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AZAYI KtRAM MUAMELATI
;

Sayfa

İstifa
1. — Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu'nuri, seçilmiş bulunduğu Arzuhal En
cümeninden istifası (4/78)
195
İzinler
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin
220
verilmesi (3/321)
601
(3/350) •
Tahsisat
1. — Hastalığı dolayısiyle bu toplantı
yılı içinde iki aydan fazla izin alan Kü
tahya Mebusu Muhittin özkefeli'nin tah
sisatının verilmesi, (3/354)
601
Teşriî masuniyetler
1. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in
teşriî masuniyeti
(3/334)
382
(3/336)
413
(3/337)
433
(3/338)
'433
(3/339)
433
#
(3/344)
V
571
2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in,
teşriî masuniyeti (3/345)
571
3. — Ankara Mebusu Hüseyin Balık'm
teşriî masuniyeti (3/340)
433
4. — Burdur Mebusu Âlim Sipahioğlu'nun teşriî masuniyeti (3/346)
571
5. — Bıydur Mebusu Fethi Çelikbaş'm
teşriî masuniyeti (3/326)
246
(3/344)
571

6. — Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun teşriî masuniyeti (3/346)
7. — Edirne Mebusu Nurettin Man
yas'ın teşriî/masuniyeti (3/347)
8. — Elâzığ Mebusu Fahri Karakaya'mn teşriî masuniyeti (3/346)
9. — Gazianteb Mebusu Cevdet San'ın
teşriî masuniyeti (3/335)
10. — Gümüşane Mebusu Nihat Sargmalp'ın teşriî masuniyeti (3/344)
11. — Hatay Mebusu îhsan Ada'nın
teşriî masuniyeti (3/334)
12. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın
teşriî masuniyeti (3/341)
13. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin
teşriî masuniyeti (3/342)
14. — Kayseri Mebusu Kâmil Gündeş'in teşriî masuniyeti (3/348)
15. — Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un teşriî masuniyeti (3/346)
16. — Manisa Mebusu ihsan Yalkın'm,
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/327)
17. — Manisa Mebusu'Sudi Mıhçıoğlu'nun, teşriî.masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/328)
18. — Sakarya Mebusu Hamdi Başak'm, teşriî masuniyeti (3/328)
19. — Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu'nun teşriî masuniyeti (3/344)
20. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun teşriî masuniyeti (3/346)

Sayfa

571
572
571
382
571
382
433
433
572v
'^
571

246

246
572
571
571

ENCÜMEN TEŞKİLİ VEYA HAVALELER
1. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununa
bağlı 3 numaralı-cetvelin değiştirilmesine

dair kanun teklifinin Muvakkat Encü
mende görüşülmesi (2/234, 4/76)
58:66

*"
Sayfa
2: — İmar ve İskân Encümeni Riyase
tinin, İskân kanunu lâyihası ile Tunceli
Mebusu Arslan Bora'nm 6093 sayılı Ka
nunun 1 ncji ve 4 neü maddelerinin tadi
line ve bu gamına yeniden bir madde ilâ
vesine dair kanun teklifinin Muvakkat En
cümende görüşülmesine dair tezkeresi
(1/180,2/36,3/343)
*
469:470
3. — Sakarya Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun, Devlet Şûrası Kanununa ek 6716
sayılı Kanunun 1 nei maddesine bağlı
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun teklifinin Muvakkat Encümende
görüşülmesi (2/129, 4/72)

4:7

4. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 6, 18 ve 27 nci maddelerinin tadiline
dair kanun lâyihasını görüşmek üze
re Muvakkat Encümen teşkili (1/294,
4/89)

434

Sayf*
5. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm,
Askerî Temyiz Mahkemesi7 reis, müddei
umumi ve âzalariyle askerî adlî hâkimlere
tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Mu
vakkat Encümene verilmesi (3/319, 2/54)
22
6. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve 67 arkadaşının, Kaymakam
ve Nahiye Müdürlerine verilecek temsil
ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun
1 nci maddesine bağlı cetvelde değişiklik
yapılmasına dair kanun teklifinin teşkil
edilecek Muvajkkşft Encümende görüşül
v
mesi (2/135, 4/77)
79:8S
7. — Yozgad Mebusu Talât Alpay ve .
beş arkadaşının, Divanı Muhasebat Kanu
nunun birinci maddesine bağlı cetvelin ta
dili hakkındaki teklifin Muvakkat Encü
mende görüşülmesi (2/106, 4/73,)
21:22

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ
1. /— Başvekil Adnan
Menderes'in,
Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile
birlikte "yurt dışına yapacakları seyahat
dolayısiyle, avdetlerine kadar, Başvekile
Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in,
Hariciye Vekiline de Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in, vekillik etmeleri (3/353)
-599 :Ç01
2. — Vazife ile yurt dışına gidecek
olan Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar kendisine, Dahi
liye Vekili Namık Gedik i n -vekillik et
mesi (3/352)
572
3. — Vazife ile yurt dışına gidecek
olan Millî Müdafaa Vekili Etem Men
deres'in avdetine kadar kendisine, Maliye

Vekili Hasan Polatkan'ın vekillik et
mesi (3/333)
4. — Vazife ile yurt dışına giden Ha
riciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun av
detine kadar kendisine Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in vekillik etmesi (3/323)

354

219
5. — Vazife ile yurt dışına giden Millî
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in av
detine kadar kendisine, Maliye Vekili
Hasan Polatkan'ın vekillik etmesi (3/324)
219:220
6. — Vazife ile yurt dışına giden Ti
caret Vekili Hayrettin Erkmen'in avde
tine kadar kendisine, Maliye' Vekili Ha
san Polatkan'ın vekâlet eylemesi (3/320) 136

İHTİRAM. VAKFESİ
1. —• İstanbul'da Küçükyalıdaki sine
mada vukubulan

müessif çökme hâdisesi

neticesinde hayatlarını kaybeden
daşlar için
bulunulması

bir dakika

vatan

saygı duruşunda
629:630,630

2. —• İstanbul'da vukubulan infilâk
Ihâdisesi dolayısiyle Büyük Millet Mec
lisinin'İstanbul halkına taziyelerinin ile
tilmesine ve müessif kazada hayatlannı
kaybeden vatandaşlar için ayakta bir da
kika saygı duruşunda bulunulması
3ö4

—3—
İNTİHAPLAR
*

Sayfa

Sayît»

1. — Devlet Şûrasında' açık. bulunan
bir daire reisliği ve bir £zalık için seçim
yapılması (3/239)
2. — Divanı Muhasebatta münhal bu-

629

V

lunan iki daire reisliği ile'üç âzalık için
seçim yapılması (3/307)
630:631,646:647,
674:675,693

İNZİBATI CEZALAR
1. — Niğde Mebusu Asım'Eren'e tak
bih cezası verilmesi
94,114

2. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'a iki
ihtar cezası verilmesi
545,570

KANUNLAR
No.
Sayfa
7169 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954
bütçe yılı hesabı katî Kanunu
7,22:
23,24,37,44:48
7170 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1955
bütçe yılı hesabı katî Kanunu
7,23:
24,24,27,37,49:53
7171 — Karayolları Umum Müdürlüğü
1955 bütçe yılı hesabı katî Kanunu 73:74,
83*90,94,97:101
7172 — Millî Korunma Kanununa .göre
yapılmış olan harcamalara ait 1955
takvim yılı bilançosunun kabulü hak
kında Kanun
83:94,
96,102:106
7İ73 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun
57,94:
95,96,107:111
x

7174 — öğretmenlerin özel okullarda ve
özel öğrenci yurtlarında ek vazife
deruhde edebilmeleri hakkında Ka
nun
7:13,
24:33,137:161
7175 — Erzincan'ın Handesi köyü muh
tarı İbrahim Kılıç'm \ f f ı hakkında
Kanun
33:37,
161
7176 — Sürmene'nin Çirva köyünden Idrisoğlu Gülhamm'dan doğma Hacıbey

No.

7177

7178

^179

7180

Sayfa
Çakır'in affı hakkında Kanun
37:38,
16İÎİİ62
— Salâhattinoğlu Hatice'den doğma,
1937 doğumlu Alemdar Güngör'ün
suçunun affı hakkında-Kanun
95,
167:T6S
— Türk Ticaret Kanununun meri
yet ve tathik şekli 'hakkındaki 6763
sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin»
tadiline ve meZlkûr kanuna muvak
kat 'bir madde ilâvesine dair Kanun 135,
168
-— Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldı
rılması hakkında Kanun
3,246,266:294,
295,301:305
— İstiklâl HarM malûllerinden <(8)
ere verileceik para •mükâfatı hakkın
da Kanun
167,1311,319,320,321,329 #33

7181 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958
yılı Bütçe Kanununa hağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
167,312,319,321,334:338
7182 "— 1958 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa îbağlı (A/2) işaretli
cetvelin. Nafıa Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılımajsı hakkında Kanun 167,
31? :319,321,321 i322,339 #43
7183 — Vakıflar Umum Müdürlüğü-1958
Bütçe Kanununa fbağh ( A / l ) ve ,.-

j

#©.

Sayfa
!

(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması ıhakkmda Kanun' 167,319:320,
i
321,322,344:348
7184 — Türkiye
Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa bir madde efelen
mesine dair Kanun
119 .-131,149,366:367
7185 — Manavgat'ın Ilıca köyünden Dur
muş Alioğlu, Fatma'dan doğma Meh
met Sert'in affı hakkında Kanun 168:169,
367
1
7186 — ispirin Kara'karmış köyünden Sa lihoğlu, Havva'dan doğma, 1340' do
ğumlu Sadettin Polat'ın affı hakkın
da Kanun *
169:170,367:368
7187 — Harcırah Kanununun 14 ncü mad
desinin 5 nci fıkrasının tadiline dair
Kanun
395:402,413:425
7188 i— Malhakimin teşkilatına ait ahkâmı
muaddil 469 sayılı Kanunun 5 nci
maddesine 981 sayılı Kanunla eklenen
fıkranın tadili hakkında Kanun 395:402,
413:422,425:427
7189 — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı •cetve
lin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında
Kanun
135,446:462
7190 — Atom Enerjisi Komisyonu kurul
ması 'hakkındaki 6821 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin (a) bendine
bir fıkra ilâvesine dair Kanun 246,462:
464

No.
Sayfa
7191 — Muhtelif kanunlarda geçen Ordu
Müfettişliği unvanının Ordu Kuman
danlığı olarak değiştirilmesi hakkım
da Kanun.
20,96,368:369,480:481
7192 -— Nalkil vasıtaları hakkındaki Ka
nuna ek Kanun
57,96,369:377,394:395,
481
7193 — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında Kanun 4,78:79,308,381,
493,527:554,554,555,564:568,587,588,591:595
7194 — Karayolları Umum Müdürlüğü
1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı
1
(A/l) ve (A/2) işareti; cetvellerde
değişiklik yapılamsı hakkında Kanun 382,
527,632:637,638,644,646,650:654
7195 — Devlet Su işleri Umum Müdürlü
ğü 1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 412,527,638,644,646,655:659
7196 — Üniversitelere ve bunlara bağlı mü
esseselere yapılacak bağışların vergi,
resim ve harçlardan istisnasına ve
Gelir ve IÇurumlar vergileri matra
hından düşülmesine dair Kanun
353,
554:555,587:588,601:608,612,614,622:
626,630,631,646,660:664
7197 — Devlet Şûrası Kanununa ek
2. IV. 1956 tarihli ve 6716 sayılı
Kanunun birinci maddesine bağlı cet
velin değiştirilmesi hakkında Kanun 4:7,
167,427,436.446,480,608:614,631:632,644,
646,665:669,674,693,704:708

KARARLAR
2110 — Avanos'un Sarılar köyünden Zekeriyaoğlu Şef ika'dan doğma, 29 Tem
muz 1934 doğumlu Ziya Şimşek hak
kındaki idam hükmünün infazına
dair
246,364
2111 — Takip ve^ tahsiline mahal veya inu
kân görülmiyen bâzı alacakların ter
kin ve affı hakkında
. 308,364
2112 — Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlu Hıdır Çaça hakkındaki

idam hükmünün infazına dair

309,364:
366,389:394
2113 — Balya kazası Bengiler köyünden 82
hanesinde yakıtlı Tahsinoğlu Ahmet
Yaltı hakkındaki idam hükmünün in
fazına, dair
413,480
2114 — Divanı Muhasebat Daire Reisliğine
Kemal Tolluoğlu'nun, âzalıklara da
Fahrünnisa Yetmen, Mehmet Kara
bacak ve Osman Olgaç'm seçildikleri
hakkında
353,630:631,646:647

- 5 LÂYİHALAR
Sajte

1. — 6165 sayılı İstanbul Opera binası
inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida
resi hakkındaki kanuna bir madde ilâ
vesine dair (1/303)
/
469
2. — Ankara Üniversitesi 1958 malî
yıh Hesabı Kati kanunu lâyihası (1/310)) 599
3. — Ankara Üniversitesi 1958 malî
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/292)
381:382
4. — Ankara Üniversitesi 1959 malî
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/259)
3
5. ___ Avrupa Konseyinin imtiyaz ve
muafiyetlerine mütaallik Umumi Anlaş
maya ek ikinci Protokolün tasdiki hak
kında (1/273)
3
6. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası
(1/260) :
3
7. — 1958 malî yılı Muvazene! Umumi
ye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvele
6813 sayılı Kanuna istinaden kaydedilmiş
olan munzam tahsisatın kabulü hakkında
(1/286)
246,273
, £. __ 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli) cet
velde değişiklik yapılması , hakkında
(,1/287) ' '
•
262
9. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
vele yapılan ilâvenin > kabulü hakkında
(1/294)
412
10. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/290)
381,493,527 :
554,554,555,564:568,587,588,j591:595
İ l . — 1959 malî yılı Muvazenei Umu
miye kanunu lâyihası (1/258)
12. — Bir âmme makamı tarafmdan ya
pılan akitlere konulacak çalışma hüküm
lerine mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin tas
dikine ve bu sözleşmeye katılmamıza dair
(1/275)
13. — Bir Avrupa Tediye Birliği ku
rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli
Anlaşmayı tadil eden 10 numaralı Ek Pro
tokol ile 5 Ağustos 1955 tarihli Avrupa

3

57

Sayfa

Para Anlaşmasını tadil eden 2 numaralı
Ek Protokolün tasdikine dair (1/297)
432
14. — Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkında (l/274) ;
3,246,266:294,295,301:305
15. — Cebrî çalıştırmanın ilgasına dair
105 sayılı Sözleşmenin tasdiki ve bu Söz
leşmeye katılmamız hakkında (1/276)

57

16. — Ceza evleri ile mahkeme binaları
inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve
mahkûmlara ödettirilecek yiyecek bedel
leri hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair (1/277)
57
17. — Devlet Hava Meydanları İşletme
Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı Bütçe
kanunu lâyihası (1/261)
3
18. —- Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 6686 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin ikinci fıkrasında ve bu kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair (1/298)
432
19. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve
eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (1/288)
308
20. — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğünün 1956 malî yılı Hesabı Katî kanu
nu lâyihası (1/311)
599
21. — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü 195S yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
(İ/295)
412,527,638,644,646,655:659
22. — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası
(1/262)
. 3
23. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum
Müdürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu
lâyihası (1/263)
3
24. — Ege Üniversitesi 1959 malî yılı
Bütçe kanunu lâyihası (1/264)
3
25. — Futbol müsabakalarında müşte
rek bahisler tertibi hakkında kanun lâyi
hası (1/282)
246

6

*

Sayfa
26. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umunu
Müdürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu
lâyihası (1/265)
3
27. — il idaresi Kanununun ikinci
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
hakkında (1/299)
432:433
28. — inhisarlar Umum Müdürlüğü
1959 v malî yılı Bütçe kanunu lâyihası
(1/266)
3
29. — inhisarlar Umum Müflürlüğü
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4898 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/278)
433
30. — istanbul Teknik Üniversitesi
1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ,
(A/2)-ve (B) işaretli cetvellerde •değişik
lik yapılmasına dair (1/306)
571
31. — istanbul T&knik Üniversitesi
1959 malî yılı Bütçe kânunu lâyihası
(1/268)
3
32. — istanbul Üniversitesi 1958 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkırida (1/305) 492
33. — istanbul Üniversitesi 1959 malî
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/267)
8
34. —"Karayolları Umum Müdürlüğü
1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/293)
382,527,632:637,
638,644,646,650:654
35. — Karayolları Umum Müdürlüğü
1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası
(1/269)
3
36. — Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâ
tına «Sıhhat işleri Umum Müdürlüğü»
adlı bir dairenin ilâvesine ve 4926 sayılı
Kanunja bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
masına dair (1/279)
57
37. — Maarif Vekâleti Merkez Teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetveline
5980 sayılı Kanunla eklenip 6331 sayılı
Kanunla değiştirilen imam - hatip okulları
kadrolarında değişiklik yapılmasına dair
(1/300)
433
38. — Maden kömürü havzasında işlet
me idarelerine lüzumlu arazinin tesbitiyle

Sayfa
17 Kânunusani 1326 tarihli ve 289 sayılı
tezkerei sâmiye hükümlerinin ilgası hak
kında (1/301)
^'
433
39. — Millî Müdafaa Mükellefiyeti hak
kındaki 3634 sayılı Kanunun bâzı ^maddelerinin tadiline dair (1/283)
246
40. — Münakalât -Vekâletinin hazarda
idare etmekte olduğu münakale ve muhabe
re ve mürasele işlerinin umumi veya kısmi
seferberlik halinde ve fevkalâde hallerde
ne suretle ifa edileceğine dair olan 4655 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında (1/312)
629
41. — Orman Umum Müdürlüğü 1959
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/270)
3
42. — ödünç para verme işleri hakkın
daki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılma
sına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına
dair (1/284)
246
43. — Petrol Dairesi Reisliği 1958 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında
(1/290J
412:413
44. — Petrol Dairesi Reisliği 1959 malî
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/271)
3
45. — Suçluların iadesine dair Avrupa
Sözleşmelerinin tasdiki hakkında (1/289)? 308
46. — Tapulama Kanununun 13 ncü
maddesinin 6335 sayılı Kanunla değiştiri
len (D) fıkrası ile aynı kanunla ilâve edi
len ek maddesinin tadili ve mezkûr kanuna
bir madde eklenmesi hakkında (1/285)
47. — Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in, Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 6, 18 ve 27 nci maddelerinin tadiline
dair (1/291 )
48. — Türkiye Atom Enerjisi Progra
mının tatbik şekli hakkında (1/307)
49. — Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nunu lâyihası (1/309)
50. — Ücretin korunması hakkında 95
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin
tasdikine ve bu sözleşmeye katılmamıza dair
(1/280)
51. — 3127 sayılı Türkiye'Cumhuriyeti
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlü
ğü 'teşkilât ve vazifelerine dâir Kanunun

246

434
599
599

57

•*

Sayfa
11 nci maddesinin tadili ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması hakkında (1/302)
433
52. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri
•Ofisi Kanununun 5759 sayılı Kanunla: mu
addel 6, 18 ve 27 nci maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair (1/291)
381
53. — 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci
maddesinin kaldırılması hakkında (1/304)
469
54. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/272)
3
55. — Vergi Usul Kanunu ile bu kanu
nun 5815 sayılı Kanunla değişik bâzı mad
de ve fıkralarının tadiline ve bâzı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair (1/281)

57

56. — 150 milyon liralık madenî ufak
lık para bastırılması hakkındaki 6797 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkra
sının tadiline dair (1/308)

599

1. — Ankara. Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanunu ile bu kanuna ek 5595,5986
ve 7155 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında (1/226)
527
2. — Atom Enerjisi Komisyonu kurul
ması hakkındaki 6821 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin (a) bendine' bir fıkra ilâ
vesine dair (1/163)
24&,
462 :464
3. — 1861 sayılı Jandarma efradı Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline, bu ka
nuna bir ek ve 2 muvakat madde eklenme
sine ve muvakkat 3 ncü maddesinin kaldı
rılmasına dair (1/186)
433
4. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin Nafıa Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında (1/254) 167,312:319,321,321:
322,339:343
5. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656" sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile taçlil ve ekleVinin Dahiliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki 6808 sayılı Kanu
na bağlı (2) sayılı cetvelin Teftiş Heyeti

\
Sayfa
Reisliği kısmında değişiklik yapılmasına da
ir (1/191)
'
433
6. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum
Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar ilâvesi
hakkında (1/211)
135,427,446:462
7. — Devlet Orman İşletme ve fabrika
larının tomruk ve kereste piyasa satışları
hakkındaki 6809 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine
ve bu maddeye yeniden bâzı fıkralar ilâve
sine dair kanun lâyihasının iadesine dair
Başvekâlet tezkeresi (1/208) _
572'
8. — 4759 sayılı iller Bankası Kanu
nunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/77)
247
9. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşmasının Fransızca
metnine
mütedairi tashih Protokol» ünün tasdiki
hakkında (1/78)
'
309
10. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında (1/233) 57,94:95,96,107:111
11. — îmar ve îskân Encümeni Riya
setinin, iskân kanunu lâyihası (1/180) 469:470
12. — inhisarlar Umum ' Müdürlüğü
1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/235)
167,312,319,320,321,334:338
13. '— istanbul Teknik Üniversitesi
1954 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyi
hası (1/53)
7,22:23,24,37,43:47
14. — istanbul Teknik Üniversitesi
1955 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyi
hası (1/171)
7,23:24,24,27,37,43:52
15. — istanbul Teknik Üniversitesi
kuruluş kadroları hakkındaki 5246 sayılı
Kanunla 6033 ve 6374 sayılı kanunlarabağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına
dair £1/236)
527
16. — istiklâl Harbi malûllerinden se
kiz ere verilecek para mükâfatı hakkında
(1/181)
167,311,319,320,321,329:333
17. — Jandarma Kanununa bir mad
de eMenmesine dair (1/86)
433
18. — Kadınların siyasi haklarına dair

Sayfa

sözleşmenin tasdiki hakkında (1/217)
599
19. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1955 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu
layihas. (1/175)
73:74,83,90,94,97.101
20. — Maden Kanununun 73 ncü mad
desinin tadili hakkında (1/209)
526:527
21. — Muhtelif kanunlarda geçen Or
du Müfettişliği unvanının Ordu Kuman
danlığı olarak değiştirilmesi hakkında
(1/206)
20,96,368:369,480:481
22. — Nakil vasıtaları hakkındaki Ka
nuna ek kanun lâyihası (1/239)
57,96,369:377,
394:395,18f
23. — öğretmenlerin Özel okullarda ve
Özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde
edebilmeleri hakkında (1/93)
7:13,24:33,157:
161
24. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti
hastaneleri ile rehabilitasyon
müesseselerine verilecek mütedavil serma
ye hakkındaki 6561 sayılı Kanunun birinci
maddesi ile üçüncü maddesinin birinci fık- ,
rasınm tadiline dair (1/95)
247
25. — Tebligat kanunu lâyihası (1/105)
95,
170:187,195 210,237 .-241,248:256,294,3i 1,
354,389,413,480,631
26. — Ticari numuneler için E. C. S.
Karnesi hakkında 1 Mart 1956 tarihinde
Brüksel'de tanzim olunan Gümrük Sözleş
mesinin tasdikma dair (1/107)
62$
27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota tea
tisi suretiyle akdolunan istimlâk ve Mü
sadere Garantisi Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/139)
427,481:488,493-3521
28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük
Britanya Hükümeti arasında
münakit

Sayfa
1 Mart 1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain
Muahedenamesinin 16 ncı maddesinin me
riyetten kaldırılmasına dair mektupla, in
giltere tarafından Türkiye menşeli tiftik
ve palamuta tanınan gümrük tavizlerine
dair mektubun tasdüa hakkında (1/141)
629
29. — Türkiye, Iran, İrak ve Pakistan
arasında 20 Ocak 1958 tarihinde imzala
nan «Gümrük kanunlarının ve niazmnamelerinin ihlâlinin önlenmesine, soruşturulma
sına ve tecziyesine mütedair Karşılıklı Yar
dım Sözleşmesi» nin tasdiki hakkında
(1/176)
629
30. — Türk Ticaret Kanununun meri
yet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı
Kanunun 23 ncü maddesinin tadiline dair
(1/265)
135,168
31. —• Umumi hayata müessir âfetler
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara dair (1/213)
493,683:693
32. — 3312 sayılı Hariciye Vekâleti teş
kilât Kanununa bir madde eklenmesi ve
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına bâzı
kadrolar ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve
Hariciye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/207)
433
33. — Üniversitelere ve bunlara bağlı
müesseselere yapılacak bağışların vergi, re
sim ve harçlardan istisnasına ve Gelir.ve
Kurumlar vergileri matrahından düşülme
sine dair (1/218)
353,554:555,587:588,601:
608,612,614,622:626,630,631,646,660:664
34. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında (1/257)
167,319 .-320,321,322,344 84S

MAZBATALAR
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALABI
1. — Adana eski Merkez Jandarma Bö
lük Kumandanı Mustafa Türetken'in hü
kümlü M u n d u ğ u cezanın «affı hakkında
(.5/2)
527,638:646
2. — Avanos'un Sarılar köyünden Ze~

'keriyaoğlu, Şefika'dan ıdoğma 29 Temmuz
1934 doğumlu Ziya Şimşek'in ölüm cezası
na çarptırılması hakkındaki Başvekâlet
tezkeresine dair (3/237)
246,364
3. — Balya kazası Bengiler köyünün 82
sayılı hanesinde (kayıtlı Tahsinoğlu Ahmet

Sayla

Sayfa
Yaltı'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Başvekâlet teskeresine dair
(3/227)
•
413,480
4. — Bitlis Mebusu Rifat Bingöl'ün,
Avukatlık Kanununun 7016 sayılı Kanunla
muaddel 4 ncü maddesinin (E) bendinin .
değiştirilmesi 'hakkındaki 'kanun teklifine
dair (2/150)
262
?
5. — İspir i'n Karakarmış (köyünden Salihoğlu, Havva'dan doğma 1340 doğumlu
Sadettin Polat'ın affı hakkında (5/12)
96,
169:170,367:368
6. — Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanıoğlu Hıdır Çaça'nm ölüm cezasına
çarptırıl'ması^hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/242)
309,364:366,389:394
7. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm,
Arzuhal Encümeninin 9 . IV . 1958 tarihli
haftalık karar cetvelindeki 418 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair
takriri hakkında (4/42)
527
8. — Türk Ticaret Kanununun meriyet
ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası ile Konya mebusları Muhittin
Güzelkılmç ve Sami Soylu 'nun, Türk Tica
ret Kanununun meriyet ve tatbik şekli hak
kındaki 6763 sayılı Kanunun 20 nci madde
sindeki iki yıllık müddetin bir sene uzatıl
ması hakkındaki kanun teklifine dair
(1/255, 2/224)
135,168
9. — Vakfıkebir'in Ballı köyünden Selvı Hacıfettah ve Havva Hacıfettah hak
kında (5/15)
246,359:364
10. — Vezirköprü'nün Kıranalan kö
yünden 1931 doğumlu Ahmedoğlu, Fatma'
dan doğma Ayşe Şener'in affı hakkında
(5/20)
572
1. —Erzincan eski mebusları Tevfik
Şenocak ile Veysel Varol'un, Arzuhal En
cümeninin 9.IX.1957 tarihli haftalık karar
cetvelindeki 5518 sayılı Kararın Umumi'
Heyette görüşülmesine dair takrirleri hak
kında (4/10, 4/11)
33:37,161
2. — Manavgat'ın Ilıca köyünden Dur
muş Alioğlu, Fatma'dan doğma Mehmet
Sert'in affı hakkında (5/11)
95:96,168:169,
367

3. — Muhtelif kanunlarda geçen Ordu
Müfettişliği unvanının Ordu Kumandanlığı
olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/206)
20
4. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve altı
arkadaşının, muvakkat kaza salâhiyetiyle
başka yerlere gönderilecek hâkimlere ve
aynı mahalde cumhuriyet müddeiumumile
ri ile sorgu hâkimlerine vekâlet eden mah
keme başkâtiplerini verilecek tahsisat hak
kında kanun teklifi ve Adliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (2/68)
395:402,413:427
5. — Sürmene'nin Çivra köyünden îdrisoğlu, Gülhanım'dan doğma Hacıbey Çakır'm affı hakkında (5/13)
37:38,161:162
6. — Tomarza kazasının Pusatlı köyün
den Alemdar Güngör'ün mahkûm olduğu
ceza hakkında (5/9)
37:38,95,167:168
7. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in,
Sait t>zçivril'in hükümlü bulunduğu ceza
nın kaldırılmasına dair (2/145)
7,24
8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında 15'Ocak 1957 tarihinde nota tea
tisi suretiyle akdolunan İstimlâk ve Müsa
dere Garantisi Anlaşmasının tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/139) 427,481:
488,493:521

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Adana eski Merkez Jandarma Bö
lük Kumandam Mustafa Türetken'in hü
kümlü bulunduğu cezanın affı hakkında
(5/2)
527,638:646
2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Arzuhal Encümeninin 16.IV.1958
tarihli haftalık karar cetvelindeki 450 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine
dair takriri hakkında (4/44)
218
3. — Vakfıkebir'in Ballı köyünden Selvi
Hacıfettah ve Havva Hacıfettah hakkında
(5/15)
246,359:364
4. — Vezirköprü'nün Kıranalan köyün
den 1931 doğumlu Ahmet kızı, Fatma'dan
doğma Ayşe Şener'in affı hakkında (5/20) 572
1. — Erzincan eski mebusları Tevfik
Şenocak ile Veysel Varol'un, Arzuhal En
cümeninin 9.IX.1957 tarihli haftalık karar

— 10
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Sayfa
cetvelindeki 5518 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takrirlerine dair
(4/10, 4/11)
33:37,161
2. — ispir'in Karakarmış köyünden Salihoğlu, Havva'dan doğma 1340 doğumlu
Sadettin Polat'ın affı hakkında (5/12)
96,169:
170,367:368
3. — Manavgat'ın Ilıca köyünden Dur
muş Alioğlu, Fatma'dan doğma Mehmet
Sert'in affı hakkında (5/11)
95:96,168:169,367
4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ala
kan'm, Arzuhal Encümeninin 16.IV.1958
tarihli haftalık karar cetvelindeki 450 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine
dair takriri hakkında (4/44)
359
5. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm,
Arzuhal Encümeninin 9 . IV % 1958 tarih
li haftalık karar cetvelindeki 418 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir takriri hakkında (4/42)
527
%
6. —• Sürmene'nin Çivra köyünden tdrisoğlu, Gülhanım'dan doğma Hacıbey Ça
k ı r ı n affı hakkında (5/13) v
37:38,161:162
7. — Tomarza kazasının Pusatlı köyün
den Alemdar Güngör'ün mahkûm olduğu
ceza hakkında (5/9)
38,95,167:168

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanunu ile bu kanuna ek 5595, 5986
ve 7155 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/226)
527
2. — Atom Enerjisi Komisyonu kurul
ması hakkındaki 6821 sayıM Kanunun 2 nci
maddesinin (a) bendine bir fıkra ilâvesine
dair kanun lâyihası hakkında (1/163)
246,
462:464
3. — 1861 sayılı Jandarma efradı Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline, bu
kanuna bir ek ve 2 muvakkat madde ek
lenmesine ve muvakkat 3 ncü maddesinin
kaldırılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/186)
433
4. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvele
6813 sayılı Kanuna istinaden kaydedilmiş
olan munzam tahsisatin kabulü hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/286)

673

Sayfa
5. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli .cetve
lin Nafıa Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına da
i r . (1/254)
167,312:319,321,321:322,
339 :343
6. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun lâyihası ile
idare âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet
Koeabryıkoğlu, Konya Mebusu Reyhan
Gokmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet
Akın'm, 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin Büyük Millet Meclisi ve
Riyaseti Cumhur kısımlarında değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tekliflerine
dair (1/290, 2/230, 2 / 231, 2/236, 2/254) 493,
527:554,554,555,564:568,587,588,591:595
7. — Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/274) 246,
266:294,295,301:305
8. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan* 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve
eklerinin Dahiliye Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki 6808 sayılı Ka
nuna bağlı1 (2) sayılı cetvelin Teftiş Hey
eti Reisliği kısmında deeğişiklik yapılma
sına dair kânun lâyihası hakkında (1/191) 433
9. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin- Emniyet
Umum Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar
ilâvesi, hakkındaki kanun layihasına dair •
(1/211)
135,427,446:462
10. — Devlet Su işleri Umum Müdür
lüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/295)
527,638,644,
646,655:659
11. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/233)
'
57,94:95,96,107:111

— ıı —
Sayfa

12. — içel Mebusu Yakup Karabulut'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 105 nci maddesine bir fıkra
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/57)
320:321,354:359
13. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/235)
167»
312,319,320^321,334:338
14. — inhisarlar Umum Müdürlüğü ih
tiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/278) , 433 j

Sayfa
0
hakkındaki Başvekâlet tezkerelerine dair
(3/97, 3/229)
308.364
23. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ncı*maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifine dair (2/41)
353
24. — 3312 sayılı Hariciye Vekâleti
Teşkilât Kanununa bir madde eklenmesi
ve Devlet memurları aylıklarının tevhit ve >
teadülüne dair olan 3656-sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanun
la değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına
bâzı kadrolar ilâvesi hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/207)
. 433

25. — Üniversitelere ye bunlara bağlı
15. — istanbul Mebusu Aleksandros
j müesseselere yapılacak bağışların Gelir ve
Kurumlar vergileri matrahından. düşülme
Hacopulos'un, Gelir Vergisi Kanununun 12
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/218) 353,
nci maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanu
554:555,587:588,601:608,612,614,622:
nunun H nci maddesine birer fıkra eklen
626,630,631,646,660:664
mesi hakmdaki kanım teklifine dair (2/26) 5.7,
2 6 . — Vakıflar
Umum
Müdürlüğü
149:157 I
1958
yılı
Bütçe
Kanununa
bağlı
( A / l ) ve
16. — istanbul Teknik Üniversitesi
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
kuruluş kadroları hakkındaki 5246 sayılı
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair
Kanunla 6033 ve 6374 sayılı kanunlara bağ
(1/257)
167
lı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair
kanun lâyihası hakkında (1/236)
527
1. — öğretmenlerin özel okullarda ve
17. — istiklâl Harbi malûllerinden se
özel
öğrenci yurtlarında ek vazif,e deruhkiz ere verilecek para mükâf atı hakkındaki
de
edebilmeleri
hakkındaki kanun lâyihası
kanun lâyihasına dair (1/181)
167,311,319,320,
na dair (1/93)
7:13,24:33,157:161
321,329:333
18. — Jandarma Kanununa bir madde
2. — Rize Mebusu izzet Akçal ve altı
arkadaşının, Muvakkat kaza salâhiyetiyeklenmesine dair kanun lâyihası hakkında
le başka yerlere gönderilecek hâkimlere
(1/86)
433
ve aynı mahalde Cumhuriyet müddeiumu
19. —- Karayolları Umum Müdürlüğü
mileri ile sorgu hâkimlerine vekâlet eden
1958 yılı" Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve
mahkeme
başkâtiplerine verilecek tahsisat
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
hakkında
'kanun
teklifi ve Bütçe Encüme
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair
ni mazbatası (2/68)
•
413:427
(1/293)
527,632:637,638,644,646,650:654
20. — Kastamonu Mebusu Süleyman
Çağlar'm, Emniyet Teşkilâtı Kanununun
266 ve 30 ncu maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifine dair (2/147)
262
21. — Nakil Vasıtaları hakkındaki Ka
nuna ek kanun lâyihasına dair {1/239)
57,96,
•
369:377,481
22. — Takip ve tahsiline mahal ve im
kân görülmiyen 1 423 813 lira 98 kuru
şun terkini ve 54 892 Nlh*a 33 kuruşun affı
I
\

3. — Rize mebusları izzet Akçal ve Mu
zaffer önal'm, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa bir ek ve bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/9)
119:131,149,366:367,395:402,
413:427
4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota te
atisi suretiyle akdolunan istimlâk ve Mü-
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sadere Garantisi Anlaşmasının tasdiki
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/139) 427,
481:488,493:521
DAHİLÎYİ ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Karayolları Trafik Kanununun 42 nci
maddesinin tadili hakkındaki kanun teylifine dair (2/65)
673
2. — 1861 sayılı Jandarma Efradı Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline, bu ka
nuna bir ek ve 2 muvakkat madde eklen
mesine ve muvakkat 3 neü maddesinin kal
dırılmasına dair kanun lâyihası hakkında
(1/186)
433
3. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Dahiliye Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki 6808 sayılı
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin Teftiş He
yeti Reisliği kısmında değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası hakkında (1/191)
433
4. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum
Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar ilâvesi
hakkındaki kanun lâyihasına dair\ (1/211) 135,
V
427,446:462
5. — Jandarma Kanununa bir madde
eklenmesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/86)
433
6. — Kastamonu Mebusu Süleyman
Çağlar'm, Emniyet Teşkilât Kanununun
26 ve 30 neu maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifine dair (2/147)
262
7. — Sakarya Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun, Devlet Şûrası Kanununa! ek
6716 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağ
lı cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki '
kanun teklifine dair (2/129) ; 167,427,436:446,
480,608:614,63i :632,646,665:669
DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ
MAZBATALARI
l.f— İstanbul Teknik Üniversitesi İ954
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul

Sayfa
Teknik Üniversitesi 1954 bütçe yılı Hesabı
Katî kanunu lâyihası hakkında (3/5İ,
1/53J
7,22:23,24,37
2. — İstanbul Teknik üniversitesi 1955
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat
beyannamesinin ^sunulduğuna dair Divanı
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul
Teknik Üniversitesi 1955 bütçe yılı Hesa
bı Katı kanunu lâyihası hakkında (3/52,
1/171)
7,23:24,24,27,37,48:52
3. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile
Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası
hakkında (3/53, 1/175)
83,90,94,97:101
4. — Millî Korunma 1955 yılı bilanço
sunun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/58)
83:94,96,102:106
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1. — Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/274) 246,
266:294,295,301:305
2. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşmasının Fransızca metnine
mütedair tashih Protokolü» nün tasdiki
hakkındaki kanun lâyihasınla dair (1/78)
309
3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü ih
tiyaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4898 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/278)
433
4. — Ticari numuneler için E. C. S.
Karnesi hakkında 1 Mart 1956 tarihinde
Brüksel'de tanzim olunan Gümrük Sözleş
mesinin tasdikine dair kanun lâyihası
hakkında (1/107)
629
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük
Britanya Hükümeti arasında münakit 1
Mart 1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain
Muahedenamesinin 16 nci maddesinin meri
yetten kaldırılmasına dair mektupla, İn
giltere tarafından Türkiye menşeli tiftik
ve palamuta tanınan gümrük tâvizlerine

Sayfa
dair mektubun tasdiki hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/141)
629
6. — Türkiye, îran, Irak ve Pakistan
arasında 20 Ocak 1958 tarihinde imzala
nan «Gümrük kanunlarının ve nizamna
melerinin ihlâlinin önlenmesine, soruştu
rulmasına ve tecziyesine mütedair Kar
şılıklı Yardım Sözleşmesi» nin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/176)
629

tnına bâzı kadrolar ilâvesi hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/207)
^33
. 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile jAnıerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota
teatisi suretiyle akdolunan istimlâk ve
Müsa„dere Garantisi* Anlaşmasının tasdiki
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/139)
427,481:488,493:521

HAEÎCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşmasının Fransızca metnine
mütedair tashih Protokol» ünün tasdiki
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/78)
309

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş, ve
kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 5595,
5986 ve 7155 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/226)
527

2. — Kadınların siyasi haklarına dair
sözleşmelin tasdiki (hakkındaki kanun
lâyinasına dair (1/217)
599

2. — Atom Enerjisi Komisyonu kurul
ması hakkındaki 6821 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin (a) bendine bir fıkra
ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/163)
246,462:464
3. — İstanbul Üniversitesi kuruluş
kadroları hakkındaki 5246 sayılı Kanun
la 6033 ve 6374 sayılı kanunlara bağlı
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair
kanun lâyihası hakkında (1/236)
537

3. — Ticari numuneler için ET C. S.
•Karnesi hakkında 1 Mart 1956 tarihinde
Brüksel'de tânzim olunan Gümrük Söz
leşmesinin tasdikine dair kanun lâyihası
hakkında (1/107)
629
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük
Britanya Hükümeti arasında münakit 1
Mart 1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain
Muahedenamesinin 16 ncı maddesinin me
riyetten kaldırılmasına dair mektupla,
İngiltere tarafından Türkiye menşeli
tiftik ve palamuta tanınan gümrük tâviz
lerine dair mektubun tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/141) '"
629
5. — Türkiye, îran, Irak ve Pakistan
arasında 20 Ocak 1958 tarihinde imza
lanan «Gümrük kanunlarının ve nizam
namelerinin ihlâlinin önlenmesine, soruş
turulmasına ve tecziyesine mütedair Kar
şılıklı yardım Sözleşmesi» nin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/176)
629
6. — 3312 sayılı Hariciye Vekâleti teş
kilât Kanununa bir madde eklenmesi ve
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Ka
nunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kıs-

. 1. — öğretmenlerin özel okullarda
ve özel öğrenci yurtlarında ek vazife derulhde edebilmeleri hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/93)
7:13,24;33,157:161

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkında kanun lâyihasına dair (1/274) 246,
266-294,295,301:305
2. — îçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 105 nci maddesine bir fıkra^
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/57)
320:321,35£359*
3. — İstanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, Gelir Vergisi Kanununun 12
nci maddesine ve Kurumlar Vergisi Ka
nununun 7 nci maddesine birer fıkra ek-f
lenmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(3/26)
57,149:157
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4. — Tunceli Mebusa Arslan Bora'nın,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifine dair (2/41)

353

5. — Üniversitelere ve bunlara bağlı
müesseselere yapılacak bağışların Gelir
ve Kurumlar vergileri matrahından dü
şülmesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/218)
353,554:555,587:588,601:608,612,614,
622:626,630,631,646,660:664
1. — Rize mebusları İzzet Akçal ve
Muzaffer önal'm Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir ek ve bir
muvakkat madde eklenmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/9)
119:131,149,366:367
MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ
ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
1957 yılı Aralık, 1958 yılı Ocak ve Şubat
ayları hesabı hakkında (5/19)
492,554
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
1958 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı hak
kında (5/16)
493,554
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
1958 yılı Haziran - Ağustos ayları hesabı
hakkında (5/17)
493,638
^ 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
1958 yılı Eylül - Kasım ayları hesabı hak
kında (5/18)
493,638
MÎLLt MÜDAFAA ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1. — 1861 sayılı Jandarma efradı Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline, bu
kanuna bir ek ve 2 muvakkat madde ek
lenmesine ve muvakkat 3 ncü maddesinin
kaldırılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/186)
2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifine dair (2/41)

433

353

1. — Muhtelif kanunlarda geçen Ordu
Müfgttişilği unvanının Ordu Kumandan
lığı olarak değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/206) 96,368:369,480:48]

Sayfa
NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI
1. — Ankara Mebusu -Recep Dengin'in,
Karayolları Trafik Kanununun 42 nci
maddesinin tadili hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/65)

673

SANAYİ ENCÜMENİ MAZBATASİ
1. — Maden Kanununun 73 ncü mad
desinin tadili hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/209)
520:527
TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. '•— Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/274)
246,
266:294,295,301:305
2. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşmasının Fransızca metnine mü
tedair tashih Protokol» ünün tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/78) .
309
3. — Ticari numuneler için E. C. S.,
Karnesi hakkında 1 Mart 1956 tarihinde
Brüksel'de tanzim olunan Gümrük Sözleş
mesinin tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/107)
629
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük
Britanya Hükümeti arasında münakit 1
Mart 1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain
Muahedenamesinin 16 ncı maddesinin mer
iyetten kaldırılmasına dair mektupla, İn
giltere tarafından Türkiye menşeli tiftik
ve palamuta tanınan gümrük tavizlerine
dair mektubun tasdiki hakkındaki kamın
layihasına dair (1/141)
629
MUHTELİT ENCÜMENLER MAZBATALAR/
[Adliye - Dahiliye]
1. — Devlet Şûrasında açık bulunan bir
daire reisliği ve bir âzalık için seçim yapıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine
dair (3/239)
629
[Bütçe - Divanı Muhasebat - Maliye]
1. — Divanı Muhasebatta münhal bu
lunan iki daire reisliği ile üç âzalık için se
çim yapılması hakkındaki Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresine dair (3/307)
353,630;
631,646:647,674:675,'693

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATALARI
1. — - Sakarya Mebusu Nıısret Kirişçi)-
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oğlu'nun, Devlet Şûrası Kanununa ek 6716
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkııjıdaki ka
nım teklifine dair (2/129) 167,427,436:446,480,
608:614,631:632,646,665:669

Sayfc*
Çankırı vilâyetinde sel baskını dolayısiyle
vukua gelmiş olan zararların giderilmesi,
Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu ve 2 ar
kadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel baskını
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların
telâfisi hakkındaki kanun tekliflerine da
ir (1/213, 2/185, 2/192)
493,683:693

2. — Tebligat kanunu lâyihası hakkın
da (1/105) 95,170:187,195:213,237:241,248:256,
294,311,354,389,413,480,631

1. — Devlet Şûrası Kanununa ek
2 . IV . 1956 tarihli ve 6716 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine bağlı cetvelin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/129)
674,693,704:708

3. — Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara dair kanun lâyihası ile Çankırı
Mebusu Ferhaıı Arkan ve 5 arkadaşının,

SUALLER VE CEVAPLAR
A — ŞİFAHÎ

SUALLER

Başvekilden
1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, dar gelirlilerin geçim şartla
rının düzeltilmesi hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Başvekilden şi
fahi suali (6/334)

2

2. — Erzincan Mebusu Rauf Bayındır'
ın, Erzincan ve Elâzığ şehir elektrik şebe
kesine ait malzemenin gümrükten çıkarıl
ması için gereken transferin ne zaman ya
pılacağına dair Başvekilden şifahi suali
(6/346)
56
3. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in,
Niğde D. P. vilâyet idare heyeti reisinin
demlide ettiği vazifelerle almakta olduğu
maaş veya ücretin miktarına dair Başve
kilden şifahi suali (6/355)
350
4. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in,
Niğde vilâyetinin eski ve yeni Gümüş köylerinin uğradığı sel felâketi münasebetiy
le verilmesi kararlaştırılan krediye dair
Başvekilden şifahi suali (6/366)

570

5. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
şehir kadastro tahriri yapılan ve yapılmak
ta olan vilâyetlere dair Başvekilden şifahi
suali (6/338)

2:3

Adliye Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Selim Söley'in^
memleketimizde bulunan Amerikan kuvvet

'

VE

CEVAPLAR

veya sivil mensupları tarafından işlenen
suçlara dair Adliye vekilinden şifahi suali
(6/357)
350
2. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğ- •
lu'nun, Hapisanelerdeki veremlilere dair
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/352)
245
3. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün,
Çocuk mahkemeleri kurulması hususunda ne
düşünüldüğüne dair Adliye Vekilinden şi
fahi suali (6/350)
245
4. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, Viranşehirli Abdullah Bal'm tev
kifi sebebine ve hakkında ne gibi muamele
yapıldığına dair Adliye Vekilinden şifahi
suali (6/347)
194
1. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in,
Dünya gazetesinde tefrika edileceği bildiri
len «Tekelonya Cumhuriyeti» adlı romanın
neşrine İstanbul Müddeiumumiliğince ne
sebeple mâni olunduğuna dair Adliye Ve
kilinden şifahi suali (6/176)
577:578
2. — Burdur Mebusu Fethi Çeliklbaş'ın,
Kocaeli Sulh Hâkimi Süreyya Erol hakkın
da ne ivin soruşturma yapıldığına dair sua
line Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun şi
fahi cevabı (6/164)
141:143
3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıfcan'm, Bozova Müddeiumumisi Niyazi Eronat'm,'Silvan'a nâkil ve tâyin edildiğinin
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doğru olup olmadığına dair sualine, Adliye
Ve/kili Esat Budakoğlu'nun şifahi •cevabı
(6/171)
578:581
4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali ArıIkan'm, İzmit Sulh Hâkimi Süreyya Erol'
un Akhisar Mahkemesine tâyin edilmesi
üzerine istifa ettiğinin doğru olup olmadı
ğına dair sualine Adliye Vekili Esat Bu
dakoğlu'nun şifahi cevabı (6/170)
143:146
5. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil
Boran'm, ceza evlerinde mahkûmların içti
mai mevkilerine, fikrî seviyelerine, mânevi
ve ruhi temayüllerine göre ayrı muamele
lere tâbi tutulalbilmeleri için ne gilbi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Adliye Vekilinden
şifahi suali (6/174)
222,385:386
Çalışma Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Halil Sezai Er'knt'un, Maden îşletmelerinin yeraltında
çalışan işçilerine 1957 yılma ait ikinci ilâve
tediyenin yapılıp yapılmadığına dair Ça
lışma Vekilinden şifahi suali (6/344)
2. — Anlkara Mebusu Halil Sezai Er'kut'un, Mensucat ve madenî eşya sanayii
is kollarında işten çıkarılan işçi bulunup
bulunmadığına dair Çalışma Ve'kilinden şi
fahi suali (6/342)
,

20

3

Dahiliye Vekil'nden

1. — Ankara Mebusu İbrahim Saffet
Omay'm, «Radyo istasyonlarından ajans
haberlerini ve partizan neşriyatı dinlemiyenler Derneği» nin kapatılması sebebine
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/349)
244:245
2. — Erzincan Mebusu Hauf Bayın
dır'ın, Tunceli valisinin hususi bir iş için
Erzincan'a gitmesine izin verilip verilme
diğine dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/336)
2
3. — Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçın'm,
Tokad mebuslarının 17 Ekim 1958 de Da
hiliye Vekiline çektikleri telgrafa verilen
cevaba dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/333)
4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin'in îstilil nahiye müdürü
hakkında vâki şikâyetler üzerine ne muame-

2
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le yapıldığına dair Dahiliye Vekilinden şi
fahi suali (6/359)
5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Nusaybin'in Sideri köyü muhtarı
nın vazifesine başlatılmaması sebebine dair
Dahiliye Vekilinden şifahi suali» (6/367)
6. — Niğde Mebusu ismail Güven'in,
Ulukışla kazası Darboğaz köyü muhtarının
işten el çektirilmesi sebebine dair Dahiliye
Vekilinden şifahi suali (6/369)
7. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in,
Balıkesir valisinin Ateş Gazetesini hangi
salâhiyetle resmî ilândan mahrum edebildi
ğine dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali
(6/356)
8. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, Urfa valisinin 6 Ekim 1958 günü
yapfrğı konuşma dolayısiyle hakkında ne
gibi muamele yapıldığına dair Dahiliye Ve
kilinden şifahi suali (6/337)
1. — Erzincan Mebusu Hüseyin Şa
h i n i n , Tercan kaymakamı hakkında vâki
şikâyetler üzerine kanuni ve idari bir mua
mele yapılmaması sebebine dair Dahiliye
Vekilinden şifahi suali (6/187)

351

570

571

350

2

136

2. — Maraş Mebusu Emin Soysal'in,
Pazarcık kaymakamının Mardin'e nakle
dilmesi sebebine dair Dahiliye Vekilinden
şifahi suali (6/166)
73
3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin bölgesinde 1954 yılından
beri vukubulan silâhlı soygun hâdiseleri
nin miktarına dair sualine Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in şifahi cevabı (6/149)
136:141
4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin emniyet ve jandarma men
suplarından bâzıları hakkında ilgili ma
kamlara intikal etmiş şikâyet mevcudolup
olmadığına dair sualine Dahliiye Vekili Na
mık Gedik'in şifahi cevabı (6/150)
220,382:385
5. -— Tokad Mebusu Mustafa Lâtifoğlu 5
nun, Tokad'da mebusların bâzı partililerle
lokantada yemek yemelerine valilikçe mü
manaat edildiği hakkındaki şikâyet üzeri
ne ne muamele yapıldığına dair Dahiliye
Vekilinden şifahi suali (6/138)
72:73,136
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Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın,
Sivas ve diğer Şark vilâyetlerine çay te
mini için ne düşünüldüğüne dair sualine
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman'ın şifahi cevabı (6/178)
222:227

Sayf

rakurt'un, İstanbul'daki Amerikan Koleji
binasında bir Amerikan Üniversitesinin
açılmasına müsaade edildiğinin doğru olup
olmadığına dair Maarif Vekilinden şifahi
suali (6/183)
227

Maliye Vekilinden
1. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in,
îmar ve îskân Vekilinden
1957 senesinde yapılan milletveküi seçi
1. — Niğde Mebusu Şefik Refik Sominde seçim kurullarında çalışanlardan
yer'in, Niğde vilâyeti çevresinde tabiî'
bir kısmına ödenmiyen yevmiyelerin ne za
âfetler sebebiyle yerlerinin değiştirilmesine
man verileceğine dair Maliye Vekilinden
lüzum gösterilen köylere dair İmar ve İskân
şifahi suali (6/362)
571
Vekilinden şifahi suali (6/351)
245
2. — Sivas Mebusu Edip îmer'in, Sivas
Defterdarı
Sungur Mavi'nin vekâlet emri
Maarif Vekilinden
I
ne alınması sebebine dair Maliye Vekilin
4
ı
den şifahi suali (6/362)
351
1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'mm, 6273 sayılı Kanunun tatbi
Millî Müdafaa Vekilinden
kini tazammun eden Arzuhal Encümeni
1. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğkararları gereğinin yapılıp yapılmadığına
lu'nun, zatülcenp ve vereme tutulan asker
dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardım
lere karşı alman tedbirlerin kâfi gelip gel
cı 'nın şifahi cevabı (6/194)
6/9:683 mediğine dair Millî Müdafaa Vekilinden
2. — Adana Mebusu Kemal Sarıibraşifahi suali (6/353)
245
himoğlu'nun, Arzuhal Encümeninin bâzı
2. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in,
kararlarında bahsi geçen kesinleşmiş Dev
49 ncu dönem Yedek Subay Okuluna cellet Şûrası ilâmlarının infaz edilmemesi se
bedilmiş bulunanlardan bir kısmının kur'a
bebine dair sualine Maarif Vekili Celâl
|
çektirilip mütaakıp devreye bırakılacakla
Yardımcının şifahi cevabı (6/193)
679:683
rının doğru olup olmadığına dair Millî Mü
3. — Adana Mebusu Suphi Bajykam'm,
dafaa Vekilinden şifahi suali (6/371)
571
gençlik teşekküllerinin malî sıkıntılarının
Münakalât Vekilinden
giderilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Maarif Vekilinden şifahi
|
1. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in
suali (6/168)
73 Niğde vilâyet merkezinde yapılmasına baş
4. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm,
lanan PTT binası hakkında Münakalât Ve
yüksek tahsil talebesinin okuma ve yaşa
kilinden şifahi suali (6/354)
245
ma şartlarının kolaylaştırılması için ne
2. — Sivas Mebusu Yalçın Kocabay'gibi hazırlıklar yapıldığına dair Maarif
m,
Sivas'ta inşasına başlanılan DDY. 4
Vekilinden şifahi suali (6/169)
73
ncü
İşletme Müdüriyeti binasının temel
5. — Elâzığ Mebusu Hürrem MüftüğiPkısmında kullanılmak üzere mütaahhidi
in, Elâzığ'da Atatürk Üniversitesi için is
tarafından
aynı işletme yol atelyesi depo
timlâk edilen arazi hakkındaki sualine Ma
sundan
ödünç
demir alınıp alınmadığına
arif Vekili Celâl Yardımcı nm şifahi ceı
dair
Münakalât
Vekilinden şifahi suali
vabı (6/192)
675:679 I
(6/365)
468
6. — Niğde Mebusu ismail Güven'in,
Niğde'nin Edikli köyü ilkokul binasının
3. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Ka
tevsii için yapılan inşaatın durdurulması
rakurt'un, İstanbul deniz ve kara nakil va
sebebine dair Maarif Vekilinden şifahi su
sıtalarının kifayetsizliği Karşısında ne gi
ali (6/368)
570:571 | bi tedbirler düşünüldüğüne dair Münaka
7. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Kai lât Vekilinden şifahi suali (6/361)
351
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Nafıa Vekilinden
1. — Adana Mebusu Saim Karaömerlioğlu'nun, Mağara - Saimbeyli - Feke Kozan yolunun ıslahı hususunun düşünü
lüp düşünülmediğine dair Nafıa Vekilin
351
den şifahi suali (6/360)
2. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'
un, Dicle - Hani, Hani - Lice, Lice - Kulp,
Kulp - Muş yollarının yapımının ne durum
da olduğuna dair Nafıa Vekilinden şifahi
suali (6/364)
432
3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
Erzurum şosesinin Sivas şehri içerisinden
geçen kısmının ve Hükümet meydanının
ne zaman asfaltlanacağına dair Nafıa Ve
kilinden şifahi suali (6/339)
4. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
Sivas Devlet Hava meydanının tamirine
ne zaman başlanacağına dair Nafıa Veki
linden şifahi suali (6/340)
3
1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Karaçay deresi ile Merçin
nehri yatağının ıslah edilmesi ve lüzumlu
yerlerinde sedler ve köprüler inşası için
bir hazırlık yapılıp yapılmadığına dair su
aline Nafıa Vekili Tevfik Ileri'nin şifahi
cevabı (6/180)
147:149
2. —• Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, köy içme suları ve vilâyet ve köy yol
lan için ayrılan tahsisatın en verimli şe
kilde kullanılmasını teminen ne gibi ted
birler alındığına dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik Ileri'nin şifahi cevabı (6/193)
582:587
3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Derik kazasının bâzı köylerine su
getirmek için para toplanıp toplanmadığı
na dair Nafıa Vekilinden şifahi suali
(6/154)
66
4. — Niğde Mebusu Asım Eren'in,
memleketimizin kurak bölgelerinin zirai su
lama işlerine dair sualine Nafma Vekili
Tevfik İleri ile Ziraat Vekili Nedim ökmen'in, şifahi cevabı (6/158)
470:475
5. — Qrdu Mebusu Eşref Ayhan'ın,
Aybastı - Fatsa yoluna dair sualine, Nafıa
Vekili Tevfik îleri'nin şifahi cevabı
(6/191)
581:582

Sayf*
6. — Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın,
Gölköy kazası sağlık merkezi inşaatına
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik Ileri'nin,
şifahi cevabı (6/190)
475:476
Sanayi Vekilinden
1. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, Çankırı Şeker Fabrikası etüdlerinin ikmal edilip edilmediğine dair Sanayi
Vekilinden şifahi suali (6/341)
3
2. — Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün,
Şark Kromları Guleman Müessesesinin
1959 yılı iş programına dair Sanayi Veki
linden şifahi suali (6/348)
244
3. — Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'm, Maden İşletmelerinin yer altında
çalışanlarına 1957 yılma ait ilâve tediyenin
yapılıp yapılmadığına dair Sanayi Vekilin
den şifahi suali (6/343)
20
Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekilinden
1. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil
Boran'm, ilâç fiyatlarının düşürülmesi için
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi
suali (6/335)

2

1. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, verem hastalarının tedavisi husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair su
aline Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Lûtfi Kırdar'm şifahi cevabı (6/163)
69:72
2. — Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat'm, Ordu vilâyeti Devlet Hastanesi Rönt
gen kısmının ne zaman faaliyete geçirilece
ğine dair sualine Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili Lûtfi Kırdar'm şifahi cevabı
(6/160)
66:69
Ticaret Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Selim Söley'in,
E t ve Balık Kurumunun çeşitli yiyecek
maddeleri satması sebebine dair Ticaret
Vekilinden şifahi suali (6/358)
350:351
1. — Adana Mebusu Hamza Eroğlu'nun, fiat tesbitleri hususunda Hükümetin
salâhiyetine dair sualine Ticaret Vekili
Hayrettin Erkmen'in şifahi cevabı (6/196) 476:
478
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Şart*

Ordu vilâyetkfâ tahsis edilen kamyon hak
2. — Adana Mebusu Hamca Eroğlu'kındaki
sualine Ticaret Vekili Hayrettin
nun, yerli yapağı fiatlarının tesbiti hak
Erkmen'inişifahi cevabı (6/186)
234:237
kındaki kararın neye müsteniden alındığı
11. — Sivas- Mebusu Halim Ateşalp'in,
na dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin
hububata ziraatiyle iştigal eden çiftçilere
Erkmen'in şifahi cevabı (6/199)
478*480
bir kâr haddi tâyini hususunda ne düşü
3. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in,
nüldüğüne
dair sualine Ticaret Vekili Hay
perakende et satışı hakkındaki sualine Ti
rettin ErfcmeaSn#şi£ahi cevabı (6/165) 22&:222
caret Vekili Hayrettin Erkmen'in şifahi
cevabı (6/203)
573^576
Ziraat Vekilinden
4. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğ1. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'lu'nun, et darlığının önlenmesi hususunda
ün Devlet haralarından merinos koç ve ko
ne gibi tedbirler alındığına dair sualine
yunlarının tanesi 50 liradan satıldığının
Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in şifahi >
doğru olup olmadığına dair Ziraat Veki
cevabı (6/182)
387:389
linden şifahi suali (6/363)
351 i
5. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
in, Giresun'da çiftçiyi topraklandırma kre
buğday ile diğer istihsal maddelerine yeni
disi olarak tevzr edilen para miktarına dair
bir fiat tâyin ve tesfrît edilip edilmiyeceTicaret Vekilinden şifahi suali (6/189)
389
ğine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali
6. — Giresun Mebusu Doğan Köymen',(6/345)•'•
5»?
in, Ziraat Bankasının çiftçiye verdiği pa
ra yekûnunun 1957 senesinde baliğ olduğu
1. — Adana Mebusu NevzatAraıan'ın,
miktara dair Ticaret Vekilinden şifahi su
pamuk nebatına arız olacak haşerelerleali (6/188)
38T mücadele ° işte gereken kimyevi ilâçların
7. — Maraş Mebusu Emin SoysaPm,
mevcudol»p olmadığına dair sualine Zira
et sıkıntısının giderilmesi hususunda ne
at Vekili Nedim ökmen'in şifahi cevabı
düşünüldüğüne dair sualine Ticaret Vekili
(6/179)
146:147
Hayrettin Erkmen'in şifahi cevabı (6/201) 573
2. — Ankara Mebusu İbrahim îmirzalı^
oğlu'nun,' Zirai Donatım Kuruıimnea An*
8. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm,
kara'da Mr satış mağzası açılmasının dü
kasap dükkânlarında et bulunmaması sebe*
şünülüp düşünülmediğine dair sualine Zi
bine dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin
raat Vekili Nedint ökmen'in şifahi cevabî
Erkmen'in şifahi cevabı (6/207)
576:577
(6/181)
38$:3$7
9. —. Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'3. — Niğde Mebusu Asım Ereri'in,
nun, Fındık Tarım Satış Kooperatiflerinin
memleketimizin kurak bölgelerinin zirai
faaliyetine dair sualine TİGaret Vekili Hay^
sulama işlerine dâir sualine Nafıa Vekili
rettin Erkmen'in şifahi cevabı (6/184)
227:
Tevfik İleri ile Ziraat Vekili Nedim ök
234
men'in şifahi cevabi (6/158)
386,470:475
10; — Ordu. Mebusu Eşref Ayhan'ın,

A-— TAHRÎRİ
^

SUALLER

Başvekilden
i
!
1. — Aj^ara Mebusu Recep Deaginün>
I
Devlet Demiryolları Uınum Müdürlüğü ta
rafından 195G yılında hurda.- maden ve
malzeme satışı yapılıp yapılmadığına dair
Başvekilden tahrirî suali (7/374)
353
2. — Ankara Mebusu Rece» Deugin?m
•

VBOmAPLAM

Hurda madenlerin beynelmilel piyasadaki
1956 yılı fiyatlarına dair Başvekilden tahrirî suali (7/375)
353
3. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Maden Hurdacılığı T. A.- Şirketinin hissedarlarına ve hisse miktarlarına dak BaşveisttdM* «tahrirî suali (7/376)
353
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4. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
Ankara vilâyeti Elmadağ nahiyesinin De
liler köyü halkına toprak tevzi edildiği hak
kındaki radyo haberinin doğru olup olma
dığına dair Başvekilden
tahrirî suali
(7/396)
598
5. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
Şereflikoçhisar kazasında Selçuklar dev
rinden kalma tarihî camiin ne zaman tamir
edileceğine dair Başvekilden tahrirî suali
(7/325)
245
6. — Hatay Mebusu Ahsen Aral'ın, İs
kenderun ve civarında yabancıların ika
metlerine ne zaman müsaade olunacağına
dair Başvekilden tahrirî suali (7/385)
7. — Hatay Mebusu İhsan Ada'nın,
1951 - 1958 yıllarında Türkiye'de yayın
lanan gazetelerden her birine kaçar liralık
resmî ilân verildiğine dair Başvekilden tah
rirî suali (7/326)
8. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in,
Niğde vilâyet merkezinde inşasına karar ve
rilen iş hanı binasının ne zaman ikmal edi
leceğine dair Başvekilden tahrirî suali
(7/358)
9. — Van Mebusu Ferid Melen'in, res
mi daire ve müesseselere karşı taahhüde gi
rişmiş olan mütaahhitlere ithalât dövizlerine
tatbik olunan prim dolayısiyle fiyat farkı
verilmesi hususunda bir karar mevcudolup
olmadığına dair Başvekilden tahrirî suali
(7/327)
10. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, 1958
yılı başından beri hangi belediyelere kaç
tane motorlu nakil vasıtası tahsis edildiği
ne dair Başvekilden tahrirî suali (7/371)
11. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van'
ın Çatak kazası halkına Toprak Mahsul
leri Ofisi tarafından ucuz fiyatla buğday
satılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Başvekilden tahrirî suali (7/390)

381

245

352

245

352

432

Adliye Vekilinden
1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Adana'nm Mağara kazasında
asliye mahkemesi teşkilinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Adliye Vekili
Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/360) 352,
464:465

Sayfa
2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in,
Dünya gazetesinde tefrika edileceği bildi
rilen «Tekelonya Cumhuriyeti» adlı roma
nın neşrine İstanbul Müddeiumumiliğince
ne sebeple mâni olunduğuna dair Adliye
Vekilinden tahrirî suali (7/399)
599
3. — Ankara Mebusu İbrahim Saffet
Omay'm, adlî tatilin hitamında yapılagelen törenin son senelerde yapılmaması se
bebine dair Adliye Vekilinden tahrirî su
ali (7/392)
526
4. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
memleketimizde bulunan Amerikan kuvvet
veya sivil mensupları tarafından işlenen
suçlara dair Adliye Vekilinden tahrirî su
ali (7/357)
350
5. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün.
Maraş'm Afşin ve Göksün kazaları adliye
kadrolarının ne zaman ikmal edileceğine
dair Adliye Vekilinden tahrirî suali
(7/393)
571
6. — Uşak Mebusu Ali Rıza Akbıyıkoğlu'nun, 1 Mart 1958 tarihinden beri ne
kadar hâkim ve cumhuriyet müddeiumu
misinin istifa ettiğine ve istifaları önle
mek için ne düşünüldüğüne dair sualine
Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî
cevabı (7/310)
3,408:409
7. __ Van Mebusu Sait Erdinç'in, 1958
yılı içinde nerelerde hangi mahkemelerin
lâğvedildiğine dair sualine, Adliye Vekili
Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevajn (7/328) 245,
326:328
8. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, vilâ
yet, kaza ve nahiyelerde mevcut mahke
melerle sorgu hâkimlerinin miktar ve kad
rolarına dair sualine Adliye Vekili Esat
Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/334) 245,402:
406
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
6375 sayılı Kanunun kabulünden bugüne
kadar Türkiye'deki Amerikan kuvvetleri
nin sivil ve askerî personeli tarafından
işlenen suçlara dair sualine Adliye Vekili
Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/284) 39:42
2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil
Boran'm, ceza evlerinde mahkûmların içti
mai mevkilerine, fikrî seviyelerine, mânevi
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ve ruhi temayüllerine göre ayrı muamele
lere tâbi tutulabilmeleri için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sualine Adliye
Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi cevabı
(6/174)
385:386
Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden
1. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, iç turizmi temin ve teşvik maksadiyle
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekilinden tahrirî
suali(7/336)
245
1. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm,
Basının şehirlerarası telefon konuşmala
rındaki tercih hakkının daraltılması kar
şısında ne düşünüldüğüne dair sualine
Basın - Yayın ve Turizm Vekili Server
Somuncuoğlu'nun tahrirî cevabı (7/272) 589:
590
Çalışma Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
Kızılcahamam'da temeli atılan turistik
otel inşaatına ne için devam «dilmediğine
dair sualine Çalışma Vekâleti Vekili Halûk
Şaman'm tahrirî cevabı (7/309)
162
Dahiliy.3 Vekilinden
1. — Ankara Mebusu İbrahim Saffet
Omay'm, «Radyo istasyonlarından ajans
haberlerini ve partizan neşriyatı dinlemiyenler Derneği» nin kapatılması sebebine
ıdair Da'hiliye Vekilinden tahrirî suali
(7/391)
526
2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerüfcoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Köprü
köyüne Burcular mevkiindeki «uyun geti
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Da'hiliye Vekilinden tahrirî suali (7/383) 381
3. — Erzincan Mebusu Hüseyin Şahin'in, Tercan Kayma'kamı hakkındaki vâki şi
kâyetler üzerine kanuni ve idari 'bir mua
mele yapılmaması sebebine dair sualine
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı (7/322)
194,259:260
4. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Sa
rıkamış'a ıbağlı Karakurt nahiyesinin kaza
veya tam teşekküllü nahiye Ihaline getiril-

Sayk
mesi hususunun düşünülüp düşünülmediği
ne dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in tahrirî cevabı (7/339)
351,523
5. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm,
Pazarcık Kaymakamının Mardin'e nakle
dilmesi sebebine dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/318) 78,
214:215
6. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, 1957 mebus seçimlerinden beri han
gi vilâyet ve "kazaların belediye hudutları
içme hangi köylerin ithal edildiğine dair
Dahiliye Vekilinden tahrirî suali (7/363) 352
7. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Diyarbakır Bağlar semtinin şehir
ile irtibatının temini için bir yol inşası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Dahiliye
Vekilinden tahrirî suali (7/345)
351
8. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Diyarbakır emniyet memurların
dan Hayrettin Yakıt'm vekâlet emrine
alınması sebebine dair sualine Dahiliye
Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı
(7/372)
352,614:615
9. — Mardin Mebusu Mehmet Ali
Arıkan'm, Nusaybin ve Gercüş'de bâzı
muhtarların işten menedilmeleri sebebine
dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali
(7/346)
351
10. — Tokad Mebusu Mustafa Lâtifoğlu'nun, Tokad'da mebusların bâzı par
tililerle lokantada yemek yemelerine va
lilikçe mümanaat edildiği hakkındaki şi
kâyet üzerine ne muamele yapıldığına
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in tahrirî cevabı (7/321)
194:557
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara'da yakacak odun
ihtiyacının ne suretle karşılanacağına
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in tahrirî cevabı (7/280)
297
2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Kürk
çüler köyünün selden korunması için ya
pılacak şeddin inşasına ne zaman baş
lanacağına dair sualine Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in talhrirî cevabı (7/45) 296:297
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3. — Diyarbakır Mebusu Sezai DeGümrük ve inhisarlar Vekili Hadi Hüsmiray'm, Diyarbakır'da tarihî kıymeti
man'ın tahrirî cevabı (7/308)
325:326
haiz surların tahribattan, korunma* hu
j
îmar ve îskân Vekilinden
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine
j
1.
—
A
n
k a r a Mebusu Mehmet Ali CeDahiliye Vekili Nanıık Gedik'in, tahrirî
ritoğlu'nun,
Keskin Belediye binası inşaa
cevabı (7/292)
259
tının tamamlanması hususunda ne düşü
4. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
nüldüğüne dair îmar ve Iskan Vekilinden
Sivas'ta 1958 senesi içerisinde vukubulan
tahrirî suali (7/347)
351
hayvan hırsızlıklarına dair sualine Da
2.
—
Maraş
Mebusu
Halil
Gürün'ün,
hiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
iller Bankasına borcu olan belediyelere da
vabı (7/298)
407
ir sualine imar ve iskân Vekili Medeni
5. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
Berk'in tahrirî cevabı (7/362)
352,696:697
Sivas vilâyetinde hayvan sürülerini te
3. —• Niğde Mebusu ismail Güven'in,
cavüzden korumak maksadiyle kaç va
Niğde'nin Çamardı kazası su tesisatının ne
tandaşın silâh taşıma ruhsatnamesi istedi
zaman ikmal edileceğine dair sualine İmar
ğine ve bu hususta ne muamele yapıldı
ve iskân Vekili Medeni Berk'in tahrirî ce
ğına dair sualine Dahiliye Vekili Namık
vabı (7/357)
352,696
Gedik'in tahrirî cevabı (7/299)
407:408
4. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in,
6. — Sivas Mebusu Nazmi Yaraş'm,
Niğde vilâyet merkezinde inşasına karar
sel felâketine uğramış olan Yıldızeli
verilen iş hanı binasının ne zaman ikmaî
kazasının' Bayat, Seren ve Menteşe köyle
edileceğine dair Başvekilden olan sualine
rine ne gibi yardım yapıldığına dair suali
imar ve iskân Vekili Medeni Berk'in tah
ne Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
rirî cevabı (7/358)
697:698
rirî cevabı (7/202)
296
5. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'-,
7. — Urfa Mebusu Atalay Ak/\n'm,
nun, Türkiye Emlâk Kredi Bankası tara
münhal bulunan Siverek kazası kayma
fından Levent'te inşa edilen binalara dair
kamlığı ile nahiye müdürlüklerine ne za
imar ve Iskan Vekilinden tahrirî suali
man tâyin yapılacağına dair sualine Da
(7/354)
352
hiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
6.
—
Tökad
Mebusu
Şahap
Kitapçı'vabı (7/285)
406:407
x
mn, Emlâk Kredi Bankasınca kesilen in
Gümrük ve inhisarlar Vekilinden
şaat kredilerinin yeniden açılmasının dü
1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibraşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve is
himoğlu'nun, istihsal edilen çayların ku
kân Vekilinden tahrirî suali (7/364)
352
rutulması ve işlenmesi için yeni fabrika
7. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Baş
ve atelyeler kurulmasının «düşünülüp dü
kale Hidro - Elektrik, tesisatının ikmali
şünülmediğine dair Gümrük ve İnhisarlar
hususunda ne düşünüldüğüne dair imar
Vekilinden tahrirî suali (7/323)
245
ve iskân Vekilinden tahrirî suali (7/389)
432
2. — Ankara Mebusu Recep Den-.
gin'in, 1 . I . 1956 tarihinden 1 . VI . 1957
tarihine kadar kaç ton hurda madenin
hangi firmalar tarafından nerelere döıra*
cedildiğine dair Gümrük ve .İnhisarlar
Vekilinden tahrirî suali (7/378)
381
1. —- Kars Mebusu Mehmet Hazer 'in,
sigara ve tütüne yapılan son zamların
tütün müstahsılma intikal ve inikası hususanda; ne düşünüldüğüne dair,sualine,

1. — Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun, Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca
kredileri kesilen inşaat sahiplerinin duru
munu ıslah için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sualine imar ve iskân Vekili
Medeni.Berk'in tahrirî cevabı (7/282) 427:428
-2. — Erzincan Mebusu Rauf Bayın
dır'ın, Erzincan Belediyesince yıktırılan
dükkânlar; için bir tazminat ödenip, öden-

_ 23 —
Sayfa
miyeceğine dair sualine îmar ve iskân Ve
kili Medeni Berk'in, tahrirî cevabı (7/302) 188:
189 i
3. — Tokad Mebusu Keramettin Gençj
ler'in. Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca
i
kredileri kesilen inşaat sahiplerinin duruI
muna dair sualine îmar ve îskân Vekili
j
Medeni Berk'in tahrirî cevabı (7/270) 428:429 I
Koordinasyon Vekilinden
1. — Elâzığ Mebusu Mustafa Altındoğan'm, Elâzığ'da mevcut matbaalardan her
birine 1957 - 1958 yılında tahsis edilen kâ
ğıt miktarına ve tahsisteki kıstasa dair Ko
ordinasyon Vekilinden şifahi suali (7/394)

571

Maarif Vekilinden
1. — Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu'nun, îmam - Hatip kursları ile okulla
rına dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/335)
245,561:562
2. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm,
gençlik teşekküllerinin malî sıkıntılarının
giderilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sualine Maarif Vekili Celâl
Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/319)
78,701:
702
3. •— Adana Mebusu Suphi Baykam'm,
yüksek tahsil talebesinin okuma ve yaşa- •
ma şartlarının kolaylaştırılması için ne
gibi hazırlıklar yapıldığına dair sualine
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm tahrirî
cevabı (7/320)
78,698:700
4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin'e bağlı bâzı köylerde
ki okul binalarının tamirinin düşünülüp
düşünülmediğine dair Maarif Vekilinden
tahrirî suali (7/351)

351

5. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Çelebi
nahiyesindeki ilkokula sıra temini husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Maarif Ve
kilinden tahrirî suali (7/368)
352
6. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale, Kalecik, Bâlâ ve
Keskin kazalarına bağlı köylerdeki okulla
rın tamiri hususunda ne düşünüldüğüne
dair Maarif. Vekilinden tahrirî suali
(7/384)
381

Sayfa
7. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Yahşıhan köyünde inşasına başlanılan okul bi
nasının ikmali için yeniden yardım yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
Maarif Vekilinden tahrirî suali (1/380)
381
8. — Çorum Mebusu Fevzi Hacırecepoğlu'nun, îmam - Hatip Okulu mezunları
nın yüksek tahsil yapmalarını temin hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm tahrirî
cevabı (7/314)
20,559
9. — Malatya Mebusu Tevfik Unsalan'ın, Ankara'nın Altındağ kazası Maarif
Memuru Rüştü Güngür hakkında yapılan
tahkikatın neticesine dair Maarif Vekilin
den tahrirî suali (7/387)
432
10. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, İstanbul ve Ankara üniversitelerinin
Tıp Fakültesi kliniklerinde ne kadar fahrî
asistan, asli •• asistan ve yatak mevcudolduğuna dair sualine Maarif Vekili Celâl Yar
dımcı'nm tahrirî cevabı (7/210)
15:17
11. —j. Maraş Mebusu Halil Gürün'ün,
Maraş'm Afşin kazası Ortaokulu öğret
men kadrosuna dair sualine Maarif Vekili
Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/332)
245,
560:561
12. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün,
Maraş Kız Muallim Mektefei ihtiyacı için
bir bina yaptırılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sualine Maarif Vekili
Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/333)
245,
561
13. — Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin,
Niğde'nin Çamardı kazasiyle Altmhisar
nahiyesinde yapılmakta olan ortaokullarda
ne zaman tedrisata başlanabileceğine dair
sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm
tahrirî cevabı (7/344)
351,695:696
14. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
Sivas vilâyet merkezindeki lise ve orta
okullarda çift tedrisat yapılmasının sebe
bine ve bu usule son veı ilmesinin düşünü
lüp, düşünülmediğine dair sualine Maarif
Vekili Celâl Yardımcı'nm, tahrirî cevabı
(7/316)
78.323:324
15. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'rnn, Tokad'daki okullarda münhal bulunan
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öğretmenliklere dair sualine Maarif Vekili
Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/324) 245,
559:560
16. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, İstanbul'daki Amerikan Koleji
binasında bir Amerikan Üniversitesinin
açılmasına müsaade edildiğinin doğru olup
olmadığına dair sualine Maarif Vekili Ce
lâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/338)
245:
246,693:695
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
Sivas kazalarında mevcut ortaokullardaki
öğretmen adedine dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı 'nm tahrirî cevabı
(7/300)
257:258
2. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, Tokad vilâyeti dahilindeki köy okul
larına dair sualine Maarif Vekili Celâl
Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/125)
615:618
3. — Tokad Mebusu Keramettin Gençler'in, Reşadiye ilçesi Elmacık köyü ilk
okulu inşasından vazgeçildiğinin doğru
olup olmadığına dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı
(7/274)
700:701
Maliye Vekilinden
1. — Adana Mebusu Kemal Satır'm,
armatörlerimiz tarafından 1950 - 1957 se
nelerinde sağlanan dövizlere dair Maliye
Vekilinden tahrirî suali (7/329)
2. — Adana Mebusu Turgut Yeğenağa'nm, hediye otomobiller için verilen be
delsiz ithal müsaadelerine dair Maliye Ve
kilinden tahrirî suali (7/341)
3. — Ankara Mebusu Decep Dengin'in,
1 . I . 1956 - 1 . VI . 1957 tarihleri ara
sında ihracedilen maden hurdalarından
ne kadar döviz sağlandığına dair Maliye
Vekilinden tahrirî suali (7/377)
4. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Brüksel Fuarına iştirak için ne kadar dö
viz tahsis olunduğuna dair (7/379)
5. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, Emekli aidatı olarak memurlardan ve
Hazineden tahsil edilen paranın miktarına
ve ne suretle kullanıldığına dair Maliye
Vekilinden tahrirî suali (7/330)

245

351

353

381

245

Sayfa
6. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, meskene muhtaç memurlara Emekli
Sandığınca kredi temini hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Maliye Vekilinden tah
rirî suali (7/337)
245
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaşm,
son kredi ve hibe paralarından krediler»
ait faiz nispeti ile tediye vâdelerine dair
sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın
tahrirî cevabı (7/307)
299:300
2. — Diyarbakır Mebusu Sezai Demiray'm, Maden ve Batman kazalarında ok
sijen tüplerini dolduran ve satan müesse
selerden Muamele Vergisi alınıp alınma
dığına dair sualine, Maliye Vekili Hasan
Polatkan'ın, tahrirî cevabı (7/295) 308,324:325
3. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, İstanbul ve Ankara üniversiteleri
nin Tıp Fakültesi kliniklerinde ne kadar
fahrî asistan, asli asistan ve yatak mevcudolduğuna dair sualine Maarif Vekili
Celâl Yardımcı'nm, tahrirî cevabı (7/210) 15:17
Millî Müdafaa Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
Ankara Dördüncü Kademe Tamirhanesi
nin doktor kadrosuna dair sualine Millî
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in tahrirî
cevabı (7/342)
351,702
2. — Çorum Mebusu Fevzi Hacırecepoğlu'nun, Çorum'da açılması kararlaştırı
lan askerî okulun inşaatına hangi tarihte
başlanacağına dair sualine Millî Müdafaa
Vekili Etem Menderes'in tahirî cevabı
(7/313)
20,702:703
Münakalât Vekilinden
1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Adana'nm Mağara kazası
posta nakliyatının motorlu vasıtalarla ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Münakalât Vekâleti Vekili Muzaf
fer Kurbanoğlu'nun tahrirî cevabı (7/361) 352,
588:589
2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü ta
rafından 1956 yılında hurda maden ve mal
zeme satışı yapılıp yapılmadığına dair
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sualine Münakalât Vekâleti Vekili Mu
zaffer Kurbanoğlu'nun tahrirî cevabı
(7/374)
353,619:620
3. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in,
Ordu vilâyeti Gölköy kazasının civar şehir
ve kasabalarla telefon konuşmasının ne za
man imkân dâhiline sokulacağına dair Mü
nakalât Vekilinden tahrirî suali (7/397)
598
1. — Adana Mebusu Suphi Baykam'ın,
basının telefon konuşmalarındaki tercih
hakkını kaldıran bir tamimin telefon baş
müdürlüklerine gönderilip gönderilmedi
ğine dair sualine Münakalât Vekâleti Ve
kili Muzaffer Kurbanoğlu'nun tahrirî ce
vabı (7/273)
163d64
2. — Diyarbakır Mebusu Sezai Demiray'm, Diyarbakır'daki telefon santralini
büyültmek ve şehirlerarası konuşmaları ko
laylaştırmak hususunda ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair sualine Münakalât Ve
kâleti Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'nun
tahrirî cevabı (7/294)
213514
3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
Sivas vilâyeti dahilindeki hububat ve bak
liyatın Ofis merkezlerine trenle nakledilip
edilmediğine dair sualine Münakalât Ve
kâleti Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'nun
tahrirî cevabı (7/227)
'
464

Sayf»
gına dair sualine Nafia Vekili Tevfik ile
ri'nin tahrirî cevabı (7/373)
352:353,521:522
5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Derik kazasının bâzı köylerine su
getirmek için para toplanıp toplanmadığı
na dair sualine Nafıa Vekili Tevfik İle
ri 'nin, tahrirî cevabı (7/317)
78,295 296
6. — Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, Niğde - Çamardı yolunun ne za
man ikmal edileceğine dair Nafıa Vekilin
den tahrirî suali (7/388)
432
7. — Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, Niğde vilâyetindeki Dabakhane ve
Gümüşler derelerinin ıslahına ne zaman
başlanacağına dair Nafıa Vekilinden tahrirî
suali (7/369)
352
8. — Tokad Mebusu Sıtkı Eken'in,
Turhal kazasiyle Zile arasındaki yolun
Devlet yolları arasına alınması hususunda
ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik îleri'nin, tahrirî cevabı (7/386) 432,
647
9. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nin,
Tokad vilâyetinde resmî ve hususi sektör
için ayrı fabrikalardan çimento tahsis
edilmesinin sebebine ve bu farkın kaldırıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair su
aline Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî
cevabı (7/365)
352,558:559

Nafıa Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Ahmet üstün'ün,
Polatlı kazasından geçen Gümüşlü deresi
nin ıslahı işine ne zaman başlanacağına dair
Nafia Veküinden tahrirî suali (7/366)
352
2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin - Çerikli yolunun ne
zaman ikmal edileceğine dair Nafia Veki
linden tahrirî suali (7/381)
381
3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin - Kırşehir yolunun bir
an evvel ikmali hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine Nafia Vekili Tevfik İle
ri'nin tahrirî cevabı (7/370)
352,698
4. — Ankara Mebusu Eecep Dengin'in,
Karayolları Umum Müdürlüğünün, Makina Yedek Parça T. A. Şirketinden 1956 yı
lında greyder bıçakları satmalıp almadı-

1. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un, Çorum - iskilip şosesi üzerindeki
köprülere dair sualine Nafıa Vekili Tevfik
îleri'nin tahrirî cevabı (7/288)
257
2. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erktıt'un, iskilip kazasını Ankara ve istan
bul yollarına bağlıyacak olan yolların ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik Îleri'nin
tahrirî cevabı (7/287)
162:163
3. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
Kızılcahamam'ın Çeltikçi nahiyesinde inşa
sına başlanılan sağlık merkezi binasının ya
rıda bırakılması sebebine dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik îleri'nin, tahrirî cevabı
(7/304)
258:259
4. — Tokad Mebusu Keramettin Gençler'in, Reşadiye ilçesini Devlet şosesine bağ-

-2*
Sayfa
lıyan Kelkit üzerindeki ahşap köprüye dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik Ileri'nin tah
rirî cevabı (7/278)

edilmemesinin sebebine dair Sanayi Veki
linden tahrirî suali (7/311)

5. — Tokad Mebusu Rıza Ulusoy'un,
Zjle kazası Ağcagt çili köyü içme suyu te
sisinin ikmalinden vazgeçildiğinin doğru
olup olmadığına dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik Ileri'nin tahrirî cevabı (7/275)
489
Sanayi Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin'e tahsis olunan kok kö
mürü kontenjanının artırılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sualine Sana
yi Vekâleti Vekili Sebati Ataman 'm, tah
rirî cevabı (7/352)
351,648:649
2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale için tahsis olunan
kok kömürü kontenjanının artırılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine
Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'm,
tahrirî cevabı (7/349)
351,648
3. — Kars Mebusu Kemal Güven'in,
Sümerbank mağazalarından mal alan tüc
car müşterilere verilen pamuklu mensucata
dair Sanayi Vekilinden tahrirî suali
(7/398)
598:599
4. — Niğde Mebusu Rifat Gürsoy'un,
Ulukışla kazasmdaki simli kurşun madeni
nin yeniden işletilmesine ne zaman başla
nacağına dair Sanayi Vekilinden tahrirî
suali (7/395)
571
5. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'*
nın, Şeker fiyatlarına yapılan zammın pan
car müstahsılına inikasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Sânayi Vekâ
leti Vekili Sebati Ataman'm, tahrirî ceva
bı (7/367)
352,649
6. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nm,
Sümerbank ile hususi fabrikaların imal et
tikleri pamuk ipliği satış fiyatlarının ayar
lanıp ayarlanmadığına dair Sanayi Veki
linden tahrirî suali (7/312)
7. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nm,
yün, yapağı ve tiftik fiyatlarının tesbit
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1. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Bo
lu Briket Fabrikası inşaatının ne zaman
ikmal olunacağına dair sualine Sanayi
Vekâleti Vekili Sebati Ata'man'm tahrirî
cevabı (7/225)
188
2. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, kö
mür fiyatlarındaki artışların kiraya inikas
•miktarının tesbit edilip edilmediğine dair
sualine, Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ata
man 'm, tahrirî cevalbı (7/301)
308,322:323
3. — Diyarbakır Mebusu Sezai Demiray'm, petrolden ayrılarak çıkan havagazmdan istifade edilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Sanayi Vekâle
ti Vekili Sebati Ataman'm, tahrirî cevabı
(7/293)
»'
189:190
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün,
Polatlı sağlık merkezinin noksanlarının
tamamlanması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekili Lûtfi Kır dar'm tahrirî cevabı
(7/353)
351:352,556:557
2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına ıbaglı De
lice nahiyesine bir efoe tâyininin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sualine Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'ın tahrirî cevabı (7/382)
381,558
3 . — Elâzığ Melbusu Mustafa Altınıdoğan'm, Elâzığ Cüzam Hastanesindeki mah
kûm hastalara sıhhi bir <oda tahsisinin» dü
şünülüp düşünülmediğine dair sualine Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'ın tahrirî cevabı (7/355)
352,589
4. — Elâzığ MebusuMustafa Altındöğan'm, Elâzığ Cüzam Hastanesinin ıbaşka
bir yere naklinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kilinden tahrirî suali (7/356)
352
1. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu 'nun, sağlık müesseseleri ve yatak adedi
nin ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine dair su
aline Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Sayfa
14:15

Sayfa

2. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, Malatya vilâyetinin bâzı kazalarında
ne zaman sağlık merkezi yapılacağına dair
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Lûtfi Kırdar'm tahrirî cevabı (7/315)
56,213

Vekili Hayrettin Erkmen'in, tahrirî ce
190
vabı (7/306)
3. — Maraş Mebusu Kemâli Bayazıt'm, tesbit edilen pirinç fiyatlarının yeni
mahsule raci olup olmadığına dair sualine
Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in, tah
rirî cevabı (7/286)
74:75

Ticaret Vekilinden
1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Adana'nm Mağara kazası
Belediyesine bir kamyon verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Ti
caret Vekili Hayrettin Eıkmen'in, tahrirî
cezabı (7/359)
352,429

Ziraat Vekilinden
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin'e bağlı Çelebi nahiyesi
Zirai Kredi Kooperatifine tahsis olunan
plasmanın artırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair »sualine Ziraat Vekili
Nedim ökmen'in tahrirî cevabı (7/350) 351,522

2. — Elâzığ Mebusu Nazım öztürk'ün,
Elâzığ Petrol Ofis Acentalığmm 1950 se
nesinden beri kimlere verildiğine dair su
aline Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in
tahrirî cevabı (7/343)
351,697

2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin Zirai Kredi Koopera
tifine ayrılan plasmanın artırılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Zi
raat Vekili Nedim ökmenln tahrirî ce
vabı (7/348)
351,523:524
3. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün,
hayvan hastalıkları ile mücadele hususun
da neler düşünüldüğüne dair sualine Zira
at Vekili Nedim ökmen'in tahrirî cevabı
(7/331)
245,613:619

Lûtfi Kırdar'm, tahrirî «cevabı (7/303)

3. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlıv
nun, pancar fiyatlarına ne vakit ne kadar
zam yapılacağına dair sualine Ticaret Ve
kili Hayrettin Erkmen'in, tahrirî cevabı
(7/340)
351,429
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,
1956 ve 1957 senelerinde tevzie tâbi tutu
lan her nevi mal ve vasıtanın Ankara ka
zalarına tahsis olunan miktarı ile ne şekil
de dağıtıldığına dair sualine Ticaret Ve
kili Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı
(7/90)
297:299
2. — Kars Mebusu Fevzi Aktaş'm,
mutfaklık tereyağı ile eritilmiş yemeklik
yağ için ayrı ayrı fiyat tesbitinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sualine Ticaret

1. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, kereste ve yakacak ihtiyacının da
hilî imkânlarla karşılanıp karşılanmadığı
na ve bir senede yetiştirilen ağaç miktarı-,,
na dair sualine Ziraat Vekili Nedim ök
men'in tahrirî cevabı (7/135)
489:490
2. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın,
Sivas'ta tavuk hastalığının giderilmesi
hususunda ne gibi tedbirler alındığına
dair sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'
in, tahrirî cevabı (7/296)
17

TAKRİRLER
Ankara (Selim Soley)
1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun
teklifinin geriverilmesine dair (4/81)
248
2. — Malatya'h Mustafa kızı 1322 do
ğumlu Zeynep Üstün'ün affı hakkındaki ka-

nun teklifinin ruznameye alınmasına dair
(4/75)
116:119
3. — Malatyalı Mustafa kızı 1322 do
ğumlu Zeynep Üstün'ün, affı hakkındaki
kanun teklifinin geriverilmesine dair tak
riri (4/83)
310
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Antalya (Burhanettin Onat)
4. — Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı
Kanunla eklenen ve 6088 sayılı Kanunla
tadil edilen (C) fıkrasının değiştirilmesine
dair kanun teklifinin geriverilmesi hakkında (4/80)
247:248
5. — Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun bâzı maddelerinin tadiline, iki
maddesi ile muvakkat maddesinin kaldırılmasına ve mezkûr kanuna bâzı maddeler
ilâvesine dair kanun teklifinin geriverilmesine dair (4/88)
436

\
I
i
j
J
j
i.
]
|
|
j
I
i

Sayfa

dili hakkındaki teklifin Muvakkat
mende görüşülmesine dair (4/73)

Encü
'
21:22

Hatay (Ahsen Aral)
12. — Adliye başkâtip ve kâtiplerine
tazminat verilmesine dair olup halen Büt
çe Encümeninde bulunan kanun teklifinin
muvakkat encümende görüşülmesine dair
(4/84)
330:311

Konya (Sami Soylu ve 26 arkadaşı)
13. — Sakarya Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun, Devlet Şûrası Kanununa ek 6716
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki ka
Bolu (îhsan Gülez)
\
nun teklifinin Muvakkat Encümende görü
6. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki
|
şülmesine dair (4/72)
4:7
6570 sayılı Kanunun .2 nci maddesinin son
i
fıkrası ile 3 ncü maddesinin (b) fıkrasıi
Mardin (Aziz TIras)
nın tefsirine dair (4/91)
526 i
14. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununa
j
bağlı 3 numaralı cetvelin değiştirilmesine
Bursa (Mazlum Kayalar)
j
dair kanun teklifinin Muvakkat Encümen
7. — İstanbul'da Küçükyalı'daki sinej
de görüşülmesi hakkında (4/76)
58:66
mada vukubulan müessif çökme hâdisesi nei
Ordu (Ferda Güley)
ticesinde hayatlarını kaybeden vatandaşlar
15. — İstanbul'da vukubulan son feci
için bir dakika saygı duruşunda bulunulma|
sı ve Büyük Millet Meclisinin taziyetlerii kaza kurbanlarının aziz ruhlarının tazizi
nin İstanbul Belediye "Reisliğine iblâğına
j için saygı duruşunda bulunulmasına dair
630
dair (4/92)
629:630 | (4/93)
16. — Subay ve askerî memurların maaErzincan (Nusret Safa Co§ku?ı)
satma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3611
8. — İstanbul'da vukubulan infilâk hâ
sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 5838 sa
disesi dolayısiyle Büyük Millet Meclisinin
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
İstanbul halkına taziyetlerinin iletilmesine
j
mesi hakkındaki kanun teklifinin ruznameve müessif kazada hayatlarını kaybeden vaI
ye alınmasına dair (4/87)
434:436
tandaşlar için ayakta bir dakika saygı du
Sakarya (Nusret Kirişcioğlu)
ruşunda bulunulmasına dair (4/85)
354 \
17. — Neşir yoliyle veya radya ile işle
Eskişehir (Abidin Potuoğlu)
necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı
9. — Seçilmiş bulunduğu Arzuhal Encüj Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline
meninden istifa ettiğine dair (4/78)
195 I ve bir madde ilâvesine dair olan 6732 sayılı
Gazianteb (Bahadır Dülger)
j Kanunun 7 nci maddesi hükmünün tefsiri
308
10. — Arzuhal Encümeninin 5 . 1 . 1959
j hakkında (4/82)
tarihli haftalık karar cetvelindeki 989 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair (4/90)

|
Ticaret Vekili (Hayrettin
Erkmen)
!
18. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
469 j nunun 6, 18 ve 27 nci maddelerinin tadi
Giresun (Mazhar Şener ve beş arkaI line dair kanun lâyihasını görüşmek üze
daşı)
I re Muvakkat Encümen teşkiline dair
11. — Yozgad Mebusu Talât Alpay ve
i (4/89)
Trabzon (Osman Nuri Lermioğlu)
beş arkadaşının, Divanı Muhasebat Kanu
19. — Türk Kanunu Medenisinin 92
nunun birinci maddesine bağlı cetvelin ta-

434
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j sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
! sine dair (4/10)
33:37,161
|
Erzincan eski mebusu (Veysel Varol)
58
23. — Arzuhal Encümeninin 9.IX.1957
Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5518
67 arkadaşı)
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
20. — Kaymakam ve Nahiye Müdürle
sine dair (4/11)
33:37,161
rine verilecek temsil ödeneği hakkındaki
Mardin (Mehmet Ali Arikan)
5027 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağ
lı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
24. — Arzuhal Encümeninin 16.IV.1958
nun teklifinin teşkil edilecek Muvakkat
tarihli haftalık karar cetvelindeki 450 sa
Encümende görüşülmesine dair (4/77)
79:83
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/44)
218,359
Zonguldak (Sebatı Ataman)
21. — Fen memurluğu hakkındaki ka
Samsun (Ekrem Anıt)
nun teklifinin geriverilmesine dair (4/79) 247
25. — Arzuhal Encümeninin 9.IV.1958
tarihli haftalık karar cetvelindeki 418 sa
Erzincan eski mebusu (Tevfik Şenocak)
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
22. — Arzuhal Encümeninin 9.1X1957
sine dair (4/42)
527
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5518
nci maddesinin tadili ve 93, 439 ve 649
ncu maddelerine fıkra ilâvesi hakkındaki
kanun teklifinin geriverilmesine dair
(4/74)

TEKLİFLER
Adana (Hamza Eroğlu ve 13 arkadaşı)
1. — Millî Korunma Kanununun me
riyetten kaldırılmasına dair (2/228)
3:4
Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu ve 6 ar
kadaşı)
2. — 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaş
ma Kanununun 4 ncü maddesinin 2 nci fık
rasının tadili hakkında (2/277)
673
Adana (Suphi Baykam ve 52 arkadaşı)
3. — Hekim, eczacı, diş tabibi, veteri
ner hekim ve diğer tıp mensuplarına taz
minat ve mahrumiyet ücreti verilmesi hak
kında (2/239)
135
Antalya (Adnan Selekler)
4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin (ç)
fıkrasından sonra maddeye bir (d) fıkrası
ve bu kanuna geçici bir madde ilâvesine
dair olan 6306 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin tadiline dair (2/229)
Antalya (Burhanettin Onat)
5. — Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı

Kanunla eklenen ve 6088 sayılı Kanunla
değiştirilen (C) fıkrasının tadili hakkın
da (2/248)
218
Aydın (Necati Celim)
6. — Zeytinliklerin ıslahı ve yabanile
rinin aşılattırılması hakkında 3573 sayılı
Kanuna ek kanun teklifi (2/253)
262
Balıkesir (Ahmet Kocabıyıkoğlu ve 2
arkadaşı)
7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtı hakkındaki Kanuna bağ
lı cetvelde değişiklik yapılmasına dair
olan 6194 sayılı Kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında (2/259)
492
Bilecik (Yümnü Üresin) ve istanbul
(Nazmi Ataç)
8. — 5027 sayılı (Temsil ödeneği) Ka
nununun muaddel 1 nci maddesindeki si
lâhlı kuvvetler mensupları ödeneklerinin
değiştirilmesi, 3 ncü maddesine bir fıkra
eklenmesi ve kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesi hakkında (2/240)
135
Bursa (Necdet Azak)
9. — İşçi ve İşveren Sendikaları ve

m
Sayfa
sendika birlikleri hakkındaki 5018 sayılı
Kanuna üç madde eklenmesine dair
(2/264)
571
10. — 3008 sayılı iş Kanununun 47 nei
maddesinin tadiline ve bu kanuna üç mad
de eklenmesine dair (2/265)
571
Bursa (Recep Kırım ve 2 arkadaşı)
11. — Deniz i ş Kanununun 23 ncü
maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerinin ta
dili ve 3,- 6 ve 7 numaralı bentlerinin kal
dırılması hakkında (2/271)
12. —
(2/235)

Yıllık

ücretli

izin

ı
Sayfa
j
içel (Niyazi Soydan ve 31 arkadaşt)
l
19. — Recepoğlu 1315 doğumlu Nuri
| Ateşoğlu'na vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanması hakkında (2/273)
673

673

hakkında

Bursa (Recep Kırım ve 3 arkadaşı)
13. — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununun 6901 sayılı Kanunla muaddel
7 ve 27 nei maddeleriyle 6709 sayılı Ka
nunla eklenen muvakkat 3 neü maddesi
nin değiştirilmesine dair (2/272)

78

673

Çanakkale (Nakit TJral ve 2 arkadaşı)
14. — Mehmet Tabakoğlu'na vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair (2/241)

135

Denizli (Baka Akşit)
15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi
hakkında (2/243)

166

Edirne (Rükneddin
NasuMoğlu)
16. — Harçlar Kanununun 6955 sayılı
Kanunla muaddel 97 nei maddesinin 1 nu
maralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında
(2/244)
Eskişehir (Hicri Sezen)
17. — Üniversiteler Kanununun 32 nei
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(2/266)
Hatay (Ahsen Aral) ve Tokad (Şahap
Kitapçı)
18. — Adliye kadrolarında yer alan
icra muhasiplikleri teşkilâtında mevcut
kıymet muhafızları, veznedarlar ve yar
dımcıları
ile tahsildarlarıma, mahkeme
veznedarlarına ve bu sıfatla vazife gördük
leri müddetçe mahkeme başkâtiplerine, kasa
tazminatı verilmesi hakkında (2/267)

içel (Yakup
Karabulut)
20. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi
Kanununun muaddel 11 nei maddesine bir
fıkra eklenmesine dair (2/269)
629
21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 65 nei maddesine bir
fıkra ve 'mezkûr 'kanuna muvakkat bir
madde eklenmesine dair (2/256)
382
idare Âmirleri Balıkesir (Ahmet
Kocabtyıkoğlu) ve Konya (Reyhan Gökmen*
oğlu)
22. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
mîye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin Büyük Millet Meclisi kısmında değişik
lik yapılması hakkında (2/236)
78:79,493,
527:554,554,555,564:568,587,'588,591:595
idare Âmirleri Konva (Reyhan Gökmenoglu) ve Sakarya (Nüzhet Akın)
23. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerin Büyük Millet Meclisi kısmında1
değişiklik yapılması hakkında "(2/230)
4,493,
527 =554,554,555,564:568,587,588,591:595

24. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumi\ ye Kanununa Ibağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
l cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
\ (2/231)
4,493,527:554,554,555,564:568,587,
I
'
'588,591:595
166
25. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin
Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik
yapılması halkkmda (2/254)
308,493:554,554,
555,564:568,587,588,591:595
571
istanbul (tsak Altabev)
26. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Kamımımm 82 nei maddesinin 4 ncü ıbendinin'ta
dili hakkında (2/260)
492
27. - 1 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nimin 29 ncu maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında (2/261)
492
571 !

istanbul (Mahmut Yüksel ve 3 arkadaşı)
28 — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si-

— sı —
Sayfa

Sayfa
gortaları Jhalkkmdaki 6900 sayılı (Kanunun
26 ve §5 nci maddeleriyle muvakkat 4 ndü
maddesinin
değiştirilmesi
hakkında
(2/274)
' '

673

İstanbul (Tahsin Yazıcı)
29. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa muvakkat Ibir madde
eklenmesine dair (2/249)
218
îzmir (Ahmet Ünal)
30. — 5502 sayılı Hastalık ve Analık
' Sigortası Kanununun 6901 sayılı Kanunla
muaddel 33 neü maddesinin (03) bendinin
dıeğiştiriknesine dair (2/262) ,
492
îzmir (Ahmet Ünal ve 3 arkadaşı)
31. — t§ Ikazalariyle meslek Ih'astalikları
ve analık sigortaları (hakkındaki 4772 sayı
lı Kanunun 6707 sayılı Kanunla muaddel 7
nci maddesi ile mezkûr kanuna aynı kanun
la eklenen muvakkat 3 ve 4 neü maddele
rin değiştirilmesine dair (2/275)
673
izmir (Danyal Akhel)
32. — Mülihaik Ibüftçeli idareler nakit ve
ayniyatının muhafazasından mesul 'olanla
ra kasa tazminatı verilmesine dair (2/250) 218
izmir (Kemal Serdaroğlu)
33. — PTT memurlarının kadrosuzluk
yüzünden terfi edemedikleri müddetlerinin
terfilerine ilâvesi «hakkında' (2/251)

246

îzmir (Nuriye Pınar)
34. — Üniversiteler Kanununun «bâzı
i
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
(2/255)
353
Kars (Mehmet Hazer)
35. — Memur ve müstahdemlere veri
lecek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sa
yılı Kanunun 9 neu maddesinin değiştiril
mesi hakkında (2/237)
Kastamonu (Muzaffer
Akdoğanlı)
36. — Orman Kanununun muvakkat
birinci, maddesinin ilgasına dair (2/232)
Manisa (Hikmet Bayur ve 4 arkadaşı)
37. -— Şerifoğlu Abdül Sarsılmaz'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına
dair (2/276)

Mardin (Aziz Uras)
38. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun
17 nci maddesine bağlı cetvelin değiştiril
mesi hakkında (2/234)
57,58,66
Nevşehir (Hasan Hayati Ülkün)
39. — 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanu
nunun^ kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddeleri
ne fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bu
kanuna bâzı hükümler ilâvesine mütedair
6838 sayılı Kanuna muvakkat madde ilâve
sine dair (2/233)
'

4

Ordu (Zeki Kumrulu ve iki arkadaşı)
40. — Gümrük Kanununa 6290 sayılı
Kanunla eklenen Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin 92.11 pozisyonunun değiştirilmesine
dair (2/270)

629

Rize (İzzet Akçal ve 3 arkadaşı)
41. — Kan gütme sebebiyle işlenen
adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri
failleri hısımları hakkında tatbik olunacak
muameleye dair olan 3236 sayılı Kanunun
ilgası hakkında (2/263)
492
Samsun (Ekrem Anıt)
42. — istimlâk Kanununun 9, 10 ve 15
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(2/252)
246
Sinob (Mahmut Pınar)
43. — Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği hakkındaki 6235 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve mezkûr
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair
(2/257)

413

Sinob (Ömer özen)
44. — Orman Umum; Müdürlüğü Teşki
lât Kanununa ek kanun teklifi (2/247)

194

79

4

673

Tokad (Şahap Kitapçı)
45. — Kan gütme sebebiyle işlenen
adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri
failleri hısımları hakkında tatbik olunacak
muameleye dair olan 3236 sayılı Kanunun,
yürürlükten kaldırılması hakkında (2/268) 571
Trabzon (Salâhaddin.
Karayavuz)
46. — Rize'nin Karaağaç köyünden

- 8 2 Sayfa
Mustafaoğlu, Asiye'den doğma, 1330 do^
ğumlu Mustafa Savaş'm affı hakkında
(2/258)
\
413Van (Sait Erdinç)
47. — Bankalar ve Devlet müesseseleri
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
hakkındaki 3659 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesine dair 4621 sayılı
Kanunun muaddel 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesine ve 5079 ve 5705 sayılı kanunla
rın meriyetten kaldırılmasına dair (2/242) 135
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları
işletme Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretleri hakkındaki 2847
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline
dair 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Ka
nunun muaddel 8 nci maddesinde değişik
lik yapılması ve 5080 sayılı Kanunla 5705
sayılı kanunların meriyetten kaldırılması
hakkında (2/245)
166
2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesine dair 4598 sayılı
Kanunun muaddel 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesine ve 5049 sayılı Kanunla 5705 sa
yılı Kanunun meriyetten kaldırılmasına
dair (2/246)
166:167
Yozgad (Mahmut Ataman)
3. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki
6570 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair (2/238)
114
Ankara (Recep Bengin)
1. —- Karayolları Trafik Kanununun
42 nci maddesinin tadili hakkında (2/65)
673
Ankara (Selim Soley)
2. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/124)
348
3. — Malatyalı Mustafa kızı 1322 do
ğumlu Zeynep Üstün'ün affı hakkında
(2/188)
116:119,310
Antalya (Burhanettin Onat)
4. — Gümrük Kanununun 17 nci mad-

< Say*»

desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen ve 6088 sayılı Kanunla ta*
dil edilen (C) fıkrasının değiştirilmesine
dair (2/191)
247:248
5. — Turizm Endüstrisini teşvik Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline, iki
maddesi ile muvakkat maddesinin kaldırıl
masına ve mezkûr kanuna bâzı maddeler
ilâvesine dair (2/205)
436
Bitlis (Rifat Bingöl)
6. — Avukatlık Kanununun 7016 sa*
yılı Kanunla muaddel 4 ncü maddesinin
(E) bendinin değiştirilmesi hakkında
(2/150)
262
Çankırı (Ferhan Arkan ve 5 arkadaşı)
7. — Çankırı vilâyetinde sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların gi
derilmesi (2/185)
493,683:693
Giresun (Mazhar Şener ve beş arkadaşı)
8. — Yozgad Mebusu Talât Alpay ve
beş arkadaşının, Divanı Muhasebat Kanu
nunun birinci maddesine bağlı cetvelin ta
dili hakkında (2/106)
21:22
Hatay (Ahsen Aral)
»
9. — Adliye başkâtip ve kâtiplerine %
tazminat verilmesine dair (2/13)
310;31î
tçel (Yakup Karabulut)
10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 105 nci nlbddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/57)
320-321,
354:359
İstanbul (Aleksandros Hacopulos)
11. — Gelir Vergisi Kanununun 12 nci
maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 7 nci maddesine birer fıkra eklenmesi
hakkında (2/26)
57,149:157
Kastamonu (Süleyman Çağlar)
12. - Emniyet Teşkilât Kanununun
26 ve 30 ncu maddelerinin değiştirilmesi
hakkında (2/147)
262
Kırşehir (ffayri Çopuroğlu ve 2 arkadaşı)
13. — Kırşehir vilâyetinde sel baskım
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların
telâfisi hakkında (2/192)
493,683:693

S*yU
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Konya (Muhittin Güzelküınç) ve (Sami
Soylu)
14. — Türk Ticaret Kanununun meri
yet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı
Kanunun 20 nci maddesindeki iki yıllık
müddetin bir sene uzatılması hakkında
(2/224)
135,168
Ordu (Ferda Güley)
15. — Subay ve askerî memurların
maaşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna
ek 3611 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle
5838 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında (2/91)
434436
Rize (İzzet Akçal ve altı arkadaşı)
16. — Muvakkat kaza
salâhiyetiyle
başka yerlere gönderilecek hâkimlere ve ay
nı mahalde cumhuriyet müddeiumumileri
ile sorgu hâkimlerine vekâlet eden mahke
me başkâtiplerine verilecek tahsisat hak
kında (2/68)
395:402,413:427
Rize (îzzet Akçal) ve (Muzaffer önal)
17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa bir ek ve bir muvak
kat madde eklenmesine dair (2/9)
119:131,
149,366:367
Sakarya (Nusret Kirişcioğlu)
18. — Devlet Şûrası Kanununa ek
6716 sayılı Kanunun 1 nci maddesine
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (2/129)
4:7,167,427,436:446,480,608:
614,631:632,646,665:669,674,693,704:708

Trabzon (Osman Nuri Lermioğlu)
19. — Türk Kanunu Medenisinin 92
nci maddesinin tadili ve 93, 439 ve 649
ncu maddelerine fıkra ilâvesi hakkında
(2/179)
Trabzon (Sabri DiUk)
20. — Sait özçivril'in hükümlü bulun
duğu cezanın kaldırılmasına dair (2/145)

58

7,24
Tunceli (Arslan Bora)
21. — 6093 «yılı Kanunun 1 nci ve
4 ncü maddelerinin tadiline ve bu kanu
na yeniden bir madde ilâvesine dair
(2/36)
469470
22. — Askerî Temyiz Mahkemesi reis,
müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî
hâkimlere tahsisat verilmesi hakkındaki
6775 sayılı Kanunun birinci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında (2/54)
22
23. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 40 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında (2/41)
353
Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve
67 arkadaşı)
24. — Kaymakam ve nahiye müdür
lerine yerilecek temsil ödeneği hakkındaki
5027 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı
cetvelde değişiklik yapılmasına dair (2/135) 79: •
83
Zonguldak (Sebati Ataman)
25. — Fen memurluğu hakkında (2/156) 247

)

TEZKERELER
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ
Geriverme istekleri
,. l. — Devlet Orman işletme ve fabrika
larının tomruk ve kereste piyasa satışları
hakkındaki 6809 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine
ve bu maddeye yeniden bâzı fıkralar ilâve
sine dair kanun lâyihasının iadesine dair
(3/351)
572
2. — 4759 sayüı tiler Bankası Kanu
nunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında (3/331)
247

3. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti hastahaneleri ile rehabilitasyon mü
esseselerine verilecek mütedavil sermaye
hakkındaki 6561 sayılı Kanunun birinci
maddesi ile üçüncü maddesinin birinci fık
rasının tadiline dair kanun lâyihasının
geriverilmesine dair (3/330)
247
Muhtelif
1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1957
yılı bilançosu ile k$r ve zarar hesaplarına
ait raporun gönderildfğine dair (3/325)
246

84 —
Sayla
2. — Reisicumhur'un gıyabında iisanen tecavüzatta bulunmak suçundan mah
kûm edilen Zeynep Üstün'ün bir senelik
hapis cezasının Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun (42) nci maddesi gereğince ıskat edil
miş bulunduğuna dair (3/332)
309:310
•' 1. — Devlet Şurasında açık bulunan
bir daire reisliği ve bir âzalık için seçim
yapılması hakkında' (3/239)
629
2. — Millî Korunma 1955 yılı bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/58)
83,94,96,
102:106
3. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân
görülmiyen 681 418 lira 70 kuruşun ter
kini ve 40 885 lira, 15 kuruşun affı hakkın
da (3/229)
308
4. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân
görükniyen 742 395 lira 28 kuruşun terki
ni ve 14 007 lira 18 kuruşun affı hakkın
da (3/97)
308,364
ölüm cezaları

Teşriî masuniyetler
1. — Adana Mebusu Kasım Gülek, Bur
dur Mebusu Fethi Çelikbaş, Gümüşane
Mebusu Nihat Sargmalp ve Sivas Mebusu

571

382

413
433
433
433

571

433

571

7. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın,
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/326)
246
8. — Edirne Mebusu Nurettin Man
yas'ın, teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/347)
572
9. — Gazlanteb Mebusu Cevdet San'm
teşriî masuniyetinin kaldırılmıası hakkında
(3/335)
362
10. — Kars Mebusu Sırrı Atalay 'in, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/341)
433
11. — Kars Mebusu Turgut Göie'nin,
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/342)
433

1. — Avanos'un Sarılar köyünden Zekeriyaoğlu, Şefika'dan doğma 29 Temmuz
1934 doğumlu Ziya Şimşek'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/237)
246,364
2. — Balya kazası Bengiler köyünün
82 sayılı hanesinde kayıtlı Tahsinoglu Ah
met Yaltı'nm ölüm cezasına çarptırılması
hakkında (3/227)
413,480
3. — Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlu Hıdır Çaça'nm ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/242)
309,364:366,
389:394
Tefsir isteği
1. — Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihti
yaçları için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmlyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi
hakkındaki 6771 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde yazılı (müştemilât ve mütemmimat)
tâbirinin tefsiri hakkında (3/329)

Sayfa
Turhan Feyzioğlu îıun, teşriî masuniyetle
rinin kaldırılması hakkında (3/344)
2. — Adana Mebusu Kasım Gülek ile
Hatay Mebusu İhsan Ada'nın teşriî masu
niyetlerinin kaldırılması hakkında (3/334)
3. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/336)
(3/337)
(3/338)
(3/339)
4. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/345)
5. — Ankara Mebusu Hüseyin Balık'm
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/340)
6. — Burdur Mebusları Âlini Sipahi ve
Osman Eroğlu, Elâzığ Mebusu Fahri Karakaya, Malatya Mebusu Nurettin Akyurt
ve Tokad Mebusu Faruk Ayanoğhrnun,
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hak
kında (3/346)

12. — Kayseri Mebusu Kâmil Gün
deş'in, teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/348)
246
'

13. — Manisa Mebusu İhsan Yalkm'm,
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/327)
14. — Manisa Mebusu Sudi Mihçıoğlu'nun, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (i3/32'8)
15. — Sakarya Mebusu Haindi Başak'm,

572

246

246

15
Hyt*

tayftı
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/349)

572

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ REÎSLİĞ1
TEZKERELERİ
1. — Hastalığı dolayısiyle bu toplantı
yılı içinde iki aydan fazla izin alan Kü
tahya Mebusu Muhittin özkefeli'nin tahsi
satına dair (3/354)
601
2. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin
verilmesi hakkında (3/321)
220
(3/350) •
601
DİVANI MUHASEBAT E E l S L Î Ğ Î TEZKERELERİ
1. — Divanı Muhasebatta münhal bu
lunan iki daire reisliği ile üç âzalık için
seçim yapılması hakkında (3/307)
353,630:
631,646 i647,674,675,693
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/51) 7,22:
23,24,37,43:47
3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1955
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/52)
7,23:
24,24,27,37,48:52
4. — Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesin-in sunulduğuna dair
(3/53)
73:74,83,90,94,97:101
RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Ha
riciye Vekili Fatin Rüştü Zorkı ile birlik
te yurt dışına yapacakları seyahat dolayısiyle, avdetlerine kadar, Başvekile Mîllî
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in, Hari
ciye Vekiline de Dahiliye Vekili Namık
Gedik'in vekillik edeceklerine dair (3/353) 599:
601
2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun
avdetine kadar kendisine, Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in vekililk edeceğine dairi
(3/352)
572
3. — Vazafe ile yurt dışına gidecek olan

Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in av
detine kadar kendisine, Maliye Vekili
Hasan Polatkan'm vekillik edeceğine dair
(3/333)
354
4. ^— Vazife ile yurt dışma giden Hari
ciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avde
tine kadar kendisine, Dahiliye Vekili Namık
Gedik'in vekillik edeceğine dair (3/323)
219
5. — Vazife ile yurt dışına giden Miüî
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in avdetine
kadar kendisine, Maliye Vekili Hasan po
latkan'm vekillik edeceğine dair (3/324)
219:220
6. — Vazife ile yurt dışına giden Ti
careti Vekili Hayrettin Erkmen'in avde
tine kadar kendisine, Maliye Vekili Ha
san Polatkanîn vekâlet edeceğine dair
(3/320)
136
ENCÜMEN RİYASETLERİNDEN GELEN
TEZKERELER
1. — Adliye
Encümeni Riyasetinin
İslahiye Beledİ3re Reisi iken dövme su
çundan dolayı hakkında .verilmiş olan
cezanın affı talebinde bulunan Mus
tafa Yırtar 'a ait dosyanın, ceza infaz edil
miş ve kendisi de talebinden sarfınazar
etmiş bulunduğundan,
iade edildiğine
dair tezkeresi (3/322)

195

2. — Adlive Encümeni Riyasetinin,
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm Askerî
Temyiz Mahkemesi reis, müddeiumumi ve
âzalariyle askerî adlî hâkimlere tahsisajt
verimesi hakkındaki 6775 sayılı Kanunun
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin Muvakkat En
cümene verilmesine dair tezkeresi (3/319)
22
3. — İmar ve İskân Encümeni Riya
setinin, İskân kanunu lâyihası ile Tunceli
Mebusu Arslan Bora'nm 6093 sayılı Kanuhun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin tadi
line ve bu kanuna yeniden bir madde ilâ
vesine dair kanun teklifinin Muvakkat
Encümende görüşülmesine dair tezkeresi
(3/343)
469:470

SABIK ZABIT HULASALARI
Sayfa
Sayfa
24. X I I . 1958 tarihli 19 ncu İnikat zap
28 . XI . 1958 tarihli 8 nci İnikat zap
tının hulâsası
308
tının hulâsası
2:3
5
.
1
.
1959
tarihli
20
nci
İnikat
zap
1 . XII . 1958 tarihli 9 ncu İnikat zap
tının hulâsası
350:353
tının hulâsası
20
7
.
1
.
1959
tarihli
21
nci
İnikat
zap
3 . XII . 1958 tarihli 10 ncu İnikat zap
tının hulâsası
380:381
tının hulâsası
56
9 . 1 . 1959 tarihli 22 nci İnikat zap
5 . XII . 1958 tarihli 11 nci İnikat zap
tının hulâsası
412
tının hulâsası
78
12 . I . 1959 tarihli 23 ncü İnikat zap
8 . XII . 1958 tarihli 12 nci İnikat zap
tının hulâsası
432
tının hulâsası
114
14 . I . 1959 tarihli 24 ncü İnikat zap
10. X I I . 1958 tarihli 13 ncü İnikat zap
tının hulâsası
468
tının hulâsası
134
16 . I .' 1959 tarihli 25 nci İnikat zap
tının hulâsası
492
12. X I I . 1958 tarihli 14 ncü İnikat zap
19
.
I
.
1959
tarihli
26
nci
İnikat
zap
tının hulâsası
166
tının hulâsası
526
15. X I I . 1958 tarihli 15 nci İnikat zap
21 . I . 1959 tarihli 27 nci İnikat zap
tının hulâsası
194
tının hulâsası
570:571
17 . X I I . 1958 tarihli 16 nci İnikat zap
23 . I . 1959 tarihli 28 nci İnikat zap
tının hulâs*ası
>-.,.
218 tının hulâsası
598:599
19. X I I . 1958 tarihli 17 nci İnikat zap
26 . I . 1959 tarihli 29 ncu İnikat zap
tının hulâsası
244:246
tının hulâsası
628
22. X I I . 1958 tarihli 18 nci İnikat zap
28 . I . 1959 tarihli 30 ncu İnikat zap
tının hulâsası
262 tının hulâsası
672:673

YOKLAMALAR
4,21,58,79,114,135,167,195,219,247,247,263,309, I
354,382,413,434,469,493,527,572,599,629,674 |

TASHİHLER
Aşağıdaki inikat zabıtlarında, cetvelde gösterilen tashihler yapılacaktır
İnikat

Sayfa

16
16
16
16
17
17
17
17
18

205
206
* 211
212
224
231
234
238
251

Sütun
2
2
2
2 <
1
1
1
2
2

Satır
16
10
41
11
7
31
9
47
45

Yanlış
«mazarrat umulan»
muhara
iktisadi haklar
düşmüş
yaptıran
satışı
gürültüler)
Tapu re
olmasına,

:

Doğru
«mazarrat umulan haller»
muhtara
iktisabi haklar
düşünmüş
yaptıran şey,
satıcı
gülüşmeler)
Şu duruma göre Tapu v*
olmasına rağmen,

Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar :
43,75,96,132,191,215,300,409,563

e

Söz alanlar
i

A
Sayfa

S*yf»

izzet Akçal (Bize) - Adana «ski Mer
Kanunla eklenen fıkranın tadili hakkında
kez Jandarma Bölük Kumandanı Mustafa
ki (kanunlar münasebetiyle .
399,425
Taretken'in hükümlü bulunduğu cezanın
— Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna
affı hakkındaki Arzuhal Encümeni mazba
ek Kanun münasebetiyle
373,374,375,376,377
tası münasebetiyle
643
— Tebligat Kanunu münasebetiyle
200,
— Amerika vatandaşları tarafından
252,253
Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında
— Vakfıkebir'in Ballı köyünden Selvî
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin
Hacşfettah ve Havva hakfanda Adliye ve
vereceği istimlâk ve müsadere garantisine
Arzuhal encümenleri mazbataları ,
362
mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hü
Dursun Akçaoğlu (Canlan) - Et darlı
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
ğının önlenmesi hususunda ne gibi tedbir-.
kümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihinde
ler alındığına dair suali münasebetiyle
388
nota teatisi suretiyle akdedilen Anlaşma
— Verem hastalarının tedavisi hususun
nın tasdikine dair Kanun münasebetiyle
513 da ne gibi tedbirler alındığına dair suali
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
münasebetiyle'
69,70,72
Emekli Saâdığı Kanununa bir madde ilâ
Sezai Akdağ (Manisa) - Tebligat Ka
vesine dair ikamın teklifi münasebetiyle 121,
nunu münasebetiyle
209,211
124,128
Abdullah JUser (Devlet Vekili) - Ame
rikan vatandaşları tarafından Türkiye'de
— 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye
yapılan yatırımlar hakkında Amerika BirKanununa (bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 543 | leşik Devletleri Hükümetinin vereceği is
timlâk ve müsadere garantisine mütaallik
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
ve teadülüne dair 'olan 3656 sayılı Kanuna
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum
sında 15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi
Müdürlüğü kısmına bâzı ikadrolar ilâvesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
461 , suretiyle akdolunan Anlaşmanın tasdikine
<3air Kanun münaselbetiyle
485,487
— Devlet Şûrasj Kanununa ek 2.IV.1956
Muammer
Akpınar
(Ankara)
Devlet
tarihli ve 6716 sayılı Kanunun tadili hakŞûrası Kanununa ek 2.IV.1956 tarihli ve
fkmdaki Kanun münasebetiyle
443,444,446,
6716 sayılı Kanunun tadili hakkındaki Ka
612,632
nun münasebetiyle
613
— 'Devlet Şûrası Kanununa ek 6716 sa
Reşat
Akşemsettinoğlu
(Bolu)
•
Millî
yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel
Korunma Kanununa göre yapılmış olan
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun
1955 takvim yılı bilançosunun kabulü
teklifinin Muvakkat Encümende görüşül
87
mesine dair takrir münasebetiyle
7 hakkındaki Kanun münasebetiyle
Ekrem Anıt (Samsun) - Umumi haya
— Harcırah Kanununu 14 neü madde
ta müessir âfetler dolayısiyle alınacak
sinin 5 nci fıkrasının tadiline ve mahakitedbirlerle, yapılacak yardımlara dair ka
min teşkilâtına ait ahîkâmı muaddil 469 sa
nun lâyihası münasebetiyle
684
yılı Kanunun 5 nci maddesine 981 sayılı

«

— 38
Sayfa
Ahsen Aral (Hatay) - Adliye başkâtip
ve kâtiplerine tazminat verilmesine dair
kanun teklifinin Muvakkat Encümende
görüşülmesi hakkındaki takrir münasebe
tiyle
310
Mehmet Ali Arıkan (Mardin) - Bozova
Müddeiumumisi Niyazi Eronat'm Silvan'a
nakil ve tâyin edildiğinin doğru olup olma
dığı hakkındaki suali münasebetiyle
578,579,
580,581
— İzmir Sulh Hâkimi Süreyya Erol'un,
Akhisar mahkemesine tâyin edilmesi üze
rine istifa ettiğinin doğru olup olmadığına
dair suali münasebetiyle
143,145
— Mardin Bölgesinde 1Ö54 yılından
beri vukubulan silâhlı soygun hâdiseleri
nin miktarına dair suali münasebetiyle
137,
138,139,140
— Mardin Emniyet ve jandarma men
suplarından bâzıları hakkında ilgili makam
lara intikal etmiş şikâyet mevcut olup ol
madığına daiir suali münasebetiyle
383,38 i
' Ferhaaı Arkan (Çankırı) - 1958 mali
yıkı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun münasebetiyle
546
— Bir kısım ithal eşyalarından alınmak
ta olan Hazine hissesinin kaldırılması hak
kındaki kanun münasebetiyle
271
— Devlet Şûrası Kanununa ek 2.1 V. 1956
tarihli ve 6716 sayılı Kanunun tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle
612
— İstanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un Gelir Vergisi Kanununun 12 nci
maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 7 nci maddesine birer fıkra eklenmesi
hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle
154
Nevzat Arman (Adana) - Pamuk ne
batına arız olacak haşerelerle mücadele için
gereken kimyevi ilâçların mevcudolup olma
dığına dair suali münasebetiyle
146,147
Vacit Asenç. (Balıkesir) - Harcirah
Kanununun 14 ncü maddesinin 5 nci fık
rasının tadiline ve mahakimin teşkilâtına
ait ahkâmı muaddil 469 sayılı Kanunun 5
nci maddesine 981 sayılı Kanunla eklenen
fıkranın tadili hakkındaki kanunlar mü
nasebetiyle
398,400,416,418,421 j

Sayfa
— Tebligat Kanunu münasebetiyle 181,202,
203,210,212,248,249,253,254,255,256
— Türk Ticaret Kanununun meriyet
ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddesinin tadiline ve mez
kûr kanuna muvakkat bir madde ilâve
sine dair kanun münasebetiyle
168
Nazmi Ataç (istanbul) - 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde ilâvesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
122
Sırrı Atalay (Kars) - Adana eski Mer
kez Jandarma Bölük Kumandanı Musta
fa Türetken'in hükümlü bulunduğu ceza
nın affı hakkındaki Arzuhal Encümeni
mazbatası münasebetiyle
641
— Amerikan vatandaşları tarafından
Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında
Amerika Birleşip Devletleri Hükümetinin
vereceği istimlâk ve müsadere garantisine
mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihin
de nota teatisi suretiyle akdolunan An
laşmanın tasdikine dair Kanun münase
betiyle
51!6,518
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâ
vesine dair kanun teklifi münasebetiyle
124
— 5 Ocak 1959 Pazartesi gününe ka
dar İnikada fasıla verilmesine dair sözleri 263
— 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin
Nafıa Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle
312
— 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı s cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle
533,534,540,541,553
— Bir kısıra ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkındaki kanun münasebetiyle
289
— Kifayet aleyhinde
266,289
— Kifayet takriri aleyhinde
545
— Nakil vasıtaları hakkındaki Kanu
na ek Kanun münasebetiyle
371,375
— Tebligat Kanunu münasebetiyle 170,172,
175,177,180,181,182,186,207,209,211,238

— 39 —
Sayfa
— Umumi hayata müessir âfetler d o
layısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak
yardımlara dair kanun lâyihası münase
betiyle
686
— Usul hakkında
68
Halim Ateşalp (Sivas) - Bir kısım ithal
eşyalarından alınmakta olan Hazine his
sesinin kaldırılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
282
— Hububat ziraati ile iştigal eden çift
çilere bir kâr haddi tâyini hususunda ne
düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
221
— Sivas ve diğer şark vilâyetlerine çay
temini için ne düşünüldüğüne dair suali
münasebetiyle
223,224,225,226,227
— Tebligat Kanunu münasebetiyle
238,
239,240

Şayia

Faruk Ayanoğlu (Tokad) - Amerikan
vatandaşları tarafından Türkiye'ye yapılan
yatırımlar hakkında Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin vereceği istimlâk ve
müsadere garantisine mütaallik olarak Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında
15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi sure
tiyle akdolunan Anlaşmanın tasdikine dair
Kanun münasebetiyle

513

Eşref Ayhan (Ordu) - Aybastı - Fatsa
yoluna dair suali münasebetiyle

581

— Gölköy kazası Sağlık Merkezi inşaa
475,476
tına dair suali münasebetiyle
\
— Ordu vilâyetine tahsis edilen kam
yon hakkındaki suali münasebetiyle
234,236

B
Hüseyin Balık (Ankara) - 1958 malî
yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
Kanun münasebetiyle
541,544
Hüseyin Bayrı (Bursa) - Kaymakam ve
nahiye müdürlerine verilecek temsil ödene
ği hakkındaki 5927 sayılı Kanunun 1 nci
maddesine bağlı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifinin teşkil edile
cek Muvakkat Encümende görüşülmesine
dair takriri münasebetiyle
. t
81
Behzat Bilgin (îzmir) - Adlî Tıp Mües
sesesi Kanununa bağlı 3 numaralı cetvelin
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mu
vakkat Encümende görüşülmesi hakkındaki
takrir münasebetiyle
59
— Adliye Başkâtip ve kâtiplerine taz- f
minat verilmesine dair kanun teklifinin
Muvakkat Encümende görüşülmesi hakkın
daki takrir münasebetiyle
310
— Amerika vatandaşları tarafından
Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin
vereceği istimlâk ve müsadere garantisine
mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti ile
Amerika; Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında 15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi

suretiyle akdolunan Anlaşmanın tasdikine
dair Kanun münasebetiyle
485,503,517,519,520
— 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 533,
534,540,541,542,547,550
— Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle
267,274,284
— D e v l e t Şûrası Kanununa ek 6716 sa-,
yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun
teklifinin Muvakkat Encümende görüşül
mesine dair takrir münasebetiyle
6
— Divanı Muhasebat Kanununun 1 nci
maddesine bağlı cetvelin tadili hakkındaki
teklifin Muvakkat Encümende görüşülme
sine dair takriri münasebetiyle
21
— İstanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, Gelir Vergisi Kanununun 12 nci •.
maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 7 nci maddesine birer fıkra eklenmesi
'r
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
152
— Kaymakam ve nahiye müdürlerine
verilecek temsil ödeneği hakkındaki 5027
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun
%

Sayfa

teklifinin teşkil edilecek Muvakkat Encü
mende görüşülmesine dair takriri münase
!
betiyle
80,81
— Ordu -Mebusu Ferda Güley'in, Su
bay ve askerî memurların maaşatma dair
olan 1453 sayılı Kanuna ek 3611 sayılı
Kanunun 2 nci maddesiyle 5838 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifinin ruznameye
alınmasına dair takriri münasebetiyle 434,435
— öğretmenlerin özel okullarda ve
özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde
edebilmeleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle '
9,28,31
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 105 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
320,321,355
Mehmet Kâmil Boran (Mardin) - Ceza
evlerinde mahkûmların içtimai mevkileri
ne, fikrî seviyelerine, mânevi ve ruhi te
mayüllerine göre ayrı muamelelere tâbi
tutulabilmeleri için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair suali münasebetiyle
385
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı ,'(1) sayılı cetvelin Emniyet
Umum Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar
ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
447
— Muhtelif kanunlarda geçen Ordu
Müfettişliği1 unvanının Ordu Kumandan
lığı olarak değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
368 !

— Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna
ek Kanun münasebetiyle
369
— Üniversitelere ve bunlara bağlı mü
esseselere yapılacak bağışların vergi, re
sim ve harçlardan istisnasına Gelir ve Ku
rumlar vergileri matrahından düşülmesine
dair Kanun münasebetiyle
601
Esat Budakoğlu (Adliye Vekili) - Bur
dur Mebusu Fetlıi Çelikbaş'm, Kocaeli
Sulh Hâkimi Süreyya Erol hakkında ne
için soruşturma yapıldığına dair sualine
cevabı
142
— Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlu Hıdır Çaça'nın ölüm cezasına
çarptırılması hakkındaki Adliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
389
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Bozova Müddeiumumisi Niyazi Eronat'm Silvan'a nakil ve tâyin edildiğinin
doğru olup olmadığına dair sualine cevabı 578,
579,580
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, İzmit Sulh Hâkimi Süreyya Erol'
un Akhisar mahkemesine tâyin edilmesi
üzerine istifa ettiğinin doğru olup olmadı
ğına dair sualine cevabı
143,144,145,146
— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, ceza evlerinde mahkumların içti
mai mevkilerine, fikrî seviyelerine, mânevi
ve ruhî temayüllerine göre ayrı muamele
lere tâbi tutulabilmeleri için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sualine cevabı
385

ç
Fethi Çelikbaş (Burdur) - Amerika va
tandaşları tarafından Türkiye'de yapılan
yatırımlar hakkında Amerika Birleşik,Dev
letleri Hükümetinin vereceği istimlâk ve
müsadere garantisine mütaallik olarak Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 13
Ocak 1957 tarihinde nota teatisi suretiyle
akdolunan Anlaşmanın tasdikine dair Ka
nun münasebetiyle
509,517,520
— 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye
9

I Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yaI pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 547,
I
.
- 549
I
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum
Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar ilâvesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
448,457,458
— Gündem dışı sözleri
219
— İstanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, Gelir Vergisi Kanununun 12
4

-m.
S*yf*

nci maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 7 nci maddesine birer fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle
156
— Kocaeli Sulh Hâkimi Süreyya Erol
hakkında ne için soruşturma yapıldığına
dair suali münasebetiyle
142

— Köy içme suları ve vilâyet ve köy
yolları için ayrılan tahsisatın en verimli
eskilde kullanılmasını teminen ne gibi
tedbirler alındığına dair suali münasebe
tiyle
584,586
•— Usid hakkında

390

D
Beoep Dengin (Ankara) - Amerikan
vatandaşları tarafından Türkiye'de ya
pılan yatırımlar hakkında Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin vereceği
istimlâk ve müsadere garantilerine mütaallik olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti arasında 15 Ocak 1957 tari
hinde nota teatisi suretiyle akdolunan
Anlaşmanın tasdikine dair kanun münase
betiyle
. 512
Sabri Dilek (Trabzon) - Amerikan v a tandaşları tarafından Türkiye'de yapı
lan yatınmlar hakkında Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetinin vereceği is
timlâk ve müsadere garantisine mütaallik olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında 15 Ocak 1957 tarihinde no
ta teatisi suretiyle akdolunan Anlaşma
nın tasdikine dair kanun münasebe
tiyle
481,488497
— Vakfıkebir'in, Ballı köyünden Selvi
Hacıfettah ve Havva Ihakkında Adliye ve
Arzuhal encümenleri mazbataları
359
Vahap Dizdaroğlu (Mardin) - Adlî Tıp
Müessesesi Kanununa bağlı 3 numaralı
cetvelin değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin Muvakkat Encümende görüşül
mesi hakkındaki takrir münasebetiyle
61
Mehmet Dölek (içel) - Mardin'in, Da
l y a n köyünden Bedirhanoğlu Hıdır Ça

Bülent Eoevit (Ankara) -Sabık zabıt
hakkında
$99,600

ça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle
365,391
Nusret Durakbaşa (Maraş) - Ameri
kan vatandaşları tarafından Türkiye'de
yapılan yatırımlar hakkında Amerika
Birleşik Devletleri Hükümetinin vereceği
istimlâk ve müsadere garantisine mütaallik olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik -Devletleri Hü
kümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihinde
nota teatisi suretiyle akdolunan Anlaş
manın tasdikine dair kanun münasebe
tiyle '
517
— Atom Enerjisi Komisyonu kurul
ması hakkındaki 6821 sayılı Kanunun 2
nci maddesinin (a) bendine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun münasebetiyle
463
— Nakil vasıtaları hakkındaki Kanu
na «k kanun münasebetiyle
371
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 105 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle
358
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak (tedbirlerle, yapılacak yar
dımlara dair kanun lâyihası münasebetiyle 686
— Üniversitelere ve bunlara bağlı mü
esseselere yapılacak (bağışların vergi, resim
ve harçlardan istisnasına, Gelir ve Kurum
lar vergileri matrahından düşülmesine dair
Kanun münasebetiyle
554,602,606

Muhlis Erdener (İstanbul) • Bir kısım
ithal eşyalarından alınmakta olan Hazin*

— 42 —
Sayfa

'(hissesinin kaldırılması baikkında'ki 'Kanun
münasebetiyle
— Üniversitelere ve bunlara bağlı mü
esseselere yapılaca'k 'bağışların rverıgi, «resim
ve (harçlardan istisnaşmıa, Gelir ve Kurum
lar vergileri matrahından düşülmesine dair
Kanun münasebetiyle
Sait Erdinç (Van) - Millî Boranıma Ka
nununa göre yapılmış olan üıaücamalara ait
1958 talkvim yılı bilançosunun kabulü tha!k(kmda'ki Kanun münasebetiyle

272

587

91

Asım Eren (Niğde) - 5434 sayılı 'Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
bir madde ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle
126,149
— Karayolları Umum Müdürlüğü 195(8
yüı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
634
— Memleketimizin kurak bölgelerinin
zirai sulama .işlerine dair olan suali müna
sebetiyle
471,473
— Millî Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1955 takvim
yılı bilançosunun "kabulü hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
83,88,91,94
— öğretmenlerin özel okullarda ve
özel öğrenci yurtlarında ök vazife deruhde
edebilmeleri hakîkındalki Kanun münasebe
tiyle
26,31,157
— Tebligat Kanunu münasebetiyle 211,239
— Usul hakkında
,
114
— Üniversitelere ve bunlara bağlı ımü•esseselere yapılacak bağışların vergi, re
sim ve harçlardan istisnasınla, Gelir ve (Ku
rumlar vergileri matrahından düşülmesine
dair Kanun münasebetiyle
603,606
Kemal Eren (Amasya) - Kaymakam ve
nahiye müdürlerine 'verilecek temsil öde
neği balkkmdaiki 5027 sayılı Kanunun il uci
maddesine bağlı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifinin te'şlkil (edile
cek Muvakkat Encümende görüşülmesine
dair takrir münasebetiyle

81

Hayrettin Erkmen (Ticaret Vekili) Adana Mebusu Hamza Eroğlu 'mm, Fiyat
teshilleri (hususunda Hükümetin salâhiye
tine dair sualine cevabı

476

Say fi

— Adana^ Mebusu Hamza Eroğlu'ıran,
Yerli yapağı fiyatlarının tesbiti 'ha'kkındaM kararın neye müsteniden alındığına dair
'Sualine cevabı
478,479
— Anlkara Mebusu Hasan Tez 'in, Pera•kenıde et satışı hakkındaki 'sualine -cevabı 573,
575
— Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, Et darlığının önlenmesi hususunda
ne gibi tedbirler alındığına dair sualine
cevabı
388
— Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, Ka
sap dükkân]arında et bulunmamasına dair
sualine cevabı
5-76
— Maraş Mebusu Emin Soysal'm, E t
sıkıntısının giderilmesi (hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine cevabı
573
— Ordu Mıebusu Atıf Topaloğlu'nun,
Fındık Tarım Satış Kooperatiflerinin faali\ etine dair sualine cevabı
227,230,231,232
— Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın, Ordu
vilâyetine tahsis edilen 'kamyon "hakkında
ki sualine cevabı
234,235
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Hu
bubat ziraatı ile iştigal eden 'çiftçilere bir
kâr haddi tâyini hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine cevabı
221
Müfit Erkukuyumcu (Bursa) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa bir madde ilâvesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
122,124
— Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlu Hıdır Çaea'nın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki Adliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
393
— Tebligat Kanunu münasebetiyle 201,204,
208,209
Hamza Eroğlu (Adana) - Amerikan va
tandaşları tarafından Türkiye'de yapılan
yatırımlar hakkında Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin vereceği istimlâk ve
müsadere garantisine mütaallik olarak,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da 15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi su
retiyle akdolunan Anlaşmanın tasdikine
dair Kanun münasebetiyle
515
— Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması

Sayfa

Sayfa

hakkındaki Kanun münasebetiyle
282
— Fiyat tesbitleri hususunda Hüküme
tin salâhiyetine dair suali münasebetiyle
477
— Yerli yapağı fiyatlarının tcsbiti hak""- kındaki kararın neye müsteniden alındığı
na dair suali münasebetiyle sözleri
478,479
Sefer Eronat (Yozgad) - Adana eski
Merkez Jandarma Bölük Kumandanı
Mustafa Türetken'in bükümlü bulunduğu
cezanın affı hakkındaki Arzuhal Encüme
ni mazbatası münasebetiyle

644

— Harcırah Kanununun 14 ncü madde
sinin 5 nci fıkrasının tadiline ve Mahakimin teşkilâtına ait ahkâmı ınuaddil 469 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine 981 sayılı
Kanunla eklenen fıkranın tadili hakkında
ki kanunlar münasebetiyle
414,419,423
Tebligat Kanunu münasebetiyle 203,211,239,
250
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak yar
dımlara dair kanun lâyihası münasebetiyle
688
— Üniversitelere ve bunlara bağlı mü
esseselere yapılacak bağışların vergi, resim
ve harçlardan istisnasına Gelir ve Kurum
lar vergileri matrahından düşülmesine dair
Kanun münasebetiyle
605

— Vakfıkebir'in Ballı köyünden Selvi
Hacıfettah ve Havva hakkında Adliye ve
Arzuhal encümenleri mazbataları
363
Abdülkadir Eryurt (Erzurum) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir madde ilâvesine dair
kanun teklifi münasebetiyle
128
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozg-ad) Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum
Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar ilâvesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
455
— Devlet Şûrası Kanununa ek 6716 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun
teklifinin Muvakkat Encümende görüşül
mesine dair takrir münasebetiyle
6
— Devlet Şûrası Kanununa ek 2.IV.
1956 tarihli ve 6716 sayılı Kanunun tadili
hakkındaki Kanun münasebetiyle
444
— Kaymakam ve Nahiye Müdürlerine
verilecek temsil ödeneği hakkındaki 5027
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifinin teşkil edilecek Muvakkat Encü
mende görüşülmesine tair takriri münase! betiyle
80,81'

F
Naşit Fırat (Çankırı) - Umumi haya
ta müessir âfetler dolayısiyle alınacak

tedbirlerle, yapılacak yardımlara
kanun lâyihası münasebetiyle

dair
690

G
Namık Gedik (Dahiliye Vekili) - Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdür
lüğü kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hak
kındaki kanun münasebetiyle
450,454,458,460
— Mardin Mebusu Mahmut Ali Arıkan'm, Mardin Bölgesinde 1954 yılından
beri vukubulan silâhlı soygun hâdiseleri-

nin miktarına dair sualine cevabı

136,137,138,
139,140
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin emniyet ve jandarma
mensuplarından bâzıları hakkında ilgili
makamlara intikal etmiş şikâyet meveudolup olmadığına dair sualine cevabı
382,384
Namık Gedik (Haricice Vekâleti Ve
kili) - Amerika vatandaşları tarafından

u
Sajtm
Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin
vereceği istimlâk ve müsadere garantisi
ne mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihin
de nota teatisi suretiyle aktolunan Anlaş
manın tasdikine dair Kanun münasebe
tiyle
493,501,512,513
Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Sürmene'nin Çirva köyünden idrisoğlu, Gülhanım'dan doğma Hacıbey Çakır'm affı hak
kındaki Kanun münasebetiyle
38
Mahmut CKiçbilmez (Bolu) - Devlet

Sayfa
Şûrası Kanununa ek 2, IV. 1956 tarihli
ve 6716 sayılı Kanunun tadili hakkındaki
kanun münasebetiyle
442
Ferda Güley (Ordu) - Öğretmenlerin
özel okullarda ve özel Öğrenci yurtların
da ek vazife deruhte edebilmeleri hak
kındaki kanun münasebetiyle
30,32
— Subay ve askerî memurların maaşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek
3611 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle
5838 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin
ruznameye alınmasına dair takriri müna
sebetiyle
436

H
Aleksandros Hacopulos (İstanbul)
Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesi
ne ve Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci
maddesine birer fıkra eklenmesi hakkın
daki Kanun teklifi münasebetiyle
ŞevM Hasırcı (Bilecik) - Millî Korun
ma Kanununa göre yapılmış olan harca
malara ait 1955 takvim yılı bilançosunun
kabulü hakkındaki kanun münasebetiyle

X

Î50

90

Mehmet Hazer (Kars) - Adlî Tıp Mü
essesesi Kanununa bağlı 3 numaralı cetve
lin değiştirilmesine dair kanun teklifinin
Muvakkat Encümende görüşülmesi hak
kındaki takrir münasebetiyle
63
— 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin
Nafıa Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle 314,318
Karayolları Umum Müdürlüğü , 1958
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 632,
636
— öğretmenlerin özel okullarda ve
özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruh
te edebilmeleri hakkındaki kanun müna
sebetiyle
13
— Umumi hayata müessir âfetle? dolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak

yardımları dair kanun lâyihası münase
betiyle
689
Hadi Hüsman. (İstanbul) - 1958 malî
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun münasebetiyle
548
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâ
vesine dair kanun teklifi münasebetiyle
13f)
— Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkındaki kanun münasebetiyle
292
—- Erzincan'ın Handesi köyü eski Muh
tarı ibrahim Kılmç'm affı hakkındaki ka
nun münasebetiyle
34,3l>
~ Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 105 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
"
357
Hadi Hüsmaş (Gümrük ve İnhisarlar
Vekili) - Millî Korunma Kanununa göre
yapılmış olan harcamalara ait 1955 takvim
yilı bilançosunun kabulü hakkındaki ka
nun münasebetiyle
86,90,92
•— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Si
vas ve diğer Şark vilâyetlerine çay temini
için ne düşünüldüğüne dair sualine ceva
bı
222,234,225,226,227

Sayfa
^ Tevfik Heri (Samsun) - 1958 malî yılı
Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelin Nafıa Vekâleti kısmında
değişiklik yapılması hakkındaki kanun mü* nasebetiyle
313,316
Tevfik Heri (Nafıa Vekili) - Adana
Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Kar
raçay deresi ile Merçin nehri yatağının
ıslah edilmesi ve lüzumlu yerlerinde sedler ve köprüler inşası için bir hazırlık ya
pılıp yapılmadığına dair sualine cevabı
148
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın,
köy içme suları ve vilâyet ve köy yolları
için ayrılan tahsisatın en verimli şekilde
kullanılmasını teminen ne gibi tedbirler,
alındığına dair sualine cevabı^
582,585
— Karayolları Umum Müdürlüğü 1958
yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun münasebetiyle
6Ş3,634
— Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın, Aybastı - Fatsa yoluna dair sualine cevabı
581
— Niğde Mebusu Asım Bren'in, mem
leketimizin kurak bölgelerinin zirai sulama
işlerine dair sualine cevabı
470,473
— Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın, Göl
köy kazası Sağlık Merkezi inşaatına dair
sualine cevabı
475,476
ibrahim tmirzalıoğlu (Ankara) - Zi
rai Donatım Kurumunca Ankara'da bir
satış mağazası açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair suali münasebetiyle
387
Halil îmre (Balıkesir) - Adlî Tıp Mü
essesesi Kanununa bağlı 3 numaralı cetve
lin değiştirilmesine dair kanun teklifinin
Muvakkat Encümende görüşülmesi hak
kındaki takrir münasebetiyle
59,65

Sayfa

— 5 Ocak 1959 Pazartesi gününe kadar
İnikada fasıla verilmesine dair sözleri
264
— Devlet Şûrası Kanununa ek 6716 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifinin Muvakkat Encümende gö
rüşülmesine" dair takrir münasebetiyle
5'
— Harcırah Kanununun 14 ncü mad
desinin 5 nci fıkrasının tadiline ve mahakimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 469
sayılı Kanunun 5 nci maddesine 981 sa
yılı Kanunla eklenen fıkranın tadili hak
kındaki ıkanunlar münasebetiyle
417
— Karayolları Umum Müdürlüğü 1958
yıl Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle
635
— öğretmenlerin özel okullarda ve özel
öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde ede
bilmeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 158
— üniversitelere ve bunlara bağlı mü
esseselere yapılacak bağışların vergi, resim
ve harçlardan istisnasına, Gelir ve Ku>
rumlar vergileri matrahından düşülmesine
dair Kanun münasebetiyle
604,606,607
ismail inan (Ankara) - istanbul Meb
usu Aleksandros Hacopulos'un, Gelir Ver^
gisi Kanununun 12 nci maddesine ve Ku
rumlar Vergisi Kanununun 7 nci madde-»
sine birer fıkra eklenmesi hakkınttaki ka
nun teklifi münasebetiyle
155
Ahmet Ispirli (Tokad) - Bir kşım it
hal eşyalarından alınmakta olan Hazine
hissesinin kaldırılması hakkındaki Kanun
münasebetiyle
276

K
Yakup Karabulut (içel) - 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde ilâvesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle
119
— Devlet Şûrası Kanununa ek 6716

sayılı Kanunun 1 nei maddesine bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifinin Muvakkat Encümende görü
şülmesine dair takrir münasebetiyle
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-

6
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dığı Kanununun 105 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle
320,353
Sadettin Karacabey (Bursa) - Karayol
ları Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki
Kanun münasebetiyle
636
Fahri Karakaya (Elâzığ) - 1958 malî
yılı Muvazeııei Umumiye Kanununa bağlı
. (A/2) işaretli cetvelin Nafia Vekâleti kıs
mında değişildik yapılması hakkında Ka
nun 'münasebetiyle
315
Esat Mahmut Karakurt (Urfa) - Ame
rikan vatandaşları tarafından Türkiye'de
yapılan yatırımlar hakkında Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin vereceği is
timlâk ve müsadere garantisine mütaallik
olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota tea
tisi suretiyle akdolunan Anlaşmanın tasdi
klim dair Kanun münasebetiyle
487
— Ankara Sağlık Memurları Okulu son
sınıf talebelerinden M. Şerif Güneş hak
kında verilen okuldan ihraç, kararının kal
dırılması talebinin reddine dair Arzuhal
Encümeni mazbatası münasebetiyle
359
— 5 Ocak '1959 Pazartesi gününe kadar
İnikada fasıla verilmesine dair sözleri
265
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâ
vesine dair Kanun münasebetiyle
123
— Bir kısım ithal, eşyalarından alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle
283
— istanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, Grelir Vergisi Jîanunumm 12 nci
maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 7 nci maddesine birer fıkra eklenmesi
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
150
— Mardin 'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğiu Hıdır Çaça'nm ölüm cezasına
çarptırılması hakkındaki Adliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
392
— Nakil vasıtaları .hakkındaki Kanuna
ek Kanun münasebetiyle
371,377
— öğretmenlerin özel okullarda ve özel
öğrenci yurtlarında ek vazife derahde ede-

Sayfa
bilmeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 24,27
Saim Karaömerlioğlu (Adana) - Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 105 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
357
Selâhattin Karayavuz (Trabzon) - Ma
latyalı Mustafa kızı, 1322 doğumlu, Zeynep
Üstün'ün affı hakkındaki kanun teklifinin
ruznameye alınmasına dair takriri müna
sebetiyle
118
=~ Vakfıkebir'in Ballı köyünden Selvi
Hacıfettah ve Havva hakkında Adliye ve
Arzuhal encümenleri mazbataları münase
betiyle
361
Lûtfi Kırdar (Sıhhat ve îçtimai Mua
venet Vekili) - Çankırı Mebusu Dursun
Akçaoğlu'nun, verem hastalarının tedavisi
hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair
sualine cevabı
69,70,71
— Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat'ın,
Ordu vilâyeti Devlet Hastanesi Röntgen
kısmının ne zaman faaliyete geçirileceğine
dair sualine cevabı
66,67
Nusret Kirişçioğlu (Sakarya) - Adana
eski Merkez Jandarma Bölük Kumandanı
.Mustafa Türetken'in hükümlü bulunduğu
cezanın affı hakkındaki Arzuhal Encüme
ni mazbatası münasebetiyle
638
—• Adliye başkâtip ve kâtiplerine taz
minat verilmesine dair kanun teklifinin
Muvakkat Encümende görüşülmesi hak
kındaki takriri münasebetiyle
311
— Devlet Şûrası Kanununa ek 2 . V I .
1956 tarihli ve 6716 sayılı Kanunun tadili
hakkındaki Kanun münasebetiyle
437,440,
609,631
— Harcırah Kanununun 14 ncü madde
sinin 5 nci fıkrasının tadiline ve Mahakimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 469
sayılı Kanunun 5 nci maddesine 981 sayılı
Kanunla eklenen fıkranın tadili hakkın
daki kanunlar münasebetiyle
419
Şahap Kitapçı (Tokad) - 5 Ocak 1959
Pazartesi gününe kadar inikada fasıla vesilmesine dair sözleri
265
— Devlet Şûrası Kanununa ek 2 . V I .
1956 tarihli ve 6716 sayılı Kanunun tadili
hakkındaki Kanun münasebetiyle
437,439,445
— Harcırah Kanununun 14 ncü mad-

— 47 —
Sayfa

Sayfa
183,1S4,185,187,196,200,201,206.208,249,253
— Usul hakkında
146,481,582

desinin 5 nci'fıkrasının tadiline ve Mahakimin teşkilâtına. ait ahkâmı muaddil 469
sayılı Kanunun 5 nci maddesine 981 sayılı
Kanunla eklenen fıkranın tadili hakkın
daki kanunlar münasebetiyle
398,401,414,
420,425
— Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna
ek Kânun münasebetiyle
377
— öğretmenlerin özel okullarda ve özel ,
öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde ede
bilmeleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
159,160
— Tebligat Kanunu münasebetiyle
176,182,

Zeki Kumrulu (Ordu) - Mardin'in f)aşiyan köyünden Bedirhanoğlu Hıdır Çaça'-,
nın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 365,
390
Süleyman Kuranel (Gazianteb) - 1958
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Nafıa "Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun münasebetiyle
315

M
Ferid Melen (Van) - Adlî Tıp Müesse
sesi Kanununa bağlı 3 numaralı cetvelin
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mu
vakkat Encümende görüşülmesi hakkın
daki takrir münasebetiyle
62
—• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâ
vesine dair kanun teklifi münasebetiyle
123
* — 5 Ocak 1959 Pazartesi gününe kadar
inikada fasıla verilmesine dair sözleri
263
— 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin
Nafıa Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetivle
314

İbrahim Saffet Omay (Ankara) - Ada
na eski Merkez Jandarma Bölük Kumanda
nı Mustafa Türetken'in hükümlü bulundu
ğu cezanın affı hakkındaki Arzuhal Encü
meni mazbatası münasebetiyle
641
Arif Hikmet Onat (Ordu) - 1958 malî
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelin Nafıa Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Ka
nun münasebetiyle
313,316
— Ordu vilâyeti Devlet Hastanesi Rönt
gen kısmının ne zaman faaliyete geçirilece
ğine dair suali münasebetiyle
66,67

— Bir kısım ithal eşyalarından alınmak
ta olan Hazine hissesinin kaldırılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle
269,291,292
— Kifayet aleyhinde

280

— Üniversitelere ve bunlara bağlı mü
esseselere yapılacak bağışların vergi, resim
ve harçlardan istisnasına, Gelir ve Kurum
lar vergileri matrahından düşülmesine dair
Kanun münasebetiyle
603,607
Hürrem Müftügil (Elazığ) -'Elâzığ'da
Atatürk Üniversitesi için istimlâk edilen
arazi hakkındaki suali münasebetiyle
675,
676,678,1679

Burhanettin Onat (Antalya) - Adlî Tıp
Müessesesi Kanununa bağlı 3 numaralı cet
velin değiştirilmesine dair kanun teklifinin
/
Muvakkat Encümende görüşülmesi hakkın
daki takrir münasebetiyle
59,61,64
— 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Na
fıa Vekâleti kısmında değişiklik yapılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle
313,317,318
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâve
sine dair kanun teklifi münasebetiyle

130
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— Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna
ek Kanun münasebetiyle
374
— öğretmenlerin özel okullarda ve özel
öğrenci yurtlarında ek vazife derulıde ede
bilmeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
29
— Sürmene'nin Çirva köyünden îdrisoğlu, Gülhanım'dan doğma Hacıbey Çakır'm affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
37,38
— Üniversitelere ve bunlara bağlı mües
seselere yapılacak bağışların vergi, resim ve
harçlardan istisnasına, Gelir ve Kurumlar

/
Sayfa
vergileri matrahından düşülmesine dair Ka
vergileıi
nun münasebetiyle
605
Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) - Adana
eski Merkez Jandarma Bölük Kumandanı
Mustafa Türetken'in hükümlü bulunduğu
cezanın affı hakkındaki Arzuhal Encüme
ni mazbatası münasebetiyle
639,641,642
— Erzincan'ın Handesi köyü eski Muh
tarı İbrahim Kılmç'm affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
35,36

O
Nedim Ökmen (Ziraat Vekili) » Adana
Mebusu Nevzat Arman'm, pamuk nebatına
arız olacak haşerelerle mücadele için gere
ken kimyevi ilâçların mevcudolup olmadı
ğına dair sualine cevabı
146,147
— Ankara Mebusu îbrahim îmirzalıoğlu'nun, Zirai Donatını Kurumunca An
kara'da bir satış mağazası açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sualine ce
vabı
387
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, memle
ketimizin kurak bölgelerinin zirai sulama
işlerine dair Başvekilden olan sualine me
hil talebi hakkında
386
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, mem
leketimizin kurak bölgelerinin zirai sula
ma işlerine dair sualine cevabı
471,473
Necmeddin Önder (Nevşehir) - Devlçt
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü •
kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
<
448
Hamdi Öner (Adana) - Adana eski
Merkez Jandarma Bölük Kumandanı Mus
tafa Türetken'in hükümlü bulunduğu ce
zanın affı hakkındaki Arzuhal Encümeni
mazbatası münasebetiyle
645
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit vi! teadülüne * dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet
Umum Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar

ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le
447,457
^— Devlet Şûrası Kanununa ek 2 . IV ,
1956 tarihli ve 6716 sayılı Kanunun ta
dili (hakkındaki Kanun münasebetiyle
4;>(>,
•141,612
— Harcırah Kanununun 14 ncü mad
desinin 5 n e r fıkrasının tadiline ve mahakimin teşkilâtına, ait ahkâmı muaddil.
489 sayılı Kanununun 5 nci maddesine
981 sayılı Kanunla eklenen fıkranın ta
dili hakkındaki kanunlar münasebetiy
le
422
— Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlıı Hıdır Oaça'nm ölüm cezasına
çarptırılması hakkında Adliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
393
— Tebligat Kanunu münasebetiyle
179,
182,186,198,201
— Umumi hayata müessir âfetler clolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak
yardımlara dair kanun lâyihası münase
betiyle
692
Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) 5434 sayılı Türkiye Oumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa, bir madde ilâvesine
dair kanun teklifi münasebetiyle
120,124,125
—• Vakfıkebir'in Ballı köyünden .Selvi Hacıfettah ve Havva hakkında Adliye
ve Arzuhal encümenleri mazbataları
361
Münip Özer (Erzurum) - 5 Ocak 1959
Pazartesi gününe kadar İnikada fasıla
verilmesine dair sözleri.
264

4d
Sayfa
Hüsrev Polat (Gümüşane) - Adlî Tıp
Müessesesi Kanununa bağlı 3 numaralı
cetvelin değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin Muvakkat Encümende görüşülmesi
hakkındaki takrir münasebetiyle
Hasan Polatkan (Maliye Vekili) Adlî Tıp Müessesesi Kanununa bağlı 3
numaralı cetvelin değiştirilmesine dair
kanun teklifinin Muvakkat Encümende
görüşülmesi hakkındaki takrir münase-

betiyle

60

Sayfa
62,64

— 1958 malî yih Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
543,551
— Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta olan Hazine 'hissesinin kaldırıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
277,
293

Salih Zeki Ramoğlu (Trabzon) - Dev
let Şûrası Kanununa ek 2 . IV . 1956 ta

rihli ve 6716-sayılı Kanunun tadili hak
444
kındaki Kanun münasebetiyle

Nihat Sargınalp (Gümüşane) - Bir kı
sım ithal eşyalarından alınmakta olan Ha
zine hissesinin kaldırılması hakkındaki
kanun münasebetiyle
267,286
— Karayolları Umum Müdürlüğü 1958
yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun münasebetiyle
632,633,635
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak
yardımlara dair kanun lâyihası münasebe
tiyle
690
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) - 6273
sayılı Kanunim tatbikini tazammun eden
Arzuhal Encümeni kararları gereğinin ya
pılıp yapılmadığına ve Arzuhal Encüme
ninin bâzı kararlarında bahsi geçen ke
sinleşmiş Devlet Şûrası ilâmlarının infaz
j
edilmemesi sebebine dair sualleri münasebetiyle
680,682,683
— Harcırah Kanununun 14 ncü mad
desinin 5 nci fıkrasının tadiline ve Mahakimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 469
sayılı Kanunun 5 nci maddesine 981 sayılı
Kanunla eklenen fıkranın tadili hakkın

daki kanunlar münasebetiyle
395
— Karaçay deresi ile Merçin nehri ya
tağının ıslah edilmesi ve lüzumlu yerlerin
sedler ve köprüler inşası için bir hazırlık
yapılıp yapılmadığına dair suali münase
betiyle
148
— öğretmenlerin özel okullarda ve özel
öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde
edebilmeleri hakkındaki kanun münase
betiyle
8,13,25
— Tebligat Kanunu münasebetiyle
252
îlyas Seçkin (Ankara) - Bir kısım ithal
eşyalarından alınmakta olan Hazine his
sesinin kaldırılması hakkındaki kanun'mü
nasebetiyle
* ^
293
— İstanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, Gelir Vergisi Kanununun 12
nci maddesine ve Kurumlar Vergisi Ka
nununun 7 nci maddesine birer fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle
155
Adnan Selekler (Antalya) - Tebligat
Kanunu münasebetiyle
171,176,179,180,
181,182:183,185,198,206,208,209,212,237,240
Servet Sezgin (Çanakkale) - 5434 sayı-

—m
Sayfa

lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle
—• Bir kısım ithal eşyalarından alın
makta «lan Hazine 'hissesinin kaldırılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle

127

292

— Tebligat Kanunu münasebetiyle
181,
183,195,199,206,207,208,231,25] ,255

\

tlhan Sipahioğlu (tzmir) - Amerikan
vatandaşları tarafından Türkiye'de yapı
lan yatırımlar hakkında Amerika Birleşik
Deyletleri Hükümetinin vereceği istimlâk
ve müsadere garantisine ımütaallik lûlarak,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında,
15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi sure
tiyle akdolunan Anlaşmanın tasdikine dair
Kanun münasebetiyle
506
— Devlet, memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3056 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum
Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar ilâvesi
•hakkındaki Kanun münasebetiyle
— Muhtelif kanunlarda geçen Ordu
Müfettişliği unvanının Ordu Kumandanlığı
olarak değiştirilmesi hakkındaki İtamın
.münasebetiyle
Selim Soley (Ankara) - Adana eski
Merkez Jandarma Bölük ıKumandanı Mus
tafa Türetken'in bükümlü 'bulunduğu ceza
nın affı hakkındaki Arzu'hal Encümeni
mazbatası münasebetiyle
— Bir krsiim ithal eşyalarından alınîmalkta olan Hazine hissesinin kaldırılması
hakkındaki Kanun münaselbetiyle
— Kaymakam ve nahiye müdürlerine
verilecek temsil ödeneği hakkındaki 5027
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı .cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifinin teşkil edilecek Muvakkat Encü
mende görüşülmesine dair takriri jmünasebetiyle
— Malatyalı Mustafa 'kızı 1322 doğum
lu Zeynep Üstün'ün affı 'hakkındaki kanun
teklifinin ruznameye alınmasına dair tak
riri münasebetiyle
— Manavgat'ın, Ilıca köyünden 'Dür
müş Alioğlu, "Fatma'dan doğma Mehmet

Sayfa
Sert'in affı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
168
— Muhtelif kanunlarda geçen Ordu
Müfettişliği unvanının Ordu Kumandan
lığı olarak değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
368
— öğretmenlerin özel okullarda ve özel
öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde ede
bilmeleri hakkındaki Kanun münasebetiy
le
> 8
Hilmi Soydan (Maraş) - Vakfıkebir'in
Ballı köyünden Sehvi Hacıfettah ve Havva
hakkında Adliye ve Arzuhal encümenleri
mazbataları
363
Sami Soylu (Konya) - Devlet Şûrası
Kanununa ek 6716 sayılı Kanunun 1 nci
maddesine bağlı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifinin Muvak
kat Encümende görüşülmesine dair takrir
münasebetiyle

5

Emin Soysal (Maraş) - Amerikan va
tandaşları tarafından Türkiye'de yapılan
452
yatırımlar' hakkında Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetinin vereceği istimlâk
ve müsadere garantisine mütaallik olarak,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
368
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında
15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi suretiy
le akdolunan Anlaşmanın tasdikine dair
Kanun münasebetiyle
518
— 5 Ocak 1959 Pazartesi gününe kadar
264
643 i inikada fasıla verilmesine dair sözleri
- Et sıkıntısının giderilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair suali münasebe
tiyle
573
280
— Kasap dükkânlarında et bulunma
masına dair suali münasebetiyle
576,577
— Tebligat Kanunu münasebetiyle
175

80

80

Mehmet Daim Süalp (Siird) - Adana
eski Merkez Jandarma Bölük Kumandanı
Mustafa Türetken'in hükümlü bulunduğu
cezanın affı hakkındaki Arzuhal Encüme
ni mazbatası münasebetiyle
*

645

— Adlî Tıp Müessesesi Kanununa bağ
lı 3 numaralı cetvelin değiştirilmesine
dair kanun teklifinin Muvakkat Encümen
de görüşülmesi hakkındaki takrir müna
sebetiyle

80

51 Sayfa

Sayfa
— Amerika vatandaşlaıı tarafından
Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin
vereceğj»istimlâk ve müsadere garantisine
mütaallik olarak Türkjye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihinde
nota teatisi suretiyle akdolunan Anlaşma
nın tasdikine dair Kanun münasebetiyle
519
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâ
vesine dair kanun teklifi münasebetiyle 121,
124,125,127,129
— Devlet Şûrası Kanununa ek 2.IV.1956
tarihli ve 6716 sayılı Kanunun tadili hak
kındaki Kanun münasebetiyle
441
— Harcırah Kanununun 14 ncü mad
desinin 5 nci fıkrasının tadiline ve mahakimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 469

sayılı Kanunun 5 nci maddesine 981 sayılı
Kanunla eklenen fıkranın tadili hakkında
ki kanunlar münasebetiyle
401,413,421,423,
424,425 "%
— Kaymakam ve nahiye müdürlerine
verilecek temsil ödeneği hakkındaki 5027
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifinin teşkil edilecek muvakkat encü
mende görüşülmesine dair takriri müna
sebetiyle
82
— Malatyalı Mustafa kızı 1322 doğum
lu Zeynep Üstün'ün affı hakkındaki Ka
nun teklifinin ruznameye alınmasına dair
takriri münasebetiyle
( 119
— öğretmenlerin özel okullarda ve
özel öğrenci yubjlarında ek vazife deruhde edebilmeleri hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
*
11,27,28

Halûk Şaman (Bursa) - Usul hakkında 125
Mazhar Şener (Giresun) - Divanı Mu
hasebat Kanununun 1 nci maddesine bağ

lı cetvelin tadili hakkındaki teklifin Mu
vakkat Encümende görüşülmesine dair
takriri münasebetiyle

Nazım Tanıl (Yozgad) - Bir kısım it
hal eşyalarından alınmakta olan Hazine •
hissesinin kaldırılması hakkındaki Kanun
münasebetiyle
288,292
Necati Tanyolaç (Zonguldak) - Muh
telif kanunlarda geçen Ordu Müfettişliği
unvanının Ordu Kumandanlığı olarak de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
869
Rıza Tekeli (Adana) - Bir kısım it
hal eşyalarından alınmakta olan Hazine
hissesinin kaldırılması hakkındaki Kanun
münasebetiyle
274
Hasan Tez (Ankara) - Perakende et sa
tışı hakkındaki suali münasebetiyle
574,575

M. Halûk Timurtaş (Balıkesir) - Dev
let Şûrası Kanununa ek 2 . IV. 1956 ta
rihli ve 6716 sayılı Kanunun tadili hak- "
kındaki Kanun münasebetiyle
439
Atıf Topaloğlu (Ordu) - Fındılk Tarım
Satış kooperatiflerinin faaliyetine dair
suali münasebetiyle
229,230,231,233
• Necati Topcuoğlu (Afyon Karahisar) Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta
olan Hazine hissesinin kaldırılması hak
kındaki Kanun münasebetiyle
279
Halil Turgut (Diyarbakır) - öğretmen
lerin özel okullarda ve özel öğrenei yurt
larında ek vazife deruhde edebilmeleri
hakkındaki Kanun münasebetiyle
11,28
\

22

ü
Sayfa
Nüzhet Ulusoy (Samsun) - Devlet Şû*
rası Kanununa ek 2 . IV . 1956 tarihli ve
6716 sayılı Kanunun tadili hakkındaki
Kanun münasebetiyle
445
Aaz Uras (Mardin) - Adlî Tıp Mües
sesesi Kanununa bağlı 3 numaralı cetvelin
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mu
vakkat Encümende görüşülmesi hakkın
daki takriri münasebetiyle
58,60

Sayfa
— Devlet Şûrası Kanununa ek 2. IV.
1956 tarihli ve 6716 sayıÂ Kanunun taçjjli
hakkındaki Kanun münasebetiyle
442
— Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlu Hıdır Çaça'nın ölüm cezasına
çarptırılması hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 364,365,389,392
İbrahim Us (Kars) - Erzincan'ın Han
desi köyü eski Muhtarı İbrahim Kılınç'm
affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
36

O
vergileri matrahından düşülmesine dair
Kanun münasebetiyle
'
607
tfethi Ülkü (Tunceli) - Öğretmenlerin
özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında
ek vazife deruhde edebilmeleri hakkındaki
Kanım münasebetiyle
10
Hasan Hayati Ülkün (Nevşehir) - Bir
kısım ithal eşyalarından alınmakta, olan Ha
zine hissesinin kaldırılması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
287
Hilâl Ülman (Bursa) - Öğretmenlerin
özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında
ek vazife deruhde edebilmeleri hakkındaki
Kanun münasebetiyle •
1'60
Zihni Üner (Nevşehir) - Türkiye Cum
huriyeti Emekl Sandığı Kanununun 105
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle,
320,356

Cevat Ülkü (Aydın) - Erzincan'ın Han
desi köyü eski Muhtarı İbrahim Kılmç'ııı
affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
34
— Malatyalı Mustafa kızı 1322 doğum
lu Zeynep Üstün'ün affı hakkındaki ka
nun teklifinin ruznameye alınmasına dair
takriri münasebetiyle
117
— Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlıı Hıdır Çaça'nın ölüm cezasına
çarptırılması hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle
394
— Sürmene'nin Çirva köyünden İdrisoğlu, Gülhanım'dan doğma Hacıbey Çakır'ın affı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
38
— Üniversitelere ve bunlara bağlı \ mü
esseselere yapılacak bağışların vergi, resim
ve harçlardan istisnasına, Gelir ve Kurumlar

T
Sadettin Yalım (Kocaeli) - Sabık zabıt
hakkındaki sözleri
Celâl Yardımcı (Maarif Vekili) - Adana
Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 6273
sayılı Kanunun tatbikini tazammun ed«n
Arzuhal Encümeni kararları gereğinin ya
pılıp yapılmadığına ve Arzuhal Encümeni
nin bâzı kararlarında bahsi geçen kesinleş
miş Devlet Şûrası ilâmlarının infaz edilme-

mesi sebebine dair suallerine cevabı
82

680,681,683

— Elâzığ Mebusu Hürrem MüftügiPin,
Elâzığ'da Atatürk Üniversitesi için istimlâk
edilen arazi hakkındaki sualine cevabı
675,676,
677,678,679
- - Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat'ın^
Ordu vilâyeti Devlet Hastanesi Röntgen
kısmının ne zaman faaliyete geçirileceğine

58
Sayfa
dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilin
den olan suali münasebetiyle
67
— öğretmenlerin özel okullarda ve özel
öğrenci yurtlarında ek vazife deruhte ede
bilmeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
12,
13 29 31
Nüvit Yetkin (Malatya) - 5 Ocak 1959
Pazartesi gününe kadar İnikada fasıla ve
264"
rilmesine dair sözleri
— Devlet Şûrası Kanununa <ek 6716 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tekli
finin Muvakkat Encümende görüşülmesine
dair takrir münasebetiyle
t:
— Gündem dışı sözleri
135
•— Ruznamenin tanzimi hakkında
674

M

Sayfa
— Usul hakkında
577,578
Kenan yılmaz (Bursa) - 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde ilâvesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle
127,128,130,131,140

W 1

Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) - Öğ
retmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci
yurtlarında ek vazife der uhde edebilmeleri
hakkındaki Kanun münasebet iv] o

12

Necmi Nuri Yücel (tstanbuî) - Devlet
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü
kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hakkındaki
Kan un münasebotivlo

453

l I
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