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Fihrist
ARIZALAR VE TELGRAFLAR
Sayfa
Fransız Cumhuriyeti Millî Meclisi
Reisinin bir Parlâmento Heyetini Fran
sa'ya davetini t azam mim eden mektubu
(5/39)
830:838
İngiliz Parlâmento Heyetinin Tür-

Sayfa
kiye'yi ziyaretleri münasebetiyle Lordlar ve Avam Kamaraları Reislerinin mek
tupları
184:185
Diğer ariza ve telgrafların bulun
duğu sayfalar :
48,401,628

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
İntihaa?
Vâkı davet üzerine Büyük Millet Mec
lisi Reisi Refik
Koraltan'm Riyase
tinde Kore'yi ziyaret
edecek olan 8
azadan mürekkep Heyetin secimi 529:530,5r>9

izinler
Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi (3/409)
165:166,891
Tahsisat
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı
içinde iki aydan fazla izin alan Hatay
Mebusu izzettin Çilli'nin tahsisatı (3/410)

166

Teşriî masuniyetler
Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî
masuniyeti (3/336) _
' •
89:90
(3/337)
'
90,100
(3/338)
100
(3/339)
100
(3/254)
898
Afyon Karahisar
Mebusu
Orhan
Uygun'un teşriî masuniyeti (3/407)

20

Ankara Mebusu
Hüseyin Balık'm
teşriî masuniyeti (3/340)
100:101
Ankara Mebusu Selim Soley'in teş
riî masuniyeti (3/4,12)
250
Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'ııun teşriî "masuniyeti (3/129)
101

(3/131>
101
Edirne Mebusu Mükerrem Sarol'un
teşriî masuniyeti (3/433)}
828
(3/433)
828
istanbul (Mebusu Arsian N'ihacl Bekdik in teşriî masuniyeti (3/413)
250
İstanbul Mebusu Mithat
Perin'in,
teşriî masuniyeti (8/19(8)
101
İzmir Mebusu Selim Ragıp Emeç'in
teşriî masuniyeti (3/414)
Kars Mebusu Osman Yeltektin'in teşriî
masuniyeti (3/435)

250
828

Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî
masuniyeti (3/342)
101
Kayseri Mebusu Kâmil Gündeş'in teş
riî masuniyeti (3/348)
101:102
Kırklareli Mebusu Dündar Tekand'm
teşriî masuniyeti (3/147)
101
Kırklareli Mebusu Sıtkı
teşriî masuniyeti (3/147)

Pekkip'in
101

Sakarya Mebusu Haindi Başak'm teş
riî masuniyeti (3/349)
101
Samsun Mebusu Ömer Güriş'in teşriî
masuniyeti (3/436)
.
S2'J
Vefatlar
Ankara Mebusu Faik
rutçu'nun vefatı (3/440)

Ahmed

Ba
830

—2—
Sayfa

Sayfa

Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'nun vefatı (3/416)
346:347

Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu 'mm
vefatı (3/416)
346:347

ENCÜMEN TEŞKÎLÎ VEYA HAVALELEE
kil edilecek Muvakkat Encümende müza
kere edilmesi (4/126)
392

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 40 neı maddesine bir fıkra
ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasının teş-

ÎCBA VEKÎLLEEÎ HEYETÎ
Ağrı
Mebusu Celâl Yardımcı'nm
Maarif Vekâletinden istifası üzerine Maa
rif Vekâletine Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin
vekâleten tâyini (3/425)
578:579
Mazereti sebebiyle yurt dışına gide
cek olan Maliye Vekili Hasan Polatkan'm avdetine kadar kendisine İmar ve
İskân Vekili Medeni Berk'in vekillik et
mesi (3/446)
899
Münhal bulunan Çalışma Vekâletine
Bursa Mebusu, Devlet Vekili Halûk
Şaman'm asaleten tâyini (3/427)
722
Vâki davet üzerine İtalya'yı ziya
ret edecek olan Reisicumhur Celâl Bayar'm avdetlerine kadar Reisicumhurluğa Büyük Millet Meclisi Reisi Refik
Koraltan'm vekâlet etmesi (3/424)
578
Vazife ile yurt dışına çıkacak olan
Çalışma Vekili Halûk
Şaman'm av
detine kadar Çalışma Vekâletine Maliye
Vekili Hasan Polatkan'm vekillik et
mesi (3/428)
722

Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'm avdetine kadar
kendisine
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in vekillik
etmesi (3/408)
99
Vazife ile yurt dışına giden Ha
riciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun av
detine kadar kendisine Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in Vekillik etmesi (3/437)
829
Vazife ile yurt dışına giden Ha
riciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun av
detine kadar kendisine Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in vekâlet etmesi (3/441)
870
Vazife ile yurt dışına giden Zi
raat Vekili Nedim ökmen'in avdetine ka
dar kendisine Ticaret Vekili Hayrettin
Erkmeni'n vekâlet etmesi (3/442)
870:871
Vazife ile yurt dışında bulunan Ha
riciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun av
detine kadar kendisine Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in vekâlet etmesi (3/418)
391
(3/426)
721

ÎNTÎHAP
Münhal bulunan
mebusluklar için
feu sene ara seçimi yapılmaması hakkın

da takrir (4/143)

899:921,
922:934

ÎNZIBATÎ CEZALAR
Adana Mebusu Hamza* Eroğlu'na iki
ihtar cezası verilmesi
53,86
Adana Mebusu Nevzat Arman'a iki ih
tar cezası verilmesi
884,897

Adana Mebusu Suphi Baykam'aı beş ini
kat için Meclisten çıkarma cezası veril
mesi
89,98
Ankara Mebusu Hasan Tez'e iki ihtar

Sayfa
cezası verilmesi
884,897
Gümüşane Mebusu Nihat Satrgmalp'e
12 inikat için Meclisten çıkarma ce
zası verilmesi
887,888,897
Kars Mebusu Sırrı Atalay'a iki ih
tar cezası verilmesi
54,86
Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'e 4
inikat için Meclisten çıkarma cezasit ve
rilmesi
•* 87,88,98
Mardin Mebusu Mehmet Ali A n kan'a iki ihtar cezası verilmesi
886,897

3 Şayia
Sakarya
Mebusu Hamdi -Başak'a
iki ihtar cezası verilmesi
"
886,897
Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu'na
beş inikat için Meclisten çıkarma cezası
verilmesi
89,98,374
Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu'na %
iki ihtar cezası verilmesi
970,991
Van Mebusu Ferid Melen'e iki ih
tar cezası verilmesi
968,991
Van Mebusu Sait Erdinç'e iki ihtar
ve takbih cezası verilmesi
968,991

KANUNLAR
No.
Sayfa
7261 — Zeki İbrahimoğlu ve Ayşe'den doğ
ma 1337 doğumlu pilot yüzbaşı Mus
tafa Sedat Yenen'in hükümlü olduğu
cezanın affı hakkında Kanun
44:45
7262 — Akçaabat îspentam köyü nüfusun
da kayıtlı, Hamioğlu 1926 doğumlu
Hasan Kemal Demirci'nin affı hak
kında Kanun
45:46
7263 — Noterlik Kanununun 71 nci mad
desinin tadili ve 73 ncü maddesi ile
4782 ve 5235 sayılı kanunların geçici
maddelerinin ilgası hakkında Kanun
21,
59:60,78
7264 — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair
1221 sayılı Kanunun değişen 1, 3 ve 4
ncü maddelerinde tadilât yapılması
hakkında Kanun
60:64
7265 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun
21,
64:65
7266 — Yozgadlı Ismailoğlu Nâzım Kafaoğlu'na vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanmasına dair Kanun
21,65
7267 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
ikinci maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında Kanun
65:66,78
7268 — 1706 sayılı Jandarma Kanununa üç
madde eklenmesine dair Kanun
71 -72
7269 — Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapıla-

No.

7270

7271

7272

7273

Sayfa
cak yardımlara dair Kanun
3:15,30:44,
56:59,61,65,72,79:83,99,103,115,116:120
— Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1948 bütçe yılı Hesabı Katî Ka
nunu
103,107,115,121:125
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü 1949 bütçe yılı Hesabı Katî Ka
nunu
103:104,107,115,115,126:130
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1950 malî yılı Hesabı Katî Ka
nunu
104.105,107,115,131:135
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü 1951 malî yılı Hesabı Katî Ka
nunu
105,107,115,136:140

7274 — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü 1952 mali yılı Hesabı Katî Ka
nunu
105:106,109,115,115,141:145
7275 — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü 1953 bütçe yılı Hesabı Katî Ka
nunu
106:107,109,115,146:150
7276 — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü 1954 bütçe yılı Hesabı Katî Ka
nunu
107,109,1x5,151:155
7277 — Beden terbiyesi Umum Müdürlü
ğü. 1955 malî yılı Hesabı Katî Ka
nunu
86,114,115,156:160
7278 — 1861 sayılı Jandarma efradı Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline
bu kanuni ek ve iki muvakkat madde
eklenmesine ve muvakkat 3 ncü mad
desinin kaldırılmasına dair Kanun
66:71,
100,169:170,170:172

Ncr.

Sayfı

7279 — Millî Müdafaa Vekâleti İlmî İsti
şare ve Araştırma Kurulu teşkiline
dair Kanun
176:180
7280 — Birleşmiş Milletler Andlaşması ile
Birleşmiş Milletler tekşilâtına bağlı
ihtisas müesseselerinin ana sözleşmelerı, Avrupa Ekonomik İş Birliği
Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile
Amerika Birleşik Devletleri arasında
münakit Ekonomik İş Birliği Anlaş
ması, Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve
Hükümetimiz tarafından imza edilmiş
veya edilecek sair anlaşma, andiaşma
ve sözleşmelerin icaplarından olarak
ilgili Hükümet ve teşekküller veya
bunlar namına hareket edecek mües
seseler ile kredi, yardım ve ödeme
anlaşmaları akdine Hükümetin sala
hiyetli kılınması hakkında Kanun
186:
187.190,190,191:195,20i :2O2,2O7,209,217 221
7281 — Askerî Temyiz Mahkemesi Reis»
Müddeiumumi ve âzalariyle adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki
Kanunun birinci maddesine bağlı cet
velin değiştirilmesine dair Kanun
185:
186,204:207,209,211,222:226
7282 — Vezirköprü'nün Kıranalan köyün
den 1931 doğumlu AHımet kızı Fatma'
dan doğma Ayşe Şener'in affı hak
kında Kanun
172:174,252
7283 — Deniz İş Kanununun 23 ncü mad
desinin (1) ve (2) numaralı bentleri
nin tadili hakkında Kanun
182,255:256
7284 — 3008 sayılı Kanunun 47 nci mad
desinin tadiline ve bu kanuna üç
madde eklenm&sine dair Kamın 182:183,256
7285 — İş Kanununun 13 ncü maddesinin
beşinci fıkrasının
tadili hakkında
Kanun
186,258
728-6-— 5018 sayılı Kanuna efe Kanun
201,
259:261
7287 — Gümrük tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının Fransızca metnine
mütedair Tashih Protokolünün tasdiki
hakkında Kanun
172,251:252,256,257,
261,271,272:276
7288 — Kadınların siyasi haklarına dair
Sözleşmenin tasdiki hakkında Kanun 174:
175,252,256,257,261,271,277:281

No.
Sayfa
7289 — Ticari numuneler için E.C.S. kar
nemi hakkında 1 Mart 1956 tarihinde
Brüksel'de tanzim olunan Gümrük
Sözleşmesinin tasdikına dair Kanun
175,
252 .-253,256,257,261,271,282:286
7290 — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük
Britanya Hükümeti arasında 1 Mart
1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain
Muahedenamesinin 16 ncı maddesinin
meriyetten kaldırılmasına dair mek
tupla, İngiltere tarafından Türkiye
menşeli tiftik ve palamuta tanınan
gümrük tavizlerine dair mektubun tas
diki hakkında Kanun
175:176,253,256,
257,261,271,287:291
7291 — Türkiye, İran, Irak ve Pakistan
arasında 20 Ocak 1958 tarihinde im
zalanan «Gümrük kanunlarının ve ni
zamnamelerinin ihlâlinin önlenmesine,
soruşturulmasına ve tecziyesine mü
tedair karşılıklı yardım Sözleşmesi»
nin tasdiki hakkında Kanun
176,253:254,
256,257,261,271,292:296
7292 — Trimci ve ateşçi sıfatiyle gemilerde
işe alınacakların asgari yaş haddinin
teslbitine dair 15 sayılı Sözleşmenin
tasdik edilmesi ve bu Sözleşmeye ka
tılmamız hakkında Kanun
180:181,254,
256,261,261,297:301
7293 — Deniz işlerinde çalıştırılacak ço
cukların asgari yaş haddinin tespiti
hakkında 58 sayılı Sözleşmenin tasdik
edilmesine ve bu Sözleşmeye katılma
mıza dair Kanun
181,254:255,256,261,
261,302:306
7294 — Türkiye ile Norveç arasında imza
lanan Kültür Anlaşmasının tasdiki
îıakkmda Kanun 181:182,255,256,261,261,
307:311
7295 — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya
Birleşik Kırallığı arasında İş Birliği
ve Kültür Anlaşmasının tasdikine
dair Kanun
182,255,256,261,261,312:316
7296 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre
Konfederasyonu arasında ticari mü
badelelere ve tediyelerin tanzimine
mütaallik 12 Eylül 1945 tarihli An
laşmaya zeylen 6 Ocak 1958 de imza-

fto.

Sayfa

lanan lahikanın tasdikine mütedair
Kamın
183:184,256:257,261,26i :262,27i,
317:321
7297 — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg
Ekonomik Birliği arasında münakit
1.5 Nisan 1955 tarihli Ticaret ve öde
me Protokolüne zeylen 20 Haziran
1957 tarihinde imzalanmış olan Lahi
ka ve eki Protokol ve mektuplarle, 2
Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşması
nın sonradan vâki tadillerle birlikte
meriyet müddetlerinin uzatılması zım
nında teati edilen mektupların tasdiki
hakkında Kanun
184,257,261,262,322:326
7298 — Avrupa Konseyi Âzası memleket
ler arasında tıbbi tedavi maksadiyle
harb malûllerinin mübadelesine mü
tedair Anlaşmanın tasdiki hakkında
Kanun
185,257:258,261,262,327:331.40 i
7299 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve
Avrupa'daki nüfus fazlalıkları iskân
Fonu arasında akdolunan mukavele
ile eski mektupların tasdikine dair
Kanun
187:188,258,261,262,271,332:336
7300 — Atom Enerjisi sahasında bir Emni
yet kontrol u kurulması hakkındaki
Sözleşme ve bu Sözleşme ile ihdas olu
nan mahkeme ile alâkalı protokolün ve
radyoaktif yakıtlar kimyevi Ayırma
Avrupa Şirketi Sözleşmesi ve statüsü
nün tasdiki hakkında Kanun
21,188,258:
259,261,262,271,337:341
7301 — Avukatlık rŞanununun 4 ncü mad
desinin tadili hakkında Kanun
172,202:
203,349
7302 — 1706 sayılı Jandarma Kanununun
3148 sayılı Kanunla muaddel 18 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında
Kanun
181,203:204,349:350
7303 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği hakkındaki 6235 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve mezkûr kanuna 4 ve 5 nci mad
delerin ilâvesine dair Kanun
21,188,207:
209,350:354
7304 — Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfu
sunda kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'-

No.

Sayfa

den doğma 4 . 1 . 1 9 3 3 doğumlu A1&
Yıldırım'm affı hakkında Kanun ^21,188:
190,209:212,354
7305 — Limanlar inşaatı hakkında 6257
sayılı Kanuna ek Kanun
250,354:356,
357,372,376:380
7306 — 6165 sayılı istanbul Opera binası
inşaatının Hazinece ikmali' ve sureti
idaresi hakkındaki Kanuna bir mad
de ilâvesine dair Kanun
250,372:373
7307 — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
Kanunu
200,201,250,356:372,373,
374,381:385
7308 — Tzmit Pevzipaşa maliallesi hane 4
te kayıtlı Osman Nailoğlu ve İBSkmet^ten doğma 1332 doğumlu Dr.
Mustafa Sekip Arda'nın affı hakkın
da Kanun
51,243:344,394
7309 — Ceza evleri ile mahkeme binaları
iıışiası karşılığı olarak alınacak harç
lar ve mahkûmlara ödettirilecek yiye
cek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
250,374,395
7310 — Atatürk Orman Çiftliği arazîsin
den 725 dekarının satılması ve evvel
ce mübadele -edilmiş olan bir tasım
arazinin ilgili şahıslara ferağının ic
rası hakkında Kanun
346,395:398
7311 — İstiklâl Harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında Kanun 346,
393,395,398,402:405
7312 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 17 Nisan 1958 tarihinde i m - '
zalanan Ticaret Anlaşması ile en zi
yade müsaadeye mazbar millet kaide
sine mütaalli'k protokolün ve ekleri
mektupların tasdikine dair Kanun 29,243,
393:394,395,398:399,406:410
7313 — Maarif Vekâletine bağlı teknik
okullarında yetiştirilecek askerî mü
hendisler hakkındaki 4799 sayılı Ka
nuna ek Kanun
250,373,435
7314 — Kaçakçılığın meni ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun 2 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair Kanun
414,
443:445

—6
No.
Sayfa
7315 — Zirai maddeler ticaretinin gelişti
rilmesi ve yardımlaşma hakkındaki
muaddel Amerikan Kanununun 1 ncî
kısmı hükümleri gereğince Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da münakit 12 Kasım 1956 tarihli An
laşmanın tasdiki hakkında Kanun 346,
435:436,443,445,465:469
7316 — Zirai maddeler ticaretinin geliş
tirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki
muaddel Amerikan Kanununun 1 nci
kısmı hükümleri gereğince Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da münakit 12 Kasım 1956 tarihli
Anlaşmaya ek 25 Ocak 1957 tarihli
Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 346,
436:437,443,445,470:474
7317 — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline
dair Kanun
414,445:447
7318 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletler namı
na hareket eden «Export - împort
Bauk of Washington» arasında 28
Haziran 1957 tarihinde imzalanan 25
mil} on dolarlık Kredi Anlaşmasının
ve bu mevzuda teati edilen mektup
ların tasdiki hakkında Kanun
346,437:
438,445,448,475:479
7319 — Zirai Maddeler Ticaretinin Geliş
tirilmesi ve Yardımlaşma hakkındaki
muaddel Amerikan Kanununun 1 nci
kısmı hükümleri gereğince Türıriye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da münakit 12 Kasım 1956 tarihli
An.aşmaya müsteniden 20 Ocak 1958
tarihinde akdedilen Anlaşmanın tas
diki hakkında Kanun
346,438,445,448:
449,480:484
7320 — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal
Almanya Cumhuriyeti arasında vâki
tarife müzakereleri hakkındaki 16 Şu
bat 1952 tarihli Protokolün tadiline
mütedair Protokolün tasdikine dair
•Kanun
390,438:439,447,449,485:489

No.
Sayfa
7321 — Bir Avrupa tediye Birliği kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli
Anlaşmayı tadil eden 10 numaralı
Ek Protokol ile 5 Ağustos 1955 ta
rihli Avrupa Para Anlaşmasını tadil
eden 12 numaralı Ek Protokolün tas
dikine dair Kanun
390,439,447,449,490;
494
7322 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının 1 nci kısmı ve
XXIX ve XXX ncu maddelerinin
tadiline mütedair Protokol Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sının ön sözü ile II ve III ncü kısım
larının tadiline mütedair Protokol ve
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının Teşkilâta Mütaallik hü
kümlerinin tadiline mütedair Proto
kol hakkındaki Tashih Zabıtnamesi
nin tasdikine dair Kanun 390,439:440,447,
449,495:499
7323 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının Teşkilâta mütaal
lik hükümlerinin tadiline mütedair
Protokol hakkındaki imza zabıtna
mesinin tasdikine dair Kanun 390,440 :
441,449,500:504
7324 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına ekli taviz listeleri
metinlerinde yapılan düzeltme ve de
ğişikliklere mütedair altıncı Proto
kolün tasdiki hakkında Kanun 390,441,
449,450,452,505:508
7325 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının XVfi nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasında derpiş olunan
Statükonun temdidine dair Beyan
namenin tasdiki hakkında Kanun
414,
441:442,449,450,452,509:513
7326 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına ekli taviz listeleri
metinlerinde yapılan düzeltme ve
değişikliklere ait Yedinci Protoko
lün tasdikine mütedair Kanun 414,442:
443,449,450,452,514:517
7327 —- Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına
(GATT) ekli
XXXVII sayılı Türkiye taviz liste
sinde münderiç Sakız ve Kolofanla

No.

Sayfa

XXV sayılı Yunanistan taviz liste
sinde münderiç taze ve tuzlu balık
lara ait Gümrük tavizlerinde yapı
lan tadil ve geri çekmelere mütedair
listenin tasdiki hakkındaki Kanu
nun ilgası hakkında Kanun 414,443,453,
518:522
7328 — Almanya Hükümetinin ve Alman
tebaası şahısların Türkiye'deki em
valine vaz'edilen takyidi muamele
ve tedbirlerin kaldırılmasına dair
Kanun
250,531:532
7329 — Yüksek Denizcilik Okulu ve De
nizcilik Meslek Okul ve kursları
hakkındaki 4915 sayılı Kanunun 3
ncü maddesinin tadiline dair Kanun 250,
373,394:395,581:582
7330 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilât ve memurları Kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve
4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 4862
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerle 7067 sayılı Kanuna
bağlı cetvelde tadilât yapılması hak
kında Kanun
432,582:583,623
7331 — Askerî Ceza Kanununun 3914 sa
yılı Kanunla muaddel 56 ncı madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun 433,
583:588
7332 — iş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş
ve görevleri hakkındaki Kanunun
13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair Kanun
414,433,595
7333 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı
maddesine bir (f) fıkrası eklenmesi
ne dair Kanun
389,392,526,596:602,623
7334 — İktisadi ve Ticari ilimler akademi
leri Kanunu
389,527,588:595,605,607,
610,623,624:628
7335 — Milletlerarası Para Fonu ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına katılmak için hükümete yetki
verilmesine dair 5016 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin tadili hakkında Ka
nun
51,526,595:596,605,607,610,629 «633
7336 — Devlet Orman İşletmelerinden ve

No.

Sayfa

kereste fabrikalarından satılan orman
mallarının vilâyet hususi idareleri için
hisse alınması hakkında Kanun 526,616:617
7337 — Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihti
yaçları için sarfiyat icrası ve bu ve
kâletçe kullanılan gayrimenkullerden
lüzumu kalmıyanlarm satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkındaki 6771
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine iki
fıkra ilâvseine dair Kanun
526,617:618
7338 — Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 527,
€02:616,618,619,623,634;638
7339 — Maarif Vekâleti kuruluş, kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması hakkındaki 4926 sayılı
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde ta
dilât yapılmasına dair Kanun 526,570,645
7340 — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926
sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan
kanunlarda değişiklik yapılması hak
kındaki 6949 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde tadilât yapılmasına dair Ka
nun
370,645:646
7341 — 6785 sayılı İmar Kanununa bir
madde eklenmesi hakkında Kanun
527,
647:664
7342 — 2805 sayılı Etibank Kanununun 12
nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun
526,667
7343 _ 3634 sayılı Millî Müdafaa mükel
lefiyeti Kanununun bâzı maddelerinin
tadiline dair Kanun
433,669:671
7344 — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola
rı hakkındaki 4926 sayılı Kanuna
bağlı cetvellere (Yüksek İslâm Ens
titüleri) için kadro eklenmesine dair
Kanun
229,251,527,618:619,623,644:
645,658,674,675,691:695
7345 — 5950 sayılı uçuş tazminatı h a r ı n 
daki Kanunun birinci maddesinin (a)
ve (b) fıkralariyle 3 ncü, 6 ncı ve 9
ncu maddelerin tadili ve mezkûr ka
nuna 2 muvakkat madde eklenmesi
hakkında Kanun
434:435,664:667,674,
675:676,696:700

Sayfa
No.
7346 — 5123 sayılı Kanuna bir ek madde
ilâvesi 'hakkında Kamın
527,668,676,676,
701 :705
7347 — 697^3 sayılı Sanayi Vekâleti kuru
luş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun
3 ncü maddesinin (>G) fıkrasının ta
diline ve bu kanuna bâzı maddeler
eklenmesine dair Kanun
570,668:669,
676,676,706:710
7348 — Amortisman ve Kredi Sandığı
hakkındaki 6115 sayılı Kanunun 5
nei (maddesinin tadiline dair Kanun
570,
715,736
7349 — Devlet memurları
aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 5655
sayılı Kanunla mıtaddel Maliye Ve
kâleti kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi hakkında Kanun
527,736 :737
7350 — Türkiye
Cııanhııriyeti Emekli
Sandığı hakkındaki Kanunun 100
ncü nıaddesinin tadili ve bu kanuna
iki1 "madde eklenmesi hakkında Ka
nun
4'32,744:749
7351 —• 'Devlet memurları • aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sa
yılı Kanunun 9 nen maddesinin tadi
line dair Kanun
527,749:750
7352 — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı (Kanuna
bağlı (d) sayılı cetvele bâzı kadrolar
ilâvesi hakkında Kanun
432,529,643,750:
753
7353 •*- Ege Üniversitesi adı ile izmir'de
bir üniversite kuırulıması hakkındaki
6595 syılı Kanuna- ek '6963 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı
kadrolar ilâvesi hakkında Kanun
570,
579,643,753:754
7354 - 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi ve 28 nei «maddesinin kaldırıl
ması hakkımda Kanun
438,754:766

No.
Sayfa
7355 — Sosyal Hizmetler Enstitüsü' ku
rulmasına dair Kanun
642,766:769
7356 — Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine
bağlı fabrikalara mütedavil sermaye
tahsisine dair Kanun .
714,737:740,747,
•778,788:792
7357 — 1959 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında
Kanun
432,642,740,747,778,793:797
7358 — Demiryolları inşaatı için gelecek.
yıllara sâri taahhütlere girişilmesi
hakkı nda Kanun
526,642,740: 741,747,
778,798:802
7359 — 6623 sayılı Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 6 nei mad
desinin tadili hakkında Kanun
570,741.
747,778,803 :807
7360 - Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu
şube hattının Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları İşletmesine dev
ri hakkında Kanun
642:643,741:742,
749,778,808:812
736: — îngiliz İhtiyat Filosuna mensup
dört muhribin satma! in ma sı hakkın
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İngiltere Hükümeti
arasında
müna'kit 16 Ağustos 1957 tarihli An
laşmaya ek olarak 12 Ocak 1959 tari
hinde teati edilen mektupların tas
diki hakkında Kanun
643,742:743,749,
778,813:817
7362 — Karayolları yapımı için girişile
cek sâri taahhüt işlerinde kullanıl
mak üzere bono ihracına, yetki veril
mesi hakkındaki 7090 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesinin tadiline dair
Kamın
200,643,743:744,749,778:
779,818:822
7363 — 1580 sayılı Belediye Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesine
dair Kanun .
869,870,934:958,990
7364 — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nuna muvakkat bir madde eklenme
sine dair Kanun
870,934:958
7365 — 6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı
Kanunla tadil edilen muvakkat mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun 870,
934:958,990
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Sayfa
No.
7366 — 6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı
Kanunla tadil edilen muvakkat
maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun
870,934:959,990
7367 — Hazineden belediyelere devredi
lecek arazi ve arsalar hakkında Ka
nun
898,977:979
7368 — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri
Ofisi Kanununun 5759 sayılı Ka
nunla muaddel 6, 18 ve 27 nei mad
delerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler ilâvesine dair
Kanun
527,671:675,676,723:736.
833,887 :888
7369 _ 4273 sayılı Subaylar Heyetine1
mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı
Kanunla değiştirilen 16 ııcı madde
sinin 1 nei bendinin A, B, C fıkra
larının tadiline, 1) fıkrasının ilgası
na ve bu kanuna muvakkat bir mad
de eklenmesine dair Kanun
898,984:
985,990
7370
1959 malî yılı Mııvazenei l'mumive Kanununa bae-lı (A/2) işaretli

No.

Sayfa

cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun
898,959:974,980,985,992:996
7371 — Karay olları Umum Müdürlüğü
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun
898,974:975,980,985,997 :1001
7372 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması Hak
kında Kanun
898,975,980,985,1002:1006
7373 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında Ka
nun
898,975:976,984,985,10P7:1011
7374 — '959 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin Maliye Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 869,898,
976:977,984,985,1012:1016
737-"> —- Adlî Tıp Müessesesi Kanununun
17 nei maddesine ekli 3 sayılı cetve
lin kaldırılmasına ve yerine bu kanu
na bağlı cetvelin ikamesine dair Ka
nun
871 :S73,898,979:980,984,985,1017:
1021

KARARLAR
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212

Adana Mebusu Kasını (Küek'in
teşriî masuniyeti hakkında
89:90
—- Adana Mebusu Kasım (Jul ek'in
teşriî masuniyeti hakkında
100
— Adana Mebusu Kasım (iülek'in
teşriî masuniyeti hakkında
100
— Adana Mebusu Kasını (îülek'in
teşriî masuniyeti hakkında
100
— Ankara Mebusu Hüseyin Balık'in
teşriî masuniyeti hakkında
100:101
— Kars Mebusu Turgut Göle'nin teş
riî masuniyeti hakkında
101
— Bolu Mebusu Reşat Akşenısettinoğlu'nun teşriî masuniyeti hakkında
101
— İstanbul Mebusu Mithat Peri iv in
teşriî masuniyeti hakkında
101
—• Sakarya Mebusu Hamdi Başak'm
teşriî masuniyeti hakkında
101
— Bolu Mebusu Reşad Akşemsettinoğlu'nun teşriî masuniyeti hakkında
101

2213 — Kırklareli mebusları Sıtkı Pekkip
ve Dündar Tekand'ın teşriî masuni
yeti hakkında
101
2214 — Kayseri Mebusu Kâmil Oündeş'in teşriî masuniyeti hakkında
101:102
2215 — Şuhut'un Mahmut köyünün 43 sa
yılı hanesinde kayıtlı Ramazanoğlu
13 . IV . 1932 doğumlu Mehmet Se
lek hakkındaki idam hükmünün infa
zına dair
51:107
2216 — Kırklarcli'nin Delice bucağı Karabekir köyünün 43 sayılı hanesinde ka
yıtlı, Musaoğlu 10 Teşrinisani 1322
doğumlu Rıza özden ile aynı köyün
93 sayılı hanesinde kayıtlı Mehmetoğlu, 12 Mayıs 1926 doğumlu Rafet De
mirci haklarındaki idam hükmünün
infazına dair
86,114
2217 — Takip ve tahsiline mahal veya im-
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No.

Sayfa
kân görülemiyen bâzı alacakların ter
kin ve affı hakkında
390,421,427

2218 — 6309 sayılı Maden Kanununun 152
nci maddesi hükmünün tefsirine ma
hal bulunmadığına dair
432,532,566
2219 — Gölköy kazasının Hülür köyünden
Mehmet Göl hakkındaki Arzuhal En
cümeni kararının kaldırılmasına dair 432,
581

No.
Sayfa
2220 — 47 nci Dönem Piyade ve Topçu
yedek subay okulları ile 45 nci Dö
nem Ulaştırma yedek subay kursu öğ
rencilerinden Mahmut Kaya ve 16 ar
kadaşı hakkında Arzuhal Encümenin
ce ittihaz olunan kararın kaldırılma
sına dair
432,581
2221 — Münhal bulunan 21 mebusluk için
başlaması gereken ara seçimlerinin
geri bırakılmasına dair
899.921,922:934

LÂYİHALAR
Adliye
Vekâleti
Merkez
Teşkilâtı
ve Vazifeleri hakkında (1/387)
828
Adliye
Vekili
Esat
Budakoğlu'nun, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
ve bu Kanuna bir ek madde ilâvesine dair
(1/355)
29:30
Alman Hükümetinin ve Alman te
baası hakiki ve hükmi şahısların Türkiye'
deki emvaline vaz'edilen takyidi muamele
ve tedbirlerin kaldırılmasına dair (1/338)
250,
422,531:532
6165 sayılı İstanbul Opera binası
inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi
hakkındaki Kanuna bir madde ilâvesine
dair (1/303)
250,372:373
6623 sayılı Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 6 nci maddesinin
tadili hakkında (1/376) 570,741,747,778,803:807
6785 sayılı îmar Kanununa
bir
madde eklenmesi hakkında (1/214)
527,
647:664
Âmme malları kanun lâyihası (1/364)
432
Amortisman ve Kredi Sandığı hak
kındaki 6115 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin tadiline dair (1/384)
570,714,736
Arazi
kıymetlerine
ve
binaların
gayrisâfi iratlarına misil tatbiki hususunda
vilâyet umumi meclislerine salâhiyet veril
mesine dair (1/382)
570
Askerî Ceza Kanununun 3914 sa
yılı Kanunla muaddel 56 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında (1/34-î)
433,583:588
Atatürk
Orman
Çiftliği
arazisin

den 725 dekarının satılması ve evvelce mü
badele edilmiş olan bir kısım arazinin ilgili
şahıslara ferağının icrası hakkında (1/225) 346,
395:398
Avrupa
Konseyi
âzası
memleket
ler arasında tıbbi tedavi maksadiyle harb
malûllerinin mübadelesine mütedair Anlaş
manın tasdiki hakkında (1/1)
185,257:258,261,
262,327:331
Avrupa
Konseyinin
îmtiyaz
ve
Muafiyetlerine mütaallik Umumi Anlaşma
ile buna Ek Protokolün tasdiki hakkında
(1/130)
527,833:834
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafi
yetlerine mütaallik Umumi Anlaşmaya ek
ikinci Protokolün tasdiki hakkında (1/273) 390,
422,834
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1948
malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası
(1/34)
103,107,115,121:125
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1949 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası
(1/35)
103,104,107,115,126:130
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1950 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası
(1/36)
104,105,107,115,131 .-135
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1951 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası
(1/37)
29,105,107,115,136:140
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1952 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası
(1/38)
29,105,106,109,115,141:145
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1953 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası
(1/13)
29,106,107,109,115,146:150

—u—
Sayfa
Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1954 malî yılı Hesabı Katı kanu
nu lâyihası (l|/4)
29,107,109,115,151:155
Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1955 malî yılı Hesabı Katı kanunu
lâyihası (11/169)
86,114,115,156:160
5044 sayılı Askerî okullar öğret
menleri hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desinin tadiline dair (1/395)
869
5123 sayılı Kanuna
bir madde
ilâvesi hakkında (lj/227)
527,668,676,676,
701,705
5434 sayılı
Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 40 neı mad
desinin 7198 sayılı Kanunla muaddel (ç)
fıkrasının 1 numaralı bendinin sonuna bir
ibare eklenmesine dair (1/360)
389-,392,526,
596:602
5545 sayılı Milletvekilleri
seçimi
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir ek madde ilâve
sine dair (1/355)
2
1631
sayılı
Askerî
Muhakeme
Usulü Kanununun 47 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 248 nci maddesinin kal
dırılmasına dair (lj/388)
828
28. — 1631 sayılı Askerî Muhakeme
Usulü Kanununun 56 nci maddesinin ta
diline dair (1/365)
432
1706 sayılı Jandarma
Kanununun
3148 sayılı Kanunla muaddel 18 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/215) 181,
203:204,349,350
1861 sayılı Jandarma efradı Kanu
nunun bâzı maddel'erdnin tadiline, bu
kanuna bir ek ve 2 muvakkat maidde ek
lenmesine ve muvakkat 3 ncü maddesinin
kaldırılmasına dair (1/186)
66:71,100,169:172
1959 malî yılı Muvazene! Umumi
ye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılmasına dair (1/386)
714
' 1959 malî yılı Muvazene! Umumi
ye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/401) 898,
959-974,980,985,992:996
1959 malî yılı Muvazene! Umumi- *
ye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin Maliye Vekâleti kısmında değişiklik

Sayfa
069,898,976:977,
984,985,1012:1016
Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli
Anlaşmayı tadil eden 10 numaralı ek
Protokol ile 5 Ağustos 1955 tarihli Avru
pa Para Anlaşmasını tadil eden 2 numa
ralı ek Protokolün tasdikine dair (1/297) 390,
422,439,447,449,490494
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı ihti
sas müesseselerinin ana sözleşmeleri, Av
rupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi» Tür
kiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında münakit Ekonomik iş
Birliği Anlaşması, Avrupa Konseyi Sözleş
mesi ve Hükümetimiz tarafından imza edil
miş veya edilecek sair anlaşma, andlaşma
ve sözleşmelerin icaplarından olarak ilgili
Hükümet ve teşekküller veya bunlar na
mına hereket edecek müesseseler ile kredi,
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hü
kümetin salahiyetli kılınması hakkında
(1/327)
186:187,190,190,191:195,201:202,
207,209,217:221
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağ
lı ihtisas teşekküllerinin imtiyaz ve
muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak
kında (1/132)
528
Ceza evleriyle mahkeme binaları in
şası karşılığı olarak alınacak harç
lar ve mahkûmlara ödettirilecek yiyecek
bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
(1/277)
250,374,395
Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara
sâri
taahhütlere girişilmesi hakkında
(1/375)
526,642,740:741,747,778,798*802
Deniz işlerinde çalıştırılacak çocukla
rın yaş haddinin teshiti hakkında 58 sayılı
Sözleşmenin tasdik edilmesine ve bu Söz
leşmeye katılmamıza dair (1/154)
181,254:
255,256,261,302:306
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Umum Müdürlüğünün 1957 malî yılı Hesa
bı Katî kanunu lâyihası (1/368)
526
Devlet Hava Meydanları Umum Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek senelere sâyapüması hakkında (1/399)
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Sayfa
ri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5843
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
sayılı Kanunun birinci maddesini değişti
Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII sayılı
ren 6213 sayılı Kanıma ek kanun lâyihası
Türkiye taviz listesinde münderie. sakız
(1/385)
714
ve kolc-fanla XXV sayılı Yunanistan taviz
listesinde münderie. taze ve tuzlu balıkla
Devlet kitaplar] mütedavil sermayesi
ra ait gümriik tavizlerinde yapılan tadil
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun ikinci mad
ve geri çekmelere mütedair listenin tasdi
desine fcir fıkra ile aynı kanuna muvak
kat bir madde, eklenmesine dair (1/74) 527,834 I ki hakkındaki Kanunun ilgası hakkında
(1 /232)
414,443,453,518:552
Devlet memurları aylıklarının tevhit
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağ
Anlaşmasının 1 nci kısmı ve X X I X ve
lı (1) sayılı cetveliu 5655 sayılı Kanunla
muaddel Maliye Vekâleti kısmına bâzı kadI XXX neu maddelerinin tadiline mütedair
rolar eklenmesi hakkında n/220)
527,736:737 | Protokol, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
ı Genel Anlaşmasının önsözü ile II ve III
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün
neü kısımlarının tadiline mütedair Proto
1957 malî yılı Hesabı Kati kanunu 'lâyiha
kol ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
sı (1/369)
526
nel Anlaşmasının teşkilâta ait hükümle
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 195!)
rinin tadiline mütedair Protokol hakkın
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
daki Tashih Zabıtnamesinin tasdikine
ğişiklik yapılması hakkında (1/402)
898,975,
dair (1/156)
390,422:423,
980,985,1002:1006
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
Anlaşmasının Fransızca metnine müte
dürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katı kaimini
dair Tashih Protokolü» nün tasdiki hak
layihası (1/370)
526 j kında (1/78)
172,251:252,256,257,261,272:27f>
4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla mu
Anlaşmasının XVI ncı maddesinin 4 neü
addel 10 neu maddesinin bir fıkrasının defıkrasında derpiş olunan Statükonun tem
ğiştirilmeşine dair (1/352)
390,422,528,829, j
didine dair Beyannamenin tasdiki hakkın
898,984:985 I
da (1 /248)
414,441 :442,449,450,452,509 :513
4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus
|
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla muAnlaşırı asının teşkilâta nıütaa'Jlik hüküm
addel 10 neu maddesine bir fıkra ilâvesi
lerinin tadiline mütedair Protokol hakkın
hakkında (1/366)
432,82!) I
daki İmza Zabıtnamesi» nin tasdikine
4471 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin
|
dair (1/155)
390,423,440:441,409,500:504
değiştirilmesine dair (1/396)
869 I
Haliloğlu Sadık Ilancebay'a vatani
Esaretin men'i hakkında 25 Eylül 1926
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair
tarihli Mukavelenameyi tadil eden Pro
(1/400)
898
tokolün tasdikine dair (1/389)
828 i
Harb okulları kanunu lâyihası (1/362) 414
' G ü m r ü k Tarifeleri ve Ticaret Genel
Hazineden belediyelere devredilecek
Anlaşmasına ekli taviz listeleri metinlerin
arazi ve arsalar hakkında (1/405)
898,922.
de yapılan düzeltme ve değişikliklere müj
977:979
tedair* 6 ncı Protokolün tasdiki hakkında
j
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
(1 /167)
390,423,441,449,450,452,505 :508 (
dürlüğünün 1957 bütçe yılı Hesabı Katî
t
526
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
i kanunu lâyihası (1/371)
Hususi şahıslara ait eski eserlerle tari
Anlaşmasına ekli taviz listeleri metinle
526
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere
\ hî âbidelerin istimlâki hakkında (1/374)
ait 7 nei Protokolün tasdikine mütedair
«İhtisas Teşekküllerinin imtiyaz ve
(1/249)
414,442:443,449,450,452,514:517 ' muafiyetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye
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Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakı hak
kında (1/390)
828
2805 sayılı Etibank Kanununun 12
nei maddesinin değiştirilmesi hakkında
(1/339)
526,667
İktisadi ve Tieari ilimler Akademileri
kanunu lâyihası (1/361)
389,527,588:595,605,
* 607,610,624:628

Karayolları yapımı için girişilecek sâri
taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono
ihracına yetki verilmesi hakkındaki 7090
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadiline
dair (1/358)
200,643,743:744,749,778:778,813:
822
Kat mülkiyeti kanun lâyihası (1/397)
869
Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Memur
ları Sosyal Yardım Sandığının ilkokul öğ
retmenleri Sağlık ve içtimai Yardım San
dığı ile birleştirilmesi hakkında (1/87)
527,835
Köy kanunu lâyihası (1/172)
898
Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayı
lı Kanuna ek kanun lâyihası (1/216)
250,345:
•356,357,372,876:380
Marif Vekâleti kuruluş kadrolariyle
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına
dair 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde tadilât yapılması hakkında (1/373) 526,
576,645
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına
dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyille
ri bulunan kanunlarda değişiklik yapılması
hakkındaki 6949 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde tadilât yapılmasına dair (1/349) 570,645:
646
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları
kanunu lâyihası (1/383)
570
Milletlerarası Fara Fonu ile Milletlera
rası înıar ve Kalkınma Bankasına katılmak
için Hükümete yetki verilmesine dair 5016
sayılı Kanunun ikinci maddesinin tadili
hakkında (1/356)
51,526,595:596,605,607.
*
610,629:633
Milli Müdafaa mükellefiyeti hakkında
ki 3631 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
tadiline dair (1/283)
433,669:671
Millî Müdafaa Vekâleti ilmî İstişare Ku
rulu teşkiline dair (1/212)
176:180
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaç
ları için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kul
lanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi
hakkındaki 6771 sayılı Kanunun 3 neü
maddesine iki fıkra ilâvesine dair (1/315) 526,
617:618

İl İdaresi Kanununun ikinci maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (1/299)
65:66
#
ingiliz ihtiyat Filosuna mensup dört
büyük muhribin satmalınması hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ingilte
re Hükümeti arasında münakit 16 Ağustos
1957 tarihli Anlaşmaya ek olarak 12 Ocak
1959 tarihinde teati edilen mektupların tas
diki hakkında (1/343)
643,742:743,749,778,
813 :817
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1957
malî yılı ILe'sabt Katı kanunu lâyihası
(1/378)
570
ispençiyari ve tıhbi müstahzarlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilme'si ve
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında
(1/84)
251
istiklâl Harin malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında (1/322) 346,393,395,398,
402:405
İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve gö
revleri hakkındaki Kanunun 5562 sayılı
Kanunla muaddel 13 neü maddesinin değiş
ti riümesine dair (il/363) •
414,433,595
Jandarma Kanununa bir madde eklen
mesine dair (1/86)
71:72
Kaçakçılığın meni ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun ikinci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair (1/174)
414,443:445
Kadınların siyaısi haklarına dair Sözleş
menin tasdiki hakkında (1/217)
174:175,252,
256,257,261,277:281
Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağ
lı fabrikalara mütedavil sermaye tahsisine
dair (1/177)
714,737:740,747,778,788:792
•Karayolları Umum Müdürlüğü-1959 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/403)
898,974:
"975,980,985.997:1001
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Mollaağazade ökkeş Gökşen Efe'ye va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına
dair (1/379)
570
Noterlik Kanununun 71 nci maddesi
nin tadili ve 73 neü maddesiyle 4782 ve
5235 sayılı kanunların geçici maddelerinin
ilgası hakkında (1/342)
21,59:60
13 Aralık 1957 tarihinde Cenevre'de
akdedilen «Yol işaretlerine mütedair Av
rupa Anlaşması» nın tasdiki hakkında
(1/328)
570,835
Orman Umum Müdürlüğünün 1957 ma
lî yılı Hesabı Eatî kanunu lâyihası (1/372) 526
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanu
nu lâyihası (1/357)
200,201,250,356:372,
373,374,381:385
ödünç para verme hakkındaki 2279 sa
yılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841
sayılı Kanunun
kaldırılmasına
dair
(1/284)
417
Petrol Dairesi Eeisliği 1957 malî yılı
Hesabı Katî kanun lâyihası (1/377)
570
Radyoaktif Yakıtlar Kimyevi Ayırma
Avrupa Şirketi Sözleşmesiyle Statüsünün
ve Atom Enerjisi sahasında bir Emniyet
Kontrolü kurulması hakkında Sözleşme ve
bu Sözleşme gereğince teşkil olunan mahke
me ile ilgili protokollerin tasdiki hakkında
(1/242)
21,188,258 .-259,261,262,337:341
Samsun Mebusu Tevfik İleri 'nin, Ma
arif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde ta
dilât yapılması hakkında Kanun (1/373)
529
Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (G)
fıkrasının tadiline dair (1/223)
570,668 .«669,
676,676,706:710
Selimbeyzade Ömer Kaptan'a vatani
hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında
(1/146)
643,838
Sigorta şirketlerinin murakabesi hak
kında (1/120)
898
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine
dair 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2)

Sayfa
sayılı cetvellerde tadilât yapılması hak
kında (1/137)
432,582:583
Sosyal hizmetler Enstitüsü kurulmasına
dair (1/101)
642,766:769
Subay okulları açılması hakkında kanun
lâyihası (1/359)
250
Suçluların iadesine dair Avrupa Söz
leşmesinin tasdiki hakkında (1/289)
433,833
Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube
hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları işletmesine devri hakkında
(1/104)
642:643,741:742,749,778,808:812
Ticari numuneler için E. C. S. Karnesi
hakkında 1 Mart 1956 tarihinde Brüksel'
de tanzim olunan Gümrük Sözleşmesinin
tasdikine dair (1/1.07)
175,252:253,256,257,
261,282:286
Trimci ve ateşçi sıfatiyle gemilerde işe
alınacakların asgari yaş haddinin tesbitine
dair 15 sayılı Sözleşmenin tasdik edilmesi
ve bu Sözleşmeye katılmamız hakkında
(1/159)
180:181,254,256,261,261,297:301
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında (1/308)
830
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında İş Birliği Anlaşmasının tasdikine
dair (1/380)
570
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetiyle
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında 20 Ocak 1958 tarihinde akdedilen
Zirai mahsul fazlalıklar^ Anlaşmasının tas
diki hakkında (1/222) 346,422,438,445,448:449,
480:484
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetiyle
Amerika Birleşik Devletleri namına hare
ket eden «Export - İmport Bank of Was
hington» arasında 28 Haziran 1957 tari
hinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi
Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilen
mektupların tasdiki hakkında (1/200) 346,422;
437:438,445,448,475:479
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetiyle
Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve Avru
pa'daki Nüfus Fazlalıkları İskân Fonu arlsmda akdolunan Mukavele ile eki mektup
ların tasdikine dair (1/253)
187:188,258,261,
262,332:336
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Türkiye
Cumhuriyeti
Hükümetiyle
Avustralya «Commonwealth» i Hükümeti
arasında Hava Ulaştırmalarına dair Sözleş
menin tasdiki hakkında (1/392)
828
Türkiye
Cumhuriyeti
Hükümetiyle
Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 17
Nisan 1958 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle en ziyade müsaadeye mazhar mil
let kaidesine mütaallik Protoklün ve ekleri
mektupların tasdikine dair (1/205) 29,212,243,
393:394,395,398:399,406.410
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Bri
tanya Hükümeti arasında münakit 1 Mart
1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesinin 16 ncı maddesinin meriyetten
kaldırılmasına dair mektupla, İngiltere ta
rafından Türkiye menşeli tiftik ve palamuta tanınan gümrük tavizlerine dair mek
tubun tasdiki hakkında (1/141)
175176,253,
256,257,261,287:291
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında vâki tarife
müzakereleri hakkındaki 16 Şubat 1952 ta
rihli Protokolün tadiline mütedair Protoko
lün tasdikine dair (1/JL60J 390,422,438:439,447,
449,485:489
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konferasyonu arasında Ticari mübadelelere ve
tediyelerin tanzimine mütaallik 12 Eylül
1945 tarihli Anlaşmaya zeylen 'ö Ocak 1958
tarihinde imzalanan Lahikanın tasdikine
dair (1/189)
183:184,256:257,261,261:282,
317 :321
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Birleşik
Krallığı arasında imzalanan İş Birliği
ve Kültür Anlaşmasının tasdikine dair ,
(1/204)
182,255,256,261,261,312:316
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun 28 nci maddesinin tadili hak
kında (1/244)
642,837
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu lâ
yihası (1/309)
414,447:448,449:450,450:452,
453 460,532,580:581,644,723,829
Türkiye ile Belçika arasında 29 Aralık
1958 tarihinde imzalanan Kültür Anlaş
masının tasdiki hakkında (1/351)
642,836:837
Türkiye ile BelçjJka - Lüksemburg .
Ekonomik Birliği arasında münakit 15
Nisan 1955 tarihli Ticaret ve ödeme Pro-

Sayfa
tokolüne zeylen 20 Haziran 1957 tarihin
de imzalanmış olan LâyJıa ve Eki mek
tuplarla, 2 Aralık 1948 tarihli ödeme An
laşmasının sonradan vâki tadillerle bir
likte meriyet müddetlerinin uzatılması
zımnında teati edilen mektupların tasdiki
hakkında (1/256)
184,257,261,262,322:328
Türkiye ile İran arasında 29 Ocak
1959 tarihinde Tahran'da akdedilen Kül
tür Anlaşmasının tasdiki, hakkında (1/393) 828
TürkLye ile İspanya arasında Dostluk
Anlaşmasının tasdiki hakkında (1/394)
828
Türkiye ile Norveç arasında imzala
nan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında
^1/195)
181:182,255,256,261,261,307 :311
Türkiye, İran, Irak ve Pakistan ara
sında 20 Ocak 1958 tarihinde imzalanan
«Gümrük kanunlarının ve nizamnameleri
nin ihlâlinin önlenmesine, soruşturulma
sına ve tecziyesine mütedair karşılıklı
Yardım Sözleşmesi» nin tasdiki hakkında
(1/176)
176,253:254,256,257,261,292 :296
Türk Tütün Ekicileri Bankası kanun
lâyihası (1/59);
898
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair (1/213)
3:15,30 44,56:59,61,65,
72,79:83,99,103,115,116:120
3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci
maddesinin kaldırılması hakkında (1/304) 433.
754:766
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel
6, 18 ve 27 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine
dair (1/291)
527,671:675,676,723:736,833,887:
888,980:984
Üniversite tahsil müddetlerinin muade
letine dair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki
hakkında (1/320)
642 836
Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957
bütçe yılı Hesabı Katı kanun lâyihası
(1/381)
570
(
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1Ö59 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/404)
8i>8,975-976,
984,985, L007:1011

— 16
" • " • — • • -

Sayfa

Veraset ve İntikal Vergisi kanunu lâ
yihası (1/162)
527,602:610,610:616,618,619,
634:638
Yddeksubay ve yedek astsubay kanun
lâyihası (1/367)
432
7118 sayılı Türkiye öğretmenler Ban
kası Türk Anonim Şirketi Kuruluş Kanu
nunun 14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi
hakkında (1/391)

828

Yıllık
(1/398)

869

ücretli

izin

kanunu

lâyihası

Yozgud'lı Ismailoğlu Nâzım Kafaoğlu'na vatani hizmet tertibinden maaş bağlan- %
masına dair (1/219)
2İ,65
Yüksek Denizcilik Okulu ve denizcilik
okul ve kursları hakkındaki 4915 sayılı Ka-

Sayfa

nunun 3 ncü maddesinin tadiline dair
(1/113)
250,373,394:595,58i :582
Ziraat Encümeni Riyasetinin, Çeltik
Ekimi kanunu lâyihasını (1/121)
166:169
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkında Türkiye Hü
kümetiyle Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında münakit 12 Kasım 1956
tarihli Anlaşmanın tasdikine dair (1/145) 346,
422,430:436,443,445,465-469
Zirai maddeler ticaretinin geliştiril
mesi ve yardımlaşma hakkında Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika Birle
şik Devletleri Hükümeti arasında müna
kit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek
25 Ocak 1957 tarihli Anlaşmanın tasdiki
ne dair (1/144)
346,422,436:437,443,445,470:
474

MAZBATALAR
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
6785 sayılı İmar Kanununa bir madde
eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasına da
ir (1/214)
527,647:664
Artvin Mebusu Mecit Bumin, Afyon
Karahisar Mebusu Orhan Uygun ve Kon
ya Mebusu Osman Bibioğlu ile Sinob Me
busu Mahmut Pınar'm, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
hükümler ilâvesine dair kanun teklifleri
hakkında (2/67, 161, 257)
188,207:209,350:354
Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı
Kanunla muaddel 56 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/341)
433,583:588
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafi
yetlerine mütaallik Umumi Anlaşma ile bu
na Ek Protokolün tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/130)
527,833:834
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafi
yetlerine mütaallik umumi Anlaşmaya ek
ikinci Protokolün tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/273)
390,422,834
Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda
kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma

4 . 1 . 1933 doğumlu Ali Yıldırmı'm affı
hakkında (5/27)
21,188,209:212,345
Binbaşı Nedim Düzgören'in mahkûm
olduğu ceza hakkında (5/35)
642,837
Bingöl'ün Çam köyünden Sıcldık Korkutata'nın mahkûm olduğu ceza hakkında
(5/30)
51,109:114,643,844
Bitlis Mebusu Rifat Bingöl'ün, Avu
katlık Kanununun 7016 sayılı Kanunla
muaddel 4 ncü maddesinin (E) bendinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine
dair (2/150)
172,202:203,349
Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ve 32
arkadaşının, Devlet -memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve
eklerinin Adliye Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/172)
64:65
Bursa. Mebusu Mazlum Kayalar ve 34
arkadaşının, Temyiz Mahkemesi teşkilâtı
na dair 1221 sayılı Kanunun 5859 sayılı
Kanunla değiştirilen 1 nci ve 3 ncü mad
deleri ile 5458 ve 5859 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 4 neü maddesinin tadili hakkın- *
daki kanun teklifine dair (2/171)
60:64
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Ceza evleriyle mahkeme binaları inşası
karşılığı olarak alınacak harçlar ve mah
kûmlara ödettirilecek yiyecek bedelleri
hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin, değiştirilmesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/277)
250,374,395
Diş tabibi Şerafettin Yürekli'nin mah
kûm olduğu cezanın affı hakkında (5/34) 642,
837
Eski polis memuru Hasan Saylan'm
mahkûm olduğu ceza hakkında (5/23)
102:103,
643,844
Gölhisarın Armutlu mahallesinden Şakiroğlu Ayşeden doğma, 1336 doğumlu Hü
seyin Erarı'nm affına dair (5/38)
829
İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun,
Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun
bâzı maddelerinde zikredilen suçları işliyen şoför ve sürücülerin affına dair kanun
teklifi hakkında (2/280)
643,769:778,833,888:
890
İzmit Fevzipaşa mahallesi hane 4 de
kayıtlı Osman Nailoğlu 1382 doğumlu Dr.
Mustafa Sekip Arda'nın affı hakkında
(5/29)
51,212,243:244,394
Kaçakçılığın meni ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun ikinci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/174)
414,443 445
Kıdemli Başçavuş Akif Ali Polat'm
mahkûm olduğu ceza hakkında (5/29)
51,107:
109,643,844
Kırıkkale'nin Delice bucağı Karabekir
köyünün 43 sayılı hanesinde kayıtlı Musaoğlu 10 Teşrinisani 1322 doğumlu Rıza öz
den ile aynı köyün 93 sayılı hanesinde ka
yıtlı Mehmedoğlu 12 Mayıs 1926 doğumlu
Rafet Demirci'nin ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkındaki Başvekâlet tezkeresine
dair (3/381)
86,114
Muş'un Kale mahallesi 167 sayılı ha
nede kayıtlı Abdullahoğlu, Hatice'den doğ
ma 1341 doğumlu Nihat Karasu'nun affına
dair (5/37)
643,838:844
Noterlik Kanununun 71 nci maddesinin
tadili ve 73 ncü maddesiyle 4782 ve 5235
sayılı kanunların geçici maddelerinin ilgası
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/342)
21,
59:60

Osmaniye'nin Hacıosmanlı mahallesin
den Hüseyin kızı 1327 doğumlu Cennet
Sevim'in affı hakkında (5/36)
642,837:838
Radyoaktif Yakıtlar Kimyevi Ayır
ma Avrupa Şirketi Sözlemesiyle Statütüsünün ve Atom Enerjisi sahasında bir
Emniyet Kontrolü kurulması hakkında
Sözleşme ve bu Sözleşme gereğince teşkil
olunan mahkeme ile ilgili protokollerin
tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına
dair (1/242)
21,188,258:259,261,262,337:341
Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, Ar
zuhal Encümeninin 9 . IV . 1958 tarihli
haftalık karar cetvelindeki 418 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair
takriri hakkında (4/42)
45:46
Sigorta şirketlerinin murakebesi hak
kında (1/120)
898
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Gayrimenkule tecavüzün d e f i
hakkındaki
Kanunun 1 nci ve 4 ncü maddelerine bi
rer fıkra eklenmesine ve aynı kanunun
2 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun
teklifi hakkında
(2/198)
86,114:115
Suçluların iadesine dair Avrupa Söz
leşmesinin tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/289)
433,833
Şuhut'un Mahmut köyünün 43 sayılı
hanesinde kayıtlı Ramazanoğlu 13 . IV .
1932 doğumlu Mehmet Selek'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkındaki Başvekâ
let tezkeresine dair (3/383)
51,107
Tayyare Yüzbaşısı Mustafa Sedat Ye
nen'in, hükümlü bulunduğu cezanın affı
hakkında (5/26)
44:45
Vezirköprü'nün Kıranalan köyünden
1931 doğumlu Ahmet kızı, Fatma'dan
doğma Ayşe Şener'in affı hakkında
(5/20)
172:174,252

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI
Afyon Karahisar Mebusu MuradÂliÜlgen'in, Arzuhal Encümeninin 3 1 . I I I . 1958
tarihli haftalık karar cetvelindeki 306
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri hakkında (4/39)
899
Afyon
Karahisar
Mebusu Murad

- ıöSayfa
Âli Ülgen'in, 31 . I I I . 1958 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 305 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair
takriri hakkında (4/40)
899
Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli Ül
gen'in, Arzuhal Encümeninin 9 . IV . 1958
tarihli haftalık karar cetvelindeki 398
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri hakkında (4/41)
570
Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli
Ülgen ile Siird Mebusu Mehmed Daim
Süalp ve iki arkadaşının, Arzuhal En
cümeninin 13 . VI . 1956 tarihli haftalık
karar cetvelindeki 3754 sayılı Kararın
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
rirleri hakkında (4/8, 4/13)
899
Afyon Karahisar Mebusu Osman Talû'nun, Arzuhal Encümeninin 2 4 . I V . 1959
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1547
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri hakkında (4/116)
829,
892:894
Antalya Mebusu Adnan Selekler'in,
Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 1959 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 1544
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri hakkında (4/120)
829
Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda
kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma
4 . 1 . 1933 doğumlu Ali Yıldırım'm affı
hakkında (5/27)
21,188,209:212,345
Binbaşı Nedim Düzgören'in, mahkûm
olduğu ceza: hakkında (5/35)
642,837
Bingöl'ün Çam köyünden Sıddık korkuta'nm mahkûm olduğu ceza hakkında
(5/30)
51,109.114,643,844
Diştabibi Şeref aittin Yürekli'nin mah
kûm olduğu cezanın affı hakkında (5/34)
642,837
Eski Polis Memuru Hasan Saylan'm
mahkûm olduğu ceza hakkında (5/23) 102:103,
643,844
Gazianteb Mebusu Bahadır Dülger'in,
Arzuhal Encümeninin 5 . 1 . 1 9 5 9 tarihli
haftalık karar cetvelindeki 989 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair
takriri hakkında (4/90)
432,581
Gölhisar'm Â r m u "tlu mahallesinden Şa-
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kiroğlu Ayşe'den doğma, 1336 doğumlu
Hüseyin Erarı'mn affına dair (5/38)
829
İlkokul öğretmenlerinin , kıdemlerine
dair ittihaz olunan kararlar hakkında
(5/33)
570
izmit Fevzipaşa mahallesi hane 4 te ka
yıtlı Osman Nailoğlu 1332 doğumlu Dr.
Mustafa Sekip Arda'nın affı hakkında
(5/28)
51,212,243:244,394
Kıdemli Başçavuş Akif Ali Polat'm
mahkûm olduğu ceza hakkında (5/29) 51,107:
109,643,844
Muş'un Kale mahallesi 167 sayılı hane
de kayıtlı Abdullahoğlu, Hatice'den doğ
ma 1341 doğumlu Nihat Karasu'nun affı
na dair (5/37)
643,838:844
Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Arzu
hal Encümeninin 6 . II . 1959 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 1245 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair
takriri hakkında (4/96)
432,581
Osmaniye'nin Hacıosmanlı mahallesin
den Hüseyin kızı 1327 doğumlu Cennet
Sevim'in affı hakkında (5/36)
642,837:838
Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, Arzu
hal Encümeninin 9 . W . 1958 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 418 sayılı Kararın
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri hakkında (4/42)
45 :46
Tayyare Yüzbaşısı Mustafa Sedat Yenen'in, hükümlü bulunduğu cezanın affı
hakkında (5/26)
44:45
Vezirköprü'nün Kıranalan köyünden
1931 doğumlu Ahmet kızı, Fatma'dan doğ
ma Ayşe Şener'in affı hakkında (5/20)
172:
174,252
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI
6165 sayılı İstanbul Opera binası inşaa
tının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak
kındaki Kanuna bir madde ilâvesine daür
kanun lâyihası hakkında (1/303)
250,372:373
6623 sayılı Türk Havayolları Ononim
Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin ta
dili hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/376)
714,741,747,778,803:807
Amortisman ve Kredi Sandığı hakkın
daki 6115 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
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tadiline dair kanun lâyihası hakkında
(1/384)
714,736
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafi
yetlerine mütaallik Umumi Anlaşma ile bu
na Ek Protokolün tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/130)
527,833:834
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafi
yetlerine mütaallik umumi Anlaşmaya ek
ikinci Protokolün ta'sdikı hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/273)
390,422,834
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 725
'dekarının satılması ve evvelce mübadele
edilmiş olan bir kısım arazinin ilgili şahıs
lara ferağının icrası hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/225)
346,395 -.398
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Mali
ye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması .
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/399) 898,
976 #77,984,985,1012:1016
1959 malî yılı Muvazene! Umumiye Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/401)
898,959:974,980,985,992:996
(Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma
yı tadil eden 10 numaralı ek Protokol ile 5
Ağustos 1955 tarihli Avrupa Para Anlaş
masını tadil eden 2 numaralı ek Protokolün
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında
(1/297)
390,422;439,447,449,490:494
1861 sayılı Jandarma efradı Kanununun
bâzı maddelerinin tadiline, bu kanuna bir
ek ve 2 muvakkat madde eklenmesine ve
muvakkat 3 ncü madde'sinin kaldırılmasına
dair kanun lâyihası hakkında (1/186)
66:71,
100,169:172
5123 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi
hakkındaki kanun lâyihasına dair '(1/227) 527,
668,676,676,701,705
Bolu Mebusu îhsan Gülez ve altı arka
daşının, Devlet Onman İşletmelerince satı
lan orman mahsullerinden vilâyet hususi
idarelerine hisse tefriki hakkındaki kanun
teklifine dair ^(2/46)
526,616:617
.Bîırsa Mebusu Mazlum Kayalar ve 32
arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na (bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekteri-

Say^a
•nin Adliye Vekâleti kısmında dağişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifine "dair
(2/172)
21,64:65
Ceza evleriyle mahkeme binaları inşası
karşılığı olarak alınacak harçlar ve mah
kûmlara ödettirilecek yiyecek 'bedelleri
hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/277)
* 250,374,395
Demiryolları inşaatı için gelecek yıl
lara sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/375)
642,740:741,
747,778,798:802
Devlet kitapları mütedavil sermayesi
hakkındaki 2133 'sayılı Kanunun ikinci
maddesine bir fıkra ile aynı kanuna mu
vakkat 'bir madde eklenmesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/74)
527,834
Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Ka
nunla muaddel Maliye Vekâleti kısmına
bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/220)
527,736:737
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/402) 898,975,980,985,1002:1006
4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 16 ncı maddesinin birinci bendi
nin (A, B, C, D) fıkralarının tadiline ve
bu kanuna muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/76)
898,
984:985
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına ekli taviz listeleri metinlerinde
yapılan düzeltme ve değişikliklere müte
dair 6 ncı Protokolün tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/167)
390,423,441,449,
450,452,505:508
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına ekli taviz listeleri metinlerinde
yapılan düzeltme ve değişikliklere ait 7 nci
Protokolün tasdikine mütedair kanun lâ
yihası hakkında (1/249)
414,442:443,449,450,
452,51,4:517
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına (GATT) ekli XXXVII sayılı
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ün değiştirilmesine dair 4462 sayılı Ka
nuna ilişik cetvelin tadili hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/334)
642,838
2805 sayılı Etibank Kanununun 1% nci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/339)
576,667
îngiliz ihtiyat Filosuna mensup dört
büyük •muhribin satınalmması hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngil
tere Hükümeti arasında münakit 16 Ağus
tos 1957 tarihli Anlaşmaya ek olarak 12
Ocak 1959 tarihinde teati edilen mektup
ların tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/343)
643,742:743,749,778,813:817
İstiklâl Harbi malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/322)
346,393,395,308,402:405
Jandarma Kanununa bir madde öden
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/86) 71:
72
Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine
bağlı fabrikalara mütedavil sermaye tah
sisine dair kanun lâyihası hakkında (1/177) 712,
714,737:740,747,778,788:792
Karayolları Umum Müdürlüğü 1959
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/403)
898,974:975,980,985,997:
1001
Karayolları yapımı için girişilecek sâri
taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono
ihracına yetki verilmesi hakkındaki 7090
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/358)
643,
743:744,749;778:778,813:822
Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım ile
Tunceli Mebusu Andan Bora'nm, Maarif
Vekâletine bağlı teknik okullarında yetişti
rilecek askerî mühendisler hakkındaki 4779
sayılı Kanuna ek kanun teklifleri hakkında
(2/193, 2/196)
250,373,435
Köy Eğitmenleri ve köy Sağlık Memur
ları Sosyal Yardım Sandığının İlkokul Öğ
retmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım San
dığı ile birleştirilmesi hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/87)
527,835
Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihasına dair
250,345:356,357,372,376 £80
I (1/216) '
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Türkiye Taviz listesinde münderiç sakız ve
kolofanla XXV sayılı Yunanistan Taviz
listesinde münderiç taze ve tuzlu balıklara
|
ait gümrük tavizlerinde yapılan tadıl ve
geri çekmelere mütedair listenin tasdiki
i
hakkındaki Kanunun ilgası hakkındaki kaI
nun lâyihasına dair (1/232)
414,443,453,518: |
522 j
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasının 1 nci kısmı ve XXIX ve X X X
ncu maddelerinin tadiline mütedair Pro
tokol, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının önsözü ile I I ve I I I ncü kiı
sımlarinm tadiline mütedair Protokol ve
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasının teşkilâta ait hükümlerinin ta
diline mütedair Protokol hakkındaki Tas- ,
hih Zabıtnamesinin tasdikine dair kanun
lâyihası hakkında (1/156)
390,422:423,439-440,
447,449,495:499
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasının X V I ncı maddesinin 4 ncü fık
rasında derpiş olunan Statükonun temdi
dine dair Beyannamenin tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/248) 414,441:442,
449,450,452,509 :513
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hüküm
lerinin tadiline mütedair Protokol hakkın
daki imza Zabıtnamesi» nin tasdikine dair
kanun lâyihası hakkında (1/155)
390,423,440:
441,449,500:504
îdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ah
met Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, 1959
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
ek kanun teklifi hakkında (2/338)
714
îdare Amirleri Balıkesir Mebusu Ah
met Kocabıyıkoğlu ve Konya Mebusu Rey
han Gökoıenoğlu'nun, 1959 malî yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifine dair (2/336)
642,740,
747,778,793:797
îdare Âmirleri Konya Mebusu Reyhan
Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu N.'vzhet
Akın'm, Riyaseti Cumhur Teşkilât Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkındaki
3568 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve-
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Maarif Vekâleti kuruluş k'adrolariyle
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve ze
yilleri bulunan kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkındaki 6949 sayılı Kanuna
•bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına dair
kanun lâyihası hakkında < 1/349)
570,645:646
Milletlerarası Para Fonu ile Milletler
arası îmar ve Kalkınma Bankasına katıl
mak için Hükümete yetki verilmesine dair
5016 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ta
dili hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/356)
526,595:596,605,607,610,629:633
Millî Müdafaa Vekâleti îlmî İstişare
Kurulu teşkiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/212)
176:180
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaç
ları için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâhiyet verilmesi
hakkındaki 6771 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine iki fıkra ilâvesine dair kanun
lâyiham hakkında (1/315)
526,617:618
Bize mebusları izzet Açal ve Muzaffer
önaTın, Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
•kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin ta
diline dair kanun teklifi hakkında (2/8). 527,
^
749:750
Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin
(G) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası
hakkında (1/223)
570,668:669,676,676,706:710

sının tadili hakkındaki kanun teklifine dair
(2/168)
714,844
Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulması
na dair kanun lâyihası hakkında (1/101) 642,
766:769
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen 276 611,44 liranın terkini ve
11 389,97 liranın affı hakkındaki Başve
kâlet tezkeresine dair (3/384)
390,421
Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube
hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesine devri hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/104)
642:643,741:
742,749,778,808:812
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu,
Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel, Ankara
Mebusu Halil Sezai Erkut ve Selim Soley'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 36, 100, 102 nci
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve
mezkûr kanuna muvakkat bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri hakkında
(2/120, 2/111, 2/123, 2/113)
432,744:747,
747:749
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri namına hare
ket eden «Export - İmport Bank of Was
hington» arasında 28 Haziran 1957 tari
hinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi
Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilen
mektupların tasdiki hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/200)
346,422,437:438, 445,
448,475:479
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetiyle
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında 20 Ocak 1958 tarihinde akdedi
len Zirai mahsul fazlalıkları Anlaşmasının
tasdiki hakkındaki kanuıf lâyihasına dair
(1/222)
346,422,438,445,448:449,480:484
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında vâki tarife
müzakereleri hakkındaki 16 Şubat 1952
tarihli Protokolün tadiline mütedair Pro
tokolün tasdikine dair kanun lâyihası
hakkında (1/160)
390,422,438 -.439,447,449,
485:489
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun 28 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/244) 642,837

Selimlbeyzade Ömer Kaptan'a vatani
hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/146)
643,838
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine
dair 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2)
sayılı cetvellerde tadilât yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/137) 432,582:583
Sinob Mebusu Ömer Özen'in, Orman
Kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkra-
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Vakıflar Umum. Müdürlüğü 1959 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/404)
898,975 :976,984,985
1007:1011
Veraset ve intikal Vergisi kanunu lâ
yihası ile Ankara Mebusu îsmail Rüştü
Aksal ve altı arkadaşının, Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (1/162, 2/43)
527,602:610,610:616,
618,619,634:638
Yozgadlı Ismailoğlu Nâzım Kafaoğlu'na vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair kanun lâyihası ile Yozgad
Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve iki
arkadaşının kanun teklifi hakkında (1/219,
2/139)
21,65
Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum
luoğlu'nun, 5655 sayılı Kanuna ek 6995
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı
cetvelin tadili hakkındaki kanun teklifine
dair (2/132)
899
Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizci
lik Okul ve kursları hakkındaki 4915 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesinin tadiline
dair kanun lâyihası hakkında (1/113) 250,373,
394:395,581:582
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkında Türkiye Cum
huriyeti Hükümetiyle Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında münakit
12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek 25
Ocak 1957 tarihli Anlaşmanın tasdikine
dair kanun lâyihası hakkında (1/144) 346,422,
436:437,443,445,470:474
Zirai maddeler tîcaretinin geliştiril
mesi ve yardımlaşma hakkında Türkiye
Hükümetiyle Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım
1956 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair
kanun lâyihası hakkında (1/145) 346,422,435:
« 436,443,445,465:469
ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATALARI
Bursa Mebusu Necdet Azak'm, İşçi ve iş
veren sendikaları ve sendika birlikleri hak
kındaki 5018 sayılı Kanuna üç madde ek-

Sayfa
lenmesine dair kanun teklifi hakkında
(2/264)
201,259:261
Bursa Mebusu Necdet Azak'm, İş. Ka
nununun 13 ncü maddesinin 5 nci fıkra
sının tadili hakkındaki kanun teklifine da
ir (2/285)
186,258
Bursa Mebusu Necdet Akza'm, 3008 sa
yılı İş Kanununun 47 nci maddesinin tadi
line ve bu kanuna üç madde eklenmesine
dair kanun teklifi hakkında (2/265) 182:183,256
Deniz işlerinde çalıştırılacak çocukların
yaş haddinin tesbiti hakkında 58 sayılı Söz
leşmenin tasdik edilmesine ve bu Sözleşme
ye katılmamıza dair kanun lâyihası hak
kında (1/154)
181,254:255,256,261,302:306
İstanbul mebusları Rüştü Güneri ve
Mehmet Gürpınar'ın, Deniş iş Kanununun
23 ncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bentle
rinin tadili hakkındaki kanun teklifine da
ir (2/227)
187,255:256
iş ve işçi Bulma Kurumu kuruluş ve
görevleri hakkındaki Kanunun 5562 sayılı
Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/363)
433,595
izmir Mebusu Ahmet Ünal'ın, 5502 sa
yılı Hastalık ve analık sigortası Kanunu
nun 6901 sayılı Kanunla değiştirilen 14,
15 ve 18 nci maddeleri ile 33 ncü maddesi
nin (B) bendinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri hakkında (2/203, 2/262)
414,
445:447
Trimci ve ateşçi sıfatiyle gemilerde işe
alınacakların asgari yaş haddinin tesbitine
dair 15 sayılı Sözleşmenin tasdik edilmesi ve
bu Sözleşmeye katılmamız hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/159)
180:181,254,256,261,
261,297:301
DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
6785 sayılı imar Kanununa bir madde
eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasına da
ir (1/214)
527,647:664
Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata ve
2 arkadaşının, Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hak
kındaki 6696 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna muvak-
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kat bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/281)
432:433,581
Bilecik Mebusu Mehmet Erdem ve 2
arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanunu
na muvakkat bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/344)
870,934:950,
950:958
Bolu Mebusu İhsan Gülez ve altı arka
daşının, Devlet Orman işletmelerince satı
lan orman mahsullerinden vilâyet hususi
idarelerine hisse tefriki hakkındaki kanun
teklifine dair (2/46)
526,616:617
Gazianteb Mebusu Samih inal ve Di
yarbakır Mebusu Fikri Arığ'm, 6835 sayı
lı Kanunun 7165 sayılı Kanunla tadil edi
len muvakkat maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi hakkında (2/347) 870,934:
950,950:959
1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ile
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Jandarma
Kanununun 3148 sayılı Kanunla değiştiri
len 18 nci maddesinin son fıkrasının tadi
line dair kanun teklifi hakkında (1/215,
2/90)
181,203:205,349:350
1861 sayılı Jandarma efradı Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline, bu kanuna
bir ek ve 2 muvakkat madde eklenmesine
ve muvakkat 3 ncü maddesinin kaldırıl
masına dair kanun lâyihası hakkında
(1/186)
66,71,100,169:172
il idaresi Kanununun ikinci maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/299)
65:66
Jandarma Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/86) 7 1 :
72
Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918
sayılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/174)
414,443:445
Köy kanunu lâyihasına dair (1/172)
898
Millî Müdafaa mükellefiyeti hakkında
ki 3634 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
tadiline dair kanun iâyihası hakkında
(1/283)
433,669:671
Muğla mebusları Sadi Pekin ve Turgut
Topaloğlu'nun, Idarei umumiyei vilâyat

Kanununa muvakkat bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi hakkında (2/345)
870,
934:950,950:908
Sinob Mebusu Ömer özen'in, Orman
Kanununun 35 nci maddesinin ikinci fık
rasının tadili hakkındaki kanun teklifine
dair (2/168)
714,844
Sivas" Mebusu Halim Ateşalp'm, Gayrimenkule tecavüzün d e f i hakkındaki Ka
nunun 1 nci ve 4 ncü maddelerine birer
fıkra eklenmesine ve aynı kanunun 2 nci
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair
kanun teklifi hakkında (2/198)
88,114:115
Yozgad Mebusu Nazım Tanıl ve İzmir
Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, 6834 sayılı
Kanunun 7164 sayılı Kanunla tadil edilen
muvakkat maddesinin değiştirilmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/346)
870,934:950,
950:958
DİVANI

MUHASEBAT ENCÜMENİ
MAZBATALARI
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1948 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Eeisliği tezkeresi ile Beden
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1948 malî yılı
Hesabı Katî kanun lâyihası hakkında
(3/18, 1/34)
103,107,115,121:125
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1949 malî yılı hseabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1949 ma
lî yılı Hesabı katî kanunu lâyihası
hakkında (3/19, 1/35)
103,104,107,115,126:130
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1950 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva-.
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1950 malî yılı
Hesabı Katî kanun lâyihası hakkında
(3/20, 1/36)
104,105,107,115,131:135
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1951 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1951 malî yılı
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Sayfa

Hesabı Katı kanun lâyihası hakkında
(3/21,1/37)
29,105,107,115,136:140
Bedjn Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1952 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1952 malî yılı
Hesabı Katı kanun lâyihası hakkında
(3/22,1/38)
29,105,106,109,115,141:145
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün
1953 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 malî yılı
Hesabı Katî kanunu lâyihası hakkında
(3/23, 1/13)
29,106,107,109,115,146:150

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasına ekli taviz listeleri metinlerinde
yapılan düzeltme ve değişikliklere ait 7 nci
Protokolün tasdikine mütedair kanun lâyi
hası hakkında (1 /249)
414,442:443,449,450,
452,514:517
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının 1 nci kısmı ve XXIX ve
XXX neu maddelerinin tadiline mütedair
Protokol, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının Önsözü ile 11 ve I I I ncü
kısımlarının tadiline mütedair Protokol ve
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının teşkilâta ait hükümlerinin tadiline
mütedair Protokol hakkındaki Tashih Za
bıtnamesinin tasdikine dair kanun lâyihası
hakkında (1/156)
390,422:423,439:440,447,
449,495:499
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının Fransızca metnine mütedair
Tashih Protokolü» nün tasdiki hakkın
daki kanunun lâyihasına dair (1/78) 172,251.
252,256,257,261,272:276
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının XVI ncı maddesinin 4 ncü
fıkrasında derpiş olunan Statükonun tem
didine dair Beyannamenin tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/248)
414,441:
442,449,450,452,509:513

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün
1954 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden
Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1954 malî
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası hakkında
(3/24, 1/4)
29,107,109,115,151:155
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün
1955 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 malî yılı
Hesabı Katî kanunu lâyihası hakkında
(3/25, 1/169)
29,114,115,156:160
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
MAZBATALARI
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına (GATT) ekli XXXVII sayılı
Türkiye Taviz listesinde münderiç sakız ve
kolofanla XXV sayılı Yunanistan Taviz lis
tesinde münderiç taze ve tuzlu balıklara ait
gümrük tavizlerinde yapılan tadil ve geri
çekmelere mütedair listenin tasdiki hakkın
daki Kanunun ilgası hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/232)
414,443,453,518:522
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına ekli taviz listeleri metinlerinde
yapılan düzeltme ve değişikliklere mütedair
6 ncı Protokolün tasdiki hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/167)
390,423,441,449,450,
452,505:508

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının teşkilâta mütaallâk hüküm
lerinin tadiline mütedair Protokol hak
kındaki İmza Zabıtnamesi» nin tasdikine
dair kanun lâyihası hakkında (1/155) 390,423,
440:441,449,500:504
Kaçakçılıüm meni ve takibine dair
19118 sayılı Kanunun ikinci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası
hakkında (1/174)
414,443:445
Ticari numuneler için E. C. S. Karnesi
hakkında 1 |Mart 1956 tarihinde Brük
sel'de tanzim olunan Gümrük Sözleşmesi
nin tasdikine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/107)
175,252:253,256,257,261,282:286.
Türküye Cumhuriyeti ile Büyük Bri
tanya Hükümeti arasında münakit 1 Mart
1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefaiıı Muahedenamesinin 16 ncı maddesinin meriyet-
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ten kaldırılmasına dair mektupla, İngil
tere tarafından Türkiye menşeli tiftik ve
palamuta tanınan gümrük tavlizlerine dair
mektubun tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair ve Hariciye, Ticaret ve Güm
rük ve İnhisarlar encümenleri mazbata
ları (1/141)
175:176,253,256,257,261,287:291
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında vâki tarife
müzakereleri hakkındaki 16 Şubat 1952
tarihli Protokolün tadiline mütedair Pro
tokolün tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/160) 390,422,438:439,447,44fy485 :489
Türkiye, İran, İrak ve Pakistan ara
sında 20 Ocak 1958 tarihinde imzalanan
«Gümrük kanunlarının ve nizamnameleri
nin ihlâlinlin önlenmesine, soruşturulma
sına ve tecziyesine mütedair karşılıklı
Yardım Sözleşmesi» nin tasdiki hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/176) 176,253:254,
256,257,261,292 :296
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
Alman Hükümetinin ve Alman tebaası
hakiki ve hükmi şahısların Türkiye'deki
emvaline vaz'edilen takyidi muamele ve
tedbirlerin kaldırılmasına dair kanun lâ
yihası hakkında (1/338)
250,422,531:532
Artvin Mebusu Mecit Bumin, Afyon
Karahisar Mebusu Orhan Uygun ve Kon
ya Mebusu Osman Bibioğlu ile Sinob Me
busu Mahmut Pınar'm, Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na hükümler ilâvesine dair kanun teklif
leri'hakkında (2/67, 161, 257)
21
Avrupa Konseyi âzası memleketler
arasında tıbbi tedavi maksadiyle harlı
malûllerinin mübadelesine mütedair An
laşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/1)
185,257:258,261,262,327:331
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve mua
fiyetlerine mütaallik Umumi Anlaşma ile
buna Ek Protokolün tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/130)
833:834
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafi
yetlerine mütaallik umumi Anlaşmaya ek
ikinci Protokolün tasdikü hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/273)
396,422,527,834

Sayfa
5123 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/227) 527,
• 668,676,676,701,705
Bir Avrupa Tediye (Birliği kurulması
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli, Anlaşma
yı tadil eden 10 numaralı ek Protokol ile 5
Ağustos 1955 tarihli Avrupa Para Anlaş
masını tadil öden 2 numaralı ek Protokolün
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında
(1/1297)
390,422,439,447,449,490:494
üeniz işlerinde çalıştırılacak çocukla
rın yaş haddinin tesbiti hakkında 58 sayılı
Sözleşmenin tasdik «dilmesine ve hu Söz
leşmeye katılmamıza dair kanun lâyihası
hakkında (1/154)
181,254-255,256,261,
302:306
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına ekli taviz listeleri metinlerinde
yapılanı düzeltme ve değişikliklere müte
dair 6 nci Protokolün tasdiki hakkındalri
kanun lâyihasına dair (1/167)
390,423,441,
449,450,452,505:508
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasına ekli taviz listeleri metinlerin
de yapılan düzeltme ve değişikliklere ait 7
nci Protokolün tasdikine mütedair kanun
lâyihası hakkında (J/249)
414,442:443,449,
450,452,514:517
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasına (GATT) efcTi XXXVII «ayılı
Türkiye Taviz listesinde münderiç sakız ve
kolöfanla XXV sayılı Yunanistan Taviz lis
tesinde münderiç taze ve tuzlu balıklara
ait gümrük tavizlerinde yapılan tadil ve
geri çekmelere mütedair listenin tasdiki
hakkındaki (Kanunun ilgasına dair ikamın
lâyihası hakkında (1/232)
414,443,453,518:522
Gümrük 'Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının 1 nci kısmı ve X X I X ve
X X X ncu maddelerinin tadiline mütedair
Protokol, Gülmriik Tarif eleri, ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının önsözü ile II ve H I ncü
kısımlarının ta'diline mütedair Protokol ve
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının teşkilâta ait hükümlerinin tadiline
mütedair Protokol hakkındaki Tashih Za
bıtnamesinin tasdikine dair kanun lâyihası
hakkında (1 /156)
390.422:423,439:440,447,
449,495:499
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«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının Fransızca metnine mütedair
Tashih Protokolü» nün tasdiki hakkındaki
(kanun lâyihasına dair (1/78)
172,251:252,
256,257,261,272:276
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının XVI ncı maddesinin 4 ncü
fıkrasında derpiş olunan Statükonun tem
didine dair Beyannamenin tasdiki haltkındafo kanun lâyihasına dair (1/248)
414,441:
442,449,450,452,509:513
«Gümrük Tarifeleri Ve Ticaret Genel
Aklaşmasının teşkilâta mütaallik hükümle
rinin tadiline mütedair Protokol hakkında
ki İmza Zabıtnamesi» nin tasdikine dair
'kanun lâyihası hakkında'(1/155)
390,423,440:
441,449,500:504
İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört
büyük muhribin satınalmması hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngilte
re Hükümeti arasında münakit 16 Ağustos
1957 tarihli Anlaşmaya ek olarak 12 Ocak
1959 tarihinde teati edilen mektupların tas
diki hakkındaki 'kanun lâyihasına dair
(1/343)
643,742:743,749,778,813:817

sel'de tanzim olunan Gümrük Sözleşmesi
nin tasdikine dair kanun lâyihası hakkında
(1/107)
175,252 =253,256,257.261,282:286
Trimci ve ateşçi sıfatiyle gemilerde işe
alınacakların asgari yaş haddinin tesbitine
dair 15 sayılı Sözleşmenin tasdik edilmesi
ve bu Sözleşmeye katılmamız hakkındaki
kanun lâyihasma dair (1/159)
180:181,254,
256,261,261,297:301
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da 20 Ocak 1958 tarihinde akdedilen Zirai
mahsul fazlalıkları Anlaşmasının tasdiki
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/222) 346,
422,438,445,448:449,480:484
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri namına hare
ket eden «Export - İmport Bank of Wa
shington» arasında 28 Haziran 1957 tari
hinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi
Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilen
mektupların tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/200)
346,422,437:438,445,
448,475:479
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupa'daki Nüfus Fazlalıkları İskân Fonu ara
sında akdolunan Mukavele ile eki .mektup
ların tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/253)
187:188,258,261,262,332:336

Kadınların siyasi ha'klarma dair Sözleş
menin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/217)
174:175,252,256,257,261,
277:28i
Milletlerarası Para Fonu ile Milletler
arası İmar ve Kalkınma 'Bankasına • katıl
mak için Hükümete yetki verilmesine dair
5016 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ta
dili hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/356)
526,595:596,6O5,6O7,610,629 î63'3
Radyoaktif Yakıtlar Kimyevi Ayırma
Avrupa Şirketi Sözleşmesiyle Statüsünün
ve Atom Enerjisi sahasında bir Emniyet
Kontrolü kurulması hakkında Sözleşme ve
bu Sözleşme gereğince teşkil olunan mah
keme ile ilgili protokollerin tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/242)
21,188,258:
259,261,262,337:341
Suçluların iadesine dair Avrupa Söz
leşmesinin tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/289)
433,833
Ticari numuneler için E. C. S. Karne
si hakkında 1 Mart 1956 tarihinde Brük-

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Tu
nus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 17 Ni
san 1958 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle en ziyade müsaadeye mazhar
millet kaidesine mütaallik Protokolün ve
ekleri mektupların tasdikine dair kanun
lâyihası hakkında (1/205)
29,212,243,393:394,
395,398:399,406:410
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Bri
tanya Hükümeti arasında münakit 1 Mart
1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesinin 16 ncı maddesinin meriyetten
kaldırılmasına dair mektupla, İngiltere ta
rafından Türkiye menşeli tiftik ve palamuta tanınan gümrük tavizlerine dair mek
tubun tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/141)
175:176,253,256,257,261,
287:291
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Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında vâki tarife
müzakereleri hakkındaki 16 Şubat 1952
tarihli Protokolün tadiline mütedair Pro
tokolün tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/160)
390,422,438:439,447,
449,485:489
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfe
derasyonu arasında Ticari mübadelelere ve
tediyelerin tanzimine mütaallik 12 Eylül
1945 tarihli Anlaşmaya zeylen 6 Ocak 1958
tarihinde imzalanan Lahikanın tasdikine
dair kanun lâyihası hakkında (1/189)
183:
184,256:257,261,261:262,317:321
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Birle
şik Kırallığı arasında imzalanan iş Birliği
ve Kültür Anlaşmasının tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/204) 182,255,256,261,
261,312:316
Türkiye ile Belçika arasında 29 Aralık
1958 tarihinde imzalanan Kültür Anlaşma
sının tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/351)
642,836:837
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasında münakit 15 Nisan
1955 tarihli Ticaret ve ödeme Protokolü
ne zeylen 20 Haziran 1957 tarihinde imza
lanmış olan Lahika ve Eki mektuplarla, 2
Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının
sonradan vâki tadillerle birlikte meriyet
müddetlerinin uzatılması zımnında teati
edilen mektupların tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/256)
184,257,261,262,
322:326
Türkiye ile Norveç arasında imzalanan
Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/195) 181:182,255,256,
261,261,307:311
Türkiye, îran, Irak ve Pakistan arasın
da 20 Ocak 1958 tarihinde imzalanan
«Gümrük kanunlarının ve nizamnameleri
nin ihlâlinin önlenmesine, soruşturulması
na ve tecziyesine mütedair karşılıklı Yar
dım Sözleşmesi» nin tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/176)
176,253:254,256,
257,261,292:296
Üniversite tahsil müddetlerinin mua
I
deletine dair Avrupa Sözleşmesinin tasdi-

Sayfa
ki hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/320)
642,836
Zira^maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkında Türkiye Cum
huriyeti Hükümetiyle Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında münakit 12
Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek 25 Ocak
1957 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/144)
346,422,436:
437,443,445,470:474
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkında Türkiye Hü
kümetiyle Amerika Birleşik Develtleri Hü
kümeti arasında münakit 12 Kasım 1956
tarihli Anlaşmanın tasdikine dair kanun
lâyihası hakkında (1/145) 346,422,435:436,443>,
445,465:469
İKTISAT ENCÜMEN! MAZBATASI
Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube
hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları işletmesine devri hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/104) 642:643,741:742,
749,778,808:812
İMAR VE ISKÂN ENCÜMENI
MAZBATASı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Av
rupa Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupa'daki Nüfus Fazlalıkları iskân Fonu ara
sında akdolunan Mukavele ile eki mektup
ların tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/253)
187:188,258,261,262,332:336
MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI
Devlet kitapları mütedavil sermayesi
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun ikinci
maddesine bir fıkra ile aynı kanuna mu
vakkat bir madde eklenmesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/74)
527,834
Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım ile
Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, Maarif
Vekâletine bağlı teknik okullarında yetiş
tirilecek askerî mühendisler hakkındaki
4779 sayılı Kanuna ek kanun tekliflerine
dair (2/193, 2/196)
250,373,435
Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Me- *
murları Sosyal Yardım Sandığının ilkokul
öğretmenleri Sağlık ve içtimai Yardım

Sayfa
Sandığı ile birleştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/87)
527,835
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolaj^yle
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek! ve
zeyilleri bulunan kanunlarda değişiklik
yapılması hakkındaki 6949 sayılı Kanuna
bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına dair
kanun lâyihası hakkında (1/349)
645:646
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Birle
şik Kırallığı arasında imzalanan İş Birliği
ve Kültür Anlaşmasının tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/204) 182,255,256,261,
261,312:316
Türkiye ile Belçika arasında 29 Aralık
1958 tarihinde imzalanan Kültür Anlaş
masının tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/351)
642,836:837
Türkiye ile Norveç arasında imzalanan
Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/195)
181:182,255,
256,261,261,307:311
Üniversite tahsil müddetlerinin mua
deletine dair Avrupa Sözleşmesinin tasdi
ki hakkındaki kanun lâyihasına dair
(.1/320)
642,836

Uçuş tazminatı hakkındaki 5950 sayılı
Kanunun 1 nei maddesinin (A) ve (B)
fıkralarının ve 3 ncü maddesinin (A) fıkrasiyle 6 neı ve 9 ncıı maddelerinin tadi
line ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/25) 664:
667,674,675:676,696:700
Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine
bağlı fabrikalara mütedavil sermaye tah
sisine dair kanun lâyihası
hakkında
(1/177)
714,737:740,747,778,788:792
Kocaeli mebuslarının, Üsküdar vapu
runun batması neticesinde ölen ve kaybo
lanlar dolayısiyle yardım yapılması ve
Manisa Mebusu Sezai Akdağ'm, İzmit
Körfezinde batan Üsküdar vapurunda
ölenlerin ailelerine tazminat verilmesi
hakkındaki kanun tekliflerine dair (2/142,
2/143)
114
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaç
ları için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi
hakkındaki 6771 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine iki fıkra ilâvesine dair kanun
lâyihası hakkında (1 /315)'
526,617:618

Rize mebusları İzzet Akçal ve Muzaf
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
fer önal'in, Devlet memurları aylıklarının
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin
nunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
tadili hakkındaki kanun lâyihasına dair
bu
kanuna
bâzı maddeler eklenmesi hak
(1/376)
714,741,747,778,803:807
kındaki 4598 sayılı Kanunun 9 ncıı mad
Amortisman ve Kredi Sandığı hakkın
desinin tadiline dair kanun teklifi hak
daki 6115 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
kında (2/8)
527,749:750
nin tadiline dair kanun lâyihası hakkında
(1/384)
714,736
Selimbcyzade Ömer Kaptan'a vatani
Bolu Mebusu İhsan (îülez ve altı ar
hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkın
kadaşının, Devlet Orman İşletmelerince
daki kanun lâyihasına dair (1/146)
643,838
satılan orman mahsullerinden vilâyet hu
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu,
susi idarelerine hisse tefriki hakkındaki
Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel, Ankara
kanun teklifine dair (2/46)
526,616:617
Mebusu Halil Sezai Erkut ve Selim Soley'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
Devlet memurları aylıklarının tevhit
li Sandığı Kanununun 36, 100, 102 nei
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve
bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Ka
mezkûr kanuna muvakkat bir madde eknunla muaddel Maliye Vekâleti kısınma
I İçilmesine dair kanun teklifleri hakkında
bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun
432,744:747,
lâyihasına dair (1/220)
527,736:737 II (2/120,2/111,2/123,2/113)
İçel Mebusu Yakup Karabulut'un,
747:749
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun 28 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/244) 642,837
Veraset ve intikal Vergisi kanunu lâ
yihası ile Ankara Mebusu İsmail Rüştü
Aksal ve altı arkadaşının, Veraset ve in
tikal Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (1/162,2/43)
527,602:610,610:616,
618,619,634:638
Yozgadlı Ismailoğlu Nâzım Kafaoğlu'na vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair kanun lâyihası ile Yozgad
Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve iki
arkadaşının kanun teklifi hakkında (1/219,
2/139)
21,65
Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum
luoğlu 'nun, 5655 sayılı Kanuna ek 6995
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cet
velin tadili hakkındaki kanun teklifine
dair (2/132)
899

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ile
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Jandarma
/
Kanununun 3148 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin son fıkrasının tadili
ne dair kanun teklifi hakkında (1/215,2/90) 181,
203:204,349:350
1861 sayılı Jandarma efradı Kanununun
bâzı maddelerinin tadiline, bu kanuna bir
ek ve 2 muvakkat madde eklenmesine ve
muvakkat 3 ncü maddesinin kaldırılmasına
dair kanun lâyihası hakkında (1/186)
66:71,
100,169 £172
4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla mu
addel 10 ncu maddesinin ilk fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/352)
390,422
4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 16 nci maddesinin birinci bendi
nin A, B, C, D fıkralarının tadiline ve bu
kanuna muvakkat bir madde eklenmesine
dair kanun lâyihası hakkında (1/76)
898,
984:985
4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus
Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla mu
addel 10 cnu maddesine bir fıkra ilâvesi
hakkında kanun lâyihasına dair (1/366)
829
İçel Mebusu Yakup Karabulutsun, Uçuş
tazminatı hakkındaki 5950 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının
ve 3 ncü maddesinin (A) fıkrasiyle 6 ııeı ve
9 ncu maddelerinin tadiline ve bu kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi hakkıdna (2/25)
664:667,674,675:676,696:
700
İçel Mebusu Yakup Karabulut ve Ko
caeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Askerî Tem
yiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve aza
ları ile askerî adlî hâkimlere tahsisat veril
mesi hakkındaki 6775 sayılı Kanuna bağlı
cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel ve
Sakarya Mebusu Baha Hun 'un. Askerî adlî
hâkimlere hâkim ödeneği verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Müdafaa En
cümeni mazbatası ile Tunceli Mebusu Ars
lan Bora'nın, Askerî Temyiz Mahkemesi
Reis, Müddeiumumi ve azaları ile askerî

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ
ENCÜMENİ MAZBATA] ARI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti
Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği
1957 yılı hesabı katileri hakkında (5/24)
105
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı
Aralık, 1959 yılı Ocak ve Şubat ayları he
sabı hakkında (5/32)
414,435
MİLLÎ, MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATALARI
Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı
Kanunla muaddel 56 ııeı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/341)
433,583:588
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve muafi
yetlerine mütaallik Umumi Anlaşma ile bu
na Ek Protokolün tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/130)
833:834
Avrupa Konseyinin ihtiyaz ve muafi
yetlerine mütaallik Umumi Anlaşmaya ek
İkinci Protokolün tasdiki hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/273)
390,422,527,834
5123 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi
hakkındaki kanım lâyihasına dair (1/227)
527,
668,676,676,701,705
1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesinin
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adlî hâkimlere tahsisat verilmesi hakkın
daki 6775 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun
teklifine dair (2/127, 2/225, 2/136, 2/54)
185:
186,204£07,209,211,222:226
İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört
büyük muhribin satınalınması hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İn
giltere Hükümeti arasında münakit 16
Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya ek olarak
12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen mektuplarnı tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/343)
643,742:743,749,778,*
813:817
Kara,, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağlı
fabrikalara mütedavil sermaye tahsisine
dair kanun lâyihası hakkında (1/177)
714,
737:740,747,778,788:792
Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım ile
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Maarif
Vekâletine bağlı teknik okullarında ye
tiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki
4779 sayılı Kanuna ek kanun tekliflerine
dair (2/193, 2/196)
250,373,435
Millî Müdafaa mükellefiyeti hakkında
ki 3634 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihası hakkın
da (1/283)
433,669:671

Sayfa
MÜNAKALÂT ENCÜMENİ
MAZBATALARI
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim
Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin
tadili hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/376)
714,741,747,778,803:807
Deniz işlerinde çalıştırılacak çocukla
rın yaş haddinin tesbiti hakkında 58 sa
yılı Sözleşmenin tasdik edilmesine ve bu
Sözleşmeye katılmamıza dair kanun lâyi
hası hakkında (1/154)
181,254:255,256,261,
302:306
Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube
hattının Türikye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesine devri hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/104)
642:643,741:
742,749,778,808:812
Trimci ve ateşçi sıfatiyle
gemilerde
işe alınacakların asgari yaş haddinin tesbitine dair 15 sayılı Sözleşmenin tasdik edil
mesi ve bu Sözleşmeye katılmamız hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/159)
180:181,
254,256,2(61,261,297:301
Yüksek Denizcilik Okulu ve denizcilik
okul ve kursları hakkındaki 4915 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline dair
kanun lâyihası hakkında (1/113)
250,373,
394:395;581:582

Millî Müdafaa Vekâleti ilmî İstişare
Kurulu teşkiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/212)
176:180
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaç
ları için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal
mayanların satılmasına salâhiyet verilme
si hakkındaki 6771 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine iki fıkra ilâvesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/315)
526,617:618

6165 sayılı İstanbul Opera binası inşa
atının Hazinece ikmali ve sureti idaresi
hakkındaki Kanuna bir madde ilâvesine
dair kanun lâyihası hakkında (1/303) 250,372:
373
6785 sayılı İmar Kanununa bir madde
eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasına
dair (1/214)
52 «,647:664

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri namına ha
reket eden «Exprt - İmport Bank of Was
hington» arasında 28 Haziran 1957 ta
rihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kre
di Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edi
len mektupların tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/200)
346,422,437:438,
445,448,475:479 ,

Artvin Mebusu Meeit Bumin, Afyon
Karahisar Mebusu Orhan Uygun ve Kon
ya Mebusu Osman Bibioğlu ile Sinob Me
busu Mahmut Pmar'm, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
hükümler ilâvesine dair kanun teklifleri
hakkında (2/67, 161, 257)
21,188,207:209,350:
354

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI

Sayfa

Öayfa

Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara
sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/375) 642,740:741,747,
778,798:802
Karakolları yapımı için girişilecek sâri
taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono
ihracına yetki verilmesi hakkındaki 7090
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadiline
dair kanun lâyihası hakkında (1/358) 643,743:
744,749,778:778,813:822
Köy kanunu lâyihası hakkında (Müta
lâa olarak) (1/172)
898
Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı
Kanuna ek kanun lâyihası hakkında
(1/216)
250,345:356,357.372,376:380

lerinin mübadelesine mütedair Anlaşmanın
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/1)
185,257 =258,261,202,327:331
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine
dair 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2)
sayılı cetvellerde tadilât yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/137) 432,582:583
Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulması
na dair kanun lâyihası hakkında (1/101) 642,
766:769

13 Aralık 1957 tarihinde Cenevre'de
akdedilen «Yol işaretlerine mütedair Av
rupa Anlaşmasının tasdiki hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/32S)
570,835
Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin
(G) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası
hakkında (1/223)
570,668:669,676,676,706:710

SANAYÎ ENCÜMENİ MAZBATALARI
6309 sayılı Maden Kanununun 152 nci
maddesinin bu kanunun meriyete girmesin
den -evvel çimento yapılmasında kullanı
lan başlıca maddeler için verilmiş oları ara
ma ve işletme ruhsatnamelerine müsteni
den yapılmış ve yapılacak işletme hakkı ve
imtiyaza tahvil taleplerinin kabulünü de
tazammnn edip etmediğinin tefsiri hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/392) 432,
532
2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/339)
526,667
Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin
(G) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası
hakkında (1/223)
570,668:669,676,676,706:710
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET
ENCÜMENİ MAZBATALARI
Avrupa Konseyi âzası memleketler arasında tıbbi tedavi maksadiyle harb malûl-

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ
MAZBATALARI
Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'un, Mebuslukla birleşmesi caiz olmıyan iş
ler, hakkında kanun teklifi ile Ordu Mebusu
Atıf Topaloğlu ve iki arkadaşının, Mebus
luk sıfatiyle telifi caiz gorülmiyen ahvalin
tesbitine dair kanun teklifi hakkında
(2/298, 299)
201,231:243
Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve An
kara Mebusu Bülent Ecevit'in, Dahilî Ni
zamnamenin 155 nci maddesinin tefsiri
hakkındaki takririne dair (4/95)
201,230-231
TİCARET ENCÜMENLERİ MAZBATALARI
Alman Hükümetinin ve Alman tebaası
hakiki ve hükmi şahısların Türkiye'deki
emvaline vaz 'edilen takyidi muamele ve
tedbirlerin kaldırılmasına dair kanun, lâyi
hası hakkında (1/338)
250,422,531:532
Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli, Anlaş
mayı tadil eden 10 numaralı ek Protokol
ile 5 Ağustos 1955 tarihli Avrupa Para
Anlaşmasını tadil eden 2 numaralı ek
Protokolün tasdikine dair kanun lâyihası
hakkında (1/297) 390,422,439,447,449,490:494
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasına ekli taviz listeleri metinle
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere
mütedair 6 nci Protokolün tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/167) 390,423,
441,449,450,452,505:50S
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasına e k i taviz listeleri metinle
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere

«

Sayfa
ait 7 nci Protokolün tasdikine mütedair
kanun lâyihası hakkında (1/249) 414,442:443,
449,450,452,514:517
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII sayılı
Türkiye Taviz üstesinde münderiç sakız
ve kolofanla XXV sayılı Yunanistan Ta
viz listesinde münderiç taze ve tuzlu ba
lıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan ta
dil ve geri çekmelere mütedair listenin
tasdiki nakkmdaM Kanunun ilgası hak
kındaki kanun lâyihasına dalir (1/232) 414,443,
453,518 ::;22
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının 1 nci kısmi ve X X I X ve
ncu maddelerinin tadiline mütedair
Protokol, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Gene! Anlaşmasının önsözü ile II ve III
ncü kısımlarının tadiline mütedair Proto
kol ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının teşkilâta ait hükümlerinin
tadiline mütedair Protokol hakkındaki
Tashih Zabıtnamesinin tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/156)
390,422:423,
439:440,447,449,495:499
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının Fransızca metnine mütedair
Tashih Protokolü» nün tasdiki hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/78) 251:252,256,
257,261,272:276
. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının XVI nci maddesinin 4 ncü
fıkrasında derpiş olunan Statükonun tem
didine dair Beyannamenin tasdikli hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/248)
414,441:
442,449,450,452,509 :513
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hüküm
lerinin tadiline mütedair Protokol h a k k ı n - ;
daki imza Zabıtnamesi» nin tasdikine
dair kanun lâyihası hakkında (1/155) 390,423.
440 =441,449,500 :504
. Milletlerarası Para Fonu ile Milletler
arası îmar ve Kalkınma Bankasına katıl
mak için Hükümete yetki verilmesine dair
5016 sayılı Kanunun ikinci maddesinin
tadili hakkındaki kanun lâyihasına dair
(1/356)
526,595 :596,605,607,610,629 :633

Sayfa
Sigorta şirketlerinin murakabesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1 j/120)
898
Ticari numuneler için E. C. S. Karnesi
hakkında 1 Mart 1956 tarihinde Brüksel'
de tanzim olunan Gümrük Sözleşmesinin
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında
(1/107).
,
175,252:253,256,257,261,282:286
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Tu
nus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 17
Nisan 1958 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle en ziyade müsaadeye mazhar mil
let kaidesine mütaallik Protokolün ve ekle
ri mektupların tasdikine dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/205)
29,212,243,393:394,395,
398:399,406:410
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britan
ya Hükümeti arasında münakit 1 Mart 1930
tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedenameniıı 16 nci maddesinin meriyetten ı kal
dırılmasına dair mektupla, ingiltere tara
fından Türkiye menşeli tiftik ve palamuta tanınan gümrük tavizlerine dair mektu
bun tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına da
ir (1/141)
175:176,253,256,257,261,287:291
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında vâki tarife '
müzakereleri hakkındaki 16 Şubat 1952
tarihli Protokolün tadiline mütedair Proto
kolün tasdikine dair kanun lâyihası hak
kında (1/160)
390,422,438:439,447,449,485:489
Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre Konfe
derasyonu arasında Ticari mübadelelere ve
tediyelerin tanzimine mütaallik 12 Eylül
1945 tarihli Anlaşmaya zeylen 6 Ocak 1958
tarihinde imzalanan Lahikanın tasdikine da
ir kanun lâyihası hakkında (1/189)
183:184,
256:257,261,261,261:262,3 i7:321
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun 28 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/244) 642,837
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasında münakit ,-15 Nisan*
1955 tarihli Ticaret ve ödeme Protokolüne
zeylen 20 Haziran 1957 tarihinde imzalan
mış olan Lahika ve Eki mektuplarla, 2
Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının
sonradan 'vâki tadillerle birlikte meriyet
müddetlerinin uzatılması zımnında teati edi-
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Sayfa
len mektupların tasdiki hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/256) 184,257,261,262,322:326
"Aivdi maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkında Türkiye Cum
huriyeti Hükümetiyle Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında münakit 12
Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek 25 Ocak
1957 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/144)
346,422,436:
437,443,445,470:474
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi
ve yardımlaşma hakkında Türkiye Hükü
metiyle Amerika Birleşik, Devletleri Hükü
meti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarih
li Anlaşmanın tasdikine dair kanun lâyiha
sı-, hakkında. (1/145)
346,422,435:436,443,445,
465:469
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
Atatürk Orman Çiftliği »arazisinden 725
dekarının -satılması ve •evvelde mübadele
ed^mlş olan bir kısım arazinin ilgili şahıs
lara ferağının icrası hakkındaki (kanun lâ
yihasına dair (1/225)
346,395:398
Âydm Menusu Necati Celim ''in, Zeytin
liklerin ıslahı ve yahanileririin aşılattırılması hakkıridaki 3573 sayılı Kanuna ek 'ka
nun teklifine dair (2/293)
837
Bolu Mebusu İhsan Gülez ve altı arka
daşının, Devlet Orman İşletmelerince satı
lan orman mahsullerinden 'vilâyet- hususi
idarelerine hisse tefriki hakkındaki 'kanun
teklifine dair (2/46).
526,616 =617
Köy kanunu lâyihası hakkında (Müta
lâa olarak) (1/172)
898
Sinob Mebusu Ömer özen'in, Onman
Kanununun 35 nci maddesinin ikinci fık
rasının tadili hakkındaki 'kanun teklifine
dair (2/168)
714,844
Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetiyle
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında 20 Ocak 1958 tarihinde akdedilen
Zirai mahsul fazlalıkları Anlaşmasının tas
diki hakkındaki (kanun lâyihasına »dair
(1/222)
346,422,438,445,448:449480:484
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun 28 nci maddesinin tadili hak
kı ndaki kanun 'lâyihasına dair (1/244)
642,837

Sayfa
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi
ve yardımlaşma hakkında Tüi'Mye Cumhu
riyeti Hükümetiyle Amerika Birleşik Dev
letleri 'Hükümeti arasında münakit 12 Kas*m 1956 tarihli Anlaşmaya ek 25 Ocak
1957 talihli Anlaşmanın tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/144)
346,422,436:
437,443,445,470:474
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi
ve yardımlaşma hakkında Türkiye Hükü
metiyle Amerika (Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında münakit 12 Kasım 1956 ta
rihli Anlaşmanın tasdikine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/145)
346,422,455:436,443,
445,465:469
MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI
[Adliye - Teşkilâtı Esasiye]
Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî
masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki
Başvekâlet tezkeresine dair (3/254)
898
(3/336)
. 8 9 : 9 0
(3/337)
'90,100
(3/338)
100
(3/339)
İ00
Ankara Mebusu Hüseyin Balık'ın teşriî
masuniyetinin kaldırılması
hakkındaki
Başvekâlet tezkeresine dair. (3/340)
100:101
Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki , Başvekâlet
tezkeresine
dair
(3/129)
101
Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresi dair (3/131) 101
îstanbul Mebusu Mithat Perin'in teşriî
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki
Başvekâlet tezkeresine dair (3/198)
101
Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkındaki Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/342)
101
Kayseri Mebusu Kâmil Gündeş'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki
Başvekâlet tezkeresine dair (3/348)
101:102
Kırklareli Mebusları Sıtkı Pekkip ve
Dündar Tekand'm teşriî masuniyetlerinin
kaldırılması hakkındaki Başvekâlet tezke
resine dair (3/147)
101

Sayfa
Sakarya Mebusu Hamdi Başak'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki Başvekâlet tezkeresine dair (3/349)
101

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATALARI
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin
7198 sayılı Kanunla muaddel (Ç) fıkrası
nın 1 numaralı bendinin sonuna bir ibare
eklenmesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/360)
526,596:602
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı ihtisas
müesseselerinin ana sözleşmeleri, Avrupa
Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi, Türkiye
Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında münakit Ekonomik îş Birli
ği Anlaşması, Avrupa Konseyi Sözleşmesi
ve Hükümetimiz tarafından imza edilmiş
veya edilecek sair anlaşma, andlaşma ve
sözleşmelerin icaplarından olarak ilgili hü
kümet ve teşekküller veya bunlar namına
hareket edecek müesseseler ile kredi, yar
dım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükü
metin salahiyetli kılması hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/327)
186:187,190,190,
191:195,201:202,207,209,217:221
Denizli Mebusu Baha Akşit'İn, Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ilâ
ve yapılmasına dair kanun teklifi hakkın
da (2/335)
643,750:753
Hazineden belediyelere devredilecek
arazi ve arsalar hakkında kanun lâyihası
na dair (1/405)
I
898,922,977:979
içel Mebusu Yakup Karabulut ve Ko
caeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Askerî
Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi
ve azaları ile askerî adlî (hâkimlere tahsi
sat vrilmesi hakkındaki 6775 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair
kanun teklifleri ve Kayseri Mebusu Hak
kı Kurmel ve Sakarya Mebusu Baha
Hım'un, Askerî adlî hâkimlere hâkim
ödeneği verilmesi hakkında kanun teklifi
ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
ile Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, As
kerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiu
mumi ve azaları ile askerî adlî hâkimlere
tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayı
lı Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/127, 2/225, 2/136, 2/54)
185:186,204:207,
209,211,222:226
iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri
kanunu lâyihasına dair (1/361) 527,588:595,
605,607,610,624:628
Konya Mebusu AbdÜrrahman Fahri
kâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuru
luşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılması (hakkındaki
Ağaoğlu .ve 59 arkadaşının, Maarif Ve4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellere (Yük
sek islâm ilahiyat enstitüleri) için kadro
eklenmesine dair ikamın teklifi hakkında
(2/329) 527,618:61.9,644:645,658,674,675,£91:695
Konya Mebusu Ahmet Köyuncu-nun,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolanna
ek yapılmasına dair kanun teklifi hakkında
(2/339)
643,753:754
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki
2287,sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına
dair 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde tadilât yapılması hakkındaki
kanun lâyihasına dair (1/373)
570,645
Mardin Mebusu Aziz-Uraş'in, Adlî%
Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci mad
desine bağlı cetvelin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/234) 898,979:
980,984,985,1017:1021
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ka
nunu lâyihası hakkında (1/357) 250,356:372,
373,374,381:385
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu lâ
yihasına dair (1/309) 414,447:448,449:450,450:
452,453:460,532,580:581,644,723
Türk Tütün Ekicileri Bankası kanun
lâyihasına dair (1/59)
898
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara 'dair kanun lâyihası ile Çankırı
Mebusu Ferhan Arkan ve 5 arkadaşının,
Çankırı vilâyetinde sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların gideril
mesi, Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu
ve 2 -arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde
sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan
-zararların telâfisi (hakkındaki kanun tek
lifleri hakkında (1/213, 2/185, 2/192) 3:15,30:
44,56:59,61,65,72,79 .-83,99,103,115,116:120
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Sayfa
3491 sayılı Toprak (Mahsulleri Ofisi
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel
6,18 ve 27 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı bükümler ilâve
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/291)
527,671:675İ676,723:736,8S3,887:888,980:984

3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir madde eklenmesi ve 28 nci mad
desinin kaldırılması hakkındaki kanun
lâyihasına dair (1/304)
433,754:766

SUALLER VE CEVAPLAR
A — ŞİFAHİ SU Al LER VE
Başvekilden
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, dar gelirlilerin geçim şartlarının dü
zeltilmesi hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Başvekilden şifahi suali
(6/334)
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 1957 se
nesi Eylül ayında Ankara'da vukubulan sel
felâketinden zarar görenlere yardım için
toplanmış olan paranın ne şekilde kullanıl
dığına dair Başvekilden şifahi suali
(6/22Ş)
"
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Anka'ra'da 1957 senesi Bylûl ayında vukubulan
sel felâketinden zarar görenler için inşa edi
lecek binaların ne zaman ikmal edileceğine
dair Başvekilden şifahi suali (6/229)
Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata'mn,
dar ve sabit igelirli vatandaşların geçim du
rumları hususunda ne düşünüldüğüne dair
Başvekilden şifahi suali (6/263)
Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Koor
dinasyon ve Basın - Yayın ve Turizm vekâ
letlerinin yaptığı masrafların ne suretle te
min olunduğuna dair Başvekilden şifahi su
ali (6/280)
% Tokad Mebusu Reşit önderin, Banka
larla İktisadı Devlet Teşekkülleri İdare
Meclisi reis ve âzası olabilmek için ne gibi
şartlar arandığına dair Başvekilden şifahi
suali (6/216)
Adliye Vekilinden
Ankara Mebusu ismail Inan'ın, kapatı-.
ilan sendikalar birliği ve federasyon bulu
nup bulunmadığına dair Adliye Vekilinden

CEVAPLAR

şifahi suali (6/310) ;
530
Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun,
hapşanelerdejd veremlilere dair sualine Ad- , .
liye Vekili uÜ)sat Budakoğlu'nun şifahi ce
vabı (6/352)
.
878:889
Malatya
Mebusu
Nüvit
Yetkinin,
Nahi;
393
: ye Müdürü Hilmi Savcı hakkındaki hükmün neden infaz edilmediğine dair Adliye
Vekilinden şifahi suali (6/287)
393
Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, çocuk
mahkemeleri kurulması hususunda ne düşü
392 nüldüğüne dair sualine Adliye Vekili Esat
Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/350)
877:878
.
\
Çalışma Vekilinden
Adana Mebusu Nevzat. Arman'm, Has
talık ve- analık sigortası Kanununa göre
392 toplanmış olan primlere dair Çalışma Veki
linden şifahi suali (6/318)
030
Adana Mebusu Nevzat Arman'ın, ihti
yarlık sigortası Kanununa göre toplanmış
393 olan primlere dair Çalışma Vekilinden şifa
hi suali (6/317)
392:393
Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un,
Maden işletmelerinin yeraltında çalışan iş
çilerine 1957 yılına ait ikinci ilâve tediyenin
722 i yapılıp yapılmadığına dair Çalışma Veki
linden şifahi suali (6/344)
.722
Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un,
mensucat ve madenî eşya sanayii iş kolların
da işten çıkarılan işçi bulunup bulunmadı
722 ğına dair Çalışma Vekilinden şifahi suali
(6/342)
l
722
îmar ve îskânt Vekilinden
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm,
Midyat ve Kızıltepe kazalarının elektrik t e\

36
Sayfa

Sayftt

sislerine dair îmar ve iskân Vekilinden şi
fahi suali (6/273)
30
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın,
Midyat ve Kızıltepe kazalarının içme suyu
inşaat ve tesisatına dair İmar ve İskân Ve
kilinden şifahi suali (6/272)
30
Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, Niğ
de vilâyeti çevresinde tabiî âfetler sebebiyle
yerlerinin değiştirilmesine lüzum gösterilen
köylere dair sualine İmar ve İskân Vekili
Medeni Berk'in şifahi cevabı (6/35İ)
880:887
Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın, Mesudiye
kazası bir kısım halkının muvakkat muhace
retini önlemek iğin ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair, İmar ve İskân Vekilinden
şifahi suali (6/246)
30
Urfa Mebusu Abdullah Köksel'in, Urfa'da 1958 yılında imar,, için istimlâk edilip
yıktırılan gayrimenkullerin miktarına dair
İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali
(6/292)
'
99
Maarif Vekilinden
Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu'nun,
İmam - Hatip okulları mezunları için bir
yüksek okul açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Maarif Vekilinden şifahi' suali (6/320)
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Ankara'
da mevcut yurtlardaki öğrenci miktarına
dair Maarif Vekilinden şifahi suali (6/306)
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, üniversi
te talebelerine verilmekte olan burslara da
ir Maarif Vekilinden şifahi suali. (6/307)
Ankara Mebusu Selim Soley'in, bâzı
nahiye' merkezlerindeki ilkokullarda otura
cak sıra mevcudolup olmadığına dair Maarif Vekilinden şifahi suali (6/314)
Ankara Mebusu Selim Soley'in, öğret
men kifayetsizliği ve bina,'darlığı bakımın
dan ortaokullarda bu ders/yılı için Vekâlet
çe ne gibi tedbir alındığıma dair Maarif Ve
kilinden şifahi suali (6/$15)

230

230

230

.
230

230

Maliye Sekilinden
Adana Mebusu' Melih Kemal Küçüktepepınarîn, mebuslara yerilmekte olan yıllık
seyahat dövizleri hakkındaki Maliye Veki
linden şifahi suali (6İ/322)
530

Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un,
son zamlar muvacehesinde değişmez gelirli
vatandaşların durumlarının ıslahı hususun
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
Maliye Vekilinden şifahi suali (6/211)
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, Başvekil ile temas için istanbul'a giden
vekillerin harcırah alıp almadıkları hakkın
da, Maliye Vekilinden şifahi suali (6/396)
Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 1957 se
nesinde yapılan milletvekili seçiminde se
çim kurullarında çalışanlardan bir kısmına
ödenmiyen yevmiyelerin ne zaman verile
ceğine dair Maliye Vekilinden şifahi sua
li (6/370)
Van "Mebusu Perid Melen'in, paramızın
dış değerinde değişiklik yapılacağı hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına
dair Maliye Vekilinden şifahi suali (6/143)

230

393

530

230

Millî Müdafaa Vekilinden
Ankara .Mebusu Selim Soley'in, muhtelif
tahsil müesseselerinde okuyan askerî öğren
cilerle er, onbaşı ve kıta çavuşlarının harelıklannın artırılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sualine Millî Müdafaa Ve- •
kili Etem Menderes'in şifahi cevabı (6/298) 874
Nafıa Vekilinden
Elâzığ Mebusu İsmail. Hakkı Talay'in,
Keban 'la Bask il arasında karayolu inşası ,
ve Ağın - Keban kazalarının bir yol ile de
miryoluna bağlanması hususunda 1959 yılı
programına dâhil edilip edilmiyeceğine
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/302)
Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in,
kasaba ve köylerin içme suyu borularının
tahsis ve tevziinin hangi esaslara göre ya
pıldığına dair Nafıa Vekilinden şifahi suali
(6/308)
.
.-"'
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Erzurum şasesinin Sivas şehri içerisinden geçen
kısmının ve Hükümet meydanının ne za
man asfaltlanacağına dair Nafıa Vekilinden
suali (6/339)
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas
Devlet Hava Meydanının tamirine ne za
man başlanacağına dair Nafıa Vekilinden
şifahi suali (6/340)

.

..
100

100
' »

722

722
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Sanayi Vekilinden
Adana Mebusu Rıza Tekeli 'nin, Sadıkzade Ruşenoğulları firmasına ait Ruşen ge
misiyle İskenderun'dan ihracedilen demir
cevheri için ödenen navlun miktarına dair
Sanayi Vekilinden şifahi suali (6/243)

30

Ankara Mebusu İsmail İnan 'in, Zon
guldak'm Acılık semtinde işletilmiyen kö
mür kuyularının doldurulmamasından husu
le gelen zararlara dair Sanayi Vekilinden şi
fahi suali (6/281)
30
Ankara Mebusu Selini Soley'in, Çukurhisar Çimento Fabrikasının yaptığı bir kı
sım çimentonun bozuk olduğunun doğru
olup olmadığına dair Sanayi Vekilinden şi
fahi suali (6/294)
'
99:100
Ankara Mebusu Selim Soley 'in, İstan
bul ve Ankara'da elektriğe yapılan zammın
bir ay öncesine de teşmil edilişinin sebebine
dair Sanayi Vekilinden şifahi suali (6/400)
98
Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun,
Çankırı Şeker Fabrkası etüdlerinin ikmal
edilip edilmediğine dair Sanayi Vekilinden
şifahi suali (6/341)
Elâzığ Mebusu .Nâzını öztürk'ün, Şark
Kromları Guleman Müessesesinin 1959 yılı
iş progranrna dair Sanayi Vekilinden şifahi
suali (6/348)
. . .
Erzincan Mebusu Rauf Bayındır 'm,
Erzincan'a tahsis edilen kömürün artırıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sa
nayi Vekilinden şifahi suali (6/316)

530

877

100

Zonguldak Mebusu Mustafa
Saraç'm,
Maden işletmelerinin yeraltında çalışanla
rına 1957 yılma ait ilâve tediyenin yapılıp
yapılmadığrna dair Sanayi Vekilinden şi
fahi suali (6/343)
722
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden

B — TAHRİRÎ

Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Talay'ın,
Baskil kazası sağlık binasının 1959 yılı
içinde yapılıp yapılmıyacağına dair Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali
(6/301)
630
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'in, ilâç fiyatlarının düşürülmesi için ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali
(6/335)
530
Ticaret Vekilinden
Adana Mebusu Ahmet Karamüftüoğoğlu'nun, Çukurova Pamuk Tarım Satış
Kooperatifi tarafından satınalman pamu
ğun miktarına ve bunun için ödenen paraya
dair Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/309) 100
Ankara Mebusu Selim Soley'in, E t ve
Balık Kurumunun çeşitli yiyecek mdadeleri satması sebebine dair sualine Ticaret
Vekili Hayrettin Erkmen'in şifahi cevabı
(6/358)
874577
Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, buğday
fiyatının artırılması hususunun düşünülüp
düşünülmediğine dair Tciaret Vekilinden
şifahi suali (6/290)
874
Tokad Mebusu Reşit önder'in, tütün
için tesbit edilen primin bu seneki mahsule
de teşmili hususunun düşünülüp düşünül
mediğine dair Ticaret Vekilinden şifahi
suali (6/283)
99
Urfa Mebusu Abdurrahman Odabaşı 'nmğ Urfa vilâyetinde 1958 yılında istihsal
olunan yağın' miktarına dair Ticaret Veki
linden şifahi suali (6/284)
30
Urfa Mebusu Abdurrahman Odabaşı'mn, Urfa yağı 1958 yılı fiyatının tesbîtinde hangi esasların göz önünde tutulduğuna .
dair Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/285) 30

SUALLER

Başvekilden
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, dar gelirlilerin geçim . şartlarının
düzeltilmesi hususunda ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair Başvekilden tahrirî
suali (7/554)
.
432

VE

CEVAPLAR

Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara'nın Keskin kazasında in
şasına başlanılan İmam - Hatip Okulu bi
nasının ikmali için yardım yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başvekil
den tahrirî suali (7/525)

\

28

- â S Sayfa
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Anka
ra'da 1957 senesi Eylül ayında vukubulan sel felâketinden zarar görenler için
inşa edilecek binaların ne zaman ikmal
edileceğine dair Başvekilden tahrirî suali
(7/551)
431.432
Ankara Mebusu Hasan Tezin, 1957
senesi Eylül ayında Ankara'da vukubulan
sel felâketinden zarar görenlere yardım
için toplanmış olan paranın ne şekilde kul
lanıldığına dair Başvekilden tahrirî suali
(7/550)
431
Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata'nm, dar ve sabit gelirli vatandaşların ge
çim durumları hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başvekilden tahrirî suali (7/552.) 432
Kars Mebusu Mehmet Hazerln, Koor
dinasyon ve Basın - Yayın ve Turizm Ve
kâletlerinin yaptığı masrafların ne suretle
temin olunduğuna dair Başvekilden tah
rirî suali (7/565)
827
Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,,
emekli memurların da fiilen hizmet eden
memurlar gibi Devlet tarafından tedavi
ettirilmeleri hususunda ne düşünüldüğüne
dair Başvekilden tahrirî suali (7/519)
20
Tokad Mebusu Reşit önder'in, banka
larla iktisadi Devlet Teşekkülleri idare
Meclisi reis ve âzası olabilmek için ne gibi
şartlar arandığına dair Başvekilden tah
rirî suali (7/564)
827
Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, şehir
ve kasabaların itfaiye teşkilât ve teçhiza
tına dair Başvekilden tahrirî suali (7/528) 28
Adliye Vekilinden
Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, Kı
zılcahamam'ın Pazar nahiyesindeki Sulh
Hâkimliğinin kaldırılması sebebine dair
sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun
tahrirî cevabı (7/520)
20,216
Ankara Mebusu ismail Inan'm, kapa
tılan Sendikalar Birliği ve Federasyon bu
lunup bulunmadığına dair sualine Adliye
Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı
(7/560)
642,853:855
Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Elâsığ vilâyeti çevresinde muhtelif suçlardan

Sayfa
maznun olup haklarında tevkif müzekke
resi kesilenlerden ve ceza evinden firariler
mevcudolup olmadığına dair sualine Ad
liye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî
cevabı (7/474)
423:424
Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Na
hiye Müdürü Hilmi Savcı hakkındaki hük
mün neden infaz edilmediğine dair sualine
Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî
cevabı (7/553)
432,855:856
Van Mebusu Sait Erdinçln, Erciş'e bir
sulh hâkimi ile bir sorgu hâkimi tâyini ve
Muradiye Sulh Mahkemesinin asliye mah
kemesi haline getirilmesi hususlarının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sualine Ad
liye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî ce
vabı (7/468)
212:213
Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden
Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
iç turizmi temin ve teşvik makşadiyle ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine
Devlet Vekili ve Basın - Yayın ve Turizm
Vekâleti Vekili Abdullah Aker'in tahrirî
cevabı (7/336)
857:858
Çalışma Vekilinden
Adana Mebusu Nevzat Arman'm, Has
talık ve analık sigortası Kanununa göre
toplanmış olan primlere dair sualine Ça
lışma Vekâleti Vekili Halûk Şaman'm
tahrirî cevabı (7/562)
642,684:685
Adana Mebusu Nevzat Arman'm, ihti
yarlık Sigortası Kanununa göre toplanmış
olan primlere dair sualine Çalışma Vekâ
leti Vekili Halûk Şaman'm tahrirî ce
vabı (7/555)
432,561 .-563:
Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un,
Maden işletmelerinin yeraltında^ çalışan
işçilere 1957 yılma ait ikinci ilâve tediye
nin yapılıp yapılmadığına dair sualine Ça
lışma Vekili Halûk Şannan'ın tahrirî ceva'bı
(7/570)
828,862
Ankara Mebusu Halil ıSez>ai Erkut'un,
Mensucat ve madenî eşya sanayii iş kolla
rında işten çıkarılan işçi bulunup bulun
madığına dair sualine Çalışma Vekili Ha>
lûk Şaman'm tahrirî cevabı (7/568)
827:828,
858:861

- & ~
Sayfa
Kars Mebusu Kemal Güven'in, l ş $ 8igortları Umum Müdürlüsünün 1950 yılın
dan beri nerelerde ne gîbi tesisler kurdu
ğuna veya kurmak için hazırlığa geçtiğine
dair sualine Çalışma Vekâleti Vekili Halûk
Şaman'm tahrirî cevabı (7/470)'
780r786
Malatya Mebusu Tevfik Ünsalanhn,
Baaar ^günleri d'evamlı olarak mecburî ça
lışmanın hangi fabrikalarda tatbik edil
diğine dair sualine Çalışma Vekâleti Vekili
Halûk Şaıman'm tahrirî cevabı (7/482)
46
Dahiliye Vekilinden
Ankara
Mebusu
Hasan Tezin, Ankara'
9
da 1957 senesi Eylül ayında vukubulan sel
felâketinden zarar görenler için inşa edile
cek binaların ne zaman ikmal edileceğine
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'dn tahrirî cevabı (7/551)
865
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Hacılar kö
yünün sel felâketinden korunması için
icabeden şeddin bir an evvel yapılma»
hususunda ne düşünüldüğüne dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali (7/518)
20
Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'mm,
Kalecik kazası belediye binası inşaatının'
ne zaman tamamlanacağına dair sualine
Dahiliye Vekili Namık Gedik i n tahrirî
cevabı (7/509)
269
Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, Bur
dur'un merkez kazasına bağlı Çine köyü
muhtarına vazifeden el çektirilmesi sebe
bine dair sualine Dahilîye Vekili Namık
Gedik'in tahrirî cevabı (7/454)
268:269
Hatay Mebusu îhsan Ada'nın, Hatay'ın
Altınözü ilcesine bağlı bâzı köylerde ku
rulmakta olan pazarların kaldırılması se
bebine dair sualine Dahiliye Vekili N?mık
Gedikln tahrirî cevabı (7/510)
564-565
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm,
İskilip İn Doğangir köyü muhtar seçiminin
yapılması sebebine dair sualine Dahiliye
Vekili Namık Gedikln tahrirî cevabı
(7/436)
268
Niğde Mebusu Vedat Mengi*nin, Teni
bir arazi ve bina tahriri yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sualine Da-

Say**
hiliye Vekili Namık Gedikln, tahriri ce
vabı (7/491)
16 M
Ordu Mebusu Muammer Tekinin, Ordu
vilâyetinin Akkuş kazasına bağlı Kuz kö
yünün ne zaman nahiye haline getirilebi
leceğine dair sualine Dahiliye Vekili Namık
Gedikln tahrirî cevabı (7/475)
16
Sivas Mebusu Süleyman özsever'ın, Si
vas'ın Suşehri kazasına bağlı Naipli nahi
yesi merkezinin tekrar Yukarıgörede kö- *
yüne nakli hususunun düşılnülüp düşünül
mediğine dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedikln tahrirî cevabı (7/473)
1506
İmar ve İskân Vekilinden
Ankara Mebusu Hasan Tezin, Altındağ
kazasında Gençlik Parkının bir benzerinin
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair İmar ve İskân Vekilinden tahrirî
suali (7/524)
20
Ankara Mebusu Hasan Tezin, Ankara'
da AkköprüJsemtinde göçmenler için yap
tırılan e v l e r i n e sebeple başkalarına veril
diğine dair sualine İmar re İskân "Vekili
Medeni Berin, tahrirî cevabı (7/523)
20,464
Ankara Mebusu Hasan Tezin, Ankara'da 1957 senesi Eylül ayında vukubulan
sel felâketinden zarar görenler için inşa
edilecek binaların ne zaman ikmal edil^
cefine dair sualine İmar ve İskân Vekili
Medeni Berkin tahrirî cevabı (7/551) 560:561
Ankara Mebusu Hasan Tezin, 1957 sev
nesi EylÛl ayında Ankara'da vukubulan sel
felâketinden zarar görenlere yardım' için
toplanmış olan paranın ne şekilde kulla
nıldığına dair sualine imar ve İskân Ve
kili Medeni Berkin tahrirî cevabı (7/550) 559:
560
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ- v
lu'nun, Keskinin içme suyu tesisatının
bir an evvel ikmali hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine İmar ve İskân Ve
kili Medeni Berkin tahrirî cevabı (7/479) 244:
245
Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Karslh
hangi köylerine 1950 tarihinden beri içme
suyu getirildiğine dair sualine İmar ve Is- •
kân Vekili Medeni Berkin tahrirî cevabı
(7/494)
21*

40
Sayfa

Sayfa

Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'm,
Midyat ve Kızıltepe kazalarının elektrik
tesislerine dair sualine imar ve İskân Ve
kili Medeni Berk'in, tahrirî cevabı (7/532)
98,
463:464

Ankara Mebusu Selim Soley'in, bâzı
nahiye merkezlerindeki ilkokullarda otu
racak sıra mevcudolup olmadığına dair
Maarif Vekilinden tahrirî suali (7/546)
345,
988

Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'm
J\pdyat ve Kızıltepe kazalannm, içme suyu
inşaat ve tesisatına dair sualine imar. ve
iskân Vekili Medeni Berk'in, tahrirî ce
vabı (7/531)
98,462:463

Ankara Mebusu Selim Soley'in, öğ
retmen kifayetsizliği ve bina darlığı ba
kımından ortaokullarda bu ders yılı içip
vekâletçe ne gibi tedbir alındığına dair
Maarif Vekilinden tahrirî suali (7/545)

Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın, Mesudi
ye kazası bir kısım halkının muvakkat mu
haceretini önlemek için ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair sualine imar ve İskân
Vekili Medeni Berk'in tahrirî cevabı
(7/530)
98,460:461

Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, An
kara Maarif Kolejinin tedrisat durumuna
ve idaresine dair sualine Maarif Vekil Ve
kili
Tevfik İleri'nin tahrirî
cevabı
(7/506)
'
619:620

Urfa Mebusu Abdullah Köksel'in, Urfa'da 1958 .yılında, imar için istimlâk edi
lip yıktırılan gayrimenkullerin miktarına
dair sualine İmar ve İskân Vekili Medeni
Berk'in tahrirî cevabı (7/537)
229.461:462

'Maarif Vekilinden
Adana Mebusu 'Kemal Satır'm, Ata
türk'ün büyük nutkunun tekrar tabet t irilmesinin düşünülüp
düşünülmediğine
dair sualine Maarif Vekil Vekili Tevfik
İleri'nin, tahrirî cevabı (7/515)
20,620
, Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu'nun,
İmam -. Hatip okullan mezunları için bir
yüksek okul açılmasının düşünüjüp dü
şünülmediğine dair sualine Maarif Vekil
Vekili Tevfik ileri 'nin, tahrirî cevabı
(7/549)
345,988:989
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Anka1ra'da mevcut yurtlardaki öğrenci mikta
rına dair Maarif Vekilinden tahrirî suali
(7/547)
345
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, üniver
site
talebelerine verilmekte olan burs
lara dair sualine Maarif Vekâleti Vekili
Tevfik ileri'nin tahrirî, cevabı (7/548)
345,
852
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara'nın Elmadağ nahiyesine
bağlı bâzı köylerdeki okul binalannm ta
miri hususunda ne düşünüldüğüne .dair
Maarif, Vekilinden tahrirî suali (7/527) .28,989.

Maliye

345

Vekilinden

Adana Mebusu Ham d i öner'in, An
kara Bahçelievlerdeki Tapu ve Sicil Mu
hafızlığına bir mutemet veya tahsildar tâ
yini hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın
tahrirî cevabı ..(7/45$)
.47:48
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nuri; dar gelirlilerin geçim şartlarının
düzeltilmesi hususunda ne gibi tedbirle)'
düşünüldüğüne dair sualine Maliye 'Ve
kili Hasan Polatkan'ın tahrirî cevabı
(7/554)., .. .
846:847
Adana Mebusu Melih
tepepınar'ın, mebuslara,
yıllık seyahat •dövizleri,
Vekilinden tahrirî suali

Kemal Küçükverilmekte olan
hakkında Maliye
(7/577)

'
642

Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un.
son zamlar muvacehesinde değişmez ge
lirli vatandaşlara! durumlarının ıslahı
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair sualine Maliye Vekili Hasan
Polatkan'ın tahrirî cevabı (7/544)
345,620:
621
Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata'nm, dar ve sabit gelirli vatandaşların ge
çim durumları hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine Maliye Vekili Hasan
Polatkan'ın tahrirî cevabı (7/552)
847:848
Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Koor- ...
dinasyon ve Basın - Yayın ve Turizm Ve
kâletlerinin yaptığı masrafların ne su-

"*
Sayfa
. retle temin olunduğuna dair sualine Ma
liye Vekili Hasan Polatkan'm, tahrirî ce
vabı (7/565)
862:863
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, Başvekil ile temas için istanbul'a
giden vekillerin harcırah alıp almadık
ları hakkındaki sualine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'm, tahrirî cevabı (7/556)
432,
622
Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 1957
nenesinde yapılan milletvekili seçiminde
seçim" kurullarında çalışanlardan bir kıs
mına ödenmiyeh yevmiyelerin ne zaman
verileceğine dair şaline Maliye Vekili
Hasian Polatkan'm tahrirî cevabı (7/559) 642,
845:8-46
Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
Emekli aidatı olarak memurlardan ve Ha
zineden tahsil edilen paranın miktarına ve
ne suretle kullanıldığına dair sualine Ma
liye Vekili Hasan Polatkan'm
tahrirî
cevabı (7/330)
621:622
Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
meskene muhtaç memurlara Emekli S a n 
dığınca kredi t.emini hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine Maliye Vekili
Hasan Pblatkan'm tahrirî cevabı (7/337) 851:
.852
Van Mebusu Ferid Melen'in, paramı- •
zm dış değerinde değişiklik yapılacağı
hakkındaki söylentilerin doğru olup ol
madığına dair sualine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'm tahrirî cevabı (7/543)
345,
426
Millî Müdafaa Vekilinden
Adana Mebusu Melih Kemal Küçüktepepınar'ın, mebuslara verilmekte olan yıllık
seyahat dövizleri hakkındaki sualine Ma
liye Vekili Hasan Polatkan'm tahrirî ceva
bı (7/557)
687:688

Sayfa
Münakalât Vekilinden
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara'nın Keskin kazasında PTT
binası inşası hususunda ne düşünüldüğüne
dair sualine Münakalât Vekâleti Vekili Mu
zaffer
Kurbanoğlu'nun
tahrirî
cevabı
(7/526)
, 28,565
Nafıa Vekilinden
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara'nın Keskin kazasına bağlı Ceritmümünlü köyü içerisinden geçen dere
üzerinde bir köprü inşası hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin, tahrirî cevabı (7/461)
90:91
Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun, Ka
lecik kazasının Cengeller mevkiindeki ar
tezyen çalışmalarından ne netice alındığına
dair sualine Nafıa Vekili • Tevfik tleri'nin
tahrirî cevabı (7/508)
847
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlıvnun, Kırıkkale, kazasına bağlı Yeniyapan
köyü yakınından geçen Delice ırmağı üze
rinde bir köprü inşası hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Tevfik
lleri'nin, tahrirî cevabı (7/452)
90
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Haydardede
köy yolunun vilâyet nafıa yolları bakımına
alınması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/516)
20
Burduı Mebusu Alim Sipahi'nin, Kara
manlı - Korkuteli yolunun ne zaman stablize edileceğine ve bu yol üzerindeki Karaçay ve Bozçay köprülerinin inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sualine Nafıa
Vekili Tevfik lleri'nin tahrirî cevabı
(7/483)
825,849:850
Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, Burdur'un merkez kazasına bağlı Düğer ;köyünün Hacılar köyüne giden yol ile içme suyu
isale tesisatının 1959 yılı zarfında ikmal edi
lip edilmiyeceğine dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik lleri'nin tahrirî cevabı (7/455)

850
Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma
Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Talay'm,
den Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1957 se
Keban'la Baskil arasında karayolu inşası ve
nesinde ihraccttiği maden hurdalarından te
Ağın - Keban kazalarının bir yol ile demir- .
min ettiği dövizlere dair sualine Maliye Ve
kili Hasan Polatkan'm tahrirî cevabı
yoluna bağlanması hususunun 1959 yılı pro
(7/488J
.
688:689 I gramına dâhil edilip edilmiyeceğine dair su-

42
Sayfa
aline Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin tahrirî
cevabı (7/539)
229,563:564
Kars Mebusu Kemal Güvenin, bir kı
sım mütaahhitlere fiyat farkı ödenmediği
nin doğru olup olmadığına dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/477)
'
399:400
Maraş Mebusu Hilmi Soydan'ın, Elbis
tan şosesi ile Sürgüsuyu üzerindeki Kapıdere köprülerinin bugüne kadar bitirilmemesi sebebine dair sualine Nafıa Vekili Tev
fik îleri'nin tahrirî cevabı (7/480)
22
Maraş Mebusu Hilmi Soydan'ın, Hur
man, Ceyhan, Söğütlü ve Göksu nehirleri
üzerinde sulama teşkilâtına ne zaman baş
lanacağına dair sualine Nafıa Vekili Tev
fik îleri'nin tahrirî cevabı (7/465)
779:780
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm,
Siird - Eruh - Şırnak ve Siird - Pervari
yollarının Devlet Karayolları şebekesine
alınması hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî
cevabı (7/435)
856:857
Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'm, ka
saba ve köylerin içme suyu borularının tah
sis ve tevziinin hangi esaslara göre yapıldı
ğına dair sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'
nin tahrirî cevabı (7/540)
229,563
Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, 1950 1958 yıllarında Devlet tarafından yapılan
*"
bütün inşaata ne kadar demir ve çimento
tahsis edilerek sarf edildiğine dair sualine
Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/467)
73
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Sivas
vilâyeti Nafıa Müdürlüğü emrinde ne ka
dar motorlu vasıta mevcudolduğuna dair
Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/521)
20
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Erzu
rum şosesinin Sivas şehri içerisinden geçen •
kısmının ve Hükümet meydanının ne zaman
asfaltlanacağına dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/566) 827,864
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Sivas
Devlet Hava Meydanının tamirine ne za
man başlanacağına dair sualine Nafıa Veki
li Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/567) 827,
863:864 i

Sayfa
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Sivas
Nafıa Müdürlüğünce 1959 senesi içerisinde
yapılması programa alman ne gibi işler
mevcudolduğuna dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik îleri'nin, tahrirî cevabı (7/511) 986:987
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Sivas'
ta baraj, göl, bent, sulama kanalı gibi na
fıa işlerinden hangilerinin 1959 senesi için
programa alındığına dair sualine Nafıa
Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/513)
850:851
Tokad Mebusu Reşit önder'in, Tokad
ile Niksar arasındaki yolun dere içerisinden
geçirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin
tahrirî cevabı (7/447)
786:787
Sanayi Veskilinden
Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, Sadıkzade Euşenoğulları firmasına ait Ruşen
gemisiyle İskenderun'dan ihraoedilen de
mir cevheri için ödenen navlun miktarına
dair Sanayi Vekilinden tahrirî suali
(7/529)
98
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Türkiye
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Umum
Müdürlüğünde 1952 - 1953 te yaptırılmasına başlanan teftişin neticesine dair sualine
Sanayi Vekaleti Vekili Sebati Ataman'ın
tahrirî cevabı (7/478)
848:849
Ankara Mebusu îsmaü înan'm, Zonguldak'm Acılık semtinde işletilmiyen kö
mür kuyularının doldurulmamasından hu
sule gelen zararlara dair sualine Sanayi Ve
kâleti Vekili Sebati Ataman'ın tahrirî ce
vabı (7/533)
98,844:845
Ankara Mebusu Recep Denginln, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şirketi ile Eastren
Trades London Firması arasında yapılan
mukavele hükümleri mucibince ihracı gere
ken maden hurdalarının tam olarak ihracedilmemesi sebebine dair sualine Sanayi
Vekâleti Vekili Sebati Ataman'ın tahrirî
cevabı (7/504)
677 .-678
Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şirketi memurları
tarafından gönderilen ihbar mektubu dolayısiyle ne gibi bir muamele yapıldığına da-

~
Sayfa
ir sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sebati
Ataman'm tahrirî cevabı (7/505)
215:216
Ankara Mebusu Becep Dengin'in, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şirketinin ihracetmiş
olduğu hurda madene mukabil elde ettiği
dövizle Tuzla Jeep Fabrikasına ne kadar
otomobil malzemesi ithal edildiğine dair su
aline Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ata
man'm tahrirî cevabı (7/489)
679:682
Ankara Mebusu Becep Dengin'in, Makma Yedek Parçaları T. A. Şirketinin 1956
malî yılında Karayolları Umum Müdürlü
ğüne kaç ton greyder bıçağı sattığına dair ,
sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Atamân'm tahrirî cevabı (7/487)
213
Ankara Mebusu Selim Soleyln, Çukurhisar Çimento Fabrjkasmın yaptığı bir kı
sım çimentonun bozuk olduğunun doğru
olup olmadığına dair sualine Sanayi Vekâ
leti Vekili Sebati Ataman'ın tahrirî cevabı
(7/538)
229,683:684
Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun,
Bolu Briket Fabrikasının inşasından vaz
geçildiğinin doğru olup olmadığına dair
sualin» Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ata
man'm tahrirî cevabı (7/501)
214:215
Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun,
Çankırı Şeker Fabrikası etüdlerinin ikmal
edilip edilmediğine dair Sanayi Vekilinden
tahrirî suali (7/563)
642
Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun,
Suni Tahta Fabrikaları T. A. Ş. Umum
Müdürlüğünün kuruluş ve fesih tarihleri ile
faaliyetine dair sualine Sanayi Vekâleti
Vekili Sebati Ataman'm tahriri cevabı
(7/498)
678:679
Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk*ün, Şark
Kromları Guleman Müessesesinin 1959 yılı
iş programına dair Sanayi Vekilinden tah
rirî suali (7/572)
921
Erzincan Mebusu Bauf Bayındır'ın,
Erzincan'a tahsis edilen kömürün arttırıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair su
aline Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ata
man'm tahrirî cevabı (7/542)
229,689:690
Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, 1940 1950 - 1958 yıllarında ithal ve istihsal edi
len demir ve çimento miktarına dair sua-

«> —
Sayfa
line Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ata
man'ın tahrirî cevabı (7/414)
22:23,25:26
Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'nun,
1958 yılında mubayaa edilen pancar be
dellerinin ne zaman ödeneceğine dair sua
line Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ata
man'm tahrirî cevabı (7/445)
23:24
Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
Şeker fiyatına yapılan zammın pancar fi
yatına inikasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili
Sebati Ataman'm tahrirî cevabı (7/484) 213:
214
Tok&d Mebusu Sıtkı Eken'in, pancar
fiyatlarının tesbit ve ilânı hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sualine Sanayi Vekâleti
Vekili Sebati Ataman'm tahrirî cevabî
(7/439)
23
Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'm,
Maden işletmelerinin yeraltında çalışanla
rına 1957 yılma ait ilâve tediyenin yapılıp
yapılmadığına dair Sanayi Vekilinden
tahrirî suali (7/569)
828
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden
Ankara Mebusu Hasan Tezin, Altın
dağ kazasında tam teşkilâtlı bir hastane
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Lûtfi Kırdar'm tahrirî cevabı (7/522) 20,425:
426
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasının Çelebi nahiyesine
tâyin edilmiş olan ebenin vazifesine ne za
man başlryacağma dair sualine Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'm
tahrirî cevabı (7/517)
20,92:93
Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Talay'm,
Baskil kazası Sağlık binasının 1959 yılı
içinde yapılıp yapılmıyacağma dair sua
line Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Lûtfi Kırdar'm, tahrirî cevabı (7/558)
642,
685:686
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'ın, ilâç fiyatlarının düşürülmesi için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi
Kırdar'm tahrirî cevabı (7/561)
642,686:687

Sayfa
Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Tun
celi Devlet Hastanesinin, tâyin edilen he
kimlerin vazifeye başlamadan istifası yü
zünden bir seneden beri hizmete açılmama
sı karşısında ne gibi çareler düşünüldüğü
ne dair sualine Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekili Lûtfi Kırdar'm tahrirî cevabı
(7/512)
852:853
Ticaret Vekilinden
Adana Mebusu Ahmet Karamüftüoğlu'nun, Çukurova Pamuk Tarım Satış Koope
ratifi tarafından satmalman pamuğun mik
tarına ve bunun için ödenen paraya dair
sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in
tahrirî cevabı (7/54İ)
229,400:401
Adana Mebusu Haindi öner'in, Ziraat
Bankasının Turizm Bankasına açtığı kredi
ye dair Suâline Ticaret Vekili Hayrettin
Erkmen'in tahrirî cevabı (7/500)
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.Adana Mebusu Hamza Eroğlu'nun,
1955 - 1957 yıllarında ne kadar yedek par
ça, yardımcı madde, işletme malzemesi ve
hammadde1 ithal edildiğine dair sualine Ti
caret Vekili Hayrettin Erkmen'in tahrirî
cevabı ,(7/171)
'
72:73
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Türkiye
Halk Bankasının küçük esnafa yardım im
kânlarını temin için belediyelerle hususi
idareler mevduatının mezkûr bankada top
latılması hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'
in tahrirî cevabı (7/514)
/
269:270
Hatay Mebusu İhsan Ada'nın, Çuko
Birliğin müstahsil ortaklarından satmaldığı pamukların bugüne kadar ödenmiyen
bedelinin miktarına ye ne zaman ödeneceği
ne dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin
Erkmen'in, tahrirî cevabı (7/499)
91:92 j

Sayfa
Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Kars'ın
merkez kazası ile diğer kazalarına 1948 - •
1958 yılları arasında açılan zirai kredilerin .
miktarına dair sualine Ticaret Vekili Hay
rettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/493). 264:267
Sivas Mebusu Ahmet Yılmazîn, Buğday ,
fiyatının artırılması hususunun düşünülüp
düşünülmediğine dair Ticaret Vekilinden,.,.
tahrirî suali (7/571) :
991
Tokad Mebusu Reşit Önderin,,, tütün
için tesbit edilen primin bu seneki mahsûle
de teşmili hususunun düşünülüp ' düşünül- ......
mediğine dair sualine Ticaret Vekili Hay- .
rettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/536) . 229,399
Urfa .Mebusu Abdurrahman Odabaşı'nın, Urfa vilâyetinde 1958 yılında istihsal
olunan yağın miktarına dair sualine Tica
ret Vekili Hayrettin Erkmen'in, tahrirî ce
vabı (7/534)
98,262:2.03
Urfa Mebusu Abdurrahman Odabaşı'-;
nın, Urfa yağı 1958 yılı fiyatının teşbitinde
hangi esasların göz , önünde tutulduğuna
dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erk
men'in tahrirî cevabı (7/535),
98,263:264
Urfa Mebusu Abdurrahman OdabaşV- •
nın, Urfa vilâyetinde 1958 yılında istihsal
olunan yağın miktarına dair Ticaret Veki
linden tahrirî suali (7/534)
98
Ziraat Vekilinden
Maraş Mebusu Emin Soysal'm, M araş
Orman İşletmesi için İstanbul'dan alınan
su malzemesinin nereye sarf edildiğine dair
sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tah
rirî cevabı (7/485)
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Maraş Mebusu Hilmi Soydanın, Maraş'ın Göksün kazası ormanlarından 1957 sene
sinden beri kaç metre mikâbı ağaç kesmek
için emir verildiğine dair sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî cevabı (7/469). 73:78
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Sayfa
Afyon Karahisar (Murad Ali Ülgeri)
Arzuhal Encümeninin 31 . III . 1958
tarihli haftalık karar cetvelindeki 306 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/39)
899
31 1 III . 1958 tarihli haftalık karar
cetvelindeki 305 sayılı Kararın Umumi
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Ar
zuhal Encümeni mazbatası (4/40)
899
Arzuhal Encümeninin 9 . IV . 1958
tarihli haftalık karar cetvelindeki 398 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/41)
' '
570
Afyon Karahisar (Murat} Âli Ülgen)
ile Siird (Mehmet Daim, Süalp ve iki arka>daşt)
Arzuhal Encümeninin 13 . VI . 1956
tarihli haftalık karar cetvelindeki 3754
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takrirleri ve Arzuhal Encü
meni mazbatası : (4/8, 4/13) ""•'
899
Afyon Karahisar (Osman Tulu)
Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 1959
tarihli haftalık, karar cetvelindeki 1547
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni
mazbatası'( 4/116)
829,892:804
Ağrı (Celâl Yardımcı - Maarif Vekili)
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ka
nunu lâyihasının teşkil edilecek muvak
kat bir encümende müzakere edilmesine
dair (4/119)
201
Ağrı (Halis Öziürk) ve Van (Tevfik
Doğuışıİcer ve üç arkadaşı)
YIŞ1 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Ka
nunun birinci maddesini tadil eden 6479
sayılı -Kanunun değiştirilmesi hakkındaki
kanun teklifinin
geri verilmesine dair
(4/129)
.
433
Amasya (Kemal Eren)
Memurin Kanununun 8 nci maddesinin
şümulüne sağlık memurlarının girip gir
mediğinin tefsiri hakkında (4/123)
389:390
Antalya (Adnan Selekler)
Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 1959
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1544

Sayfa
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair (4/120)
229,829
• Antalya (Burhanettin
Onat)
Gümrük Kanununun 17 nci maddesi
nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı KaKanunla eklenen ve 6088 sayılı Kanunla
değiştirilen (C) fıkrasının tadiline dair
kanun teklifinin ruznameye alınarak mü
zakere edilmesine dair (4/122)
347:348
Aydın Millî Müdafaa Vekili (Etem
Menderes)
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 40 nci maddesine bir fıkra ilâvesi
hakkındaki kânun lâyihasının teşkil edi
lecek Muvakkat Encümende müzâkere
edilmesine dair (4/126)
392
Aydın (Necati Celim)
Zeytinliklerin ıslah ve yabanilerinin aşılattırüması hakkındaki 3573 sayılı. Kanuna
ek kanun, teklifinin.-; ruznameye alınarak
müzakere edilmesine dair. (.4/138)
579:580
Balıkesir. Adliye Vekili (Esat Budak- ,. , "
oğlu)
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu-,
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
ve bu kanuna bir ek madde ilâvesine dair
kanun lâyihasını görüşmek üzere bir mu
vakkat encümen teşkiline tjair (4/118)
29:30
Denizli (Ali Çobanoğlu ve 6 arkadaşı)
Tavas kazasının heyelana mâruz olan.
Kale nahiyesinin yerinin değiştirilmesine
dair olan 6409 , sayılı Kanuna ek kanun
teklifinin, geriverilmesine dair (4/133)
528
Diyarbakır (Fikri Arığ ve dört arka
daşı)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisvckilleriyle Riyaset Divanı Kâtiplerine ve
İdare Âmirlerine verilmekte olan tazmi :
natın artırılması hakkındaki kanun teklifhım geriverilmesine dair (4/124)
392
Gazianteb (Bahadır Dülger)
Arzuhal Encümehirütn 5 . 1 . 1959 ta
rihli haftalık karâr cetvelindeki 989 sayılı
kararın Umumi Heyette grüşülmesiiıe
dair (4/9|0)
432,581
Arzuhal Encümeninin 10 . VI . 1959
tarihli haftalık karar cetvelindeki l;o50
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sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri (4/140)
714
Giresun (Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen)
ödünç para verme hakkındaki 2279 sa
yılı Kanunda tadilât yapılması ve 5841
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun
lâyihasının kurulacak muvakkat bir encü
mende görüşülmesine dair (4/128)
417
içel (Yakup Karabulut)
Harb okulları kanunu teklifinin geriverilmesiijne dair (4/131)
434
— Subay okulları açılması hakkındaki
kanun teklifinin
geriverilmesine dair
(4/130)
433:434
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 40 ncı maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tekli
finin geriverilmesine dair (4/139)
644
— Uçuş tazminatı hakkındaki 5950 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin (A); ve
(B) fıkralarının ve 3 ncü maddesinin
(A) fıkrası iüe 6 ncı ve 9ı ncu maddeleri
nin tadiline ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine clüİT kanun teklifinin ruznameye alınarak müzakere edilmesine dair
(4/132)
434:435
İdare Âmirleri Balıkesir (Ahmet Kocab%yıkoğlu ve iki arkadaşı)
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa ek kanun teklifinin geriverilme
sine dair takriri (4/142)
829 :830
îmar ye İskân Vekili ve Maliye Vekili
Vekili (Medeni Berk)
Hazineden belediyelere devredilecek
arazi ve arsalar hakkındaki kanun lâyiha
sının kurulacak Muvakkat Encümende
görüşülmesine dair (4/144)
922
Konya (A. Fahri Ağaoğlu ve beş arka
daşı)
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki2287 sayılı Kanunda değişilik yapılması
hakkındaki 4928 sayılı Kanuna bağlı cet
vellere (Yüksek İslâm İlahiyat enstitü
leri) için kadro eklenmesine dair kanun
teklifinin kurulacak muvakkat bir encü
mende müzakere edilmesine dair (4/121) 251

Sayfa
Konya (Ahmet Koyuncu)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadro
larına ek yapılmasına dair kanun teklifi
evvelce kurulmuş bulunan Muvakkat En
cümene havalesine dair (4/137)
579
Konya (Sıtkı Salim Burçak)
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
nin merkez ve taşra teşkilât ve müessese
leriyle özel idare ve belediyeler teşkilâ
tında çalışan hemşire, ebe, sağlık memur
ları ve öğretmenleri aylık dereceleri hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alına
rak müzakere edilmesine dair (4/127) 417 ;421
Malatya (Nüvit Yetkin) ve Ankara
(Bülent Ecevit)
Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesi
nin tefsiri hakkında (4/95)
201,230:231
Mardin (Aziz tfras)
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun
17 nci maddesine bağlı cetvelin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin ruznameye alınmasına dair takriri (4/141) 871:873
Ordu (Ferda Güley)
Arzuhal Encümeninin 6 . II . 1959 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 1245 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/96)
432,581
Ordu (Zeki Kumrulu ve iki arkadaşı)
Gümrük Kanununun 6290 sayılı Ka
nunla eklenen Gümrük giriş tarife cetve
linin 92.11 sayılı pozisyonunun değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin geriveril
mesine dair (4/135)
579
Sakarya (Nusret Kirişcbyğlu)
Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek
bâzı cürimler hakkındaki 6334 sayılı Ka
nunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline ve
bir madde ilâvesine dair olan 6732 sayılı
Kanunun 7 nci maddesi hükmünün tefsiri
hakkında (4/82)
56
Samsun (Maarif Vekâleti VekiU Tevfik
ileri)
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri
hakkındaki kanun lâyihasının kurulmuş bu
lunan Muvakkat Encümende müzakeresi
ne dair (4/125)
392
Samsun (Tevfik İleri)
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki
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2287 .Sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinde tadilât yapılması hakkındaki
kanun lâyihasının kurulmuş olan Muvak
kat encümende görüşülmesine dair (4/134) 529
Yozgad (Atıf Benderlioğlu ve iki ar
kadaşı)
münhal bulunan mebusluklar için bu se-

ne ara seçimi yapılması hakkında takriri
(4/143)
899:921,922:934
Yozgad (Mahmut Ataman)
Subaylar v& askerî memurların maaşatına dair 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin geriverılmesine dair (4/146)
579

TEKLİFLER
Ağrı (Halis öztürk ve Van Doğuışıikeff'
ve üç arkadaşı)
1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanu
nun birinci maddesini tadil eden 6479 sayılı
Kanunun değiştirilmesi hakkında (2/282)
433
Afyon Karahisar (Orhan Uygun ve
Konya Osman Bibioğlu)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna hükümler ilâvesine
dair (2/161)
21,188,207:209,350:354
Afyon Karahisar (Necati Topcuoğlu ve
Orhan Kökten)
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından
verilmek suretiyle kurulan İktisadi Teşek
küllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri
hakkındaki 3460 sayılı Kanunun 8 nei mad
desine bir fıkra ilâvesine dair (2/333)
389
Amasya (Kemal Eren ve Hamit Koray)
İdarei hususiye! vilâyat Kanununun
3 Nisan 1329 tarihli Kanunla muaddel 80
nci maddesine bir fıkra ile bu kanuna bir
madde ve bir de muvakkat madde ilâvesi
hakkında (2/327)
2
Ankara (Halil Sezai Erkut)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunuunn 100 ncü maddesi 5 nci fıkra
sında değişiklik yapılmasına ve, mezkûr
kanuna muvakkat bir madde eklenmesine
dair (2/123)
432,744 i747,747:749
Ankara (Holü Sezai Erkut ve 5 arka
daşı)
Yıllık ücreUi izin kanun teklifi (2/206) 348
Ankara (Hıfzı Oğuz Bekata ve 2 arka
daşı)
Muhafazasına lüzum,kalmıyan evrak ve
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 66%
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiş

tirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir madde
eklenmesine dair (2/281)
432:433,581
Ankara (ismail Rüştü Aksal ve altı
arkadaşı)
Veraset ve intikal Vergisi Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(2/43)
527,602:610,610:616,618,619,634:633
Ankara (Selim Soley)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun gaçici 36 neı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/113)
432,744:747,
747:749
Antalya (Attilâ Konuk ve 3 arkadaşı)
1837. sayılı Bina Vergisi Kanununun
3 ncü maddesinin 6 nci fıkrasının değişti
rilmesi hakkında (2/348)
870
Antalya (Burhanettin Onat)
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin
7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla
eklenen ve 6088 sayılı Kanunla değiştirilen
(C) fıkrasının tadiline dair (2/248)
347:348
Artvin (Mecit Bumin)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununun 32 nci maddesinin tadili
hakkında (2/67)
21,188,207:209,350:354
Aydın (Necati Celim)
Zeytinliklerin ıslah ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı Kanuna
ek kanun teklifi (2/253)
579:580,837
Bilecik (Mehmet Erdem ve 2 arkjadaşı)
1580 sayılı Belediye Kanununa muvak
kat bir raa^dde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/344)
'
869,870,934:950,950:958
Bitlis (Rifat Bingöl)
Avukatlık Kanununun 7016 sayılı Ka
nunla muaddel 4 ncü maddesinin (E) ben
dinin değiştirilmesi hakkında (2/150) 172,202:
203,349
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Bolu (İhsan Gülez ve altı arkadaşı)
Devlet Orman İşletmelerince satılan or
man mahsullerinden vilâyet hususi idarele
rine hisse tefriki hakkında (2/46)
526,616:617
Bursa (Mazlum Kayalar)
Vergi Usul Kanununa 5815 sayılı Ka
nunla eklenen 4 ncü maddenin tadili hak
kında (2/332)
345:346
Vergi Usul Kanununun 345 ve 387 nci
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 381
nci maddesinin ilgasına dair (2/331)
345
Bursa (Mazlum Kayalar ve 32 arkadaşı)
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında (2/172)
21,64 r65
Bursa (Mazlum Kayalar ve 34 arka
daşı)
Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 1221
sayılı Kanunun 5859 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 nci ve 3 ncü maddeleri ile 5458 ve
5859 sayılı kanunlarla değiştirilen 4 ncü.
maddesinin tadili hakkında (2/171)
60:64
Bursa (Necdet Azak)
işçi ve iş veren sendikaları ve sendika
birlikleri hakkındaki 5018 sayılı Kanuna üç
madde eklenmesine dair (2/264)
201,259:261
— tş Kanununun 13 ncü maddesinin 5
nci fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi
ve Çalışma Encümeni mazbatası (2/285) 186,258
—- 3008 sayılı iş Kanununun 47 nci
maddesinin tadiline ve bu kanuna üç mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Çalış
ma Encümeni mazbatası (2/265)
182:183,256
Bursa (Recep Kırım ve,2 arkadaşı)
Aylık ücretli izin kanunu teklifi (2/235) 348
Çankırı (Ferhan Arkan ve 5 arkadaşı)
Çankırı vilâyetinde sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların gide
rilmesi hakkında (2/185) 3:15,30:44,56:59,61,65,
72,79:83,99,103,115,116:120
Denizli (Ali Çobanoğlu ve 6 arkadaşı)
Tavas kazasının heyelana mâruz olan
Kale nahiyesinin yerinin değiştiril meşine
dair olan 6409 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi (2/59)
528
Denizli (Baha Akşit)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kad-

Sayfa
rolanna ilâve yapılmasına dair (2/335) 432,529,
643,750:753
Diyarbakır (Fikri Arığ ve dört arka
daşı)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisvekilleriyle Riyaset Divanı Kâtiplerine ve
idare Amirlerine verilmekte olan tazmina
tın artırılması hakkında (2/283)
392
Edirne (Rasih Oürkan)
ödünç para verme işleri Kanununa bir
madde eklenmesine dair (2/297)
©29
Erzurum (Abdülkadir
Eryurt)
Mebuslukla birleşmesi caiz olmıyan işler
hakkında (â/298)
201,231:243
Gazianteb (Samih inal) ve Diyarbakır
(Fikri Arığ)
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanun
la tadil edilen muvakkat maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye
Encümeni mazbatası (2/347)
870,870,934 .-950,
950:959
içel (Yakup
Karabulut)
Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddei
umumi ve azaları ile askerî adlî hâkimle
re tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı
Kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine da
ir (2/127)
185:186,204:207,209,211,222:226
— Çeşitli teadül vs teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret
tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadiline
dair (2/341)
714
— Harbokulları kanunu teklifi (2/316) 434
— Subay okulları açılması hakkındaki
kanun teklifi (2/315)
433:434
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 40 nci maddesine bir fıkra
eklenmesi hakkında (2/93)
644
— Uçuş tazminatı hakkındaki 5950 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin (A) ve (B)
fıkralarının ve 3 ncü maddesinin (A) fıkrasiyle 6 nci ve 9 ncu maddelerinin tadiline
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair (2/25)
434:435,667,674,675:676,696:700
idare Âmirleri Balıkesir (Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşı)
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka*
nununa 'ek kanun teklifi (2/338) 526,714,829:830
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tdare Âmirlesi Balıkesir (Ahmet Kocabtyıkoğlu ve Konya Beyhan Gökmenoğlu)
1959 malî yılı Müvazenei Umumiye
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında (2/336) 432,642,
740,747,778,793:797
İdare Âmirleri Konya (Reyhan Gök
menoğlu) ve Sakarya (Nüzhet Akın)
Riyaseti Cumhur teşkilât Kanununda
değişiklik yapılması hakkındaki 3568 sa
yılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin değişti
rilmesine dair 4462 sayılı Kanuna ilişik
cetvelin tadili hakkında (2/334)
414,642,838
İsparta (Said Bilgiç)
5435 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun geçici 65 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/349)
898
İstanbul (Arslan Nihad Bekdik)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa muvakkat bir madde eklenmesi
hakkında (2/324)
2
İstanbul (Rüştü Güneri ve Mehmet Gür
pınar)
Deniz | ş Kanununun 23 ncü mad
desinin 1 ve 2 numaralı bentlerinin
tadili hakkında (2/227)
182,255:256
İzmr (Ahmet Ünal)
5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası
Kanununun 6901 sayılı Kanunla muaddel
33 neti'" maddesinin (B) bendinin değişti
rilmesine dair (2/262)
414,445:447
Hastalık ve analık sigortası Kanunu
nun 6901 sayılı Kanunla değiştirilen 14,
15 ve 18 nci maddesinin tadiline dair ka
nım teklifleri ve Çalışma Encümeni maz
batası (2/203)
414,445:447
İzmir (Kemal Serdaroğlu)
Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanunu
nun bâzı maddelerinde zikredilen suçları
işliyen şoför ve sürücülerin affına dair
(2/280)
643,769:
778,883,888:890
Kayseri (Hakkı Kurmel)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine ve mzkûr kanunun 100 ncü maddesinde
değişiklik yapılmasına dair (2/111) 432,744:747,
747:749
Kayseri (Hakkı Kurmel ve Sakarya Ba
ha Hun)
Askerî adlî hâkimlere hâkim ödc-

Sayfa
hakkında (2/136)
185:186,
204:207,209,211,222:226
Kırşehir (Hayrı Çopuroğlu ve 2 arka
daşı)
• "?
» Kırşehir vilâyetinde sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların te
lâfisi hakkında (2/192) 3:15,30:44,56:59,61,65,
72,79:83,99,103,115,116:120
Kocaeli (Cemal Tuzun)
Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müdde
iumumi ve azaları ile askrî adlî hâkimlere
tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı
Kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair
(2/225)
185:186,204:207,209.211,222:226
Kocaeli (Nüzhet TJnat ve 12 arkadaşı)
Ankara Tarım Alet ve Makinalan Yük
sek Uzmanlık Okulu mezunlarına (Ziraat
makinalan mühendisi) unvanının veril
mesi hakkında (2/330)
345
Kocaeli (Sadettin
Yalım)
Askerî Fabrikalar Tekaüt v Muavenet
Sandığına bağlı işçilere mesken yaptırma
ları için borç para verilmesine dair olan
6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı Kanunla
muaddel birinci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi (2/343)
828
Kocaeli (Sadettin
Yalım)
Maarif Vekâletine bağlı teknik okulla
rında yetiştirilecek askerî mühendisler hak
kındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
(2/193)
250,375,435
neği

verilmesi

Kocaeli (Mebusları)
Üsküdar vapurunun batması neticesinde
ölen ve kaybolanlar dolayısiyle yardım ya
pılması hakkında (2/141)
114
Konya (Sıtkı Salim Burçak)
Sıhhat ve İçtimai Muavenet "Vekâletinin
merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle
Özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalı
şan hemşire, ebe, sağlık memurları ve öğ
retmenleri
aylık dereceleri
hakkında
(2/75)
417:421
Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu ve
59 arkadaşı)
Maarif Vekâleti kuruluş fcadrolariyle
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki
?
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetveîlere (Yüksek îşlâm İlahiyat enstitüleri)

50
Sayfa
için kadro eklenmesine dair (2/329)
229)251,'
527,618:619,644:645,658,674,675,69i :695
Konya (Ahmet Koyuncu) '
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrola
rına ek yapılmasına dair (2/339)
579,643,753 :
754
Manisa (Sezai Akdağ)
îzmit Körfezinde batan Üsküdar vapu
runda ölenlerin ailelerine tazminat veril
mesi hakkında (2/143)
114
Maraş (Halil Gürün)
Ordu mensuplariyle Emniyet Umum.
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen
tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki
7238 sayılı Kanunun birinci maddesinin ta
diline dair (2/325)
2
— Türkiye Cumhuriyeti ordusu subay,
astsubay ve askerî memurlarına eğitim ve
günlük hizmet melbuşatı verilmesine dair
'(2/326)
2
Mardin (Aziz TJras)
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci
maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi hak
kında (2/234)
871:873,873,898,979:980,984,,
•985,1017:1021
Muğla (Sadi Pekin) ve (Turgut Topaloğlu)
îdarei umumiyed vilâyat Kanununa mu
vakkat bir madde eklenmesine dair (2/345) 870,
934:950,950:958
Ordu (Atıf
Topaloğlu ve 2 arkadaşı)
Mebusluk sıfatiyle telifi caiz görülmiyen
ahvalin tesbitine dair (2/299)
201,231:243
Ordu (Zeki Kumrulu ve iki arkadaşı)
Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanun
la eklenen Gümrük giriş tarife cetvelinin
92.11 sayılı pozisyonunun değiştirilmesi
hakkında (2/270)
579
Rize (îzzet Akçal) ve (Muzaffer önal)
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesinin tadiline
dair (2/8)
527,749:750
Samsun (Ekrem Anıt)
Seyfullah kızı Kâriiye Zavalanlı'ya iskân
yardımı yapılması hakkında (2/337)
526

Sayfa
Samsun (Nüzhet Ulus&y)
Samsunlu Ahmet Halit Yücel'e vatani
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair
(2/340)
642
€
Siivd( Fikri Şendur)
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun 30 ncu maddesinin birinci fıkrasının
değiştirilmesine'dair (2/342)
714
Sinob (Mahmut Pınar)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli
ği hakkındaki 6235 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna bir
madde ilâvesine dair (2/257)
21,188,350:354
Sinob (Nusret Kuruoğlu)
Gerze yangınından, Lüleburgaz ve ine
ce'de su baskınından zarar görenlere yapı
lacak yardım hakkındaki 6683 sayılı Kanu
nun 1, 6 ve 7 nci maddelerinde değişiklik
yapılması hakkında (2/328)
51
Sinob (Ömer özen)
Orman Kanununun 35 nci maddesinin
ikinci fıkrasının tadili hakkında (2/168) 714,
844
Sivas (Halim Ateşalp)
Gayrimenkule tecavüzün defi hakkında
ki Kanunun 1 nci ve 4 ncü maddelerine bi
rer fıkra eklenmesine ve aynı kanunun 2
nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına
dair (2/198)
114:115
Trabzon (Mahmut Ooloğlu)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 102 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (2/120)
432,744:747,747:749
Tunceli (Arslan Bora)
Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddei
umumi ve azaları ile askerî adlî hâkimlere
tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/54)
185:186,204:207,209,21i,
222:226
— Jandarma Kanununun 3148 sayılı
Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin son
fıkrasının tadiline dair kanun teklifi ve
Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenleri
mazbataları (2/90)
181,203:204,349:350
— Maarif Vekâletine bağlı teknik okul
larda yetiştirilecek askerî mühendisler
hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun
teklifi (2/196)
250,375,435

51 Sayfa

S&yit

Yozgad (Mahmut Ataman)
Subaylar ve askerî memurların maaşatma dair 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayı
lı Kanunun 2 nci .maddesinin değiştirilme
sine dair (2/86)
579
Yozgad (Nazım Tanıl) ve İzmir (Ke
mal Serdaroğlu)
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kanun
la tadil edilen muvakkat maddesinin değiş
tirilmesine dair (2/346)
870,934:950,950:958
Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu)
5655 sayılı Kanuna ek 6995 sayılı Ka-

nuııun 1 nci maddesine bağlı cetvelin ta
dili hakkında kanun teklifi ve Maliye ve
Bütçe encümenleri mazbataları (2/132)
899
Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve
iki arkadaşı)
Yozgadlı îsmailoğlu Nâzım Kafaoğlu'na vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında (2/139)
65,579
Zonguldak (Necati Diken) ve Mustafa
Saraç)
Yıllık ücretli izin kanun teklifi (2/213) 348

TEZKERELER
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ
Geliverme isteği
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı ih
tisas teşekküllerinin imtiyaz ve muafiyetle
rine dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin katılması hakkındaki kanun
lâyihasının geriverilmesine dair (3/420)
4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla mu
addel 10 ncu maddesinin bir fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihasının geri
verilmesine dair (3/421)
İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki
kanun lâyihasının geriverilmesine dair
(3/415)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun lâyihası ile,
Bağlı bulundukları teşkilât emrine alın
mak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacak
lar hakkındaki 6435 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sinin kaldırılmasına dair kanun lâyihasının
geriverilmesi hakkında (3/439)
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu lâyi
hasının geriverilmesine dair (3/438)

528

528

251

830
829

, Muhtelif
Ankara Mebusu Faik Ahmed Barutçu'&30
nun vefat ettiğine dair (3/440)

Basın - Yayın ve Turizm Vekili Sinob
Mebusu Server Somuncuoğlu ile Eskişehir
Mebusu Kemal Zeytinoğlu'nun Londra'da
uçak kazasında şehidolnraş bulunduklarına
dair (3/416)
346:347
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen 276 611,44 liranın terkini ve
11 389,97 liranın affı hakkında (3/384) 390,421
ölüm cezaları
Kırıkkale'nin Delicebucağı Karabekir köyünün 43 sayılı hanesinde kayıtlı Musaoğlu 10 Teşrinsani 1322 doğumlu Rıza özdem ile aynı köyün 93 sayılı hanesinde ka
yıtlı Mehmetoğlu 12 Mayıs 1926 doğumlu
Rafet Demirci'nin ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkında (3/381)
86,114
Şuhut'un Mahmut köyünün 43 sayılı ha
nesinde kayıtlı Ramazanoğlu 13 . IV . 1932
doğumlu Mehmet Selek'in ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/383)
51,107
Tefsir isteği
6309 sayılı Maden Kanununun 152 nci
maddesinin bu kanunun meriyete girmesin
den evvel çimento yapılmasında kullanılan
başlıca maddeler için verilmiş olan arama ve
işletme ruhsatnamelerine müsteniden yapıl
mış ve yapılacak işletme hakkı ve imtiyaza
.tahvil .taleplerinin kabulünü de tazammun
.edip. etmediğinin tefsiri hakkında (3/392) 432,
532

— 52
tayfa
Teşriî masuniyetler
Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî
masuniyetinin
kaldırılması
hakkında
(3/254)
898
(3/337)
90,100
(3/338)
100
(3/339)
100
Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun'un teşriî masuniyetinin kaldınlması
hakkında (3/407)
20
Ankara Mebusu Hüseyin Balık'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/340)
100:101
Ankara Mebusu Selim Soley'in teşriî
masuniyetinin
kaldırılması
hakkında
(3/412)
250
Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/129)
101
(3/131)
101
Edirne Mebusu Mükerrem Sarol'un
teşriî masuniyetinin kaldınlması hakkında
(3/434)
828
İstanbul Mebusu Arslan Nihad Bekdik'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/413)
250
İstanbul Mebusu Mithat Perin'in teşriî
masuniyetinin
kaldırılması
hakkında
(3/198)
101
İzmir Mebusu Selim Ragıp Emeç'in
teşriî masuniyetinin kaldınlması hakkında
(3/414)
250
Kars Mebusu Osman Yeltekinln teşriî
masuniyetinin
kaldınlması
hakkında
(3/435)
828
Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî ma
suniyetinin kaldınlması hakkında (3/342) 101
Kayseri Mebusu Kâmil Gündeş'in teş
riî masuniyetinin kaldınlması hakkında
(3/348)
101:102
Kırklareli Mebuslan Sıtkı Pekkip ve
Dündar Tekand'm teşriî masuniyetlerinin
kaldınlması hakkında (3/147)
101
Sakarya Mebusu Hamdi Başak'm teş
riî masuniyetinin kaldınlması hakkında
(3/349)
101
Samsun Mebusu Ömer Gürişln teşriî
masuniyetinin
kaldırılması
hakkında
(3/436)
829

Sayfa
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkereleri
Sayın mebuslardan bâzılanna izin ve
rilmesine dair (3/409)
165:166
Sayın mebuslardan bâzılarına izin veril
mesi hakkında (3/419)
391
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı
içinde iki aydan fazla izin alan Hatay Me
busu îzzettin Çilli'nin tahsisatına dair
(3/410)
166
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi
Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/429)
828
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1948 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/18)
103,107,115,121:125
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1949 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/19)
103,104,107,115,126:130
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1950 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/20)
104,105,107,115,131:135
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün
1951 bütçe yılı hesabı katisine ait. muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/21)
29,105,107,115,136:140
'Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1952 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/22)
29,105,106,109,115,141:145
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1953 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/23)
29,106,107,109,115,146:150
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1954 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/24)
29,107,109,115,151:155
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1955 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/25)
86,114,115,156:160
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1957 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/430)
828

63Sayfa

Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı hesabı
katisine ait mutabakat beyannamesinin
sunulduğuna dair (3/445)
Devlet Orman İşletmeleriyle kereste
fabrikalarının 1957 yılı muameleleri hak
kında tanzim edilen raporun bilançolarla
birlikte sunulduğuna dair (3/444)
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı hesabı katisine
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/431)
Karayolları Umum
Müdürlüğünün
1957 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/432)

898

898

828

828

Riyaseti Cumhur tezkereleri
Ağrı Mebusu Celâl Yardımcı'nm Maa
rif Vekâletinden istifası üzerine Maarif
Vekâletine Nafıa Vekili Tevfık tleri'nin
vekâleten tâyin edildiğine dair (3/425) 578:579
Mazereti sebebiyle yurt dışına gidecek
olan Maliye Vekili Hasan PÖlatkan'ın av
detine kadar kendisine îmar ve İskân Ve
kili Medenî Berk'in vekillik edeceğine
dair (3/446j
899
%
Münhal bulunan Çalışma Vekâletine
Bursa Mebusu, Devlet Vekili Halûk Şaman'ın asaleten tâyin edildiğine dair
(3/427)
722
Vâki davet üzerine İtalya'yı ziyaret
edecek olan Reisicumhur Celâl Bayar'm
avdetlerine kadar Reisicumhurluğa Büyük ......
Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'ın ve
kâlet edeceğine dair (3/424)
578
Vazife ile yurt dışında bulunan Hari
ciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avde
tine kadar kendisine Dahiliye Vekili Na
mık Gedikln vekillik edeceğine dair
(3/426)
721
Vazife ile yurt dışına çıkacak olan Ça
lışma Vekili Halûk Şaman'm avdetine ka
dar Çalışma Vekâletine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'ın vekillik edeceğine dair
(3/428)
722
Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi
Kırdar'ın avdetine kadar, kendisine Da-

Sayfa
hiliye Vekili Namık Gedik'in vekillik ede
ceğine dair (3/408)
99
Vazife ile yurt dışına giden Hariciye
Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine
kadar kendisine Dahiliye Vekili Namık
Gedikln Vekillik edeceğine dair (3/437) 829
Vazife ile yurt dışına giden Hariciye
Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine
kadar kendisine Dahiliye Vekili Namık
Gedik'in vekâlet edeceğine dair (3/441) 870
Vazife ile yurt dışına giden Ziraat Ve
kili Nedim ökmen'in avdetine kadar ken
disine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in
vekâlet edeceğine dair (3/442)
870:871
Vazife ile yurt dışında bulunan Hari
ciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdeti
ne kadar kendisine, Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in vekâlet edeceğine dair
(3/418)
391
Encümen Reisleri tezkereleri
Adliye Encümeni Riyasetinin, Mardin
Mebusu Aziz Uras'ın, Adlî Tıp Müessesesi
Kanununun 17 nci maddesine ekli cetvelin
değiştirilmesine dair kanun teklifinin ku
rulacak Muvakkat bir Encümende görü
şülmesine dair tezkeresi (3/443)
873
Çalışma Encümeni Reisi ve Bursa Me
busu Necdet Azak'm, Yıllık Ücretli izin
hakkındaki kanun tekliflerinin kurulacak
muvakkat encümende görüşülmesine dair
tezkeresi (3/417)
348
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Anka
ra Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına
ilâve yapılmasına dair kanun teklifinin te
şekkül etntiş bulunan Muvakkat Encümen
de görüşülmesine dair Maarif Encümeni
Riyaseti tezkeresi (3/422)
529
Edirne Mebusu Rasih Gürkan'ın, ödünç
para verme işleri Kanununa bir madde ek*
lenmesine dair kanun teklifinin teşekkül
etmiş bulunan Muvakkat Encümende gö
rüşülmesine dair Ticaret Encümeni tezke
resi (3/423)
529
Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek
bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Ka*
nunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline ve

54
bir madde ilâvesine dair olan 6732 sayılı
Kanunun 7 nci maddesi hükmünün tefsi
rin» dair mazbatanın iadesi hakkında Mu
vakkat Encümen Kiyaseti tezkeresi (3/82)

Sayfa

Sayfa

56

Ziraat Encümeni Riyasetinin, Çeltik
Ekimi kanunu lâyihasını görüşmek üzere
Muvakkat Encümenin teşkiline dair tez
keresi (3/411)
166:169

YOKLAMALAR
3,21,29,52,87,99,201,230,251,
346,391,414,433,528,571,644,715,870

TASHİHLER
Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar :
- 78,115,245,271,374,375

401,427,566,623,690,787,990

SABIK ZABIT HÜLÂSALARI
29 . IV . 1959 tarihli 62 nei İnikat zaptı
nın hulâsası
2
4 . V . 1959 tarihli 63 ncü İnikat zaptı
nın hulâsası
20
6 . V . 1959 tarihli 64 ncü İnikat zaptı
nın hulâsası
28
8 . V . 1959 tarihli 65 nci İnikat zaptının
hulâsası
50:51
11 . V . 1959 tarihli 66 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
86
13 . V . 1959 tarihli 67 nci İnikat zaptı
(
nın hulâsası
38
15 , V . 1959 tarihli 68 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
164:165
18 . V . 1959 tarihli 69 ncu İnikat zaptı
nın hulâsası
199:200
20 . V . 1959 tarihli 70 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
'
228:229
22 . V . 1959 tarihli 71 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
249:250
25 . V . 1959 tarihli 72 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
344:345

27 . V . 1959 tarihli 73 ncü İnikat zaptı
nın hulâsası
389
29 . V . 1959 tarihli 74 ncü İnikat zaptı
nın hulâsası
413
1 . VI . 1959 tarihli 75 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
431:432
3 . VI . 1959 tarihli 76 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
525:526
5 . VI . 1959 tarihli 77 nei İnikat zaptı
nın hulâsası
$
569:570
-• 8 . V I . 1959 tarihli 78 nci İnikat zaptı
nın hulâsası
641:642
10 . V I . 1959 tarihli 79 ncu İnikat zap
4
tının hulâsası
713
. 12 . VI . 1959 tarihli 80 nci İnikat zap
tının hulâsası
826:828
15 . VII . 1959 tarihli 81 nci İnikat zap
tının hulâsası
868:869
17 . VII . 1959 tarihli 82 nci İnikat zap
tının hulâsası
897
20 . VII .1958 tarihli 83 ncü İnikat zap
tının hulâsası
990:991

Söz alanlar

Sayfa

Sayfa
A. Fahri Agaoğlu (Konya) - Askerî Ce
za Kanununun 3914 sayılı Kanunla muad
del 56 neı maddesinin .değiştirilmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
588
— Bingöl'ün Çan köyünden Sıddık Korkutata'nın mahkûm olduğu cezanın affına
dair Arzuhal Encümeni mazbatası münase
betiyle
113
Şemsi Ağaoğlu (Muş) - Muş'un Kale
mahallesi 167 sayılı hanede kayıtlı Abdullahoğlu Hatice'den doğma, 1341 doğumlu
Nihat Karasu'nun affına dair Arzuhal ve
Adliye encümenleri mazbataları münasebe
tiyle
840
— Usul hakkında
766
îzzet Akçal (Rize) - Ankara Üniversi
tesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı
kadrolar ilâvesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
752
— Askerî Temyiz Mahkemesi Reisi,
müddeiumumi ve azaları ile askerî adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki Ka
nunun birinci maddesine bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
206
— 5434 'sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 40 nci madde
sine bir (F) fıkrası eklenmesine dair Ka
nun münasebetiyle
599
— İBi'ga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda
kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma
4.1.1933 doğumlu Ali Yıldırım'in affı hakıkındak'i Kanun münasebetiyle
189,211
— Bingöl 'ün Çan köyünden Sıddık Korkutata'nm mahkûm olduğu cezanın affına
dair Arzuhal Encümeni maibattası münase109,112

—1861 .sayılı Jandarma efradı Kanu
nunun bâzı (maddelerinin tâdiline, bu kanu
na bir ek ve iki muvakkat madde eklen
mesine ve muvakkat 3 ncü maddenin kaldı
rılmasına dair Kanun münasebetiyle
67,68,69
— Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'un, Mebuslukla birleşmesi oaiz olmıyan işler hakkında kamın teklifi ile Ordu
Mebusu Atıf Topaloğlu ve iki arkadaşının,
Mebusluk sıfatiyle telifi caiz görülmiyen
ahvalin tesbitine dair kanun tekliflerinin
reddini mutazammm Teşkilâtı Esasiye En
cümeni mazbatası münasebetiyle
232,237
— İktisadi ve Ticari İlimler Akademile
ri Kanunu dolayısiyle
590,591
— tzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinde zikredilen suçla
rı işliyen şoför ve sürücülerin affına dair
kanun teklifi münasebetiyle
771,776,890
— Kaçakçılığın men'i ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair Kanun münasebe
tiyle
444
— Kıdemli Başçavuş Akif Ali Polat'ın
mahkûm olduğu cezanın affına dair Arzu
hal Encümeni mazbatası münasebetiyle
108
— Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Adlî
Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci maddesi
ne bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki
kanun teklifinin ruznameye» alınmasına
'dair takriri münasebetiyle
873
— Teımyiz Mahkemesi teşkilâtına dair
1221 sayılı Kanunun değişen 1, 3 ve 4 noü
maddelerinde tadilât yapılması hakkında
ki kanun teklifinin takdimen müzakeresine
dair takrir münasebetiyle
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— Türkiye Elektrik Kurumu lâyihası
münasebetiyle
550
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak
yardıma dair Kanun münasebetiyle
6,9,34,43
~ Usul hakkında
726
— 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci
maddesinin kaldırılması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
756,758,763,765
— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
münasebetiyle
608,612
Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - Hapisha
nelerdeki veremlilere dair suali münase
betiyle
879,880
Sezai Akdağ (Manisa) - Türkiye Elek
trik Kurumu lâyihası münasebetiyle
555
Atıf Akın (Manisa) - Umumi hayata
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbir
lerle, yapılacak yardıma dair Kanun mü
nasebetiyle
33,34
Kenan Akmanlar (Antalya) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu müna
sebetiyle
371
Nurettin Aknoz (Tekirdağ) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 40 ncı maddesine bir (F) fık
rası eklenmesine dair Kanun münasebe
tiyle
596
Muammer Akpınar (Ankara) - Muş'un
Kale mahallesi 167 sayılı hanede kayıtlı
Abdullahoğlu Haticeden doğma, 1341 do
ğumlu Nihat Karasu'nun affına dair Arzu
hal ve Adliye encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle
841
îsmail Rüştü Aksal (Ankara) - Gün
demin tanzimi hakkında
, 166
Baha Akşit (Denizli) - Ankara Mebu
su Selim. Soley'in, Millî Müdafaa Vekâle
tinden sormuş olduğu şifahi sual münase
betiyle, kullanılmış olan elf azı tahkiriye ile
Türk milletinin kanı, canı ve bütün mev
cudiyetiyle bağlı bulunduğu ordusunun
bütünlük ve kudretini zedeleyici mahiyet
te olan konuşmasının zabıtlardan çıkarıl
masına dair takriri münasebetiyle
884
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı

Sayfa
(1) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
751,753
— Gündem hakkında
53
—. Gündemin tarzı tanzimi hakkında
716
— Türkiye Elektrik Kurumu lâyihası
münasebetiyle
553,580
— Zaptı sabık hakkında
644
Basri Aktaş (Kastamonu) - Kadınların
siyasi haklarına dair •-Sözleşmenin tasdiki
hakkındaki Kanun münasebetiyle
174
Talât Alpay (Yozgad) - 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ncı maddesine bir (F) fıkrası
eklenmesine dair Kanun münasebetiyle 596,
601
Ekrem Anıt (Samsun) - 1580 sayılı
Belediye Kanununa3 muvakkat bir madde
eklenmesine,
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesine,
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Ka
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
değiştirilmesine,
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Ka
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
değiştirilmesine,
Dair kanunlar münasebetiyle
936
— 1861 sayılı Jandarma Efradı Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline, bu ka
nuna bir ek ve iki muvakkat madde ek
lenmesine ve muvakkat 3 ncü maddenin
kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
69
— Umumi hayata müessir âfetler dola
yısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak yar
dıma dair Kanun münasebetiyle 3,5,6,7,13,32,33,
34,35,37,39,40,43,58,59
Fikri Apaydın (Kayseri) - Usul hak
kında
170
Perihan Arıbumu (İzmir) - 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ncı maddesine bir (F) fıkrası
eklenmesine dair Kanun münasebetiyle « 599
[Vacid Asena (Balıkesir) - 6785 sayılı
îmar Kanununa bir madde eklenmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
650,658,661
— Asken Ceza Kanununun 3914 sayılı
Kanunla muaddel 56 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle '
584,585,586

Sayfa
— Avukatlık Kanununun 4 ncü mad
desinin tadili hakkındaki Kanun münase
betiyle
203
— İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, Trafik Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinde zikredilen
suçları işlüyen şoför ve sürücülerin affına
dair kanun teklifi münasebetiyle
775,776
— Noterlik Kanununun 71 nei madde
sinin tadili ve 73 ncü maddesiyle 4782
ve.5235 sayılı kanunların geçici maddele
rinin ilgası hakkındaki kanun münasebe
tiyle
60
— Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair
1221 sayılı Kanunun değişen 1, 3 ve 4 ncü
maddelerinde tadilât yapılması hakkında
ki kanun teklifinin takdimen müzakere
sine dair takrir münasebetiyle
61
Slrr Atalay (Kars) - 1580 sayılı Bele
diye Kanununa Muvakkat bir madde ek
lenmesine,
— Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesine,
— -6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Ka
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
değiştirilmesine,
— 6835 sayılı. Kanunun 7165 sayılı Ka
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin

Sayfa
değiştirilmesine, dair kanunlar münase
betiyle
9435,956
— Muş'un Kale mahallesi 167 sayılı
hanede kayıtlı Abdullahoğlu Haticeden
doğma, 1341 doğumlu Nihat Karasu'nun
affına dair Arzuhal ve Adliye Encümen
leri mazbataları münasebetiyle
839,842
Sebatı Atataoan (Zonguldak) - Yozgad
Mebusu Atıf Benderlioğlu ve iki arkada
şının, münhal bulunan mebusluklar için
bu sene ara seçimi yapılmaması hakkındaki
takrirü münasebetiyle
915
Sebati Atafnaa (Sanayi Vekü Vekili) Türkiye Elektrik Kurumu lâyihası müna
sebetiyle
450,451,452,456,458,534,538,542,
549,550,551,553
Necdet Azak (Bursa) - 5018 sayılı
Kanuna ek Kanun münasebetiyle
260
— Deniz i§lernide çalıştırılacak ço
cukların asgari yaş haddinin tesbiti hak
kında 58 sayılı Sözleşmenin tasdik edilme
sine ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair
Kanun münasebetiyle
181
— Trimci ve ateşçi sıfatiyle gemi
lerde işe alınacakların asgari yaş haddi
nin tesbitine dair 15 sayılı Sözleşmenin
tasdik edilmesi ve bu Sözleşmeye katıl
mamız hakkındaki Kanun münasebetiyle 180

Mustafa Bağrıaçık (Konya) - Konya
Mebusu Sıtkı Salim Burçak'in, Sıhhat ve
içtimai Muavenet Vekâletinin merkez ve
taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare
ve belediyeler teşkilâtında çalışan hem
şire ebe, sağlık memurları ve öğretmenleri
aylık dereceleri hakkındaki kanun teklifi
nin gündeme alınarak müzakere edilme
sine dair takriri münasebetiyle
419
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı hakkındaki Kanunun 100 ncü madde
sinin tadili ve bu kanuna geçİeü iki madde
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
747
— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel

6, 18 ve 27 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesi
ne dair kanun lâyihası münasebetiyle
Turan Bahadır (Denizli) - Türkiye
Elektrik Kurumu lâyihası münasebetiyle
Hüseyin Bayrı (Bursa) - Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma 4 . 1 . 1933 do
ğumlu Ali Yıldırım'in affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle
Hikmet Bayur (Manisa) -Umumi ha
yata müessir âfetiler dolayısiyle alınacak
tedbirlerle, yapılacak yardıma dair Kanun
münasebetiyle
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) • Gün'jtoffrtfl tarzı t*WflİTPJ hakkında

674
553

210

34
715

58
Sayfa

Medeni Berk (îmar ve îskân Vekili) 6785 sayılı İmar Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 648,
655
— Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in,
Niğde vilâyeti çevresinde tabiî âfetler se
bebiyle yerlerinin değiştirilmesine lüzum
gösterilen köylere dair şifahi sualine ce
vabı
881,882
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak yar
dıma dair Kanun münasebetiyle
33,34,37,38
Medeni Berk (îmar ve îskân Vekili ve
Maliye Vekâleti Vekili) - 1959 malî yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelde değişildik yapılma
sı hakkındaki Kanun münasebetiyle
973,974
Said Bilgiç (îsparta) - 1580 sayılı Be
lediye Kanununa muvakkat madde ek
lenmesine,
îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesine,
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Ka
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
değiştirilmesine,
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanun
la tadil edilen muvakkat maddesinin de
ğiştirilmesine,
Dair kanunlar münasebetiyle
946
— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel
6, 18 ve 27 nei maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine
dair kanun layihası münasebetiyle 724,726,731,
734,982,983,984
Behzat Bilgin (îzmir) - Antalya Me
busu Burhanettin Onat'm, Gümrük Kanu
nun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine
5651 sayılı Kanunla eklenen ve 6088 sayılı
Kanunla değiştirilen (C) fıkrasının ta
diline dair kanun teklifinin ruznameye
alınarak müzakere edilmesi hakkında tak
riri münasebetiyle
348
— Aydın Mebusu Necati Celim'in, zey
tinliklerin ıslahı ve yabanilerinin aşılattınlması hakkındaki 3573 sayılı Kanuna ek
kanun teklifinin ruznameye alınarak mü
zakere edilmesine dair takriri münasebetiyle 579

Sayfs
— 1801 sayılı Jandarma Efradı Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline, bu kanuna
bir. ek ve iki muvakkat madde eklenmesine
ve muvakkat 3 ncü maddenin kaldırılma
sına dair Kanun münasebetiyle
170
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Ka
nunla muaddel Maliye Vekâleti .kısmına
bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
737
— içel Mebusu Yakup Karabulut'un,
uçuş tazminatı hakkındaki 5950 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin (A) ve (B)
fıkralarının ve 3 ncü maddesinin (A) fıkrasiyle 6 ncı ve 9 ncu maddelerinin tadiline
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair kanun teklifinin ruznameye alınarak
müzakere edilmesi hakkındaki takriri mü
nasebetiyle
.
434
— Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'ın, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti
nin merkez ve taşra teşkilât ve müessese
leriyle özel idare ve belediyeler teşkilâ
tında çalışan hemşire, ebe, sağlık memurla
rı ve öğretmenleri aylık dereceleri hakkın
daki kanun teklifinin gündeme alınarak
müzakere edilmesine dair takriri münase
betiyle
417,418,420
— Millî Müdafaa Vekâleti ilmî İstişa
re ve Araştırma Kurulu teşkiline dair ka
nun münasebetiyle
178
— Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Ka
nunu münasebetiyle
363,366
— Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâ
leti teşkilât ve memurları Kanununa bâzı
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilme
sine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve
(2) sayılı cetvellerle 7067 sayılı Kanuna
bağlı cetvelde tadilât yapılması hakkında
Kanun münasebetiyle
582
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı hakkındaki Kanunun 100 ncü madde
sinin tadili ve bu kanuna geçici iki madde
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
744,746,748
—- Türkiye Elektrik Kurumu lâyihası
münasebetiyle
459,536,544,548,556
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— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
münasebetiyle
602,604,605,606,607,608,611,612,
613;614,615
— Yozgad Mebusu Atıf Benderiioğlu
ve iki arkadaşının, münhal bulunan mebus
luklar için bu »ene ara seçimi yapılmaması
hakkındaki takriri münasebetiyle
925
Rifat Bingöl (Bitlis) - Avukatlık Ka
nununun 4 ncü maddesinin tadidli hak
kındaki Kanun münasebetiyle
* 202
Remzi Birand (Konya) 1959 malî yılı
Muvazenei, Umumiye Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
971
Esat Budakoğlu (Adliye Vekili) - Çan
kırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, hapis
hanelerdeki veremlilere dair şifahi sualine
cevabı
878,879
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— İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinde zikredilen suç
ları işliyen şoför ve sürücülerin affına
dair kanun teklifi münasebetiyle
774
— Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Ço
cuk mahkemeleri kurulması hususunda ne
düşünüLlüğüne dair şifahi sualine cevabı 877
Sıtkı Salim Burçak (Konya) - Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin mer
kez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle
özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalı
şan hemşire, ebe, sağlık memurları ve öğ
retmenleri aylık dereceleri hakkındaki
kanun teklifinin gündeme alınarak müza
kere edilmesine dair takriri münasebe
tiyle
418,420421

C
Süleyman Çağlar (Kastamonu) - İz
mir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, Tra
fik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun
bâzı maddelerinde zikredilen suçları işli
yen şoför ve sürücülerin affına dair kanun
teklifi münasebetiyle
774
Fethi Çelikbaş (Burdur) - 1959 malî
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
965
— Denizli Mebusu Baha Akşit'in, An
kara Mebusu Selim Soley'in Milli Müda
faa Vekâletinden sormuş olduğu şifahi
sual münasebetiyle, kullanılmış olan elfazı
tahkiriye ile Türk Milletinin kanı, canı ve
bütün mevcudiyetiyle bağlı bulunduğu or
dusunun bütünlük ve kudretini zedeleyici
mahiyette olan konuşmasının zabıtlardan *
çıkarılmasına dair takriri münasebetiyle 884

— Nizamnameye ademiriayet hakkın
571,574
— Sabık zabıt hakkında
721
Necati Celim (Aydın) - Zeytinliklerin
ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hak
kındaki 3573 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifinin ruznameye alınarak müzakere edil
mesine dair takriri münasebetiyle
580
da

Sedat Çetintaş (İstanbul) - Atatürk
Orman Çiftliği arazisinden 725 dekarın sa
tılması ve evvelce mübadele edilmiş olan
bir kısım arazinin ilgili şahıslara ferağının
icrası hakkındaki Kanun münasebetiyle
397
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir) - Yozgad
Mebusu Atıf Bçnderlioğlu ve iki arkadaşı
nın, münhal bulunan mebusluklar için bu
sene ara seçimi yapılmaması hakkındaki
takriri münâsebetiyle*
931

60

D
Sayfa
Sayf»
Kemal Demiralay (İsparta) - Umumi
nununun 17 nci maddesinin 7 numaralı
hayata müessir âfetler dolayısiyle alına
bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen ve
cak tedbirlerle, yapılacak yardıma dair
6088 sayılı Kanunla değiştirilen (C) fık
Kanun münasebetiyle
37
rasının tadiline dair kanun teklifinin ruznameye alınarak müzakere edilmesi hak
Avni Doğan (Ankara) - Nizamnameye
kında takriri münasebetiyle
347
ademi riayet hakkında
577
— 1580 sayılı Belediye Kanununa mu
— Ruzname hakkında
415,416
vakkat bir madde eklenmesine,
Mehmet Dölek (îçel) - îzmir Mebusu
îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
Kemal Serdaroğlu'nun, Trafik Kanunu ile
muvakkat bir madde eklenmesine,
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinde
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Ka
zikredilen suçları işliyen şoför ve sürücü
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
lerin affına dair kanun teklifi münasebe
değiştirilmesine,
tiyle
778
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanun
* Hilmi Dura (Kastamonu) - Nizamna
meye ademiriayet hakkında
573 la tadil edilen muvakkat maddesinin de
ğiştirilmesine,
Bahadır Dülger (Gazianteb) - Antalya
Dair kanunlar münasebetiyle
952
Mebusu Burhanettin Onat'ın, Gümrük Ka-

E
Muhlis Erdener (îstanbul) - Türkiye
Elektrik Kurumu lâyihası münasebetiyle 451,
543
Şevki Erker (Erzurum) - Türkiye Elek
trik Kurumu lâyihası münasebetiyle 448,533,
540,554
— Umumi hayata müessir âfetler dola
yısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak yar
dıma dair Kanun münasebetiyle
4
Hayrettin Erkmen (Ticaret Vekili) Ankara Mebusu Selim Soley'in, Et ve Ba
lık Kurumunun çeşitli yiyecek maddeleri
satması sebebine dair şifahi sualine cevabı 874,
876
— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel
6, 18 ve 27 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine
dair kanun lâyihası münasebetiyle 674,676,730
Müfit Erkuyumcu (Bursa) - Bingöl'ün
Çan köyünden Sıddık Korkutata'nm mah
kûm olduğu cezanın affına dair Arzuhal
Encümeni mazbatası münasebetiyle
111
— Eski polis memuru Hasan Saylan'm
mahkûm olduğu cezanın affı hakkındaki

Arzuhal Encümeni mazbatası münasebe
tiyle
102
Sefer Eronat (Yozgad) - 6785 sayılı
İmar Kanununa bir madde eklenmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
653
— (5018) sayılı Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle
260
— Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusun
da kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma
4 . 1 . 1933 doğumlu Ali Yıldırımdın affı
hakkındaki Kanun münasebetiyle
188
— ErzurumMebusu Abdülkadir Eryurt'un, Mebuslukla birleşmesi caiz oktııyan işler hakkında kanun teklifi ile Ordu
Mebusu Atıf Topaloğlu ve iki arkadaşının,
mebusluk sıfatiyle telifi caiz görülmiyen
ahvalin tesbitine dair kanun tekliflerinin
reddini mutazammm Teşkilâtı Esasiye
Encümeni mazbatası münasebetiyle
231,238
— Eski polis memuru Hasan Saylan'm
mahkûm olduğu cezanın affı hakkındaki
Arzuhal Encümeni mazbatası münasebe
tiyle
102
— îzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'
nun, Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kamı-

-61 —
Sayfa
nunun bâzı maddelerinde zikredilen suçlan
işliyen şoför ve sürücülerin affına dair ka
nun teklifi münasebetiyle
769,778
— Kıdemli Başçavuş Akif Ali Polat'm mahkûm olduğu cezanın affına dair Ar
zuhal Encümeni mazbatası münasebetiyle
108
— Muş'un Kale mahallesi 167 sayılı ha
nede kayıtlı Abdullahoğlu Haticeden doğ
ma, 1341 doğumlu Nihat Karasu'nun affı
na dair Arzuhal ve Adliye encümenleri
mazbataları münasebetiyle
840
— Orta - Doğu Teknik üniversitesi
Kanunu münasebetiyle
357,360
— Türkiye Elektrik Kurumu lâyihası
münasebetiyle
454
— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofi
si Kanununun 5759 sayılı Kanunla muad
del 6, 18 ve 27 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler ilâvesine dair kanun lâyihası müna
sebetiyle
676
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle dlmaeak tedbirlerle, yapılacak
yardıma dair Kanun münasebetiyle
3,10,32,
41,42
— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
münasebetiyle
607,612,614
Agâh Erozan (Bursa) - 3546 sayılı Şû
rayı Devlet Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mad
de eklenmesi ev 28 nci maddesinin kal
dırılması hakkındaki Kanun
münase
betiyle
759
Abdülkadir Eryurt (Erzurum) - Me
buslukla birleşmesi caiz olmayan işler hak
kında kanun teklifi ile Ordu Mebusu Atıf
Topaloğlu ve iki arkadaşının, mebusluk
sıfatı ile telifi caiz görülmiyen ahvalin tesbitine dair kanun tekliflerinin reddini mutazammm Teşkilâtı Esasiye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
242
— 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu-

Sayfa
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci
maddesinin kaldırılması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
756
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu (Yozgad) 6785 sayılı îmar Kanununa bir madde
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
647,651,657
— 5442 sayılı îl tadresi Kanununun
ikinci maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
66
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 40 nci mad
desine bir (F) fıkrası eklenmesine dair
Kanun münasebetiyle
599
— 1861 sayılı Jandarma efradı Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline, bu ka
nuna bir ek ve iki muvakkat madde ek
lenmesine ve muvakkat üçüncü maddenin
kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
67,
68,69
— Erzurum Mebusu Abdülkadir Er
yurt'un, Mebuslukla birleşmesi caiz olmıyan işler hakkında kanun teklifi ile Ordu
Mebusu Atıf Topaloğlu ve iki arkadaşının,
mebusluk sıfatı ile telifi caiz görülmiyen
ahvalin tesbitine dair kanun tekliflerinin
reddine mutazammın Teşkilâtı Esasiye
Encümeni mazbatası münasebetiyle
235
— 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci
maddesinin kaldırılması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
759
— Yozgad'lı tsmailoğlu Nâzım Kai'aoğlu'na vatani hizmet tertibinden maaş
bağlanmasına dair Kanun münasebetiyle
65
Şükrü Esen (Kastamonu) - Ankara
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele bâzı kadrolar ilâvesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
752
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Sayfa

Sayfa
ve iki arkadaşının, münhal bulunan me
busluklar için bu «ene ara seçimi yapılma
ması hakkındaki takriri münasebetiyle 904,922

Turhan, Feyzioğlu (Sivas) - Gündemin
tarzı tanzimi hakkında
718
— Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu

Namık Gedik (Dahiliye Vekili) - 3491
sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27
nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair ka*nun lâyihası münasebetiyle
731

Ferda Güley (Ordu) - Denizli Mebusu
Baha Akşit'in, Ankara Mebusu Selim
Soley'in Millî Müdafaa Vekâletinden sor:
muş olduğu şifahi sual münasebetiyle
kullanılmış olan elfazı tahkıriye ile Türk
Milletinin kanı, canı ve bütün mevcudi
yetiyle bağlı bulunduğu ordusunun bü
tünlük ve kudretini zedeleyici mattıiyette
olan konuşmasının zabıtlardan çıkarıl
masına dair takriri münasebetiyle
886
îhsan Gülez (Bolu) - Almanya Hükü
metinin ve Alman tebaası hakiki ve hük
mi şahısların Türkiye'deki emvaline vaz'edilen takyidi muamele ve tedbirlerin kal
dırılmasına dair kanun münasebetiyle
531
— 3546 sayılı ŞûrajT Devlet Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci
maddesinin kaldırılması hakkındaki ka
nun münasebetiyle
758

Mahmut Güçbilmez (Bolu) - fiski po
lis memuru Hasan Saylan'm mahkûm ol
duğu cezanın affı hakkındaki Arzuhal
Encümeni mazbatası münasebetiyle
102
— Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Adlî
Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci madde
sine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin ruznameye alınma
sına dair takriri münasebetiyle
872
— Temyiz Hahkemesi teşkilâtına dair
1221 sayılı Kanunun değişen 1, 3 've 4 ncü
maddelerinde tadilât yapılması hakkın
daki kanun münasebetiyle

64

H
Mehmet Hazer (Kars) - 1580 sayılı
Belediye Kanununa muvakkat bir madde
eklenmesine,
— İdarei Umumiye Vilâyat Kanununa
' muvakkat bir madde eklenmesine,
— 6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı
Kanunla tadil edilen muvakkat maddesinin değiştirilmesine, •
— 6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı
Kanunla tadil edilen muvakkat maddesi
nin değiştirilmesine
Dair kanunlar münasebetiyle
937
— İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanu-

nunun bâzı maddelerinde zikredilen suç
ları işliyen şoför ve sürücülerin affına
dair kanun teklifi münasebetiyle
890
îrfan Haznedar (Kütahya) - Atatürk
Orman Çiftliği arazisinden 725 dekarın
satılması ve evvelce mübadele edilmiş
olan bir kısım arazinin ilgili şahıslara fe
rağının icrası hakkındaki kanun münase
betiyle
396
— 'Türkiye Elektrik Kurumu lâyihası
münasebetiyle
447
Hadi Hüsman ((İstanbul) - Askerî Ceza
Kanununun 3914 sayılı Kanunla muaddel
56 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın-

63
Sayfa
daki kanun münasebetiyle
585,587
— Kaçakçılığın men'i ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun münasebe-

Tevfik îleri (Nafıa Vekili) - 1959 Malî
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkındaki Kanun münasebetiyle
963,968
— Türkiye Elektrik kurumu kanun
layihası münasebetiyle
536,542
Tevfik îleri (Nafıa Vekili ve Maarif
Vekâleti Vekili) - iktisadi ve Ticarî İlimler
Akademileri Kanunu dolayısiyle
595
— Maarif Vekâleti Kuruluş kadrolariyle
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve
zeyilleri bulunan kanunlarda" değişiklik
yapılması hakkındaki 6949 sayılı Kanuna
lıağlı cetvellerde tadilât yapılmasına dair
olan kanunun kabulü dolayısiyle teşekkürü
646
— Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Ka
nunu münasebetiyle
360,372
Halil îmre (Balıkesir) - Konya Mebu
su Sıtkı Salim Burç.ak'm Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâletinin merkez ve taş
ra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare

tiyle
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
nunu münasebetiyle

Sayfa
444
Ka
364,369

ve belediyeler teşkilâtında çalışan hemşi
re, ebe, sağlık memurları ve öğretmenleri
aylık dereceleri hakkındaki kanun teklifi
nin gündeme alınarak müzakere edilmesi
ne dair takriri münasebetiyle
419,421
İsmail înan (Ankara) - 1580 sayılı Be
lediye Kanununa muvakkat bir madde ek
lenmesine,
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesine,
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Ka
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
değiştirilmesine,
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Ka
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
değiştirilmesine,
Dair kanunlar münasebetiyle
950
Münif îslâmoğlu (Kastamonu) - An
kara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle
751

K
Yakup Karabulut (îçel) - Askerî Ceza
Kanununun 3914 sayılı Kanunla muaddel
58 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle
586
— 5950 sayılı Uçuş tazminatı hakkın
daki Kanunun birinci maddesinin (a) ve
(b) fıkraları ile 3 ncü, 6 ncı ve 9 ncu
maddelerinin tadili ve mezkûr kanuna 2
muvakkat madde eklenmesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
<
665,666
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı mad

desine bir (F) fıkrası eklenmesine dair
598
Kanun münasebetiyle
— Uçuş tazminatı hakkındaki 5950 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin (A) ve
(B) fıkralarının ve 3 ncü maddesinin (A)
fıkrasiyle 6 ncı ve 9 ncu maddelerinin ta
diline ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin ruznameye alınarak müzakere edilmesi hakkındaki
takriri münasebetiyle
434
Sadettin Karacabey (Bursa) - Türkiye
Elektrik Kurumu lâyihası münasebetiyle 454

Sayfa

Sayfa
Fahri Karakaya (Elâzığ) - Muş'un Ka*
le mahallesi 167 sayılı hanede kayıtlı Abdullahoğlu Hatice'den doğma, 1341 do
ğumlu Nihat Karasu'nun affına dair Ar
zuhal ve Adliye encümenleri mazbataları
münasebetiyle
840
Salâhattin Karayavuz (Trabzon) - Er
zurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'un, me
buslukla birleşmesi caiz olnuyan işler hak
kında kanun teklifi ile Ordu Mebusu Atıf
Topaloğlu ve iki arkadaşının, mebusluk
sıfatiyle telifi caiz görülmiyen ahvalin
tesbitine dair kanun tekliflerinin reddini
mutazamnım Teşkilâtı Esasiye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
232
Osman Kavuncu (Kayseri) . 6785 sa
yılı İmar Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
662
Mazlum Kayalar (Bursa) - Afyon Karahisar Mebusu Osman Talu'nun, Arzuhal
Encümeninin 24 . IV . 1959 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 1547 sayılı Kararın
Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri münasebetiyle
*893
— İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinde zikredilen suç
ları işliyen şoför ve sürücülerin affına
dair kanun teklifi münasebetiyle
777
— 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci mad
desinin kaldırılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
755,756
— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
münasebetiyle
604,615
— Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu
ve iki arkadaşının, münhal bulunan mebus
luklar için bu sene ara seçimi yapılmaması
hakkındaki takriri münasebetiyle
î)00
Lûtfi Kırdar (Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili) - Ankara Üniversitesi kuru
luş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar
ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
— Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurul
masına dair Kanun münasebetiyle
Nusret Kirişçioğlu (Sakarya) - Askerî

752
768

Ceza Kanununun 3914 sayılı Kanunla mu
addel 56 neı maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
586
— Askerî Temyiz Mahkemesi lieisi,
Müddeiumumi ve azaları ile askerî adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki Ka
nunun birinci maddesine bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
205,206
— İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinde zikredilen suçları
işliyen şoför ve sürücülerin affına dair Ka
nun teklifi münasebetiyle
770,776,778
— Nizamnameye ademiriayet hakkında
576
— 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci mad
desinin kaldırılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
755,757,760
Şahap Kitapçı (Tokad) - 1580 sayılı
Belediye Kanununa muvakkat bir mailde
eklenmesine,
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesine,
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kanun
la tadil edilen muvakkat maddesinin değiş
tirilmesine,
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanun
la tadil edilen muvakkat maddesinin değiş
tirilmesine,
Dair kanunlar münasebetiyle
— İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlıvnım, Trafik Kanunu ile Ceza Kanununun
bâzı maddelerinde zikredilen suçları işliyen
şoför ve sürücülerin affına dair kanun tek
lifi münasebetiyle
— Muş'un Kale mahallesi 167 sayılı ha
nede kayıtlı Abdullahoğlu Hatice'den doğ
ma, 1.341. doğumlu Nihat Karasu'nun affına
dair Arzuhal ve Adliye encümenleri mazba
taları münasebetiyle
Orhan Kökten (Afyon Karahisar) Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda kayıt
lı Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma 4 . 1 .
1933 doğumlu Ali Yıldırım'ııı affı hakkın
daki Kanun münasebetiyle
Hulusi Köymen (Bursa)
6785 sayılı

943

889

841

210

65
Sayfa
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği hakkındaki 6235 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr
kanuna 4 ve 5 nci muvakkat maddelerin
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
208,350,
• 352,353,354
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak
tedbirlerle, yapılacak
yardıma dair Kanun münasebetiyle
40,42

Sayfa
îmar Kanununa bir madde eklenmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
656
— tzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinde zikredilen suç
ları işliyen §oför ve sürücülerin affına da
ir kanun teklifi münasebetiyle
770
Süleyman Kuranel (Gaâanteb) - 6785
sayılı imar Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle 649,652,663
— 6973 sayılı Sanayi Vekâleti kuruluş
ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 3 ncü
maddesinin (G) fıkrasının tadiline ve bu
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair
Kanun münasebetiyle
669
— Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
Kanunu münasebetiyle
363
— Türkiye Elektrik Kurumu lâyihası
münasebetiyle
540

Nusret Kuruoğlu (Sinob) - Hastalık ve
analık sigortası Kanununun bâzı madde
lerinin tadiline dair Kanun münasebetiy
le
446

Ali Lâtifoğlu (İsparta) - 3491 sayılı
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 5759
sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 nci

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâvesine dair kanun
lâyihası münasebetiyle
732,981,983

Hakkı Kurmel (Kayseri) - Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki
Kanunun 100 ncü maddesinin tadili ve bu
kanuna geçici iki madde eklenmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle

745

M
Perid Melen (Van) - 1959 malî yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
973

öğrencilerle er, onbaşı ve kıta çavuşlarının
harçlıklarının artırılmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair şifahi sualine ceva
bı
874
— Askerî Ceza Kanununun 3914 sayı
lı Kanunla muaddel 56 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
585

Etem Menderes (Millî Müdafaa Veki
li) - Ankara Mebusu Selim Soley'in, muh
telif tahsil müesseselerinde okuyan askerî

N
Rükneddin Nasuhioğlu (Edime) -1580
sayılı Belediye Kanununa muvakkat bir
madde eklenmesine,

îdarei Umumiyei Vilâyat
Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesine,
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kar
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Sayi't

nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
değiştirilmesine,
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Ka
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
değiştirilmesine,
Dair kanunlar münasebetiyle
935
— 1861 sayılı Jandarma Efradı Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline, bu ka
nuna bir ek ve iki muvakkat madde ek
lenmesine ve muvakkat 3 ncü maddenin
kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle 69,70

--• Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Adlî
Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci madde
sine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin ruznameye alınma
sına dair takriri münasebetiyle

872

— Temiz Mahkemesi teşkilâtına dair
1221 sayılı Kanunun değişen 1, 3 ve 4 ncü
maddelerinde tadilât yapılması hakkında
ki kanun teklifinin takdimen müzakeresi
ne dair takrir münasebetiyle

61

Burhanettin Onat (Antalya) - 6785 sa
yılı imar Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
647,653
— Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı
Kanunla muaddel 56 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
584,586
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı madde
sine bir (F) fıkrası eklenmesine dair Ka
nun münasebetiyle
598
— Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda
kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma
4 . 1 . 1933 doğumlu Ali Yıldırım'ın affı
hakkındaki Kanun münasebetiyle
90
— Denizli Mebusu Baha Akşifin, An
kara Mebusu Selim Soley'in, Millî Müda
faa Vekâletinden sormuş olduğu şifahi su
al münasebetiyle, kullanılmış olan elfazı
tahkiriye ile Türk Milletinin kanı, canı ve
bütün mevcudiyetiyle bağlı bulunduğu or
dusunun bütünlük ve kudretini zedeleyici
mahiyette olan konuşmasının zabıtlardan
çıkarılmasına dair takriri münasebetiyle
886
— Gümrük Kanununun 17 nci maddesi
nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanun
la eklenen ve 6088 sayılı Kanunla değişti
rilen (C) fıkrasının tadiline dair kanun
teklifinin ruznameye alınarak müzakere
edilmesi hakkında .takriri münasebetiyle
347
— Hazineden 'belediyelere devredilecek
arazi ve arsalar hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
978

—• Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak 'm, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin
merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriy
le özel idare ve belediyeler teşkilâtında ça-'
bşan hemşire, ebe, sağlık memurları ve öğ
retmenleri aylık dereceleri hakkındaki ka
nun teklifinin gündeme alınarak müzakere
edilmesine dair takriri münasebetiyle
418
— Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Adlî
Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci maddesi
ne bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında
ki 'Kanun teklifinin ruznameye alınmasına
dair takriri münasebetiyle
871,872
•— Orta - Doğu Teknik
Üniversitesi:
Kanunu münasebetiyle
364,367,369
- 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi1
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel
6, 18 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine
dair kanun lâyihası münasebetiyle
674
•—- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
münasebetiyle
608
Hamdi Ongım (îsparta) - Veraset ve
İntikal Vergisi Kanunu münasebetiyle
613,614
Hüseyin Ortakcıoğlu (Corum) - Bin
göl'ün Çan köyünden Sıddık Korkutata'IIITI mahkûm olduğu cezanın affına dair Ar
zuhal Encümeni mazbatası münasebetiyle 110,
111
— Kıdemli Başçavuş Akif Ali Polat'm
mahkûm olduğu cezanın affına dair Arzu
hal Encümeni mazbatası 'münasebetiyle
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Nedim ökmen (Ziraat Vekili) - Ata
türk Orman Çiftliği arazisinden 725 deka
rın satılması ve evvelce mübadele edilmiş
olan bir kısım arazinin ilgili şahıslara fera
ğının icrası hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
395,396
Necmeddin önder (Nevşehir) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 40 ncı maddesine bir (F)
fıkrası eklenmesine dair Kanun münasebe
tiyle
597,600
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı hakkındaki Kanunun 100 ncü maddesi
nin tadili ve bu kanuna geçici iki madde
eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le
748
Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) 6785 sayılı tmar Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 660
— Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı
Kanunla muaddel 56 ncı maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 587
— Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'un, Mebuslukla birleşmesi caiz olmıyan işler hakkında kanun teklifi ile Ordu
Mebusu Atıf Topaloğlu ve iki arkadaşının,
mebusluk sıfatı ile telifi caiz görülmiyen
ahvalin tesbitine dair kanun tekliflerinin
reddine mutazammm Teşkilâtı Esasiye En
cümeni mazbatası münasebetiyle
239
— Kifayet takriri aleyhinde
657
— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel
6, 18 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine
dair kanun lâyihası münasebetiyle
733
Ömer özen (Sinob) - Ankara Üniver
sitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı

Sayfa
kadrolar ilâvesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
751
— Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'un, Mebuslukla birleşmesi caiz olmıyan işler hakkında kanun teklifi ile Ordu
Mebusu Atıf Topaloğlu ve iki arkadaşının,
mebusluk sıfatı ile telifi caiz görülmiyen
ahvalin tesbitine dair kanun tekliflerinin
reddine mutazammm Teşkilâtı Esasiye En
cümeni mazbatası münasebetiyle
239
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği hakkındaki 6235 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr
kanona 4 ve 5 nci muvakkat maddelerin ilâ
vesine dair Kanun münasebetiyle
350,351,352,
353
Muhittin Özkefeli (Kütahya) - Usul
hakkında
769
-—• 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanıma bir madde eklenmesi ve 28 nci mad
desinin kaldırılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
756
Nuri Özsan (Muğla) - Askerî Ceza Ka
nununun 3914 sayılı Kanunla muaddel 56
ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
584,585
Halil özyörük (Konya) - Askerî Ceza
Kanununun 3914 sayılı Kanunla muaddel
56 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle
586
— Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryıırt'ım Mebuslukla birleşmeli <>mz olmıyan
işler hakkında kanım teklifi ile Ordu Me
busu Atıf Topaloğlu ve iki arkadaşının,
mebusluk sıfatiyle telifi caiz görülmiyen ah
valin tesbitine dair kanun tekliflerinin red
dine mutazammm Teşkilâtı Esasiye Encü
meni mazbatası münasebetiyle
233,240

Nuriye Pınar (îzmir) - Sosyal Hizmet
ler Enstitüsü kurulmasına dair Kanun mü
nasebetiyle

Hasan Polatkan (Maliye Vekili) - Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu mü
nasebetiyle
365,368,370

768
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Sayfa
- - Bingöl'ün Çan köyünden Sıddık
Hamdi Sancar (Denizli) - 1580 sayılı
|
Korkutata'nın mahkûm olduğu cezanın
Belediye Kanununa muvakkat bir madde
affına dair Arzuhal Encümeni mazbatası
eklenmesine,
münasebetiyle
10;'
İdari umumiyei vilâyat Kanununa mu
vakkat bir madde eklenmesine,
— Yozgad Mebusu Âtıl' Benderlioğlu
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kanun
ve iki arkadaşının, münhal bulunan me
la tadil edilen muvakkat maddesinin değiş
busluklar için bu sene ara seçimi yapıl
tirilmesine,
maması hakkındaki takriri münasebe
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanun
tiyle
916,921
la tadil edilen muvakkat maddesinin de
îliıan Sipahioğlu
(izmir) - Türkiye
ğiştirilmesine,
Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki
dair kanunlar münasebetiyle
941
Kanunun 100 ncü maddesinin tadili ve bu
— Gündemin tarzı tanzimi hakkında
720 I Kanuna geçici iki madde eklenmesi bak
ladaki Kanun münasebetoyle
747,748
Nihat Sarguıalp (Gümüşane) - Denizli
I
-- 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu
Mebusu Baha Akşit'in, Ankara Mebusu Sej
nun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
lim Soley'in Millî Müdafaa Vekâletinden
bu
kanuna
bir madde eklenmesi ve 28 nci
sonmuş olduğu şifahi sual münasebetiyle,
maddesinin kaldırılması hakkındaki Ka
kullanılmış olan elfazı tahkiriye ile Türk
757
Milletinin kanı, canı ve bütün meveudif nun münasebetiyle
— •- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
yetiyle bağlı bulunduğu ordusunun bütün
münasebetiyle
615
lük ve kudretini zedeleyici mahiyette olan
Selim
Soley
(Ankara)
Et
ve
Balık
konuşmasının zabıtlardan çıkarılmasına
Kurumunun çeşitli yiyecek maddeleri sat
dair takriri münasebetiyle
887
ması sebebine dair şifahi suali münasebe
tlyas Seçkin (Ankara) - 1959 malî yılı
tiyle
875,876
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
Şefik
Refik
Soyer
(Niğde)
Niğde
vi
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
lâyeti çevresinde tabiî âfetler sebebiyle
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
959
yerlerinin değiştirilmesine lüzum gösteri
Adnan Selekler (Antalya) - Orta - Do
len köylere dair şifahi suali münasebe
ğu Teknik Üniversiesi Kanunu münasebe
tiyle
881,883
tiyle
357,358,360,862,363,365
Emin Soysal (Maraş) - 1580 sayılı Be— Ruzname hakkında
415
lödiye Kanununa muvakkat bir madde ek
Kemal Serdaroğlu (îzmir) - Trafik
lenmesine,
Kanunu iile Türk Ceza Kanununun bâzı
îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa mu
maddelerinde zikredilen suçları işliyen
vakkat
bir madde eklenmesine,
şoför ve, sürücülerin affına dair kanun
I
6834 sayılı Kanunun- 7164 sayılı Ka
teklifi münasebetiyle
773,889
nunla tadil edilen muvakkat maddesinin
— Usul hakkında
769
değiştirilmesine,
Übeydullah Seven (Hakkâri) - Bingöl'
I
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanunla
ün Çan köyünden Sıddık Korkutata'nın
tadil edilen, muvakkat maddesinin değişti
mahkûm olduğu cezanın affına dair Arzurilmesine, dair kanunlar münasebetiyle
936
hal Encümeni mazbatası münasebetiyle
1.10
1959 Malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
Servet Sezgin (Çanakkale) - Biga'nın
ı nununa bağlı (A/2) işaretle cetvelde de
Yeniçtiftlik köyü nüfusunda kayıtlı Hağişiklik yapılmasa hakkındaki Kanun mü
sanoğlu, Hamdiye'den doğma 4 . 1 . 1933
nasebetiyle
961,965
doğumlu Ali Yıldırım'm affı hakkındaki
~~ 1959 Malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanun münasebetiyle
189 I Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin
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Maliye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle
— Kifayet aleyhinde
Mehmet Daim Süalp (Siird) - 6785 sa
yılı İmar Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle
— 1959 malî yılı Muvazenci Umumiye
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
— Erzurum Mebusu Abdülkadır Er-

977
955

661

751

962

Sftyfa
yurt'un, Mebuslukla birleşmesi caiz olmıyan işler hakkında kanun teklifi ile Ordu
Mebusu Atıf Topaloğlu ve İM arkadaşının,
mebusluk sıfatı ile telifi caiz görülmiyen
ahvalin tesbitine dair kanun tekliflerinin
reddini mutazammm Teşkilâtı Esasiye En
cümeni mazbatası münasebetiyle
236
— Türkiye Elektrik
münasebetiyle

Kurumu lâyihası
555

— 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci mad
desinin kaldırılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
757

Mığırdıç Şellefyan (îstanbul) - Askerî
Ceza Kanununun 3914 sayılı Kanunla mu
addel 56 ncı maddesinin değiştirilmesi

hakkındaki Kanun münasebetiyle
586
— Türkiye Elektrik Kurumu lâyibası
münasebetiyle
455,543

Osınsıı Talu (Afyon Karahisar) - Ar
zuhal Encümeninin
24 . TV . 1959 tarihli
haftalık karar cetvelindeki 1547 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair
takriri münasebetiyle
892

bitine dair kanun tekliflerinin reddini mu
tazammm Teşkilâtı Esasiye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
231
Zakar Tarver (İstanbul) - Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi Kanunu münasebe
tiyle
367
Tevfik Tığlı (îsparta) - Umumi haya
ta müessir âfetler dolayısiyle alınacak ted
birlerle, yapılacak yardıma dair Kanun
münasebetiyle
37
— Vezirköprü'nün Kırlan köyünden
1931 doğumlu Ahmet kızı, Fatma'dan doğ
ma Ayşe Şener'in affı hakkındaki Kanun
münasebetiyle
172

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı hakkındaki Kanunun 100 ncü mad
desinin tadili ve bu. kanuna geçici iki mad
de eklenmesi hakkındaki Kanun mürasebetiyle
744
— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel
6, 18 ve 27 nci maddelerinin değiştirilme
sine vo bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine
dair kanun lâyihası münasebetiyle
Necati Tanyolaç (Zonguldak) - Erzu
rum Mebusu Abdülkadir Eryurt'un, Me
buslukla birleşmesi caiz olmıyan işler hak
kında kanun teklifi ile Ordu Mebusu Atıf
Topaloğlu ve iki arkadaşının, mebusluk sıfatiyle telifi caiz görülmiyen ahvalin tes

723

Halil Turgut (Diyarbakır) - Türkiye
Elektrik Kurumu lâyihası münasebetiyle
458
— Umumi hayata müessir âfetler dola
yısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak yar
dıma dair Kanun münasebetiyle
39
Cemal Tüzün (Kocaeli) - Türkiye Elek
trik Kurumu lâyihası münasebetiyle
454,535,
548.554.581

72
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Sayfa
18 ve 27 nei maddelerinin değiştirilmesine
ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair
kanun lâyihası münasebetiyle

Fatin Rüştü Zorlu (Hariciye Vekili) Almanya Hükümetinin ve Alman tebaası
hakiki ve hükmi şahısların Türkiye'deki

723

Sayfa
Necmi Nuri Yücel (İstanbul) - Vera
set ve İntikal Vergisi Kanunu münasebetiyle
607,614

emvaline vaz'edilen takyidi muamele ve
tedbirlerin kaldırılmasına dair Kanun mü
nasebetiyle
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