki kazada yeni okul inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair suali münasebe
tiyle
73
— Mardin vilâyetinin bâzı kazaların
daki ceza ve tevkif evlerinin durumuna da
ir suali münasebetiyle
255
— Midyat, Nusaybin, Cizre, Savur, Ki-

Sayfa
zil tepe ve Derik ortaokullarının öğretmen
kadrosuna dair suali münasebetiyle
10
— Siird Devlet Hastanesi kadrolarının
tamamlanması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair suali münasebetiyle
541,542,543
Ferhan Arkan (Çankırı) - Bankalar
Kanunu münasebetiyle
469,507,526
— Çankırı vilâyet merkezi ile bir kısım
köylerinde vukua gelen sel felâketi dolayısiyle T. B. M. M. nin duyduğu üzüntü
nün Çankırı halkına duyurulmasına dair
takrir münasebetiyle
211
— Çankırı vilâyetinde sel baskını dola-;
yısiyk vukua gelmiş olan zararların gi
derilmesi hakkındaki kanun teklifini gö
rüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkili
ne dair takriri münasebetiyle
248
- - (lündem dışı
505
Vacid Asena (Balıkesir) - Bursa Me
busu Halûk Şaman ve iki arkadaşının, Mec
lis çalışmalarına 1 Teşrinisani 1958 günü
ne kadar ara verilmesine dair takriri mü
nasebetiyle
706
— Matbuat suçlarının affına ve umumi
af hakkındaki kanun teklifleri münasebe
tiyle
*
—• Bize Mebusu İzzet Akçal ve 6 arkada
şının, muvakkat kaza salâhiyetiyle başka yer
lere gönderilecek hâkimlere ve aynı mahalde
Cumhuriyet. Müddeiumumileri ile sorgu
hâkimlerine, vekâlet eden, mahkeme başkâ
tiplerine verilecek tahsisat hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle

200

614

Nazmi Ataç (istanbul) - Askerlik Ka
nununun 5673 sayıl' Kanunla muaddel
5-nci maddesinin birinci fıkrasının tadili
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
101
— Sivil Müdafaa Kanunu münasebe
tiyle
31^,332
Sırrı Atalay (Kars) - Matbuat supları
nın affına ve umumi af hakkındaki kanun
teklifleri münasebetiyle
197
— Maden Kanununun birinci madde
sinin tefsiri hakkındaki iktisat Encümeni
mazbatası münasebetiyle
411,416
Sebati Ataman (Zonguldak) - Banka
lar Kanunu münasebetiyle
383,385.513,518,
555,558,562,589

Sayfa
—• Bursa Mebusu Halûk Şaman ve iki
arkadaşının, münhal mebusluklar için bu
sene ara secimi yapılmaması hakkındaki
takriri münasebetiyle
644
— Gazianteb'in Töke mahallesinden
Nuri Pazarbaşı 'ye vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkındaki Kanun
ımmasebetiyle
167
— tın ar ve İskân Ve'kâieti kuruluş ve
vazif el eri haıkkmdafkİ Kaııun münaS'eib etiy
le sözleri
41,42,44,45,50
— Türkiye ve Orta - Doğu Ânume İda
resi Enstitüsü teşkilât Kanunu münaselbetiyle
69%693
Şemsettin Ataman (Kars) - Türkiye

Öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi
kuruluş Kanunu :nıünase,betiylıe
135
Faruk Ayanoğlu (Tokad) - 5247 sayılı
İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları
Kanunu ile 'bu kanuna ek 5517 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklilk yapılma
sı baklandaki Kanun, münasebetiyle
682
— İşçi Sigortaları Kurumu hastanele
rinde derin radyoterapi yapan servislerin
mevcudölup olmadığına dair suali münasehetiyle
' 549,551,552
Cemal Zühtü Aysan (Zonguldak) Maden Kanununun birinci maddesinin tef
siri halk kında/ki İktisat Encümeni mazba
tası münasebetiyle
414,417

B
Faik Ahmed Barutçu (Ankara) - Bur
sa Mebusu llalûfk Şaman ve iki arkadaşı
nın, Meclis çalışmalarına 1 Teşrinisani 1958
gününe kaidar ara verilmesine dair talcrir1}
mü mise betiyi e
704
— Bursa Meibusu Halûk Şaman ve i'ki
arkadaşının, münhal mebuslulklar için bu
sene ara seçimi yapılma.ması ha'kikıudaiki:
ta'kriri münasebetiyle
640
— Gündem haikkında
171
— Usul hakkında
842,890,891
Suat Başol (Zonguldak) - Bartın Çiımeııto Fabrikasınıu inşa durumuna, dair
suali münasebetiyle
13
— Kadrosuzluk yüzünden terfi edenıiyen öğretmen nıevcııdolup olmadığına dair
suali münasehetiyle
12
-7— Maden Kaim ııun un birinci maddesinin tefsiri hakkındaki İktisat Encümeni
nıa/Jbatası münasebetiyle
417
Suphi Baykam (Adana) - Matbuat suç
larının affına ve umumi af hakkındaki
kanun teklifleri münasebetiyle
216
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Ban kıl
lar Kanunu münasebetiyle
427,434,507,523
Medeni Berk (tmar ve İskân Vekili) tmar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve vazife
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle söz
leri
33

— [Timimi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair kanun layihası münasebetiyle

702

M. Kemâl Biberoğlu (Çorum) - Matbu
at suçlarının affma ve umumi af hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle

230

Said Bilgiç (İsparta) - Bankalar Kanu
nu münasebetiyle
381,382
Behzat Bilgin (İzmir) - Maden Kanu
nunun birinci maddesinin tefsiri hakkında
ki İktisat Encümeni mazbatası münasebe
ti yJ o
4.15
Arslan Bora (Tunceli) - Askerlik Ka
nununun 5673 sayılı Kanunla muaddel 5
nci maddesinin birinci fıkrasının tadili
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 100.103
Mehmet Kâmil Boran (Mardin) - Bâzı
orman, suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsi haklarının sükûtuna da
ir Kanun münasebetiyle

589

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - Usul hak
kında
889,891,893
Esat Budakoğlu (Adliye Vekili) - Mar
din Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mar
din vilâyetinin bâzı kazalarındaki ceza ve
tevkif evlerinin durumuna dair sualine ce-

— '«7

Sayfa
Nuri Oiritoğlu (Ankara) - Ankara Be
lediyesince şehir suyu fiyatlarına yapılan
zamma dair suali münasebetiyle.
348,350
Nusret Sala Coşkun (Erzincan) - Göl
cük Deniz Hastanesi Başhekiminin, Üs
küdar gemisinin tehlike arz ettiğine dair
suali münasebetiyle.
545
— İzmit gazetelerinin, Körfezdeki va
purların istiap haddinden fazla yolcu al
dıkları hakkında yaptıkları neşriyatın
dikkate alınıp alınmadığına dair suali
münasebetiyle.
357
— İzmit Körfezindeki kazadan evvel
Beniz Binbaşısı İhsan Metiner'in, De-

Sayfa

nizcilik Bankasının dikkatini
çektiği
hakkındaki iddiaların doğru olup olma
dığına ve Üsküdar Vapuru Kaptanına ha
reket etmemesi hakkında Liman Reisliğinee emir verildiğinin doğru olup olma
dığına dair sualleri münasebetiyle 449,451,452
— Kocaeli Valisinin, Körfezde küçük
gemilerin çalıştırılmalarının tehlikeli ola^
cağı hakkında alâkalılara başvurduğu*
mm doğru olup olmadığına dair suali
münasebetiyle.
355,356
— Üsküdar Vapurunun Marmara'da
ye İzmit Körfezinde çalışamıyacağı hak
kındaki beyanların doğru olup olmadı
ğına dair suali münasebetiyle,
547,548

Fethi Çelikba§ (Burdur) - Askerlik
Kanununun 5673 sayılı Kanunla muaddel
5 nci maddesinin birinci fıkrasının tadili
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
105
— Bankalar Konunu münasebetiyle 382,384,
385,461,462,464,467,468,472,473,508,511,
512,513,515,519,525,529,554,556,559,565,
571,587
— Bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit; idare şahsi haklarının
sükutuna dair Kanun münasebetiyle 595,602,
605,610,613
— Bursa Mebusu Halûk Şaman ve iki
arkadaşının, münhal mebusluklar için bu
sene ara seçimi yapılmaması hakkındaki
takriri münasebetiyle
638

— Gündem hakkında
249,250
— Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1951 takvim
yılı bilançosunun kabulü hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
288
— Sanayimizin 1957 yılında kapasitesi
nin % 42 noksaniyle faaliyette bulunmuş
olmasının sebebine dair suali münasebe
tiyle
83
Usul hakkında
81,110,289

Sabri Dilek (Trabzon) - Bursa Mebusu
su Halûk Şaman ve iki arkadaşının, Mec
lis çalışmalarına 1 Teşrinisani 1958 günü
ne kadar ara verilmesine dair takriri mü
nasebetiyle
707
655
— Kifayet takrirleri münasebetiyle

Vahap Dizdaroğlu (Mardin) - Antibi
yotik ve tıbbi malzeme darlığının önlen
mesi hususunda ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair suali münasebetiyle
353
— Bursa Mebusu Halûk Şaman ve iki
arkadaşının, Meclis çalışmalarına 1 Teş-

Sedat Çetintaş (İstanbul) - İmar ve İs
kânı Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri
29,31
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir) Usul hakkında
890

— 48
Sayfa

Sayfa
rinisani 1958 gününe kadar ara verilmesi
ne dair takriri münasebetiyle
71.1
ı— Cenup hudut vilâyetlerimizde ka
çakçılığın önlenmesi hususunda alınan ted
birlere ilâveten neler düşünü)düğüne dair
suali münasebetiyle
351,352

— Mardin vilâyeti Memleket Hasta
nesinde ve kazalarında münhal doktor
kadrolarının bulunup bulunmadığına dair
suali münasebetiyle
* 446,447
— Zaptı sabık hakkında
286

Hasan Erdoğan (Kars) - Bâzı orman
suçlarının affına ve bunlardan mütevellit
idare şahsi haklarının sükûtuna- dair Ka
nun münasebetiyle
591,604

— Maden Kanununun birinci maddesi
nin tefsiri hakkındaki İktisat Encümeni
mazbatası münasebetiyle
412,418
— Pasaport Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve 6770 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına! dair Kanun münasebe
tiyle
667
— Sivil Müdafaa Kanunu münasebe
tiyle
296,323,328,329,330,360
— Subaylar heyetine mahsus terfi Ka
nununun 6743 sayılı Kanunla muaddel 11
• nci maddesinin V nci bendinin tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle
162,292
— Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İda
resi Enstitüsü Teşkilât Kanunu münasebe
tiyle
688,690
. — Uzunköprü kaza merkezinde seylâpzedeler için inşa edilen evlere ait arsaların
istimlâk muamelesinin intacedilip edilme
diğine dair suali münasebetiyle
443,444,445

Asım Eren (Niğde )r - Askerî memurla
rın subaylığa nakilleri hakkındaki 6801 sa
yılı Kanuna 3 ek ve bir muvakkat madde
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
— Askerlik Kanununun 5673
Kanunla muaddel 5 nei maddesinin
fıkrasının tadili hakkındaki kanun
münasebetiyle

684

sayılı
1 nci
teklifi
88,263,292

— Bankalar Kanunu münasebetiyle
430,
459,463,506,527
— 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun 17 nci maddesine bir
fıkra ve bu kanuna bir muvakkat madde
eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
680
— Edirne vilâyeti çiftçilerinin
suni
gübre ihtiyacını temin için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair suali münasebetiy
le

422

— Edirne vilâyetindeki bâzı yolların
tamir ve inşalarının no zaman mümkün
olacağına dair suali münasebetiyle
538,539,540
— Edirne vilâyetinde çiftçiyi tütün
ziraatine teşvik için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair suali münasebetiyle
343,345,
346
— îmar ve İskân Vekâleti kuruluş ve
vazifeleri hakkindaki Kanun münasebetiyle
sözleri
32,33
•— İpsala kazasında inşa edilmekte olan
Meriç şeddesinde sn alma menfez ve vana
yarıklarının bırakılması hakkında ne düşü
nüldüğüne dair suali münasebetiyle

537

Kemal Eren (Amasya) - Türkiye öğ
retmenler Bankası Türk Anonim Şirketi
Kuruluş Kanunu münasebetiyle

119

Selim Erengil (istanbul) - Bâzı orman
suçlaıımn affına ve bunlardan mütevellit
idare şahsi haklarının sukutuna, dair Ka
nun münasebetiyle
605,608
Şevki Erker (Erzurum) - İmar ve İs
kân Vekâleti Kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri
16,21,23,24
Hayrettin Erkmen (Çalışma Vekili) Tok ad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, İşçi
Sigortalan Kurumu Hastanesinde derin
radyoterapi yapan servislerin mevcudolııp
olmadığına dair sualine cevabı
549,550,551
Hamza Eroğlu (Adana) - Millî Koran-
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ma Kanununa göre yapılmış olan harcama
lara ait 1952 takvim yılı bilançosunun ka
bulü hakkındaki Kanun münasebetiyle 374,375
— Türkiye ve Orta-Doğu Âmme îdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu münase-

Turhan Feyâoğlu (Sivas) - Bursa Me
busu Halûk Şaman ve iki arkadaşının,
münhal mebusluklar için bu sene ara se
çimi yapılmaması hakkındaki takriri mü
nasebetiyle
649

Sayfa
betiyle
695
Ömer Lûtfî Errurumluoğlu (Yozgad) •
Türkiye öğretmenler Bankası Türk Ano
nim Şirketi Kuruluş Kanunu münasebe
tiyle
117

— Kifayet takrirlerine dair
603
— Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İda
resi Enstitüsü Teşkilât Kanunu münasebe
tiyle
692,696

G
Mehmet Geçioğİu (Adana) * Bâzı or
man suçlarının affına ve bunlardan müte
vellit idare şahsi haklarının sukutuna dair
Kanun münasebetiyle
595
— Türkiye öğretmenler Bankası Türk
Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu münase
betiyle
134
Namık Gedik (Dahiliye Vekili) - Anka
ra Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun, Ankara Be
lediyesince şehir suyu fiyatına yapılan
zamma dair sualine cevabı
348,349,350
— Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'un, İzmit Körfezindeki kazadan evvel
Deniz Binbaşısı İhsan Metiner'in, Deniz
cilik Bankasının dikkatini çektiği hakkın
daki iddiaların doğru olup olmadığına ve
Üsküdar Vapuru Kaptanıma hareket etme
mesi hakkında Liman Reisliğince emir ve
rildiğinin doğru olup olmadığına dair su
alleri münasebetiyle
452
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Uzun
köprü kaza merkezinde seylâpzedeler için
inşa edilen evlere ait arsaların istimlâk
muamelesinin intacedilip edilmediğine dair
sualine cevabı
443,444,445
— Ordu Mebusu Ferda Güley'in, İstan
bul C. H. P. teşkilâtının parti içi çalışma
ve toplantılarına Valilikçe ne sebeple mâni

olunduğu hakkındaki sualinin tavziha rnulv
taç bıdunduğuna dair cevabı
81,82
— Ordu Mebusu Ferda Güleyln, 16 .
II . 1958 Pazar günü Kadıköy kazası C. H.
P. Lokalinde gençlik kolunun tertiplediği
kapalı yer toplantısına hangi kanuna müs
teniden mâni olunduğuna dair sualine ce
vabı
172,173,175,177
— Sivil Müdafaa Kanunu münasebetiy
le
326,331,360
Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Maden
Kanununun birinci maddesinin tefsiri hak
kındaki İktisat Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle
419,424
Turgut Göle (Kars) - Bursa Mebusu
Halûk Şaman ve iki arkadaşının, münıhal
mebusluklar için bu sene ara seçimi yapıl
maması halkkındaki tafkriri münasebetiyle 635
Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Bankalar
Kanunu münasebetiyle
472
— Bâzı orman suçlarının affına ve
(bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının
sukutuna dair Kanun münasebetiyle
606,608
Ferda Güley (Ordu) - İstanbul C.H.P,
teşkilâtının parti içi çalışma ve toplantıla
rına valilikçe ne sebeple mâni olunduğu
na dair suali münase/betıiyle
82
—, 16.IT.1958 Pazar günü Kadıfcöy k&-
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Sayfa
«zası C.H.P. Mealinde Gençlik Kolunun ter
tiplediği kapalı yer toplantısına 'hangi !ka*
nuna (müsteniden mâni olunduğuna dair
saatti münasebetiyle
172,174,176,177

— Son mebus seçiminde »anıdıJk kurulla
rında vazife alanlardan bir kıislmının yev
miyelerinin verilmemesi sebebine dair su
ali münasebetiyle
75,76

H
Şevki Hasırcı (Bilecik) - Millî Korun
ma Kanununa göre yapılmış olan haneama^
îara ait 1952 takfvi'm yılı bilançosunun kaibultâ baskındaki Kanun münaısebetiyile 374,375
Mehmet Hazer (Kars) - Bursa Mebusu
'Halûk Şaman ve iki arkadaşının, Meclis
çalışmalarına 1 Teşrinisani 1958 gününe
Ikadar ara verilmesine dair takriri »münaseibetiyle
711
— imar ve İs!kân Vekâleti kuruluş
ve
vazifeleri hakkındaki Kanım münasebetiy
le-sözleri
26,30,35,87
— Matbuat suçlarının affına ve umumi

af (hakkındaki kanun teklifleri münasebe
tiyle
206
~— Türkiye ve Orta - Doğu Âmtoe İda
resi Enstitüsü Teşkilât Kanunu münasebe
tiyle
693
Hadi Hüsman (İstanbul) - Türkiye Öğ
retmenler Bankası Türlk Anonim Şirketi
kuruluş Kanunu münasebetiyle
128
Hadi Hüsman (Gümrük ve İnhisarlar
Vekili) - Niğde Mebusu Asım Eren'İn,
Edirne vilâyetinde çiftçiyi tütün ziraatfeıe
teşviık için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair sualine cevabı
342,344,347

I
Tevfik İleri (Nafıa Vekili) - Mardin
'kazasında- inşa edi'lmeMe olan Meriç şed
'Mebusu: Mehmet Ali Arılkan'ın, Cizre'de
desinde su aima -menfez ve vana yarıklanDicle netli ri üzerinde bir köprü inşası ıhıı•nın bırakılmam hakkında, ne düşünüldüğü
•susunda ne düşünüldüğüne dair suatline
ne <lair sualine eevaıbı
537
cevabı
149
İsmail tnan (Ankara) - Devlet Demir
— Mardin Metbtısu Mebmet Ali Arıkan'yolları (b ve c) grupuna bağlı işçilerin de .
m, Dicle üzerinde Hasan'keyf 'köprüsünün
(d) grnpuna mensup işçilerin fayda'landılkinşasına ne zaman başlanacağına ve Bat
ları haklara sabi/bol m alan (hususunun dü
man - Haisankeyf - Gercüş - Midyat - Nu
şünülüp düfşünülfmediğine dair sııalli mü
saybin karayalunun inşası husuisunda ne
nasebetiyle
105,157
düşünüldüğüne'dair sualle cevabı
252,253,2154
-r~ Mardin 'Mebusu Mebmet AÜ Arılkan'İsmet İnönü (Malatya) - Bursa »Mebu
m, İpek yol' (güzergâhının değiştirilmesi
su Halûk Şaman ve i'kî arkadaşının, mün'hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine
b a l . mebusluklar için ibu sene ara seçimi
cevabı
147,148
yapitlmaması •hakkındaki' takriri münaselbetiyle
630
— Niğde Mebusu Aksını Eren'in, Edirne vilâyetindeki bâzı yolların. tamir ve in-'
— Dış politika ve Orta - Doğu bâdfcele•salarının ne zaman mümkün 'olacağına dair
j ri baklandaki Hükümetin beyanatı nıüna843,853,856
•sualine cevabı
'
538,539 | ^betiyle
- - Oündemin tanzimi balkında
31'5
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, İpsala

— 5İ —

Sayfa
Sabahattin Kadirbeyoğlu (Gümüşane)İstanbul ve Ankara Belediye Encümenle
rince kiralar hakkınca ittihaz olunan ka
rarlar eleyhine 1954 - 1957 yılları arasında
açılan dâva miktarına dair suali münase
betiyle
250
Fahri Karakaya (Elâzığ) - Kifayet tak
rirleri münasebetiyle
235
Esat Mahmut iCarakurt (Urfa) - Bâzı
orman suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsi haklarının sukutuna
dair Kanun münasebetiyle
600
— Türkiye Cmhhuriyeti ile; Federal
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan
Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki
Kanun münasebetiyle
, ' 51
— Türkiye öğretmenler Bankası Türk
Anonim Şirketi kuruluş Kanunu münase
betiyle
130
Ahmet Karamüftüoğîu (Adana) - Zi
raat odaları seçimlerinin şimdiye kadar
yapılmamış olması sebebine dair suali mü
nasebetiyle
256
Lûtfi Kırdar (Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekili) - Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Yeşilova kazasının Sultanpmarı
mevkiinde inşasına teşebbüs edilen vereni
hastanesine dair sualine, cevabı
453,455
— Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlırnun, antibiyotiklerle diğer bâzı ilâçların
temin ve tevzii hususunda ne gibi tedbir
alındığına dair sualine cevabı
456
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Siird Devlet Hastanesi kadroları
nın tamamlanması hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine cevabı
541,542,543
— Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'ımn, antibiyotik ve tıbbi malzeme darlı
ğının önlenmesi hususunda ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sualine cevabı
352
— Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'nun, Mardin vilâyeti' Memleket Hastane
sinde ve kazalarında münhal doktor kad
rolarının bulunup bulunmadığına dair su
aline cevabı
446,447
Nusret Kirişcioğlu (Sakarya) - Banka
lar Kanunu münasebetiyle
519

Sayfa
— Matbuat suçlarının affına ve umu
mi af hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle
212
— Türkiye ve Orta - Doğu Âmme ida
resi Enstitüsü Teşkilât Kanunu münase
betiyle
695
Şahap Kitapçı (Tokad) — 1958 malî
yılı harcırah ve tahsisatını almış olan me
buslardan bu paranın tahsili hususunda
ne düşünüldüğüne dair suali münasebetiy
le
'
"
150,152
— Türkiye öğretmenler Bankası Türk
Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu münase
betiyle
112,116,119,123.128,132,134
— Usul hakkında
70
Eefik Koraltan (T. B. M. M. Reisi) İsviçre'de geçirdiği ameliyat üzerine Bü
yük Millet. Meclisinin kendisine gösterdiği
yakın alâkası dolayısiyle teşekkürü nnıtazammın beyanatı
3
Orhan Kökten (Afyon Karahisar) Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğ
retmenlerinin kadrolarına terfi, taltif ve
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler
için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğret
menlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Ka
nunun 11 nei maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
136
— Türkiye öğretmenler Bankası Türk
Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu münase
betiyle
111,131
— 3407 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin 1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle
664
Hulusi Köynıen (Bursa) - İmar ve İs
kân Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri
31,43
Süleyman Kuranel (Gazianteb) - Gazi
anteb'in Töke mahallesinden Nuri Pazar
başı'ya vatani hizmet tertibinden maaş
bağlanması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
109,166,167
— İmar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve
Vazifeleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
15,28,30,43
Muzaffer Kurbanoğlu (Devlet Vekili) -

m
Sayfa.

Sayfa
Crûmüşane Mebusu Sabahattin Kadirbeyoğlu'nun, İstanbul ve Ankara Belediye en
cümenlerince kiralar hakkında ittihaz olu
nan kararlar aleyhine 1954 - 1957 yıllan
arasında açılan dâva miktarına dair suali
ne Başvekil adına cevabı

—• Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair olan
4930 sayılı Kanunun meriyet müddetinin
uzatılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle

250

671

M
Perid Melen (Van) - Bankalar Kanunu
münasebetiyle
379,383,426,465,467,471,506,507,
510,515,525,553,563,564,587
— Bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının
sükutuna dair Kanun münasebetiyle
608
— Maden Kanununun birinci maddesi
nin tefsiri hakkındaki İktisat Encümeni
mazbatası münasebetiyle
416
— Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1952 takvim
yılı bilançosunun kabulü hakkındaki ka
nun münasebetiyle
375
— Türk - Fransız 6 Nisan 1957 (İkti
sadi ve Malî Protokolü) ile eklerinin tas
diki hakkmdki kanun münasebetiyle 676,677,678
— Türkiye öğretmenler Bankası Türk

Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu münase
betiyle
Adnan Menderes (Başvekil) - Dış yar
dımlar ve alman iktisadi tedbirlere dair
sözleri

881

Etem Menderes (Millî Müdafaa Vekili Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla
muaddel 5 nci maddesinin birinci fıkrası
nın tadili hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle

106

130

Ahmet Morgil (Rize) - Türkiye Öğret
menler Bankası Türk Anonim Şirketi Ku
ruluş Kanunu münasebetiyle
110
— Türkiye ve Orta - Doğu Amme İda
resi Enstitüsü Teşkilât Kanunu münasebe
tiyle
694

N
Süleyman Süruri Nasuhoğlu (Kütah
ya) - Kifayeti müzakere aleyhinde
— Maden Kanununun birinci maddesi-

nin tefsiri hakkındaki İktisat Encümeni
mazbatası münasebetiyle

420

422

O
ibrahim Saffet Omay (Ankara) - Tapu
ve Kadastro Umum Müdürlüğü teşkilât
ve vazifeleri hakkındaki Kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair olan 4930 sayılı
Kanunun meriyet müddetinin uzatılması
hakkındaki kanun münasebetiyle

Burhanettin Onat (Antalya) - Öündem
dışı sözleri
99
— İmar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve
vazifeleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri .
23,29,30,44,86
670

53

ö
Sayfa

Sayfa

Nedim ökmen (Ziraat Vekili) - Adana
Mebusu Ahmet Karamüftüoğlu'nun, Zira
at Odaları seçimlerinin şimdiye kadar ya
pılmamış olması sebebine dair sualine ce
vabı
256
— Bâzı orman suçlarının affına ve
bunlardan mütevellit idare şahsi hakları
nın sukutuna dair Kanun münasebetiyle 598,
601,608
— Niğde Mebusu Asım Eeren'in, Edir
ne Vilâyeti çiftçilerinin suni gübre ihtiya
cını temin için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sualine cevabı
441
Himmet ölçmen, (Konya) - îmar ve İs
kân Vekâleti Kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri
42

— Sadettin Morovalı'ya vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisine dair Kanun
münasebetiyle.
681
Necmeddin önder (Nevşehir) - Banka
lar Kanunu münasebetiyle
424,433,471

Nuriye Pınar (tzmir) - îmar ve İskân
Vekâleti Kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri
23,32

— Dış yardımlar ve alınan iktisadi
tedbirlere dair sözleri
835,868,878
— Ordu Mebusu Ferda Güley'in, son
mebus seçiminde sandık kurullarında
vazife alanlardan bir kısmının yevmiyele
rinin verilmemesi sebebine dair Başvekilden olan sualine cevabı
74,76

Hasan Polatkan (Maliye Vekili) - Ban
kalar Kanunu münasebetiyle 380,386,432,517,
556,566

Rıza Sahcı (Uşak) - Bankalar Kanunu
münasebetiyle
522
A. Hamdı Sancar (Denizli) - Bâzı or
man suçlarının affına ve bunlardan müte
vellit idare şahsi haklarının sükûtuna dair
Kanun münasebetiyle
605
Nihat Sargınalp (Gümüşane) - Bâzı or
man suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsi haklarının sukutuna
dair Kanun münasebetiyle
608
— îmar ve îskân Vekâleti Kuruluş
ve vazifeleri hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri
29,45

Ömer Özen (Sinob) - Bâzı orman suç
larının affına ve bunlardan mütevellit
idare şahsi haklarının sükûtuna dair Ka
nun münasebetiyle
607
Muhittin Özkefeli (Kütahya) - Sadet
tin Morovalı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisine dair Kanun münase
betiyle
681
— Sivil Müdafaa Kanunu münasebe
tiyle
330

— Sadettin Morovalı'ya vatanî hizmet
tertibinden maaş tahsisine dair Kanun
münasebetiyle
681
Kemal Şanibrahimoğlu (Adana) - Mat
buat suçlarının affına ve umumi af hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 182,214
Servet Sezgin (Çanakkale) - Matbuat
suçlarının affına ve umumi af hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle
224
Âlim Sipahi (Burdur) - Yeşilova kaza
sının Sultanpman mevkiinde inşasına te
şebbüs edilen verem hastanesine dair suali
münasebetiyle
454,455,456
îlhan Sipahioğlu (îzmir) - Pasaport

M
Sayfa
Kanununun 14' ncü maddesinin değiştiril
mesine ve 6770 sayılı Kanunun kaldırıl
ın asma dair Kanun münasebetiyle
'
667
— Sivil Müdafaa Kanunu münasebe
tiyle
"
327,328
Selim Soley (Ankara) - Ankara köyrin.de okul binası olduğu halde tedrisat yapılanııyan okullara öğretmen temini husu
sunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
suali münasebetiyle
77,79,81
— Ankara'nın bâzı kaza ve köylerine
Sarıyar Barajı santralinden elektrik veril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
suali münasebetiyle

259

Server Somuncuoğlu (Sinob) - Banka
lar Kanunu münasebetiyle 379,380,381,384,385,
424,427,429,459,461,466,468,469,470,472,473,474,
506,508,509,510,511,514,521,523,524,528,552,554,
555,557,562,563,564,571,583,586,587,588,589 ,
Emin Soysal (Maraş) - Bursa Mebusu
Halûk Şaman ve iki arkadaşının, Meclis
çalışmalarına 1 Teşrinisani 1958 gününe
kadar ara verilmesine dair takriri münase
betiyle

712

— Gazianteb'in Töke mahallesinden
Osman -Odabaşı'ya vatani hizmet tertibin-

Halûk Şaman (Bursa)
nnnu m ünasebetiyle

Mıgırdıç Şellefyan (İstanbul)

Bankalar Ka-

Kâmil Tabak (Çankırı) - Umumi haya
ta müessir âfetler dolayısiyle .alınacak ted
birlerle yapılacak yardımlara dair kanun
lâyihası münasebetiyle
Osman Talu (Afyon Karahisar) - Pos
ta, Telgraf ve Telefon İdaresinin, Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
geçici 23 ncü maddesi şümulüne girip gir

fltapfft

den maaş bağlanması hakkındaki Kanun
münasebetiyle
109,167
— Kifayeti müzakere aleyhinde
123
— Maden Kanununun birinci maddesi
nin tefsiri hakkındaki İktisat Encümeni
mazbatası münasebetiyle
411,415
— Türk - Fransız 6 Nisan 1957 (İktisa
di ve Malî 1 rotokolü) ile eklerinin tasdiki
hakkındaki Kanun münasebetiyle
677,678
— Türkiye ile İtalya arasında 1956 1957 mevsimi zarfındaki ticarete mütaallik olarak mektup teatisi suretiyle yapılan
anlaşmanın tasdiki hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
675
- Türkiye öğretmenler Bankası Türk
Anonim Şirketi kuruluş Kanunu münase
betiyle
125,126,128,131,132
- Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İda
resi Enstitüsü Teşkilât Kanunu münasebe
tiyle
691
- - 3407 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin .1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
663
Mehmet Daim. Süalp (Siird) - Bankalar
..Kanunu münasebetiyle
388
- Maden Kanununun birinci maddesi
nin tefsiri hakkındaki İktisat 'Encümeni
mazbatası münasebetiyle
421

474

698

Banka-

lar Kanunu münasebetiyle

561

mediğinin tefsiri hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle
157
Necati Tanyolaç (Zonguldak) - Maden
Kanununun birinci maddesinin tefsiri hak
kındaki İktisat Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle
412
Mustafa Reşit Tarakçıoğûu (Trabzon) Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğ
retmenlerinin kadrolarına terfi, taltif ve;

— 55
Sayfa
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler
için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yar
dım sandığı ile yapı sandığına ve öğret
menlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
137
— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan
Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki
Kanun münasebetiyle
50
— Türkiye öğretmenler Bankası Türk
Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu münase
betiyle
115,128,131
—- Türkiye ve Orta - Doğu Âmme ida
resi Enstitüsü Teşkilât Kanunu münasebe
tiyle
688,690,691,695,696
Hasan Tez (Ankara) - Bankalar Kanu
nu münasebetiyle
377,425,521,525,52()
— Esnaf kredisinin artırılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair suali müna
sebetiyle
— Küciik sanat erbabı ile esnafın ınal-

180

Sayfa
zeme ve iptidai madde ihtiyacını temin hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına dair
suali münasebetiyle
260
— Küçük sanatlar kanunu lâyihasının
hazırlanıp hazırlanmadığına dair suali mü
nasebetiyle
179
— 31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müd
detle temdidine mütaallik mektupların tas
diki hakkındaki Kanun münasebetiyle
672,674
— Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
için istimlâk edilen arazi bedellerinin han
gi esaslara göre takdir edildiğine dair su
ali münasebetiyle
6
— Zaptı sabık hakkında
536
Tevfik Tığlı (İsparta) - Gazianteb'in
Töke mahallesinden Nuri Pazarbaşı'ya va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması
hakkındaki Kanun münasebetiyle

108

Cemal Tüzün (Kocaeli) - İmar ve İskân
Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri

41

U
Fevzi Uçaner (Münakalât Vekili) - An
kara Mebusu İsmail înan'm, Devlet De
miryolları (b ve c) grupuna bağlı işçile
rin de (d) grupuna mensup işçilerin fay
dalandıkları haklara sahibolmadarı husu
sunun düşünülüp düşünülmediğine dair
sualine cevabı
155,156
— Erzincan Mebusu Nusret Safa- Coş
kun'un, Gölcük Deniz Hastanesi Başheki
minin, Üsküdar gemisinin tehlike arz etti
ğine dair sualine cevabı
544
— Erzincan Mebusu Nusret Safa Coş
kun'un, İzmit gazetelerinin, Körfezdeki va
purların istiap haddinden fazla yolcu al
dıkları hakkında yaptıkları neşriyatın dik
kate alınıp alınmadığına dair sualine ce
vabı
•
357,358
— Erzincan Mebusu Nusret Safa Coş
kun'un, İzmit Körfezindeki kazadan evvel
Deniz Binbaşısı İhsan Metiner'in, Denizci
lik Bankasının dikkatini çektiği hakkındaki

iddiaların doğru olup olmadığına ve Üskü
dar vapuru kaptanına hareket etmemesi
hakkında Liman Reisliğince emir verildi
ğinin doğru olup olmadığına dair sualleri
ne cevabı
448,451
—• Erzincan Mebusu Nusret Safa Coş
kun'un, Kocaeli Valisinin, Körfezde küçük
gemilerin çalıştırılmalarının tehlikeli olaca
ğı hakkında alâkalılara başvurduğunun
doğru olup olmadığına dair sualine cevabı 355,
356
— Erzincan Mebusu Nusret Safa Coş
kun'un, Üsküdar vapurunun Marmara'da
ve İzmit körfezinde calışamıyacağı hakkın
daki beyanların doğru olup olmadığına da
ir sualine cevabı
546,548
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan 'm, Batman istasyonunda vukuu muhtemel
kazaların önlenmesi hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sualine cevabı

543

56

Ü
Sayf*

Zihni Üner (Nevşehir) - Askerlik Ka
nununun 5673 sayılı Kanunla -muaddel
5 nci maddesinin birinci fıkrasının tadili

Sayfa>.
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 89,90,
104
—• Askerî memurların subaylığa nakil
leri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek
ve bir muvakkat madde ilâvesine dair
Kanun münasebetiyle
685
— 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun 17 nci maddesine bir
fıkra ve bu kanuna bir muvakkat madde
eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
680
—• imar ve îskân Vekâleti Kuruluş ve
Vazifeleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
14
— Subaylar Heyetine Mahsus Terfi
Kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel
11 nci maddesinin 5 nci bendinin tadili
hakkında Kanun münasebetiyle
290
— Tunceli Mebusu Arslan Boranın,
Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla
muaddel 5 nci maddesinin birinci fıkrasınm tadili hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
89*

Ethem Yalçınalp (Çankırı) - Umumi
Hayata müessir âfetler dolayısiyle alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair
kanun lâyihası münasebetiyle
Fazıl Yalçın (Kırşehir) - Umumi Ha
yata müessir âfetl'er dolayısiyle alınacak
tedbirlerle yapılacak yardımlara dair ka
nun lâyihası münasebetiyle

— Hususi idarelerden maaş alan ilkokul
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler
için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğret
menlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesinin
değiştirilmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle

137

—• Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm. Mardin Lisesi binasının inşasına bu
yıl başlanıp başlanmıyaeağıııa dair sualine
cevabı

9

—• Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin merkez kazasiyle Midyat
kazası merkez ilkokullarının durumuna ve
her iki kazada yeni okul inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sualine cevabı

7&

Cevat Ülkü (Aydın) - Bâzı orman suç
larının affına ve bunlardan mütevellit
idare şahsi haklarının sukutuna dair ka
nun münasebetiyle
598,606,608,610.613,
— Rize Mebusu îzzet Akeal ve 6 arka
daşının, muvakkat kaza salâhiyetiyle baş
ka yerlere gönderilecek hâkimlere ve aynı
mahale Cumhuriyet Müddeiumumileri ile
sorgu hâkimlerine vekâlet eden mahke
me başkâtiplerine verilecek tahsisat hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
614
Fethi Ülkü (Tunceli) - Türkiye Öğ
retmenler Bankası Türk Anonim Şirketi
kuruluş Kanunu münasebetiyle

115

Hilâl Ülman (Bursa) - 3407 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle

662

698

697

Sadettin Yalını (Kocaeli) - Bankalar
Kanunu münasebetiyle
522,526
Celâl Yardımcı (Maarif Vekili) - An
kara Mebusu Hasan Tez'in, Orta - Doğu
Teknik Üniversitesi için istimlâk »edilen
arazi bedellerinin hangi esaslara göre tak
dir edildiğine dair sualine cevabı
6
— Ankara Mebusu Selim Soley'in, An
kara köylerinde okul binası olduğu halde
tedrisat yapılamıyan, okullara öğretmen
temini hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sualine cevabı
77,78,79,80

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Midyat, Nusaybin, Cizre, Savur, Ki-

57
Sayf a

Sayfa

— Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'm, Si
verek ortaokulu öğretmen kadrosunda mün
hal bulunup bulunmadığına dair sualine
cevabı
4,5
— Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'm,
Urfa vilâyetinde 1958 bütçe yılında ne ka
dar ilkokul yaptırılabileceğine dair sualine
cevabı
72
— Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'm,
Urfa vilâyeti köylerinin kabında okul mevcudolduğuna dair sualine cevabı
71,73
— Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'm,
Urfa vilâyetinin merkez ve kazalarındaki
ilkokulların ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine
dair sualine cevabı
8
— Zonguldak Mebusu Suat Başol'un,
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen öğ-

retmen mevcudolup olmadığına dair suali
ne cevabı
12
Turgut Yeğenağa (Adana) - Sadettin
Morovalı'ya vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair Kanun münasebetiyle
681
Nüvit Yetkin (Malatya) - Dinleyiciler
hakkında çıkarılan güçlüklerin sebebine
dair suali münasebetiyle
153,154
— Zaptı sabık hakkında
İ93Sıtkı Yırcalı (Basın - Yaym ve Tu
rizm Vekili) - Grümüşane Mebusu Necati
Alp'in, Bayburt'un kurtuluş
gününde
yapılmakta olan radyo konuşmalarına dair
sualine cevabı
257,258
Sıtkı Yırcalı (Sanayi Vekâleti Vekili) Ankara Mebusu Selim
Soley'in An
kara'nın bâzı kaza ve köylerine Sarıyar
Barajı santralinden elektrik verilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine
cevabı
2!58
— Maden Kanununun birinci maddesi
nin tefsiri hakkındaki İktisat Encümeni
mazbatası münasebetiyle
414,415,417,418,419

Fatin Rüştü Zorlu (Hariciye Vekili) Bursa Mebusu Halûk Şaman ve iki arka
daşının, Kıbrıs adasına dair takriri mü
nasebetiyle
495
— Dış politika ve Orta - Doğu hadise
leriyle dış yardam hakkında sözleri
828,846,
854,857

— Türk - Fransız 6 Nisan 1957 (İktisa
di ve malî Protokolü) ile eklerinin tasdiki
hakkındaki Kanun münasebetiyle
677,678
Patin Rüştü Zorlu (Maarif Vekâleti
Vekili) - Türkiye ve Orta - Doğu Âmme
İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu müna
sebetiyle
692,693

zıltepe ve Derik orta okullarının öğretmen
kadrosuna dair sualine cevabı
10,11
—• Türkiye öğretmenler; Bankası Türk
Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu münase
betiyle "
113,118,125,129,130,133
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