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ARIZALAR - TELGRAFLAR 
Sayfa 

— İstanbul Belediye Reisi Kemali Ay-
gün'ün, istanbul şehrinin imarı içijn ya
pılan yardımlara ilâve olarak son j defa 
Büyük Millet Meclisince kabul cdiljen 50 

Sayfa 
milyon liralık yardım dolayısiyle Belediye 
Meclisi adına Büyük Millet Meclisine şük
ranlarını bildiren tegrafı (5/43) 676 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

631,673 
Gümlüsel'e 

211,223 

İnzibati cezalar 
— Adana Mebusu Melih Kemal Kü-

çüktepepmar'a iki ihtaın müteakip takbih 
cezası verilmesf ' ^46,547,580 

— Adana Mebusu Nevzat Armanı'a iki 
ihtar cezası verilmesi 829,916 

— Ankara Mebusu Hasan Tezj'e iki 
ihtar rezası verilmesi . j 487,539 

— Ankara Mebusu İsmail inan fa iki 
ihtar cezası verilmesi 961,1010 

—• Ankara Mebusu Selim Soley'e tak
bih cezası verilmesi 

— Artvin Mebusu Yaşar 
iki ihtar cezası verilmesi 

— Bolu Mebusu Kadir Kocaeli 'jye iki 
ihtar cezası verilmesi 550,580 

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'a 
iki ihtar cezası verilmesi ! 1012,1106 

— Kars Mebusu Mehmet Hazeıfe iki 
ihtar cezası verilmesi (211,213,223 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetki^'e ikî 
ihtar cezası verilmesi |226 327,251 

— Maraş' Mebusu Kemali Beyazıt'a 
12 inikat için Meclisten çıkarılma jcezası 
verilmesi 873,916 

— Urf a Mebusu Esat Mahmut Kara-
kurt'a iki ihtar cezasını mütaakıp takbih 
ve üç inikat için Meclisten çıkarılma ce-* 
basının verilmesi 226:227,251 

izinler 
—- Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi (3/565) 1011:1012 

Teşriî masuniyetler 
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 

masuniyeti (3/531) 205 
(3/542) 309 

— Adana Mebusu Suphi Baykam'm 
teşriî masuniyeti (3/542) 309 

— Ankara Mebusu Bülent Eeevit'in, 
teşriî masuniyeti (3/532) 205:206 

— Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşriî 
masuniyeti (3/560) 675 
(3/531) 205 

— Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
teşriî masuniyeti (3/531) 205 

— Ankara Mebusu Selim Soley'in teşriî 
masuniyeti (3/559) 675 

— Balıkesir Mebusu Vacid Asena'nm 
teşriî masuniyeti (3/533) 206 

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbâş'm 
teşriî masuniyeti (3/Ö44) 309 

— Gümüşaııe Mebusu Nihat Sargın-
alp'm teşriî masuniyeti (3/531) 205 

— Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî 
masuniyeti (3/534) 206 

— Kayseri Mebusu Bekir Develioğ-
lu'nun teşriî masuniyeti (3/553) 358 



Sayfa 
—. Kayseri Mebusu Kâmil Gündeş'in 

teşriî masuniyeti (3/562) 675 
—. Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın 

teşriî masuniyeti (3/545) 309 
- Malatya Mebusu Nüvit Yetkinin 

teşriî masuniyeti (3/535) 
(3/546) 309 
— Niğde Mebusu İsmail Güven'in teş

riî masuniyeti (3/548) 309 
— Ordu Mebusu Atıf Topaloğlıı'nun 

teşriî masuniyeti (3/554) 358 
— Ordu Mebusu Ferda (lüley'in teş

riî masuniyeti (3/531) 205 
(3/549) 309 

Sayf» 
— Ordu Mebusu llüsrev Yürür'ün. 

teşriî masuniyeti (3/554) 358 
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm teş

riî masuniyeti (3/550) 309 
| Uşak Mebusu Adnan Çalıkoğlu'rıun 

206 I teşriî masuniyeti (3/536) 20-Ü 
— Uşak Mebusu Ali Kıza A'kbıyıkoğ-

lu'nun teşriî masuniyeti (3/55.1) 309 
— Uşak Mebusu Rıza Saheı/nın teşrii 

masuniyeti (3/561) 675 

Vefat 
— Kütahya Mebusu Muhittin Özkr-

relü'nin vefatı (3/537.) 2U0 

ÎCEA VEKİLLERİ HEYETİ 

— Vazifelen hariste bulunan Hariciye 
Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine 

kadar kendisine, Dahiliye Vekili Namık 
(ledik'in Vekillik etmesi (3/541) 227 

İNTİHAPLAR 

— Devlet Şûrasında açık bulunan 
Birinci Reislik için seçim yapılmasına 
dair (3/555) 539 

— Devlet Şûrasında açık bulunan 13 

âzalık için seçim yapılması (3/556) '539,675 
— Devlet Şûrasında münhal bulunan 

2 Daire Reisliği ile 5 âzalık için seçim ya-
i puması (3/494) t 7.22,81,92:93,93 

ENCÜMEN TEŞKİLİ VEYA HAVALELER 
-— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 

Kanununun 73 ncü ve 6428 sayılı Kanun
la muaddel 166 neı maddelerinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin Muvakkat 
Encümene havalesi (2/425, 4/175) 1112 

— îskân Kanununun bazı maddeleri
nin tadiline ve yeniden bâzı hükümler 
ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanun
ların bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 
6093 sayılı Kanunun 3, 4 ve 6 neı madde
leriyle 5227 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve 
bu kanunlara bâzı yeni hükümlerin ilâve
sine dair kanun teklifinin, Muvakkat En
cümene havalesi (2/424, 4/173} 917 

— 11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan 
«Türkiye 1de mukim .şahısların ticari borç
ları hakkındaki Anlaşma.» nııı tatbikatına 
•mütaallik teknik hususları tesibit için 13 Ha
ziran 1959 da İngiltere; 26 Haziran 1959 da 
Federal Almanya; 3 Temmuz 1959 d i Por
tekiz; 2 Temim uz 1959 da Fransa^ 11 Tem
muz 1959 da Lüksemiburg; 14 Temmuz 1959 
da Norveç; 15 Temmuz 1959 da Avusturya 
ve İsveç; 22 Temmuz 195!) da İtalya; 23 
Temmuz 1959 da İsviçre ve 24 Temmuz 1959 
da Danimarka ile akdedilen ikili Anlaşma
larla «Türkiye'de mukim, şahısların ticari 
fborçları hakkındaki Anlaşma» nın Amerika 
Birleşil» Devletlerindeki 'alacaklılara tastbi-
kımj teminen 11 Mayıs lOftO v* f» Haziran 



Sayfa 
1959 talihlerinde Amerika Birleşik Devlet
leri ile teati olunan iki mektubun tasdiki 
hakkındaki kanun, lâyihasının Bütçje Encü
menine de havalesi (1/423, 4/164) I 403:4!>İ 

— Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatına 
mütaallik teknik _ hususları* tesbit) için 12 
Ağustos 1959 tarihinde Belçika ve jHolânda 
ile imzalanan ikili Anlaşmaların tasdiki hak
kındaki kanun lâyihalarının Bütçe Encü

menine de havalesi (1/444, 4/164) 
Sayfa 

403:404 

— Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma ile aynı An
laşmanın muvakkat, tatbik Protokolünün, 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının Bütçe 
Encümenine de havalesi (1/429, 4/164) 403:404 

— Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Ensti
tüsü teşkilât kanunu lâyihasının 'kurulacak 
Muvakkat Encümene havalesi (1/524, 
4/174) 1012 

KANUNLAR 
No. 
7402 
7403 

7404 

7405 

7406 

7407 

7408 

7409 

7410 

7411 

Sayfa 
— Sıtmanın imhası hakkında [Kanun 17:21 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1951 
bütçe yılı Hesabı Kati Kanujıu 7:9,16,17, 

22,23,51:55,80:8İ1)84,92,120;124 
— inhisarlar Umum Müdürljüğü 1952 
bütçe yılı Hesabı Katı Kanuiu 9:16,22,23, 

56:60,80 41,84,92,125:129 
— 1959 malî yılı Muvazene! Umumiye 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvel
de değişiklik yapılmasına dair Kanun 16: 

17,22,23,61:65,80:$1,84,92,130:134 
— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 
6955 sayılı Kanunla muaddel 97 nci 
maddesinin tadili ve bu kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesi hakjkmda Ka
nun I 17,22,23,66:70 
— Libya (Trablusgarb) daıki Turgut -
reis: Manzumesi restorasyonunun Va
kıflar Umuım Müdürlüğünce yaptırıl
ması hakkında Kanun 2İ :22,23,71:75,8i, 

! 84,93,140:144 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1953 
bütçe yılı Hesabı Katî Kaniim 81 -82,95, 

97,145:149 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 82:92,95,97, 

150:154,162i,165,174,175:179 
— 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Ka
nununun 90 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun 257 
— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 
bütçe yılı Hesabı Katî Kaninu 6,234:236, 

255,259,275:279 

No. ' Sayfa 
7412 — 5842 sayılı Denizcilik Bankası Ka

nununun 18 nci maddesinin tadili hak
kında Kanun 223,228,252,298,303 

7413 — 1959 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin Maliye Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 205,309, 

358:359,369,377,379:383 

7414 — Karayolları Umum Müdürüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , 
(A/2) ve (B) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 205,309, 

359:360,369,377,384:388 

7415 — Devlet Hava Meydanları Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek se
nelere sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 5843 sayılı Kanunun birinci 
maddesini değiştiren 6213 sayılı Ka
nuna ek Kanun 309,363:371,374,377,389: 

393,404,409,412,416,427:431 

7416 — Türkiye Büyük Millet Meclisi bina
sı ek ve eklenti binları ile tesislerinin 
yapımı yetkisinin Nafıa Vekâletine 
devri hakkındaki Kanuna ek Kanun 309, 
371:377,378,394:398,404,409,412,416,432:436 

4 
7417 — Subaylar Heyetine mahsus terfi Ka-

< nunumm 5611 ve 6557 sayılı kanun
larla muaddel 10 ncu maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna bir muvakkat mad
de eklenmesine dair Kânun 256:257,360: 

363,445:453 



No. Sayfa 
7418 — Türkiye ile İspanya arasında Dost

luk Andlaşmasınm tasdiki hakkında 
Kamın 258,325,453,454,455,456 .-460,463, 

496,506:510 
7419 -— Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 308,439,463:464,466:467,470,496, 

511:515 
7420 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 308,439,464: 

465,466.467,470,496,516 .-520 

7421 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 308,439,465: 

466,470,496,521 Ö25 

7422 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun 308,439,467, 

470,496,526:530 
7423 — 1959 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 402,439,467 496,407,600,531:535 

7424 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü Mü-
tedavil Sermayesinin (750) milyon 

No. $ayfa 
liraya çıkarılması hakkında Kanım 403, 

497 499,500,558 ̂ 59,561,562,564:568, 
682,589,590,593,603:607 

7425 — İnhisarlar Umum Müdürlüğünce 
yaptırılacak tütün bakım ve işleme 
evleri için gelecek senelere sâri taah
hütlere girişilmesi hakkındaki 511Ö 
sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanunla 
muaddel 1 nei maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun 403,559,561,562,569: 

573,582,589,590,593,608 «612 

7426 — 6309 sayılı Maden Kanununa ek 
Kanun 439,560 561,562,574 -578,582, 

589,590,595,613:617 
7427 — 1959 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 205,308,439,626, 

648,650,650,652,656:060 
7428 — 1959 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde 68.13 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesine istinaden verilmiş olan 
munzam tahsisatın kabulü hakkında 
Kanun 439,648:649,651,652,661:665 

7429 — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü 1(959 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 308,439,649:650,651,658, 

666 s670 

KARARLAR 

2233 — Şûrayı Devlet âzalığma Ahmet Ko-
çak'm seçildiği hakkında 7.22 

2234 — Şûrayı Devlet 7 nei Daire Reisliği
ne Tevfik Şenocak, 8 nei Daire Reis
liğine Rasim Esmerer ve âzalıklarına da 
Sıtkı Arkan, Cahit Ortaç, Hıfzı Tüz ve 
Ali Doğan Toran'ın seçildikleri hak
kında 81,^:93 

2235 — Diyarbakır'ın Lice kazasına bağlı 
Fis köyünün 22 sayılı hanesinde ka
yıtlı ömeroğlu, Zini'den doğma, 1934 
doğumlu Mehmet Salih Figan Çelik 
(Figan Çiçek - Fiyan Çiçek - Fidan 

Çiçek) hakkkmdaki idam hükmünün 
infazına dair 164 

2236 — Ankara Hukuk Fakültesi üçüncü 
sınıf talebesi iken üssümizan notunu 
dolduramadığından kaydı silinen Ne
jat Oral'a bir imtihan hakkı tanınma
sına dair olan Arzuhal Encümeni ka
rarının kaldırılması hakkında 164:170 

2237 — Diyarbakır'ın Çermik kazası mer
kez nahiyesi Ekrek köyünün 44 sayılı 
hanesinde kayıtlı Mehmedoğlıı, Gül
lüden doğma, 4 . VIII . 1936 doğumlu 
Ramazan Başıbüyük hakkındaki idam 
hükmünün infazına dair 156,255 



2238 
S»7*ft 

Bursa'nm Keleş kazası Davutlar 
köyünün 70 sayılı hanesinde kayıtlı 
Mustafaoğlu, Neslihan'dan doğna, 
10 . VIII . 1927 doğumlu Kâmil Yu
mak hakkındaki idam hükmünün infa
zına dair 156,256 

2239 — Yozgad'm Çekerek kazasının K^ ı -
şehri nahiyesine bağlı Dabana kcjyü-
nün 12 sayılı hanesinde kayıtlı Alpğ-
lu, Dudu'dan doğma, 1 . IV . 1936| do
ğumlu Hasan Seyhan hakkındaki i(jlam 
hükmünün infazına dair 25)1:252,313 

2240 — Edirne'nin Havsa kazasının K£ba-
ağaç köyünün 58 sayılı hanesinde) ka-

yıtlı 1337 doğumlu Hasanoğlu, Kez-
bandan doğma, Kasim Dik hakkındaki 
idam hükmünün infazına dair 252,313 

2241 — Bursa'nm Orhaneli kazasının Bü-
yükorhan nahiyesi Pınarı köyünün 13 
sayılı hanesinde kayıtlı Osmjüıoğlu, 
Meryemken doğma, 15 . VII .,1931 
doğumlu Mehmet Arı hakkındaki idam 
hükmünün infazına dair ;: 284,358 

2242 — Kromit Limitet Şirketi ile bu şir
ketin kurucusuna Ziraat Bankası tara
fından açılan kredi dolayısiyle tahki
kat icrasına dair 1087:1104 

IAYÎHALAR 

— 6085 sayılı Karayolları Trafik (Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna muvakkat iki madde eklen
mesi hakkında (1/504) 357 

— 6309 sayılı Maden Kanununa ik| ek 
maddenin ilâvesi hakkında (1/340) 439,560: 

561,562,574,578,582,589,590,5^5,613:617 
— Ankara Şap Enstitüsü ve müştemi

lâtı inşası için gelecek yıllara sâri taah
hütlere girişilmesi hakkında (1/494) 308 

— Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe 
Kanununa "bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/523) ; 916,917 

— Ankara Üniversitesi 1960 yılı I^ütçe 
kanunu lâyihası (1/455) 802 

— Ankara vilâyetine bağlı Güdül ka
zası adının (Güdülbey) ve Çankırı vilâ
yetine bağlı Ovacık kazası adının (Gü
müşler) olarak değiştirilmesine dair 
(1/505) :, 357 

— Beden Terbiyesi Kanununa ek ka
mın lâyihası (1/516) 621 

— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1957 malî yılı Hesabı Katî kanunkı lâ
yihası (1/482) 5 

— Beden Terbiyesi Umum Müdüılüğü ' 
1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/456) 802 

— 5383 sayıl, Gümrük Kanunimin 
6290 sayılı Kanunla muaddel 16 ncı mad
desinin ve Gümrük giriş tarife cetvelinin 
değiştirilmesine dair (1/520) 675 

— 5502 sayılı Hastalık ve Analık 
Sigortası Kanununun 6901 sayılı Kanun
la muaddel 14 ncü maddesinin (B) bendi 
ile 15,18 ve 25 nci maddelerinin ve 33 ncü 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine 
dair (1/354) ' 206:207 

— 5502 sayılı Hastalık ve Analık Si
gortası Kanununun 6901 sayılı Kanunla 
muaddel 25 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair (1/495) 308 

— 5545 sayılı Milletvekilleri Secimi 
Kanununun 7053 sayılı Kanunla muaddel 
35 nci maddesinin üç fıkrasının kaldırıl
masına dair (1/487) 206 

— 5802 sayıİı Astsubay Kanununun 24 
ncü maddesinin tadiline ve bu kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesine dair (lj/506) 357 

— 5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanu
nunun 18 nci (maddesinin tadili handanda 
(1/491) 223[228,252.2£8 

— Beşerî menşeli devai malddelerin tea
tisine mütedair Avrupa Anlaşması ve Eki 
Protokolün ıtasdikı hakkında (1/508); 357 

— 1631 sayılı Askerî muhakıeıhe. usulü 
Kanununun 56 ncı maddesinin tadiline dair 
(1/365) \ ' . 6 

— 1958 malî yılı Hesabı Katî kanunu 
lâyihası (l/>507) . , 357 

— 1959 yılı Muvazene! Umumiye Ka
nununa ıbağHi'(A/l) işaretli ceıtveldc deği» 
siklik yapılması ıfeakkmda (1/519) 675,917 



Sayfa 
— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde de
ğişildik yapılması hakkında (1/513) 402,439, 

467:470,470:496,497,531:535 
—r-: 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Ha
riciye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/472) 439,626:648,650,650, 

652,656:660 
' — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvele 
6813 sayılı Kanunun birinci imaddesine isti
naden verilmiş olan munzam tahsisatın ka
bulü hakkında (1/447) 439,648:649,651,652, 

661:665 
— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair (1/470) 16:17,22,23, 

61:65,80:81,84,92,130:134 
— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/515) 621 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/490) 205,309,358 .-359, 

, , 369,377,379:383 
— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Nafıa Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/488). 205,439,626:648,650, 

650,652,656:660 
— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti, kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/5,01) 308,439,626:648,650,650, 

652,656:660 
— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihası (1/454) 802,803 
—• Devlet Hava Meydanları Işleitimesi 

Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu 
layihası (1/457) . 802 

— Devlet Hava Meydanları Umum Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek senelere sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5843 sa
yıl} Kanunun birinci maddesini değiştiren 
6213 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
(1/385)' 309,363:369,369:371,374,377,389:393, 
..,...'..//' 404,409,412,416,427:431 

Sayfa 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Dahiliye Vekâleti vilâyet memurları kısmın
da değişiklik yapılması hakkında (1/492) 223 

—- Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/502) 308, 

439,649:650,651,653,666:670 
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 

1960 yılı bütçe kanunu lâyihası (1/458) 802 
—T Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/517) 675,917 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1960 yılı bütçe kanunu lâyiha
sı (1/459) 802 

— 4273 sayılı Subaylar heyetine mah
sus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanun
la îinuaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında (1/366) 22,255:257,360:363, 

412,445:453 
— Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/522) 916,917 

— Ege Üniversitesi 1960 yılı bütçe ka
nunu lâyihası (1/460) 802 

— Gümrük giriş tarife cetvelinin 40.01, 
40.02 ve 51.04 numaralarında tâli pozis
yonlar açılmasına dair (1/526) 916 

— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında " "WZ) 308,439,467,470,496, 

526:530 
— Hudut ve Saniller Sıhhat Umum Mü

dürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/461) 802 

— Hukukta muhakeme usulü kanunu 
lâyihası (1/80) 207 

— Hususi şahıslara ait eski eserlerle 
tarihî âbidelerin istimlâki hakkında 
(1/374) 916 

— İhtilâfların suMı yoliyle halline mü
tedair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hak
kında (1/483) 5 

— 2771 sayılı Ordu Dahilî Hiznnet Ka
nununun muaddel 2 nci maddesiyle 4, 72 



Sayfn | 
Ve 94 ncü maddelerinim değiştirilmesine 
73 ncü maddesinin ilgasına ve bu kanu
na geçici bir madde ilâvesine dsir (1/525) 916 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1951 
bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(1/47) 7:9,16,17,22,23,51:55^80:81,84,92,120 : 

124 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1952 

bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(1/48) 9:16,22,23,56:60,80 ^81,84,92,125:129 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1953 malî yılı Hesaıbı Katî kajnunu lâyi
hası ve Divanı Muhaseibat Encümeni m az- • 
batası (1/49) 81 ^82,95,97,145 :149 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 
Malî yılı Hesabı Katî' kanun lâyihası 
(1/50) 82:84,84:92,95,97,150:154,162,165,174, 

175:179 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 

(A/ l ) ve yılı Bütçe Kanununa bağlı 
-(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/499) ! 308,439,465:466, 

! 470,496,521:525 
— İnhisarlar Umum MüdüHüğü 1960 

yılı bütçe kanunu lâyihası (1/462) 802 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğünce 

yaptırılacak tütün 'bakım ve işleme evleri 
için gelecek senelere sâri taahhütlere giri- » 
silmesi hakkındaki 5113 sayıfy Kanunun 
6476 sayılı Kanunla muaddel birinci mad
desinin değiştirilmesine dair (1/473) 403,559, 

561,562,569:573,582,58D;590,593,608:612 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü mü-
te'davil sermayesinin 750 milyojn liraya çı
karılması hakkında (1/413) 403,497:499,500, 

558 =559,561,562:564,568,58$,589,590,593.603: 
607 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı Hesalbı Katî kanunu lâyihası 
(1/509) 357 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A^2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik) yapılması 
hakkında (1/518) j 675,917 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
yılı bütçe kanunu lâyihası (1/464) * 803 

— İstanbul Üniversitesi 1967 malî yılı 
Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/485) 5 

— İstanbul Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası (1/463) 803 

— Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 
muaddel 53 ncü maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi, hakkında (1/510) 357 

— Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) 
işaretli, cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1 /489) 205,309,359:360,369,377, 

384:388 
— Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 

yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/465) 803 
— Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 

Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle 
çeşitli istihkakları ve Birliğin sair mas
rafları hakkında (1/512) 357 

— Köy içme suları hakkında kanun 
lâyiham (1/496) 308 

— «Kuşların himayesine dair Milletler
arası Sözleşme» nin tasdiki hakkında 
(1/511) 357 

— Libya (Trablusgarb) daki Turgut-
reis manzumesi restorasyonunun Vakıflar 
Umum Müdürlüğünce yaptırılması hakkın
da Kanuı> (1/415) 21:22, 

23,71:75,81,84,93,140:144 
— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

7053 sayılı Kanunla muaddel 35 nci mad
desinin üç fıkrasının kaldırılmasına dair 
(1/487) 227:228 

— 11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan 
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
ları hakkındaki Anlaşma» nın tatbikatına 
mütaallik teknik hususları tesbit için 13 
Haziran 1959 da İngiltere; 26 Haziran 
1959 da Federal Almanya; 3 Temmuz 1959 
da Portekiz; 2 Temmuz 1959 da Fransa; 
11 Temmuz 1959 da Lüksemburg; 14 Tem
muz 1959 da Norveç; 15 Temmuz 1959 da 
Avusturya ve İsveç; 22 Temmuz 1959 da 
İtalya; 23 Temmuz 1959 da İsviçre ve 24 
Temmuz 1959 da Danimarka ile akde
dilen ikili Anlaşmalarla «Türkiye'de mu
kim şahısların ticari borçları hakkındaki 
Anlaşma» nın Amerika Birleşik Devlet
lerindeki alacaklara tatbikini teminen 11 
Maviş 1959 ve 5 Haziran 1959 tarihlerinde 



iö 
Sayfa 

Amerika Birleşik Devletleri ile teati olu
nan iki mektubun tasdiki hakkında 
(1/423) 261,403:404 

— 14 Eylül 1959 tarihli «Türkiye Cum
huriyeti ile Endenozya Cumhuriyeti ara
sında Ticaret Anlaşması» ve buna bağlı 
mektupların tasdikine dair (1/521) 675 

— Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası (1/466) 803 

— Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/500) 308,439, 

463:464,466:467,470,496,511:515 

— Petrol Dairesi Reisliği 1960 yılı Büt
çe kanunu lâyihası (1/4.67) 803 

— Sıtma Eradikasyonu kanunu lâyihası 
(1/243) 17:21 

— Televizyon füimleri vasıtasiyile prog
ramların mübadelesine mütedair Avrupa 
Anlaşmasının tasdiki hakkında (1/484) 5 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nası ve eklenti binalariyle tesislerinin ya
pımı yetkisinin Nal'a Vekâletine devri 
hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihası 
(1/471) 309,371074,374 377,378,304:398,404, 

409,412,416,432:436 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci İntihap Devresinde îera Vekilleri 
Heyeti Reisliği yapmış olanlara vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında 
(1/514) 402 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı kanunu lâyihası (1/497) 308 

— Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası Kanunu ılâyihası (1/493) 223,298,675 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit 20 Ocak 1958 tarihli 
Anlaşmaya ek 25 Haziran 1958 tarihli 
Zirai mahsul fazlalıkları Anlaşmanın tasdi
ki hakkında (1/332) 251 

— Türkiye Cumhuriyetiyle Afganis-
dan KıraHlığı arasında akdedilen Kültür 
Anlaşmasının tasdiki hakkında (1/486) fi 

—• Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma ile aynı 
Anlaşmanın muvakkat tatbik Protokolünün 
tasdiki hakkında (1/429) 224,403:404 

^ayfa 
— Türkiye'de mukim şahısların ticari 

borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatı
na mütaallik teknik hususları tesbit için 12 
Ağustos 1959 tarihinde Belçika ve Holânda 
ile imzalanan ikili Anlaşmaların tasdiki 
hakkında (1/430) 251 

— Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatı
na mütaallik teknik hususları tesbit için 
12 Ağustos 1959 tarihinde Belçika ve Ho
lânda ile imzalanan ikili Anlaşmaların tas
diki hakkında (1/429, 1/444) 403:404 

— Türkiye ile Iran arasında 29 Ocak 
1959 tarihinde Tahran'da akdedilen Kül
tür Anlaşmasının tasdiki hakkında (1/393) 9Ü6 

— Türkiye ile İspanya arasında Dost
lu!?: Anlaşmasının tasdiki hakkında (1/384) 258, 

325,453,454,455,456:460,468,496,5O6:510 

~— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 
malî yılı Hesabı Kati kanunu lâyihası 
(1/64) 6,234 £36,255,259,275:279 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/498) 308,439,464:465,466:467,470, 

496,516:520 

,— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/468) 803 

— Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Ens
titüsü teşkilât kanunu lâyihası (1/524) 916,1012 

— 20 Ocak 1958 tarihinde Ankara'da 
İran, Irak, Pakistan ve Türkiye tarafından 
imzalanmış bulunan «Gümrük kanunlarının 
ve nizamnamelerinin ihlâlinin önlenmesine, 
soruşturulmasına ve tecziyesine mütedair 
Karşılıklı Tardını Sözleşmesi» nin İran, Pa
kistan ve Türkiye arasında meriyete girme
sine dair Protokolün tasdiki hakkında 
(1/444) 309 

.— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'
ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Kültür Anlaşması» nın tasdikine 
dair (1/445) 916 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri hakkında (1/321) 161,258: 

268,326:329,412:416,453:455,650:653,694:703 



MAZBATALAR 

Sayfa 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— 1631 sayılı Askerî mahkeme usulü 

Kanununun 56 neı maddesinin tadiline da
ir kanun lâyihası hakkında (1/365) 6,313 

— Çekerek'in, Kadışehri nahiyesine bağ
lı Dabana köyünün 12 sayılı hanesinde ka
yıtlı Alioğlu 1 . IV . 1936 doğumlu Hasan 
Seyhan'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/459) 251:252,313 

— Diyarbakır'ın Çermik kazasının Ek-
rek köyünün 44 sayılı hanesinde kayıtlı 
4 . V I I I . 1936 doğumlu Mehmedoğlu Rama
zan Başıbüyük'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkeresitıe da
ir (3/486) 156,255 

— Edirne'nin Havsa kazasının Kaba-
ağaç köyünün 58 sayılı hanesinde kayıtlı 
1337 doğumlu Hasanoğlu Rasim Dik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/487) 252,313 

— Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/374) 916 

— İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, 
Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin 
üçüncü fıkrasiyle 117 nci maddesinin kal
dırılması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/3) 439 

— Lice'nin Hezan nahiyesine bağlı Fis 
köyünün 22 sayılı hanesinde kayıtlı ömer-
oğlu 1934 doğumlu Mehmet Salih Fidan Çi
çek, (Figan Çiçek - Fiyan Çiçek) in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başvekâ
let tezkeresine dair (3/466) 166 

— Noter Kanununun 5928 sayılı Ka
nunla muaddel 18 nci maddesinin tefsiri 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/471) 439,558,583:589,589 .-590,590:593, 

593:595,596,624:626 

— Orhaneli'nin Davutlar köyünün 70 
Bayılı hanesinde kayıttlı - Mustalaoğlu 
10 . VIII . 1927 doğumlu Kâmil Yumak'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/474) 156,255 

— Orhaneli 'nin Pınarı köyünün 23j sayılı 
hanesinde kayıtlı Osmanoglu 15 . VITL 1931 

Sayfa 
doğumlu Mehmet Ari'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaM Başvekâlet tezke
resine dair (3/475) 284,358 

— Sıtma Eradikasyonu kanunu lâyiha
sına dair (1/243) 17:21 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Afyon Karahisar Mebusu Osman Ta-

lıı'nun, Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 1959 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1547 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takriri hakkında (4/116) 93:97 

— Antalya Mebusu Adnan Selekler'-
in, Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 1959 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 1544 sayılı 
Kararın Umuımi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakkında (4/120) 162.464 

— Gazianteb Mebusu Bahadır Dülger'in, 
Arzuhal Encümeninin 10 . VI,. 1959 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1650 sayılı Ka
rarın Uımumi Heyette gömisülmesine dair 
takriri baklanda (4/140) 164:165,165:171 

— Nevşehir mebusları Münilb Hayri Ür-
güblü ve Zilhni Ünerlıı, Arzuhal Encüme
ninin 6 . 1 . 1960 tarihli haftalık karar cet
velindeki 1925 sayılı Kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine dair .takriri hakkında 
(4/153) 539 

— Niğde Menusu İsmail Güven'in, Ar
zuhal Encümeninin 26 . I I . 1959 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1290 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri hakflonda (4/108) 206,313 

— Sinöb Mebusu Ömer Özen'in, Arzu
hal Encümeninin 18 . X I . 1959 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 1871 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
hakkında (4/146) 171:174,219 .-220,228:234 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/523) 914 

—• Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası hakkında (1/455) 802 



12 — 
Sayfa 

— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe 'kanunu lâyihası hakkında 
(1/4.56) 802 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/513) 439,467.470,470:496,497, 

531:535 
— 1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanu

nuna/bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/519) 91.7 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde. 
6813 sayılı Kanunun birinci maddesine 
istinaden verilmiş olan munzam tahsisa
tın kabulü hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/447) 436,648:649,651,652,661:665 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Hariciye Vekâleti kısmında, (A/2) işaretli 
cetvelin Nafıa ve Maliye vekâletleri kısım
larında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/472, 488,501) 439, 

626:648,650,650,652,656=660 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/470) 16:17,22,23,61:65,80:81, 

84,92,130:134 
— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(lı/490) 309,358 =359,369,377,379 :383 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihasına dair (1/454) 802,803 

— Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı ve iki 
arkadaşının, Nakil vasıtaları hakkındaki 
3827 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (2/360) 621 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu 
lâyihasına dair (1/457) 802 

— Devlet Hava Meydanları Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek senele
re sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 

Sayfa 
5843 sayılı Kanunun birinci maddesini de
ğiştiren 6213 sayılı Kanuna ek kanun lâyi
hasına dair (1/385) 309,363:369,369:371,374, 

377,389=393,404,409,412,416,427=431 

— Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa, bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/502) 439,649:650,651, 

653,666:670 

— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü . 
1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/458) 802 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/517) 917 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyiha
sı ve Bütçe Encümeni mazbatası 802 

— Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhi-
oğlu ve îzmir Mebusu Sebati Acun'un, 
5887 sayılı Harçlar Kanununun 6955 sayılı 
Kanunla muaddel 97 nci maddesinin «1» 
numaralı fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifleri ile Kocaeli Mebusu 
Dursun Erol'un, 5887 sayılı Harçlar Ka
nununa 6955 sayılı Kanunla ilâve edilen 
muvakkat maddenin tadili hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/24.4, 2/300, 2/361) 17,22, 

23,66:70,80 =81,84,92,135 :139 

— Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/522) 802,917 

— Ege Üniversitesi 1960 yılı Bütçe. Ka
nunu hakkında (1/460) 802 

— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/503) 439,467,470,496,526:530 

— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyiha
sına dair (1/461) 802 
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— içel Mebusu Niyazi Soydan'm, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanjunun 
1 nei ve 2 nei maddelerinin değiştirilnjesine 
ve hu kanuna hâzı geçici maddeler eklen
mesine dair 5585 sayılı Kanuna muvâkkat 
madde ilâvesi hakkmda'ki 6724 sayıljı Ka
nuna dk kanun teklifine dair (2/164J) 257: 

258,298:303,3İ3:325,377: 
378,412,437,45:3,J£96,650,694 

— idare Âmirleri Samsun Mehusjı Ek
rem Anıt ve Sakarya Melbusu Nlüzhet 
Akın'm, 1959 malî yılı Muvazene! |Umu-
miye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin Büyük Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması ha'klkmda-
ki kanun teklifine dair (2/411) 917 

— inhisarlar Umum Müdürlüğü! 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/j) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/499) 439,465:466,470,496,521:525 

— Irihisarlar Umum Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/462) j 802 

— inhisarlar Umum Müdürlüğ(i mü-
tedavil sermayesinin 750 milyon lliraya 
çıkarılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/413) 403,497:499,fe(X),558:559, 

561.562,564,568.582,589.5901593,603:607 

— inhisarlar Umum Müdürlü günce 
yaptırılacak tütün bakım ve işleıhe ev
leri için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 5113 sayılı 
nun 6476 sayılı Kanunla muaddel 
maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanu-
Ibirinci 
kanun 

lâyihası hakkında (1/473) 403|.559,561.562. 
,593,608:612 569:573,582,589,590: 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1959 
yılı Bütçe Kanununa hağlı (A/2) ye (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik: yatılması 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (il/518) 

— istanbul Teknik Üniversiteli 1960 
yılı Bütçe kanunu lâyihasına dair (Iİ/464) 

— istanbul Üniversitesi 1960 yjlı Büt
çe kanunu lâyihasına dair (1/463) j 

— Karayolları Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa hağlı (^j./l) ve 
{K/%) ttşaTesfctf eet^eMe-nle fleğişüstifr y*-

mı 
803 

803 

Sayfa 
puması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/489) 309,359:360,369,377,384:388 

— Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe kanunu lâyihasına dair (1/465) 803 

— Libya' (Trablusgarb) daM Tur-
gutreis manzumesi restorasyonunun Va
kıflar Umumi Müdürlüğünce yaptırılması 
lhakkmda.ki kanun lâyihasına dair (1/415) 2 1 : 

22,23,71:75,81,84,93,140:144 

— Orman Umum Müdürlüğü 1960 yı
lı Bütçe kanunu lâyihasına dair (1/466) 803 

— Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/500) 439,463:464, 

466:467,470,496,511:515 

— Petrol Dairesi Reisliği 1960 yılı 
Bütçe kanunu lâyihasına dair (1/467) 803 

— Sıtma Eradikasyonu kanunu lâyi
hasına dair (1/243) l î : 2 1 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi bina
sı ve eklenti binalariyle tesislerinin ya
pımı yetkisinin Nafıa Vekâletine devri 
hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/471) 309,371:374,374:377,378,394:398, 

404,409,412,416,432:436 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/498) 439,464 -.465,466:467,4 70,496,516:520 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe kanunu lâyihasına dair (1/468) 803 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sulama işleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/321) 161,258:268,326:329, 

412:416.437,453:454,455,650 =653,694:703 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— îznıir Mehusu Necdet Incekara'-

ıım, 1580 sayılı Belediye Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/308) .6,703 

— Kastamonu. Mebusu Süleyman Çağ-
lar'm, 3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanu
nunun 90 ncı maddesinin değiştirilmesine 
Ümv taun tfefc&jfö «hofctade (2/3B9). 287 
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— Sıtma Eradikasyon kanun lâyihası

na dair (1/243) 17:21 
— Trabzon Mebusu Salih Zeki Raıın-

oğlu ve 8 arkadaşının, 1580 sayılı Beledi
ye Kanununun 7078 sayılı Kanunla deği
şen 7 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/359) 439 

DİVANİ MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1951 yılı mütedavii sermaye hesaplarına 
mütaallik bilançosu ile Türk Tütün Limi
tet Şirketinin 1951 yılı ibilânçösıınun gön
derildiğine dair Başvekâlet tezkereleri ve 
inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1951 
(bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin isunulduğuna dair Divanı 
Mıihaısefbat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğü 1951 malî yılı Hesabı Kati 'ka
nun lâyihasına dair (1/47, 3/41, 3/46, 3/66) 7:9, 

16,17,22,23,51:55,80:81,84,92,120:124 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

1952 yılı mütedavil sermaye hesaplarına 
mütaallik bilânçöstı ile Türk Tütün Limi
tet Şirketinin 1952 yılı bilançosunun gön-
derildiğine dair Başvdkâlet tezkereleri ve 
İnhisarla!" Umum Müdürlüğünün 1952 
ibütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Mulıasebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğü 1952 malî yılı Hesabı Kati ka
nun lâyihasına dair (1/48, 3/42, 3/46, 3/66) 9: 

16,22,23,56:60,8ü £1,84,92,125:129 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

1953 yılı müted&vil sermaye hesaplarına 
mütaallik bilançosu ile murakıp raporları
nın gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve İnhisarlar Umura. Müdürlüğünün 1953 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi dle İnhisarlar 
Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı Hesabı 
Katı k a n # t i lâyihası hakkında (1/49, 3/43, 
3/47) , 81:82,95,97,145:149 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1954 yılı mütedarvil sermaye hesaplarına 
mütaallik bilançosu ile murakıp raporları
nın gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

Sayfa 
ve İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1954 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihası hakkında (1/50, 3/44, 
3/48) 82:84,84 j92,95,97,150:154,162,165,174, 

175:179 
— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 

'bütçe yılı. hesabı 'katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat .Reisliği tezkeresi ile Vakıflar 
Umum Müdürlüğünün 1955 malî yılı Hesabı 
Kati kanunu lâyihası hakkında (1/64, 3/69) 6, 

234:236,255,259,275 -279 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— İuhiscirlar Umum Müdürlüğü müte
davil sermayesinin 750 milyon liraya çıka
rılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/413) 403,497:499,500,558:559,561,562. 

564,568,582,589,590,593,603:607 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yap
tırılacak Tütün bakım ve işleme evleri için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi 
(hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı 
Kanunla, muaddel birinci imaddesinm değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/473) 403,559,561,562,569:573,582,589,590, 

593,608:612 

- 20 Ocak 1958 tarihinde Ankara'da 
İran, Irak, Pakistan ve Türkiye tarafından 
imzalanmış bulunan «Gümrük kanunlarının 
ve ııizaımnaaııelerimn ihlâlinin önlenmesine, 
soruşturulmasına ve tecziyesine mütedair 
Karşılıklı Yardım Sözleşmesi» nin İran, Pa
kistan ve Türkiye arasında meriyete girme
sine dair Protokolün tasdiki hakkımdaki ka
nun lâyihasına dair (1/444) 309 

HARİCÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— 11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan 
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
lan hakkındaki Anlaşma» nm tatbikatına 
mütaallik teknik hususları tesbit için 13 
Haziran 1959 da ingiltere; 26 Haziran 1959 
da Federal Almanya; 3 Temmuz 1959 
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da Portekiz; 2 Temmuz 1959 db Fransa; 
11 Temmuz 1959 da Lüksemburgj; 14 Tem
muz 1959 da Norveç; 15 Temmujz 1959 da 
Avusturya ve İsveç; 22 Temmuz! 1959 da 
İtalya; 23 Temmuz 1959 da İsviçre ve 24 
Temmuz 1959 da Danimarka ile [akdedilen 
ikili Anlaşmalarla «Türkiye'd^ mukim 
şahısların ticari borçları hakkımdaki xVn-
laşma» nm Amerika Birleşik Devletlerin
deki alacaklılara tatbikini teıhinen 11 
Mayıs 1959 ve 5 Haziran 1959 tajrihlerindc 
Amerika Birleşik Devletleri ile | teati olu
nan iki mektubun tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/423) j 251 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükjimeti ara
sında münakit 20 Ocak 1958 tajrhili An
laşmaya ek 25 Haziran 1958 talihli Zirai 
mahsul fazlalıkları Anlaşmasırim tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına daif (1/332) 251 
, — Türkiye'de mukim şahısla^n ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma ilo| aynı An
laşmanın muvakkat tatbik Protokolünün 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/429) 224 

— Türkiye'de mukim şahısljarm ticari 
borçlan hakkındaki Anlaşmanın tatbika
tına mütaallik teknik hususları jtesbit için 
12 Ağustos 1959 tarihinde Belçika ve Ho-
lânda ile imzalanan ikili Anlaşmaların tas
diki hakkındaki kanun lâvihajsma dair 
(1/430) * I 251 

— Türkiye ile İran arasmcja 29 Ocak 
1959 tarihinde Tahran'da akdeidilen Kül
tür Anlaşmasının tasdiki hakkımdaki ka
nun lâyihasına dair (1/393) 916 

— Türkiye ile İspanya arasjmda Dost
luk Andlasmasmm tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/394) | 258,325, 

453.455,455.456:46(j}.463.496.5ö6:510 
— 20 Ocak 1958 tarihinde Ankara'da 

İran, Irak, Pakistan ve Türkiye jtarafındaıı 
imzalanmış bulunan «Gümrük kanunlarının 
ve nizamnamelerinin ihlâlinin Önlenmesine, 
soınışturulmasına ve tecziyesine*) mütedair 
Karşılıklı Yardım Sozleşmesisj nin İran, 
Pakistan ve Türkiye arasında! meriyete 
girmesine dair Protokolün tasdjkı hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/İ44) 309 

Sayfa 
— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut 'ta 

imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Kültür Anlaşması» nm tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/445) 916 
MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Hususi şahıslara ait eski eserlerle, ta

rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/374) 916 

— Kayseri Mebusu Fahri Köşkeroğlu 
ve altı arkadaşının, Ziraat yüksek mühen
disliği hakkında kanun teklifi ve Maarif 
ve Ziraat encümenleri mazbataları ile Nafıa 
Encümeninin mütalâası (2/371) 916 

—Türkiye ile İran arasında 29 Ocak 
1959 tarihinde Tahran'da akdedilen Kül
tür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/393) 916 

— 23 Haziran 1959tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Kültür Anlaşması» nin tasdikine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/445) 916 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
—• Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhi-

oğlu ve İzmir Mebusu Sebati Acun'un, 5887 
sayılı Harçlar Kanununun 6955 sayılı Ka
nunla muaddel 97 nei maddesinin^ (11) nu
maralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ile Kocaeli Mebusu Dur
sun Erol'un, 5887 sayılı Harçlar Kanunu
na 6955 sayılı Kanunla ilâve edilen muvak
kat maddenin tadili hakkındaki kanun teka
lifine dair (2/244, 2/300, 2/361) 17,22,23;66: 

70,80:81,84,92,135:139 
— İçel Mebusu Niyazi Soydan'm, Ma

aş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nei 
ve 2 nei maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi
ne dair 5585 sayılı Kanuna muvakkat mad
de ilâvesi hakkındaki. 6724 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifine dair (2/164) 257:258,298:303, 

313:325,377:378,412,453,496,650,694 
— Libya (Trablusgarb) daki Turgut-

ıeis' Manzumesi restorasyonunun Vakıflar 
Umum Müdürlüğünce yaptırılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/415) 21:22,23, 

71:75,81,84,93,140:144 
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MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 
yılı Haziran - Ağustos ayları hesabı hakkın
da (5/41) 16 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riya
seti Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği 
1958 yılı hesabı katisi hakkında (5/42) 160: 

161,255 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATA
LARI 

— 1631 sayılı Askerî muhakeme usulü 
Kanununun 56 ncı maddesinin tadiline da
ir kanun lâyihası hakkında (1/365) 6 

— 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus 
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla mu
addel 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/366) 22, 

255:257,360 .-363,412,445:453 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Devlet Hava Meydanları Umum Mü

dürlüğü ihtiyaçları için gelecek senelere sâ-
' r i taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5843 
sayılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 
6213 sayılı Kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/385) 309,363:369,369:371,374,377, 

389:393,404,409,412,416,427:431 
— Kayseri «Mebusu Fahri Köşkeroğlu 

ve altı arkadaşının, Ziraat yüksek mühen
disliği hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/371) 916 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 
ve eklenti binalariyle tesislerinin yapımı 
yetkisinin Nafıa Vekâletine devri hakkın
daki Kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/471)' 309,371:374,374:377,378,394: 

398,404,409,412,416,432:436 

SANAYİ ENCÜMENİ MAZBATASI 
— 6309 sayılı Maden Kanununa iki ek 

maddenin ilâvesi hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/340) 439,560:561,562,574:578, 

'582,589,590,595,613:617 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

— Sıtma Eradikasyonu kanun lâyihası 
hakkınde (1/243) Itf&l 

Sayfa 
TİCARET ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

-•-• 11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan 
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
ları hakkındaki Anlaşma» nın tatbikatına 
mütaallik teknik hususları tesbit için 13 
Haziran 1959 da İngiltere; 26 Haziran 
1959 da Federal Almanya; 3 Temmuz 1959 
da Portekiz; 2 Temmuz 11959 da Fransa; 
11 Temmuz 1959 da Lüksemburg; 14 Tem
muz 1959 da Norveç; 15 Temmuz 1959 da 
Avusturya ve İsveç; 22 Temmuz 1959 da 
İtalya; 23 Temmuz 1959 da İsviçre ve 24 
Temmuz 1959 da Danimarka ile akdedilen 
ikili Anlaşmalarla «Türkiye'de mukim şa
hısların ticari borçları hakkındaki Anlaş
ma» nın Amerika Birleşik Devletlerindeki 
alacaklılara tatbikini teminen 11 Mayıs 
1959 ve 5 Haziran 1959 tarihlerinde Ame
rika Birleşik Devletleri ile teati olunan 
iki mektubun tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/423) 251 -

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında münakit 20 Ocak 1958 tarihli Anlat
maya ek 25 Haziran 1958 tarihli Zirai mah
sul fazlalıkları Anlaşmasının tasdiki hak 
kındaki kanun lâyihasına dair (1/332) .MI 

— Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma ile aynı An
laşmanın muvakkat tatbik Protokolünün 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/429) 224 

— Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlan hakkındaki Anlaşmanın tatbika
tına mütaallik teknik hususları tesbit için 
12 Ağustos 1959 tarihinde Belçika ve Ho-
lânda ile imzalanan ikili Anlaşmaların tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/430) 251 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Bursa mebusları Sadettin Karacabey 

ve Nurullah ihsan Tolon'un, 904 sayılı Is
lahı hayvanat Kanununun 5883 sayılı Ka
nun ile muaddel 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/391) 916 

— Kayseri Mebusu Fahri Kögkeroğlu 
Vfc alfa arkadaşının,. Zipeafc yüksek mühen-
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dişliği hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/371) 916 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama işleri Umum Müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/321) 161,258268,326:329,412.: 

416,453 455,650 .-653,694:703 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
[Adliye - Dahiliye] 

— Devlet Şûrasında münhal bulunan 
2 Daire Reisliği ile 4 âzalık için seçim ya
pılmasına dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/494) 7,22,81,92:93,93 

— Devlet Şûrasında aç]k bulunan 13 
âzalık için seçim yapılmasına dair Başve
kâlet tezkeresi hakkında (3/556) 675 

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATALARI 
— 5842 sayılı Denizcilik Bankası lKa-

nununun 18 nci maddesinin tadili hakkm-
dlaki kanun lâyihasına dair (1/491) 252,298 

— Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası kanunu lâyihasına dair (lj/493) 675 

— Yıllık ücretli izin kanunu lâyihası 
ile Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut ve 
beş arkadaşının, Zonguldak mebusları 
Necati Diken ve Mustafa Saraç ile Bursa 
Mebusu Recep Kırım ve iki arkadaş nm, 
Yıllık ücretli izin kanunu tekliflerine dair 
(1/398, 2/206, 2/213, 2/235) 621 

MECLİS TAHKİKATI 
— Adana Mebusu Suphi Baykam ve 6 

arkadaşının, Demokrat Parti Gençlik Bü
rosu tarafından talebe ve gençlik teşekkül
lerine vâki müdahale dolayısiyle Meclis 
tahkikatı açılmasına dair takriri 1151:1159 

— Adana Mebusu Suphi Baykam ve 6 
arkadaşının, Türkiye Selüloz ve Kâğıt fab
rikaları işletme Umum Müdürlüğünce sa-
tmalınan selüloz odunu ile graft selüloz 
ihale işleri dolayısiyle eski Sanayi Vekili 
Samet Ağaoğlu hakkında Meclis Tahkika
tı açılmasına dair takriri 1012:1041,1050:1087 

I Sayfa 
I — Ankara Mebusu Avni Doğan ve 54 
I arkadaşının, basın mevzuunda Meclis tah-
I kitatı açılmasına dair takriri 982:1008 
I — Ankara Mebusu Ilyas Seçkin ve 
I Adana Mebusu Muslihittin Yılmaz Mete'-
I nin, Kromit Limitet Şirketi ile bu şirke-
I tin kurucusuna Ziraat Bankası tarafından 
I açılan kredi dolayısiyle Meclis tahkikatı 
I açılmasına dair takriri (Tahkikat açılması-
I na 17 Şubat 1960 tarihinde karar verilmiş

tir) 1087:1104 
I — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 
I Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçın'in. Zile hâ-
I diseleri hakkında Meclis tahkikatı açılnıa-
I sına dair takriri 888:913 
I — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 4 ar-
I kadaşınm, radyonun bâzı neşriyatı dolayı-
I siyle Meclis tahkikatı açılmasına dair tak

riri 962:982 
I — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 6 
I arkadaşının, istimlâk yolsuzlukları dolayı-
I siyle Meclis tahkikatı açılmasına dair tak-
I riri . 1159:1183 
I — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 
I 124 arkadaşının, Cumhuriyet Halk Parti- • 
I sine mensup mebuslardan bâzılarının Ege 
I gezisi sırasında vukubulan hâdiseler dola

yısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri 803:888 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
27 Ekim 1957 tarihinde yapılan Milletve
killeri Seçimi dolayısiyle cezai, malî ve si
yasi mesuliyetleri görülenler hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 918: 

961 
— Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu 

ve 5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu ta-
j rafından açılan bir kredi muamelesi dola-
I yısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair 
j takriri 1112:1151 
[ — Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 

5 arkadaşının, radyonun bâzı neşriyatı do
layısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri 962 



- 1 4 -
BUALLER VE CEVAPLAR 

A .— ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLAR 

Sayfa 
Başvekilden 

— Ankara Mebusu Selim Soley'in, Kı
zılcahamam kazasmdaki memurlardan ya
rıdan fazlasının başka yerlere nakledil
diklerinin d oy, ru olup olmadığına dair 
Başvekilden sualine Devlet Vekili izzet 
Akçal'm şifahi cevabı (6/145) 406:409 

— Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'-
* nun, bedelsiz mal ithaline dair karardan 

istifade İle alınmış gemi mcvcudolup ol
madığına dair Başvekilden şifahi suali 
(6/479 307 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'm, 1). I \ Meclis Grııpu toplantısına 
davet için 7 . X I I . 1958 tarihinde radyo 
ile yapılan ilân hakkında Başvekilden şifahi 
suali (6/473) 282 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'm, Time Dergisinde Ankara Merkez 
Ceza Evine dair neşredilen yazı. hakkında 
Başvekilden şifahi suali (6/477) 307 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Kü
tahya'nın, Gediz kasabasındaki Salur Ca-
miinin kapısına asılmış olan Demokrat 
Parti levhasına dair Başvekilden olan sua
line Devlet Vekili İzzet Akçalın şifahi 
cevabı (6/412) 687:692 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de'nin Bor kazasında Hazineye ait arazinin 
bâzı şahıslar tarafından kullanıldığının doğ
ru olup- olmadığına dair Başveilden şifahi 
suali (6/482) * . * 401. 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de Özel İdare ve Belediye bütçelerindeki 
bâzı tahsisatın sarf seline dair Başvekilden 
şifahi suali (6/466) 4 

Adliye Vekilinden 
— Adana Mebusu Hanıdi öner'in, 

Dünya Gazetesinde tefrika edilecek «Te
kel ony a» isimli eserin neşrini istanbul 
Cunı huriye t Müddeiumumisinin menedip 
etmediğine dair sualine Adliye Vekili Esat 
Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/247) 404:406 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
mahkemelerce 27 Ekim 1957 tarihinden 

Sayfa 
beri verilen neşir yasağı, gazete ve mev
kute toplama kararları hakkında Adliye 
Vekilinden şifahi suali (6/470) 160 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'm, Milletlerarası Basın Enstitüsünün 
tebliğine yayın yasağı konulması sebe
bine dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/478) 307 

— Urfa Mebusu Esat Mahmut Kara-
kurt'un, 29 . X . 1957 tarihinde Mersin'de 
vukubulan bir katil hâdisesi dolayısiyle 
yapılan takibat neticesine dair sualine 
Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi 
cevabı (6/399) 209:214 

Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden 
— Gazianteb Mebusu Bahadır Dül-

ger'in, Yeni Sabah gazetesinin resmî ilân 
ve reklâm tahsislerinin kesilmesi sebebine 
dair Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden 
şifahi suali (6/487) 674 

— Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, 
radyonun Vatan Cephesine iltihaklara dair 
neşriyatı hakkında Basın - Yayın ve Tu
rizm Vekilinden şifahi suali (6/454) 3 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'm, D. P. Genel Başkanına radyoda 
ayrılan saatler hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Basın - Yayın ve Turizm Veki
linden şifahi suali (6/481) 307 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Milletlerarası Basın Enstitüsünün 
yayınlanması yasak edilen tebliği metni
nin neden ibaret olduğuna dair Basın -
Yayın ve Turizm Vekilinden şifahi suali 
(6/480) 307 

— Urfa Mebusu Esat Mahmut Kara-
kurt'un, Yeni Sabah gazetesine resmî ilân 
ve reklâm verilmemesi sepebine dair Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekilinden şifahi 
suali (6/488) 674 

Çalışma Vekilinden 
— Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'-

m, Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Baş-
kanvekili ve Türkiye Maden işçileri Fede
rasyonu Genel Sekreterinin işçi mümessil-



ligi sıfatının kaldırıldığının doğru olup ol 
madığına dair sualine Çalışma Vekil Ha 
lû'k Şaman'in şifahi cevabı (6/430) 

— Zonguldak Mefbusu Necati 
in, Zonguldak kömür işçilerinin ücretlerin 
de asgari seviyelerin tesbit edilip edijlmiye-
ceğine dair Çalışma Vekilinden şifahi 
ali (6/431) 

19 
Sayfa 

692:694 
Diken'-

su 
694 

Dahiliye Vekilinden 
— Adana Mebusu Kemal Sarıib^ahHiı 

oğlu'nun, mebusların teşriî vazifelerinin en
gellenmesi hususunda bir emir verilip veril
mediğine dair Dahiliye Vekilinden şifahi su
ali )(6/4-53) ,: İ 3 

— Maraş Mebusu Emin Sosyal'ı^ı, Ma-
raş'a vali tâyin edilip edilmediğine) dair 
Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/İ57) 4 

— Maraş Mebusu Emin Sosyal'ın, Ma
raş vilâyetinin muhtelif bölgelerinde1 dola
şan silâhlı eşkıyalara karşı ne gibi tedbirler 
alındığına dair Dahiliye Vekilinden j şifahi 
suali (6/464) 4 

— Mardin Mebusu Mehmet Aji Arı-
kan'ın, Kozluk Belediye Eeisinin lüzumu 
muhakemesine karar verilmiş olmasır a rağ
men işten uzaklaştırılmaması sebebine da
ir Dahiliye Vekilinden şifahi suali (ıî/475) 282 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın, Bismil'in Şaklatis köyünde (bir şahsın 
evinde yapılan arama esnasında bâzı kimse
lerin dövüldüğünün doğru olup olmadığına 
dair, Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/472) 204 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, İstanbul'da bedelsiz yapılan istim
lâkler hakkında ne düşünüldüğüne d$ir Da
hiliye vekilinden şifahi suali (6/474) • 282 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de'nin Ulukışla kazasına giden üç nlebusu 
karşılamak için kaymakam tarafından hal
kın bekletilmesi sebebine dair Dahiliye Ve
kilinden şifahi suali (6/483) 401:402 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, 
Valisinin 16 Kasım 1959 günü makata 
möbili ile hususi şahısları Ankara'; 
rirken arızalı bir otobüs yolcusunun 
caatıni- reddetmesi karşısında îıe 

ya 

Niğde 
oto-

geti-
müra-

mhamele 

Sayfa 
yapıldığına dair Dahiliye Vekilinden şifa
hi suali (6/471) 204 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden 
— Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, Baş

vekile İspanya seyahatinde refakat edenle
re ait eşyaların gümrük muayenesinin yapıl
madığının doğru olup olmadığına dair 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi 
suali (6/456) 3:4 

— Mardin Mefbusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'm, çay fiyatlarının artırılması sebebine 
dair sualine Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Hadi Hüsman'm şifahi cevabı (6/452) 216:219 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bursa 
vilâyetinde ve Marmara bölgesinde tütün 
piyasasının 1 Martta açılması ve mubayaa
da müstahsili koruma hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Gümrük ve İnhisarlar Ve
kilinden şifahi suali (6/469)' 4 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, İnhi
sarlar İdaresinin Bursa'da aldığı tütünlerin 
yersizlik sebebiyle çürümesi neticesinde ne-
gi!bi tedbirler alındığına dair Gümrük ve 
İnhisarlar Vekilinden şifahi suali (6/439) 404 

Hariciye Vekilinden 
— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 

Ürdün'e bir tecavüz vukuunda Türkiye'nin 
otomatik olarak müdahale edeceğine da
ir Irak Hariciye Vekili tarafından verilen 
demeç hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/96) 292 

— Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
Batı - Trakya'da cereyan ettiği bildirilen 
hâdise hakkında Yenisabah gazetesinde 

neşredilen haberin doğru olup olmadığına 
dair sualine Hariciye Vekili Fatin Rüştü 
Zorlu'nun şifahi cevabı (6/45) 290:292 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'm, Tokyo Büyükelçimiz ile eşinin inti
harları sebebine dair Hariciye Vekilinden 
şifahi suali (6/465) 4 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Irak 
komünistlerinin Iraklı Türklere vâki teca
vüzleri dolayısiyle ne düşünüldüğüne dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/461) 4 



Sayfa 
imar ve îskan Vekilinden | 

— Ankara Mebusu Selim Soley'in, göç- | 
menlere tevzi edilmek üzere yapılan Var- j 
lık mahallesi evlerinin kiraya verilmesi se» | 
bebine dair sualine İmar ve İskân Vekâleti ] 
Vekili Hayrettin Erkmen'in şifahi cevabı i 
(6/394) ' 548,550 J 

— Mardin Mebusu. Mehmet Ali Arıkan'- > 
in, Midyat kazası içme suyu inşaatının bir j 
an evvel ikmali hususunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Vekilin- j 
den şifahi suali (6/476) 282 i 

Koordinasyon Vekilinden \ 
—. Urfa Mebusu İbrahim Etern Kara-

kapıcı'nın, Urfa vilâyeti emrine verilen 30 
aded otomobil lâstiğinin tevzi şekline, dair ! 
Başvekilden olan sualine Koordinasyon Ve- j 
kili Abdullah Aker'in şifahi cevabı j 
(6/293) 207:209 ! 

* Maarif Vekilinden | 
— Kars Mebusu İbrahim Us'un, Ortak- j 

lar • İlk öğretmen Okulu Müdürü hakkın- j 
da yapılan şikâyetler üzerine ne muamele j 
yapıldığına dair sualine Maarif Vekili Atıf j 
Benderlioğhı'nun şifahi cevabı (6/385) 682:685 j 

— Kars Mebusu İbrahim Us'um, Yıldız- f 
eli İlk öğretmen Okulu talebeleri tarafın- j 
dan okul idaresi hakkında vâki şikâyet üze
rine ne muamele yapıldığına dair Maarif j 
Vekilinden şifahi suali (6/383) 406 j 

— Kars Mebusu İbrahim Us'un, Yunus I 
Emre İlk Öğretmen Okulunda talebelerin j 
bakımsız olduklarının doğru olup olmadığı- j 
na dair Maarif Vekilinden şifahi suali j 
(6/384) 406 | 

— Uşak Mebusu Ali Riza Akbıyıkoğlu'-
nun, 1958 senesinde Simav kazasında ilk- i 
okul öğretmenlerinden kaçını n başka yerle- s 
re nakledildiğine dair sualine Maarif Vekili ı 
Atıf Benderlioğhı'nun şifahi cevabı (6/389) 685: i 

687 j 

Millî Müdafaa Vekilinden \ 
— Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı'nm, j 

Bursa Askerî Hastanesi inşaatının eksik ka
lan kısımlarının ne zaman tamamlanacağına 1 
dair, Millî Müdafaa Vekilinden şifahi suali i 
(6/486) 581 ' 

Sayfa 
Münakalât Vekilinden 

— Ankara Mebusu Selim Soley'in, An
kara vilâyeti nahiyelerindeki PTT şubeleri
nin tam teşkilâtlı olarak faaliyette bulunma
ları hususunda ne düşünüldüğüne dair sua
line Münakalât Vekili Semi Erginin şifahi 
cevabı (6/256) 543:548 

Nafıa Vekilinden 
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bor 

kazasına bağlı bâzı köylerle Bor kasabası et
rafında motorlu su kuyuları tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden 
şifahi suali (6/467) 4 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bor 
kazasının Akçaviran köyünde bulunan tatlı 
suyun köy hizmetine verilmesi hususunda 
ne gibi teşebbüsler yapıldığına dair suali
ne Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin şifahi ce
vabı (6/437) 550:553,554 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Erge
ne nehrinin Meric'e döküldüğü yerde mey
dana gelen bataklığın kurutulması huşu-
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair Na» 
fıa Vekilinden şifahi suali (6/458) 4 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Göl
köy bataklığının kurutulması için ne gibi 
işler yapıldığına dair sualine Nafıa Vekili 
Tevfik İleri'nin şifahi cevabı (6/438) 554:556 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de - Oamardı yolunun ne zaman ikmal edi
leceğine dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/459) 4 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de'nin Dipsiz bataklığı ile Bor kazasının 
Pınarbaşı su kaynağına sarf edilen para 
miktarına dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
ileri'nin, şifahi cevabı (6/436) 292:297 

Sanayi Vekilinden 
—. Ankara Mebusu Selim Soley'in, İs

tanbul ve Ankara'da elektriğe yapılan zam
mın bir ay öncesine de teşmil edilişinin se
bebine dair sualine Sanayi Vekili Sebati 
Ataman'm şifahi cevabı (6/400) 284:288 

— Burdum Mebusu Âlim Sipahi'nin, 
Denizli'nin Buldan kazasmdaki «Boya ve 
Apre Santrali» nin ne zaman faaliyete ge
çirileceğine dair Sanayi Vekilinden şifahi 
suali (6/414) 214 



— 21 

— Burdur Mebusu Fethi Çelik^aş'm, 
Türkiye Şeker Fabrikaları Umum Müdür
lüğünce müstahsıllara pancar bedellerinin 
zamanında tediye olunmaması sebebine da
ir Sanayi Vekilinden şifahi suali (6/455) 

— Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'-
in, yerleri değiştirilen kömür işletniesi iş
çileri hakkında Sanayi Vekilinden şifahi 
suali (6/415) j 

Sayfa 

550 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vefrilinden 
— Adana Mebusu Suphi Bay]$am'ın, 

ilâç fiyatlarının indirilmesi hususumda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Sıhhat Ye İçti
mai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'm şifahi 
cevabı (6/403) 550,676:680 

ı 
— Adana Mebusu Suphi Bay^am'm, 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletindeki 
münhal kadroların doldurulması ijjin ne 
gibi tedbirler alındığına dair sualime Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili-Lûtfi Kır
dar'm şifahi cevabı (6/409) 550,680:682 

— Mardin Mebusu Mehmet Ajii Arı-
kan'm, İzmir'den İdil Sağlık Memirluğu-
na tâyin edilen Cevad Akman'm işe müba-' 
şeretinden hemen sonra Mazıdağı kazasına 
tâyin edilmesi sebebine dair sualime Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûttti Kır
dar 'm şifahi cevabı (6/405) 214,288:290 

— Urfa Mebusu İbrahim Etem Karaka-
pıcı'nm, Urfa Doğum ve Çocuk Bakım Evi
nin ne zaman açılacağına dair Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekilinden şifalii suali 
(6/417) 216,290 

Ticaret Vekilinden 
— Ankara Mebusu Selim Soley'in, Et 

ve Balık Kurumu 'Ankara kombinasında 
Personel ve Sosyal İşler Şefi tarafından 
işçilere verilen şifahi talimata dair Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/463) 4 

— Manisa Mebusu Hikmet Bajyur'un, 
Ege'de mahsullerini kooperatiflere teslim 

âayfa 
eden üzüm ve pamuk müstahsıllarına avans 
verilmemesinin sebebine dair sualine Tica
ret Vekili Hayrettin Erkmen'in şifahi ce
vabı (6/449) ' 409:411 

— Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 
Ege tütün müstahsılına Ziraat Bankasınca 
verilmesi mutadolan avansın bu yıl veril
memesinin sebebine dair sualine Ticaret 
Vekili Hayrettin Erkmen'in şifahi cevabı 
(6/450) 411412 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, bâzı 
mahsullerimizin düşük fiyatla müstahsil 
elinden çıkmaması için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Ticaret Vekilinden 
şifahi suali (6/484) 402 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Törel 
sistemi ile balık avlanmasının menedilmesi 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/468) 4 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, üzüm 
ihracını sekteye uğratan sebeplerin izalesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/460) 4 

Ziraat Vekilinden 
— Adana Mebusu Saim Karaömerlioğ-

lu'nun, Adana'nm Feke, Saimbeyli ve 
Mağara kazalarında keçilere arız olan ci
ğer hastalığının önlenmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair sualine Ziraat 
Vekili Nedim ökmen'in şifahi cevabı 
(6/416) 214:216 

— Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı'nm, 
zirai mücadelenin daha müessir olmasını 
sağlamak için ne gibi tedbirler v düşünül
düğüne dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/485) 581 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de'nin 1959 yılındaki mahsul durumuna 
dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/462) 4 
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Başvekilden 

— Adana Mebusu Ali Menteşoğlu'nun. 
Adana Devlet Hastanesinin inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Başvekilden 
olan sualine Devlet Vekili İzzet Akçal'ın 
tahrirî cevabı (7/734) 654 

— Ankara Mebusu Bülent Eeevit'in, 
bâzı yayın yasaklarının kanuni usullere 
uyulmaksızın muvazaalı olarak hazırlan
dığı hakkındaki söylentiler üzerine tahki
kat açılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Başvekilden tahrirî suali (7/827) 307 

—- Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 1950 
senesinden beri sermayesinin tamamı veya 
bir kısmı Devlete ait müesseselerle banka
lar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve şirket
lerde İdare Meclisi Reis ve âzalıklarma 
tâyin edilenler arasında eski ve yeni me
buslardan kimlerin meveudolduğuna dair 
Başvekilden tahrirî suali (7/816) 283 

Ankara Mebusu Hasan Tez'in, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseler, 
şirketler ve derneklerde vazife alan mebus 
mevcudolup olmadığına dair Başvekilden 
tahrirî suali (7/826) 307 

— Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata'-
nm, üniversite mensuplarının tazminatları
nın artırılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Başvekilden tahrirî suali 
(7/834) 3Ö8 

~— Ankara Mebusu İsmail İnan'm, 
Türkiye tççi Sendikaları Konfederasyonu
nun Milletlerarası Hür İşçi Sendikaları 
Konfederasyonuna âza olmak için yaptığı 
müracaata dair Başvekilden tahrirî suali 
(7/897) 801 

~ Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
şeker ihracı için kimlerle mukaveleler ya
pıldığına dair Başvekilden olan sualine 
Devlet Vekili İzzet Akçal'ın tahrirî ceva
bı (7/658) 348:349 

— Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
Yeni Sabah Bazetesi sahip ve İdare Mecli
si Reisine tecavüz edenlerin yakalanması 
için ne gibi tedbirler alındığına dair Baş
vekilden tahrirî suali (7/868) 581 

Sayfa 
—- Burdur Mebusu Âlim Sipaihi'nin, 

ziraat arazisi haline getirilen tarlaların 
tapu senetlerinin verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne uair Başvekilden tahrirî 
suali (7/777) 5 

— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Sev 
uçağının Londra'ya gidiş ve dönüşü için 
tahmin edilen paranın miktarına dair Baş
vekilden tahrirî suali (7/765) 4 

- Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'ın, defterdar, maarif, nafıa, sağlık, 
veteriner ve ziraat müdürleri, bulunmı-
yan vilâyetler mevcudolup olmadığına 
dair Başvekilden olan sualine Devlet Ve
kili İzzet Akçal'ın tahrirî cevahı (7/660) 237: 

238 
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-

kan'm, Kızıltepe ve Hasankeyf bölgele
rinde tütün istihsal ve satış kooperatifle
rinin tesisi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ba'şvekikler: olan sualine Devlet Ve
kili İzzet Akçal'ın tahrirî cevabı (7/625) 247: 

248 
— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-

ran'ın, Başvekâletin ve kendisine bağlı 
idare ve teşekküllerin Ankara'da kira ile 
işgal ettikleri binalara dair Başvekilden 
olan sualine Devlet Vekili İzzet Akçan'in 
tahrirî cevabı (7/755) 599:600 

— Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğ-
lıı'nun, Mardin vilâyetine 1959 senesinde 
ne kadar buğday ve arpa tahsisi yapıldı
ğına dair Başvekilden tahrirî suali 
(7/873) 020 

-• Tokad Mebusu Faruk Ayanoğhı'nun, 
İstanbul'da Harbiye'deki eski Harb Okulu 
önünden kaldırılan Atatürk heykelinim 
başka bir mahalle rekzi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair* Başvekilden tahrirî su
ali (7/764) 4 

— Tokad Mebusu Reşit önder'in, bu 
seneki tütün alım ve satımlarında prim. 
ve fiyat artırılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başvekilden tahrirî suali 
(7/830) 303 

— Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, 
«Büyük 'Doğu» mecmuası sahibine para 



Sayfa 
yardımı yapıldığının doğru olup olmadı
ğına dair sualine Devlet Vekili izzet Ak
çal'm tahrirî evabı (7/672) 269 

— Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, 
muhalefet partilerinden istifa edenlere 
yazılan mektup ve çekilen telgraf ücret
lerinin hangi fasıldan ödendiğine dair 
Başvekilden olan sualine Devlet Vekili 
İzzet Akçal'm tahrirî cevabı (7/803) 204,352: 

353 
— Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, 

Tokad'da Vakıf iş Hanının inşasına başla-
nılmamasmm sebebine dair Başvekilden 
tahrirî suali (7/820) 283 

Büyük Millet Meclisi Reisinden 
— Van Mebusu Sait Erdinç'in 1957 

Mebus seçiminde Muradiye ve Erciş;D. P. 
teşkilâtı emrinde çalıştırılan iki jeep hak
kındaki tahrirî suali dolayısiyle Riyaset
çe yapılan muameleye dair sualine Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisvekili i lhan 
Sipahioğlu'nım tahrirî cevabı (7/783) 156,194: 

195 

Adliye Vekilinden 
— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 

Milletlerarası Basın Enstitüsünün basın 
rejimimizle ilgili tebliğine neşir yasağı kon
ması sebebine dair Adliye Vekilinden tah
rirî suali (7/817) 283 

-— Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, 
Burtdur'un Yeşilova kazası Köyler Birliğin
deki suiistimal dâvasının ne safhada oldu
ğuna dair sualine Adliye Vekili Esat Bu-
dakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/705) 192,193 

— Hatay Mebusu ihsan Ada'nılı, 14 
Mayıs 1958 - 31 Aralık 1959 tarihleri ara
sında basın suçlarından dolayı verilen ka
rarlara dair Adliye Vekilinden tahrirî su
ali (7/818) 283 

— Malatya Mebusu Kâmil Süreııkök'-
ün, Darende kazası merkezi ile Yeniköy 
ve Karmcalık köyünde paraya tamaan 
adam öldürenler hakkında ne muamele 
yapıldığına dair sualine Anliye Vekili Esat 
Budakoğlu'nmı tahrirî cevabı (7/707) 193:194 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'm, Derik kazasında asliye teşkilâtı
nın yeniden ihdasının düşünülüp düşünül

mediğine dair sualine Adliye Vekili kVal 
Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/üüi^ 205, 

722:724 
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Ar:-

kan'm, Mardin'in Derik ve Gercüş b;:: :-
lan asliye teşkilâtının yeniden U'&irî hu
susunda ne düşünüldüğüne dair suahiu: 
Adliye Vekili Esat Budakoğluhruu tahrirî 
cevabı (7/769) 5,502 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat kazasında mürettep ağır 
ceza mahkemesi teşkili hususunun düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adliye Veki
linden tahrirî suali (7/810) 205 

— Niğde Mebusu Asını Eren'in, Niğ
de'nin Çiftlik nahiyesi mrjhtarı hakkın
da yapılmakta olan kanuni takibat .sebep
lerine dair Adliye Vekilinden tahrirî su
ali (7/857) 402 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de'nin Çiftlik nahiyesi muhtarının muha
kemesi esnasında maznun lehine adalete 
tesir etmek istiyenlerin mevcudolup ol
madığına dair Adliye Vekilinden tahrirî 
suali (7/858) 402 

— Ordu Mebusu Ferda Gül ey'in, Ba
sın Kanununun tadilinden sonra kaç ne
şir yasağı kararının verildiğine dair Ad
liye Vekilinden tahrirî suali (7/676) 540:541 

— Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Ha
tip Tahir Burak'ın ceza evinden tahliye 
ediliş şekline dair sualine .Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 'nıın tahrirî cevabı (7/741) 246 

Basın - Yayın ve Turizm Vekilin d6n 
— Adana Mebusu Haindi Öner'im 

Florya plaj tesislerinin ne gibi sarflarla 
kullanıldığına dair sualine Basın - Ya
yın ve Turizm Vekil Vekili Halûk Şa
man'm tahrirî cevabı (7/714) 242:213 

— Adana Mebusu Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Ceyfhan Irmağı üzerindeki Ku--
ratepe harabelerinin turistik bakımdan 
cazip hale getirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Basını - Yayın ve Tu
rizm Vekilinden tahrirî suali (7/917) 1010 

Çalışma Vekilinden 
— Ankara Mebusu İsmail inan'm, 

işçi Sigortaları Kurumu tarafından 

i 
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1957 - 1959 yıllarında kimlere ne kadar 
yardim yapıldığına dair Çalışma Vekilin
den tahrirî suali (7/881) 621 

— Ankara Mebusu îsımail înan'ın, 
işsizliğin önilentmesi hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sualine Çalış
ma Vekili Halûk Şaman'm tahrirî ceva
bı (7/720) 243:244 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, Çalışma Vekâletinin ve kendisi
ne bağlı idare ve teşekküllerin Ankara'
da kira ile işgal ettikleri binalara dair 
sualine Çalışma Vekili Halûk Şaman'm 
tahrirî cevabı (7/751) 185:186 

— Zonguldak Mebusu Necati Diken'-
in, Zonguldak kömür işçilerinin ücret
lerinde asgari seviyelerin tesbit edilip 
ediîmiyeceğine dair Çalışma Vekilinden 
tahrirî suali (7/913) 802 

Dahiliye Vekilinden 
—- Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu'-

mın, Adana'nın, Karaisalı kazasına bağ
lı «Durak» namiyle bir nabiyenin ne za
man kurulacağına dair Daihiliye Vekilin
den tahrirî suali (7/879) 621 

— Adana Mebusu Sairn Karaöraerli-
oğlu'nun, Adana'nm yeni kurulan Kü
çük Yarımca köyünde mııihtar ve ühtiyar 
meclisi seçiminin ne zaman yapılacağına 
dair sualine Daihiliye Vekili Namık Ge
dik'in tahrirî ceva-bı (7/694) 241 

—• Adana Mebusu Sairn Karaömerli-
oğlu'nun. Kozan kazasına bağlı îmam-
oğlu nahiyesine müdür ve memur tâyini
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Da
hiliye Vekilinden tahrirî suali (7/a31) 308 

— Ankara Mebusu Ahlmet Üstün'ün, 
Ankara kazalarından hangilerinin vilâyet 
haline getirileceğine dair sualine DaMlıiye 
Vekili Namık Gedik'in, tahrirî cevabı 
(7/629) 273:274 

— Ankara Mebusu Ahmet Üst ün'ün, 
Polatlı kazasının da vilâyet hailine getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
rirî cevabı (7/689) 271:272 

— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Eska-

Sayfa 
şöhıir Belediyesi tarafından son günlerde sa-
tınalınan otobüslere dair Dahiliye Vekilin
den tahrirî suali (7/824) 283 

— Ankara Mebusu İbrahim İmirz-ahoğ-
lu'nun 14 Mayıs 1950 tarihinden beri hangi 
belediye reisleri hakkında politika, yaptığı 
için tahkikat açma veya işten el çektirme 
kararı alındığına dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/821) 283, 

504 
— Ankara Mebusu İbrahim 1 mirzalıoğ

lu'nun, Semerözü havalisinde telefonlu bir 
asayiş karakolu tesisinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Dahiliye Vekilinden tah
rirî suali (7/832) 308 

— Ankara Mebusu İsmail İnan'in, Zon
guldak vilâyeti kabalarında 1958 - 1959 yıl
larında vufcubulan katil, kadın - kız kaçırma 
ve samanlık yakma hâdiseleri failleri hak
kında ne muamele yapıldığına dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı (7/721) 196:197 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Ankara'nın bâzı semtlerindeki su sı
kıntısının bertaraf edilmesi hususunda ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Dahiliye 
Vekilinden tahrirî suali (7/864) 581 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğhı'nun, 1950 yılından beri kaç belediye
nin teftiş ettirildiğine dair sualine Dabıili-
ye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/770) 5,329:330 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Alııllı 
köyündeki baımama ait su tesisatının tamiri 
(hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı-(7/601) 106:107 

— Ankara Möbulsu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Delice 
nabiyesi yerine Çerikli'nin kaza haline ifra
ğı hususunda ne düşünüldüğüne dair suali
ne Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı (7/842) 356,601:602 

— Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'-
nun, Ankara şehri su ihtiyacının Sakarya 
nehrinden temini hususunda ne yapıldığına 
dair Ticaret Vekilinden tahrirî suali 
(7/898) 801 
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— Ankara Mebusu Recep Rengin'in, 
İstanbul'da hurdaya çıkarılan feya iptal 
edilen tramvay raylarının kimlere) satıldığı- I 
na veya devredildiğine dair sualime Dahili
ye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/640) 186:187 

— Ankara Mebusu Recep |)engin'in, 
motor ve şasi numaraları yazılı WilMs Jeep 
markalı otomobillerin Trafik müdürlükle
rinde kimlerin namına kayıtlı oldujğuna dair 
Ticaret Vekilinden tahrirî suali (?/806) 205 

— Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcu-
oğlıj'nun, Bingöl'ün Kiği kazasına; ağlı Hol-
hol, Çerme ve Hösnek nahiyeleriıiin ne za
man tam teşkilâtlı hale getirileceklferine dair 
sualine Dahiliye Veikili Namık Gedik'in tah
rirî cevabı (7/595) 272 

— Bingöl Mebusu Mustafa Nuri O'kcu-
oğlu'nun, Kiği kazasının vilâyet taline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'
in tahrirî cevabı (7/746) 274 

— Burdur Mebusu Âlim Siipahi'nin, 
Burdurdun, Yeşilova kazasının \ Akçaköy 
muhtarı hakkında vâki şikâyetler dk>layısiyle 
yapılan muamelenin neticesine dajir sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı (7/662) 238:239 

— Gümüşane Mebusu Necati Alp'in, 
Bayburt kazasının vilâyet haline getirilme
sinden niçin vazgeçildiğine dair sualine Da
hiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/750) 104:105 

— Gümıüşane Mebusu Necajti Alp'in, 
Bayburt vilâyeti teşkili hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine Dahilice Vekili 
Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/İ748) 105 

— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Tuz
luca kazasının Pernavut ve Sarıkamış kaza
sının Karakunt nahiyelerinin kaza haline 
getirilmeleri hususunda ne düşünüldüğüne ' 
dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali 
(7/875) 620 

— Kars Mebusu Mehmet Hazeıj'in, halen 
kaç belediye başkanlığının vekâletle idare 
edildiğine dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in, tahrirî cevabı (7/67J5) 99:100 

— Malatya Mebusu Kâmil Sürtenkök'ün, 
Darende kazasına bağlı Kuluncakı nahiyesi- | 

Sayfa 
nin kaza ve Ayvalı köyünün nahiye haline 
getirilmeleri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'
in, tahrirî cevabı (7/644) 273 

— Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Ma-
raş'a bağlı hangi kaza ve nahiye jdare amir
liklerinin ne zamandan beri vekâletle idare 
edildiğine dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in tahrirî cevabı (7/732) 107 

— Maraş Mebusu Hasan Fehmi Evliya'-
nın, Maraş Belediyesi tarafından halka sa
tılan arsalara dair Dahiliye Vekilinden tah
rirî suali (7/859) 402 

—* Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Derik kazasında vukubulan katil hâ
diselerinin önlenmesi hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair tahrirî sua
line Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, tahri
rî cevabı (7/690) 303 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın, Derik kazasında kimlerin tabanca ruh
satnamelerinin geri alındığına dair Dahiliye 
Vekilinden tahrirî suali (7/811) 205 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali An-
kan'm, Hani Belediye Reisi hakkında vâki 
şikâyetler üzerine ne gibi bir muamele ya
pıldığına dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in tahrirî cevabı (7/708) 100 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Diyarbakır'ın Hani kazasına kayma
kam tâyininin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
tahrirî cevabı (7/789) 160,270 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arckan'-
m, Kütahya'nın bâzı köylerinde muhtar se
çimlerinin yapılmaması sebebine dair suali
ne Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı (7/722) 242 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın, Mardin vilâyetinde münhal bulunan 
kaymakamlıklara dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/790) 160, 

270 
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-

m, Midyat, Kızıltepe ve îdil'in bâzı köyle
rinde su kuyusu açılması ve mevcut kuyula
rın ıslahı hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in tahrirî cevabı (7/799) 183,719 

ı 
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— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
m Midyat'ta baba, oğul ve kardeşin Maarif 
Memuru, Tahrirat Kâtibi ve Ziraat Memu
ru olarak kaza idare Heyetinde içtima ettik
lerinin doğru olup olmadığı hakkındaki sua
line Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı (7/628) 272:273 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
m Savur ve Gercüş'ün bâzı köylerinde çeş
me yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
tahrirî cevabı (7/813) 205,724 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın, Siird vilâyetinde münhal bulunan kay
makamlıklara dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/791) 160,270: 

271 
— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-

ran'm, Dahiliye Vekâletinin ve kendisine 
bağlı idare ve teşekküllerin Ankara'da kira 
ile işgal ettikleri binalara dair sualine Da
hiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/753) 112:113 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Gediz 
kazasına bağlı Şaphane nahiyesinin înceğiz 
mahallesinde müstakil muhtarlık teşkiline 
dair kararın bozulması sebebi hakkında su
ali (7/855) 402 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Meriç 
kazası kaymakamı hakkında iki şahıs tara
fından vâki şikâyet üzerine Edirne Valili
ğince ne muamele yapıldığına dair Dahili
ye Vekilinden tahrirî suali (7/854) 402 

— Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, Ulu
kışla'nın Alihoea köyü yolunun yapılması 
için para tahsis edilip edilmediğine dair Su
aline Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
rirî cevabı (7/697) 241:242 

— Ordu Mebusu Muammer Tekin'in, 
Ünye kazasında yeniden yaptırılmakta veya 
tamir edilmekte olan köy okulları inşaatın
da bâzı suiistimallerin vukubulduğunun 
doğru olup olmadığına dair sualine Dahiliye 

. Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/780) • 5,503:504 

— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'in, 1959 
senesinde yapılan muhtar seçimlerinden ka
çının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 

Sayfa 
kazanıldığına dair Dahiliye Vekilinden tah
rirî suali (7/874) 620 

— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'in, Sivas 
vilâyeti nahiyelerinden hangilerinin 1960 -
1961 senelerinde kaza haline getirileceğine 
dair Dahiliye Vekilinden tahrirî suali 
(7/923) 1010 

— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'in, Sivas 
vilâyetinin hangi köy ve kazalarında mera, 
yaylak, kışlak, otlak ve sulak ihtilâfı mev-
cudolduğuna dair Dahiliye Vekilinden tah
rirî suali (7/778) 5 

—• Sivas Mebusu Halim Ateşalp'in, . 
Ulusal bayramlar haricinde kurulan taklar 
hakkındaki sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik'in tahrirî cevabı (7/758) 501 

—- Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, 
Tokad'm Artova ve Almus kazalarının 
elektriğe kavuşturulması hususunda no 
düşünüldüğüne dair Dahiliye Vekilinden 
tahrirî suali (7/867) 581 

—- Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, 
Tokad vilâyet merkezi ile kazalarında 
1958 - 1959 yıllarında kimlere silâh taşıma 
vesikası verildiğine dair sualine Dahiliye 
Vekili Namık Gedik'in tahrirî ecvabı 
(7/633) f 198:199 

— Urfa Mebusu Abdullah Köksel'in, 
Urfa'nın Mecrahan Nahiye Müdürünün 
sıhhi durumuna dair Dahiliye Vekilinden 
tahrirî suali (7/838) a 356 

— Urfa Mebusu Abdurrahman Oda
başı.'nm, Siverek'in vilâyet halino getiril
meli hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı (7/774) 5,504:505 

— Urfa Mebusu Abdurrahman Oda
başı'nm Siverek kazasının Dağbaşı na
hiyesine bağlı bâzı köylerde C. H. P. teş
kilâtının elliye yakın şahsı silâhlandırdı
ğına dair bir ihbar yapılıp yapılmadığına 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in tahrirî cevabı (7/635) 198 

— Urfa Mebu.su M. Yaşar Alhas'm, 
Urfa'nın Hilvan ve Bozova kazalarına ne 
vakit kaymakam tâyin edileceğine dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
tahrirî cevabı (7/801) 183,269570 
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— Van Mebusu Sait Erdinç'in, İ^ethiye, 
Oltu, Hınıs, Erciş, Doğubayazıt ve Malaz
girt kazalarının da vilâyet haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık (gedik'in 
tahrirî cevabı (7/688) 271 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden 
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-

ritoğlu'nun, şaraplık üzümün Teke] İdare
since kıymetlendirilmesi hususunda bir 
tedbir düşünülüp düşünülmediğime dair 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden i tahrirî 
suali (7/768) 5 

— Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
tütün müstahsılmdan kesilen (% Ş) lerin 
tutarına ve Tütüncüler Bankasına dair 
sualine Gümrük ve İnhisarlar Vekpi Hadi 
Hüsman'm tahrirî cevabı (7/736) 102:103 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, İnhi
sarlar İdaresinin Bursa'da aldığt tütün
lerin yersizlik sebebiyle çürümesi) netice
sinde ne gibi tedbirler alındığına dair Güm
rük ve İnhisarlar Vekilinden ! tahrirî 
suali (7/862) 463 

Hariciye Vekilinden 
— Ankara Mebusu Bülent Eeevit'in, 

Ürdün'e bir tecavüz vukuunda Türkiye'nin 
otomatik olarak müdahale edeceğine dair 
Irak Hariciye Vekili tarafından verilen 
demeç hakkında ne düşünüldüğünü dair 
sualine Hariciye Vekili Patin Rüştü Zor
l u n u n tahrirî cevabı (7/835) \ 308,596:597 

— Burdur Mebusu Fethi Çeliikbaş 'm, 
Zürih ve Londra'da cereyan eden Kıbrıs 
müzakerelerine kimlerin iştirak etmiş oldu
ğuna dair sualine Hariciye Vekil Vekili 
Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/7J.7) 246:247 

îmar ve İskân Vekilinden 
— Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Beka-

ta'nm, Ankara, İstanbul ve İzmir'ce mev-
. cut gecekondulara dair İmar ve İskân 
Vekilinden tahrirî suali (7/850) 357 

— Kars Mebusu Behram öeal'}n, Tuz
luca ve Kağızman kazalarına birer] toprak 
tevzi komisyonu gönderilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair İmar ve Isjçân Ve
kilinden tahrirî suali (7/903) 802 

Sayfa 
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka

ğızman kazası içme suyuna dair İmar ve 
İskân Vekilinden tahrirî suali (7/891) 674 

— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka
ğızman ve Tuzluca kazalarında heyelana 
mâruz köylere ne gibi yardım yapıldığı
na dair îmar ve İskân Vekilinden tahrirî 
suali (7/907) 802 

— Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Kars'ın Tuzluca kazası belediyesine elek
trik işi için ek tahsisat verilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân 
Vekilinden tahrirî suali (7/878) 621 

— Kars Mebusu Osman Yeltekin'in, 
Erzurum'un Hınıs kazasında vukubulan 
zelzelede zarar görenlere ne gibi yardım-, 
lar yanıldığına dair sualine İmar ve İs
kân Vekil Vekili Hayrettin Erkmen'in 
tahrirî cevabı (7/747) 185 

— Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Ma-
raş merkez kazasına bağlı Şuur köyünün 
başka bir mahalle naklinin düşünülün dü
şünülmediğine dair İmar ve İskân Veki
linden tahrirî suali (7/793) 183 

— Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, 
Maraş merkez kazasının su ve elektrik 
şebekelerine dair sualine İmar ve İskân 
V. Vekili Hayrettin Erkmen'in tahrirî 
cevabı (7/794) 183,502 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat kazası elektrik tesisatının 
bir an önce ikmali hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair İm ar ve İskân 
Vekilinden tahrirî suali (7/819) 283 

— Nisrde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, 
Niğde'nin Bor kazasına bağlı Badak köyü
nün başka yere nakli hususunda vâ'kı mü
racaatın tetkik edilip edilmediğine dair 
İmar ve İskân Vekilinden tahrirî suali 
(7/899) 801 (Mükerrer) 

— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 
Sivas vilâyetinde heyelan ve seylâp tehli
kesine mâruz bulunduğu testbi't edilen köy
ler hakkındaki sualine İmar ve İskân Ve
kil Vekili Hayrettin Erkmen'in tahrirî 
cevabı (7/738) 244:245 

— Urfa Mebusu İbrahim Etem Kara-
kapıcı'nm, Fethiye'de vukubulan zelzele
ler dolayısiyle yapılan teberrulara dair 



Sayfa 
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-

oğlu'nun, Ayaş kazasına bağlı Bayram 
köyündeki okul binasının tamirinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sualine Maa
rif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun. tahrirî 
cevabı (7/587) 118:119 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Balâ kazasına bağlı bâzı köyler
de inşasına başlanılan okul binalarının ik
mali hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Maarif Vekilinden tahrirî suali (7/883) 674 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Balâ kazasına bağlı bâzı köyler
deki okul binalarının tamiri hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden 
tahrirî suali (7/890) 674 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Balâ'nın Bıyıkkebir köyündeki 
okul binasının tamiri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Maarif Vekili Atıf 
Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/646) 118 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Çubuk kazasına bağlı Revlı'mn 
Kızık köyü okuluna öğretmen tâyininin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Maarif 
Vekilinden tahrirî suali (7/845) 957 

Sayfa 
îmar ve iskân Vekilinden tahrirî suali 
(7/772) 5 

— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van, 
Ağrı, Muş ve Bitlis vilâyetlerinde Türki
ye Emlâk Kredi Bankasının şube açması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair îmar 
ve İskân Vekilinden tahrirî suali (7/908) 802 

Maarif Vekilinden 
— Adana Mebusu Ali Menteşeoğlu'-

nun, Adana köylerinin kaçında ilkokul 
mevcudolduğuna ve bunlara devam eden 
öğrencilerin miktarına dair sualine Ma
arif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun tahrirî 
cevabı (7/686) 330:331 

— Adama Mebusu Ali Meriteşoğlu'-
nun, Adana vilâyetindeki ortaokulların 
adediyle tedrisat durumuna ve öğretmen 
sayısına dair sualine Maarif VeTdli Atıf 
Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/735) 108:109 

— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahiım-
oğlu'nun, köy enstitülerinin fayda, ve lü
zumuna inanan öğretmenlerin teslbi't ve 
tecziyesi zımnında ilgililere tamim yol
landığının doğru olup olmadığı hakkın
daki sualine Maarif Vekili Atıf Benderli
oğlu'nun tahrir: cevabı (7/631) 108 

— Adana Mebusu Mehmet öeçioğlu'-
nun, îlk, orta ve imam - hatip okulların
da okutulan' din dersleri programlarına 
dair Maarif Vekilinden tahrirî suali 
(7/866) 581 

— Adana Mebusu Saim Karaömerli-
oğlu'nun, Ankara Hukuk Fakültesine ka
yıt için müracaatte bulunup kabul edil-
miven talebelerin durumu dolayısivle ne 
düşünüldüğüne dair sualine Maarif Vekili 
Atıf Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/703) 346:347 

— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Paris 
Kültür Ataşeliğine tâyin edilen şahıs hak
kında M'aarif Vekilinden tahrirî suali 
(7/798) 183 

— Ankara Mebusu ismail inan'm, 
Zonguldak'm Çaycuma kazasına bağlı 
Başat köyü okulu inşaatına dair sualine 
Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun, tah
rirî cevabı (7/677) 347:348 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Kaman kazasına bağlı Karkııı 
Selimağa köyünde inşasına başlanan okul 
binasının ikmali hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Maarif Vekilinden tahrirî suali 
(7/844) 356 

—• Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Keskin kazasına bağlı bâzı köy
lerdeki okul binalarının tamirinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maarif Vekilin
den tahrirî suali (7/876) 620 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Keskin kazasmdaki ilkokulda 
1959 - 1960 senesinde tedrisata başlanması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sua
line Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun 
tahrirî suali (7/603) 346 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı bâzı 
köylerdeki okulların tamiri hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden 
tahrirî suali (7/840) 356 



-a-
Sayfa 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali) Cerit-
oğlu'nun, Kızılcahamam'ın Pazar Saniye
sinde mevcut Sanat6 Okulunun tekrjar ted
risata açılması hususunda ne düşünıj.ldüğü-
ne dair sualine Maarif Vekili Atıf bender
lioğlu'nun tahrirî cevabı (7/589) | 109:110 

— Ankara Mebusu Mustafa YÎeşil'in, 
Kızılcahamam'ın Pazar ve Çeltikçi Saniye
lerine bağlı bâzı köylerde yeniden ilkokul 
binası yapılması veya eski okul binaları
nın tamiri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Maarif Vekilinden tahrirî: suali 
(7/829) • 308 

— Ankara Mebusu Selim Şoley'ijn, Kes
kin kazasının Çelebi nahiyesindeki (ilkoku
la tâyin edilen öğretmenin durumuna dair 
Maarif Vekilinden tahrirî suali (7/784) 160 

— Gümüşane Mebusu Necati Alp'in, 
Bayburt ' ta ortaokuldan 1958 - 19$9 ders 
yılında ne kadar talebe mezun olduğuna 
ve ne zaman bir lise açılacağına d$ir sua
line Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun 
tahrirî cevabı (7/618) 115:116 

— Kars Mebusu Behram öcalfm, İğ
dır kazasında bir lise binası inşŞısı için 
yardım yapılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Maarif Vekilinden tahrirî 
suali (7/902) 801 

Mü. 
— Kars Mebusu Behram öcal'^n, Tuz

luca kazasında inşa edilmekte olajn orta
okul binasının ikmali için yardım i yapılıp 
yapılmıyacağma dair Maarif Vekilinden 
tahrirî suali (7/911) 

— Kars Mebusu ibrahim Us'ı}Ln, Yıl
dızeli ilk öğretmen Okulu talebelejri tara
fından Okul idaresi hakkında vâki şikâyet 
üzerine ne muamele yapıldığına dalir Maa
rif Vekilinden tahrirî suali (7/86Ö) 

— Kars Mebusu ibrahim Uslun, Yu-
nusemre ilk öğretmen Okulunda talebele
rin bakımsız olduklarının doğru plup ol
madığına dair Maarif Vekilinden tahrirî 
suali (7/861) 

— Malatya Mebusu Kâmil Sıfrenkök'-
ün, 1950 yılında kaç köy enstitüsii ve kaç 
tane öğretmen okulu mevcudoldu^una ve 
mezkûr yıldan sonra kaç öğretmefn okulu 

802 

463 

463 

Sayfa 
açıldığına dair sualine Maarif Vekili Atıf 
Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/706) 107: 

108 
— Malatya Mebusu Kâmil Sürenkök'-

ün, Malatya'ya tahsis edilen süt tozundan 
kaza merkezlerindeki ilkokul öğrencileri
nin de faydalanıp faydalanmadıklarına 
dair sualine Maarif Vekili Atıf Benderli
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/725) 115 

— Malatya Mebusu Kâmil Sürenkök'-
ün, Malatya'nın Darende kazasında yeni 
ortaokul binasının ne zaman yapılacağına 
dair sualine Maarif Vekili Atıf Benderli
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/684) 117:118 

— Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, is
tanbul Diş Hekimliği Okuluna dair Maarif 
Vekilinden tahrirî suali (7/837) 356 

— Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Ma-
raş'da mevcut lise, kız öğretmen okulu ve 
ortaokullarin öğretmen kadrolarındaki 
münhallere dair sualine Maarif Vekili Atıf 
Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/730) 345: 

346 
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-

kan'm, Siird'in Eruh kazasının ilkokulu 
bulunmıyan köylerinde okul inşası husu
sunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Maarif Vekilinden tahrirî suali 
(7/808) 205 

— Muş Mebusu Şemsi Ağaeğlu'nun, 
Muş'ta lise binasının yapılmasına bu sene 
başlanıp başlanmıyacağma dair sualine 
Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun tahri
rî cevabı (7/744) ' 111:112 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bor 
Ortaokulundan başka okullara nakilleri teb
liğ edilen 2 öğretmenin tâyinlerinin ye
rine getirilmemesi sebebine dair sualine 
Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun tah
rirî cevabı (7/652) 116:117 

— Niğde Mebusu ismail Güven'in, 
Niğde'nin Edikli köyü ilkokulu binasının 
tevsii için yapılan inşaatın durdurulması 
sebebine dair sualine Maarif Vekili Atıf 
Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/650) 110 

— Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, köy 
okullarının da bilûmum masraflarının Dev
let bütçesinden ödenmesinin düşünülüp dü-
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şünülmediğine dair Maarif Vekilinden tah
rirî suali (7/823) 283 

— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'-
nun, Tokad'm kaza ve köylerindeki okul
lara dair sualine Maarif Vekili Atıf Ben-
derlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/704) 331:345 

— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van'ın 
Muradiye kazasında 1959 - 1960 ders yılın
da ortaokul açılıp açılmıyacağma dair su
aline Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'-
nun tahrirî cevabı (7/582) 110:111 

Maliye Vekilinden 
— Adana Mebusu Turgut Yeğeneğa'-

mn, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bun
ların iştirakiyle tesis olunan bilûmum şir
ketler hakkındaki sualine Maliye Vekili 
Hasan Polatkan'm tahrirî cevabı (7/715) 726: 

783 
— Ankara Mebusu Halil Sezai Erkût'-

un, Ulus meydanında inşa edilen iş hanmda-
ki dükkânların kimlere ve hangi ölçüye da
yanılarak kiraya verildiğine dair Maliye 
Vekilinden tahrirî suali (7/877) 620:621 

— Ankara Mebusu Eecep Dengin'in, 
yabancı bir firmaya kiralanan İstanbul yol
cu gemisinin ne kadar döviz sağladığına 
dair sualine Maliye Vdkili Hasan Polat
kan'm tahrirî cevabı (7/655) 27 

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
cip ithaline müsaade edilmesi sebebine da
ir sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'-
m tahrirî cevabı (7/796) 183,597:598 

— Mardin Melbusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın, Midyat Maliyesinde aralarında akra
balık bulunan bâzı memurların çalıştırılma
larının doğru olup olmadığına dair sualine 
Maliye Vekili Hasan Polatkan'm tahrirî ce
vabı (7/771) 5,425:426 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, Maliye Vekâletinin ve kendisine bağ
lı idare ve teşekküllerin Ankara'da kira 
ile işgal ettikleri binalara dair sualine Ma
liye Vekili Hasan Polatkan'm tahrirî ce- j 
vabı (7/752) 245 j 

— Mardin Mebusu Selim Telliağaoğ- J 
lu'nun, Mazıdağı'nda Hükümet konağı in- ; 
şasi hususunda ne düşünüldüğüne dair sua- j 

Sayfa 
line Maliye Vekili Hasan Polatkan'in tah
rirî cevabı (7/785) 160,418:4!19 

— Sivas Mebusu Süleyman özsever'-
in, 1957 - 1959 yıllarında siyasi ve kültürel 
maksatlar dışında kaç kişiye döviz verildi
ğine dair sualine Maliye Vekili Hasan Po
latkan'm tahrirî cevabı (7/7,18) 703:704 

— Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin vergi borcu 
olup olmadığına dair sualine Maliye Ve
kili Hasan Polatkan'm tahrirî cevabı 
(7/596) 97:98 

— Van Mebusu Ferid Melen'in, res
mî daire ve müesseselere karşı taahhüde gi
rişmiş olan mütaahhitlere ithalât döviz
lerine tatbik olunan prim dolaysiyle fiyat 
farkı verilmesi hususunda bir karar mevcu-
doltıp olmadığına dair sualine Maliye Vekili 
Hasan Polatkan'in tahrirî cevabı (7/327) 236:237 

— Urfa Mebusu Abdurrahman Oda
başı'nın, Urfa bölgesi çiftçilerinin borçla
rının uzun vâde ve az faizle taksite bağ
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'm 
tahrirî cevabı (7/619) 98:99 

Millî Müdafaa Vekilinden 
— Ankara Mebusu Selim Soley'in, İzmir 

Belediye Reisinin askerlik durumuna dair 
Millî Müdafaa Vekilinden tahrirî suali 
(7/872) 620 

— Elâzığ Mebusu Nâzmı öztürk'ün, 
Elâzığ'ın Palu ilçesinden Abdullah Yıl
maz'm askerlik ve halihazır durumu hak-
k ndaki sualine Millî Müdafaa Vekili Btem 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/807) 205,721:722 

— Ordu Mebusu Münir Ekşi'nin, 
NATO üyesi devletlerden hangilerinin di
ğerleri nezdinde kendi vazifelilerinin işle
dikleri suçları muhakeme edecek teşkilât 
kurduklarına ve bu vazifelilerin Türkiye'
de işledikleri suçlara dair sualine Millî 
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in tahrirî 
cevabı (7/773) 5,784:800 

Münakalât Vekilinden 
— Ankara Mebusu Halil Sezai Er-

kut'un, PTT İdarsinin (Sabit tesisler ki
ra ücreti) namı altında almakta olduğu 
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paralara dair sualine Münakalât Vekili 
Semi Ergin'in tahrirî cevabı (7/787) 160,350:352 

— Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, 
Elâzığ'ın Maden kazasiyle Gezin İstasyo
nu arasınjda üçüncü mevki yolcu ücretleri
ne yapılan zammın sebebine dair sualine 
Münakalât Vekili Semi Ergin'in tahrirî 
cevabı (7/848) 357,724:752 i 

— Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, DD 
İşletmesi için mubayaaya teşebbüs edilen ; 
90 tane dizel lokomotifine dair sualine Mü- i 
nakalât Vekili Semi Ergin'in tahrirî ce-
vabı (7/673) 259:240 I 

— Kars Mebusu S^m Atalay'ın, dü- j 
şüp parçalanan Sev uçağının Türk Ha- | 
vayollarma kaç liraya mal olduğuna dair J 
sualine Münakalât Vekili Semi Ergin'in 
tahrirî cevabı (7/666) 104 

— Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Sev 
uçağının Londra civarında düşüp parçalan
ması dolayısiyle yapılması icabeden tahki
kat neticesine dair sualine Münakalât Ve
kili Semi Ergin'in tahrirî cevabı (7/766) 4,416: 

417 
— Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Ordu 

vilâyetindeki bâzı nahiyelerin PTT işlerine 
dair sualine Münakalât Vekili Semi 
Ergin'in tahrirî cevabı (7/716) 349:350 

— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 
Sivas'ın Kalın - Yapı istasyonları arasında 
vukubulan tren çarpışmasına dair sualine 
Münakalât Vekili Semi Ergin'in tahrirî 
cevabı (7/759) 184:185 

— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'-
nun, Meşelidüz, Çukurbük ve Kavak ara
sından Samsun'a odun nakli için müra-
caatte bulunan Mehmet Altıntaş isimli şah
sa vagon tahsis edilmemesinin sebebine dair 
sualine Münakalât Vekili Semi Ergin'in 
tahrirî cevabı (7/713) 32:33 

— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van 
Gölüne indirilen 2 Nisan gemisinin ne za
man sefere başlatılacağına dair sualine 
Münakalât Veili Semi Ergin'in tahrirî 
cevabı (7/581) 103:104 

Nafıa Vekilinden 
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, Ceyhan'ın bâzı köylejri ile ma-

hallelerindeki arazinin selden ve taşkından 
korunması hususunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden tah
rirî suali (7/922) 1010 

— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Ceyhan nehri civarındaki ovala
rın taşkından korunması için ne gibi ted
birler alındığına dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/921) 1010 

— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Kadirli ve Kozan kazaları ara
zisinin selden korunması ve bu kazaların 
elektrik enerjisinden faydalandırılması 
hususunda ne gibi tedbirler alındığına 
dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/914) 1010 

— Adana Mebusu Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Yumurtalık kazası ile bu kaza
ya bağlı bâzı köylerin içme sularına dair 
Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/919) 1010 

— Ankara Mebusu İbrahim îmirzalı-
oğlu'nun, Kızılcahamam'daki Eğerlidere 
çayı üzerinde yapılmaya başlanan köprü
nün ne zaman ikmal edileceğine dair Na
fıa Vekilinden tahrirî suali (7/822) 283 

— Ankara Mebusu İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Kızılcahamam'ın bâzı köyleri 
arasındaki yolların ne zaman yapılacağına 
dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/833) 308 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Bâlâ kazasına bağlı Bezirhaııe 
köyü içme suyunun temini hususunda ne 
düşünüydüğüne dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/888) 674 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Bâlâ kazasına bağlı Traş ve Ak-
viran köylerinin içme suyuna dair Nafıa 
Vekilinden tahrirî suali (7/884) 674 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Beypazarı kazasına bağlı Gır-
başı nahiyesi yakınından geçen Kiymir ça
yı üzerinde yeniden inşa edilen tahta 
köprüye dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/865) 581 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Kalecik kazasiyle Sulakyurt na
hiyesini birbirine bağlıyan Kızılırmak üze
rindeki taş köprünün tamiri hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili 
Tevfik lleri'nin tahrirî cevabı (7/627) 505 
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— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Armutlu 
köyü içerisinden .geçen dere üzerinde bir 
köprü inşasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali 
(7/886) 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Keskin kazasına bağlı bâzı köy
lerin yakınından geçen dereler üzerinde 
birer köprü inşasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Nafıa Vekilinden tahrirî 
suali (7/885) 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Keskin kazasına bağlı bâzı köy 
yollarının tesviyesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Nafıa Vekilinden tahrirî 
suali (7/841) 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Ceritkale 
köyü içerisinden geçen dere üzerinde bir 
köprü inşası hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/887) 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Kayalak kö
yündeki su yolu hafriyatının ikmali husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa Veki
linden tahrirî suali (7/847) 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı bâzı köy
lerin içme suyuna dair -Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/882) 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlıvnun, Kırıkkale kazasına bağlı Büyük-
yağlı köyü içme suyu yolu için çimento, de
nilir ve pik (boru verilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden tahrirî 
suali (7/843) 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceriıt-
oğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Karaçalı 
köyünün içme suyu tesislerinin ikmali için 
ne düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/889) 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
oğlu'nun, Kırıkkale'nin Ahıllı köyü içme su
yuna dair Nafıa Vekilimden tahrirî suali 
'(7/846) 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit-
©ğlu'nun, Yenimahalle kazasına »bağlı Zir 
nahiyesindeki tahta köprünün tamiri husu-

674 
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sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı 
(7/643) 101 

— Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, 
Çamlıdere kazası ile Peçenek nahiyesi ara
sındaki yolun ne zaman yapılacağına dair 
sualine, Nafıa Vekili Tevfik Îleri'nin tah
rirî cevabı (7/871) 421 

— Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, 
Kızılcahamam'ın Pazar nahiyesine bağlı Kı
nık köyü içme suyuna dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/828) 307:308 

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 
Denizli vilâyetinde Çivril, Çal ve Baklan 
ovalarının sulanması için bir proje mevcud-
olup olmadığına dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/792) 160 

— Kars Mebusu Behram öcal'm, Araş 
nehri civarındaki köylerin taşkından korun
ması hususundaki çalışmaların ne sebepten 
durdurulduğuna dair Nafıa Vekilinden tah
rirî suali (7/912) ' 802 

— Kars Mebusu Behram öcal'm, İğdır 
kazasında DSÎ tarafından idare binası ve 
lojman inşasına ne zaman başlanacağına 
dair Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/904) 802 

— Kars Mebusu Behram Öcal'm, İğdır 
ovası köylerinin içme suyuna dair Nafıa Ve
kilinden tahrirî suali (7/910) 802 

— Kars Mebusu İbrahim tfe'un, Erau-
ruım, Ağrı, Kars, Erzincan ve Artvin vilâ
yetlerinin karayolları, köy yolları ve içme 
suları için 1950 yılından 1959 yılma kadar 
verilen para miktarına dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı 
(7/729) 705:706 

— Kars Me!buisu Kemal Güven'in, Hora
san - Kağızman yoluna ^lair Nafıa Vekillin
den tahrirî suali (7/892) 674 

— Kars Mebusu Kemal Güven'in, İğdır, 
Kağızman ve Tuzluca kabalarına bağlı köy
lerin yollarına dair Nafıa Vekilinden tahrirî 
suali (7/905) 802 

— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka
ğızman - Ahtalar - Ağrı yoluna dair Nafıa 
Vekilinden tahrirî suaıli (7/893) 674 

— Kara Mebusu Kemal Güven'in, Kars'
ta Kağıaman deresi üzerinde baraj inşasının 
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düşünülüp düşünülmediğine dair Nafıa Ve
kilinden tahrirî suali (7/814) | 205 

— Kars Mebusu Kemal Güvenin, İ a -
ğızman, Tuzluca ve İğdır kazalarına bağlı 
•köylerin içme suyuna dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/901) I 80! 

— Kars Mebusu Kemal Güven/in, Ka
ğızman ve Tuzluca kazaları sağlık merkjez-
leri inşaatının ibir an 'evvel ikmali hususıjın-
da ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Se
kili Tevfik İleri'nin tahrirî cevabı (7/77J5) 5, 

| 598:599 
—• Kars Me'busu Kemal Güvenen, 

Kars'ta Kağızman deresi üzerinde bafaj 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine djair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin tah
rirî cevabı (7/814) . 352 

* 
— Kars Me'busu Kemal Güven'jn, 

Tuzluca kazası Kağnı köyü yakınındaki 
köprünün bir an önce yapılması hulu
sunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa "Ve
kilinden tahrirî suali (7/900) fcoi. mü. 

— Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçının. 
Antalya'nın Kaş 'kazasiyle Kalkan nahiye 
merkezi ve Kalkan nahiyesi ile Elmalı ka
zası arasındaki karayollarının inşasına (no 
zaman başlanacağına dair sualine Nefıa 
Vekili Tevfik İleri'nin tahrirî cevabı 
(7/679) 330 

—- Maraş Mebusu Hilmi Soydanın, 
Maraş vilâyeti dahilindeki 'bâzı köprü İve 
yolların ne zaman yapılacağına ve Afşin, 
Elbistan ve Göksün ovalarını sulamjak 
için baraj yapılması hususunda 'bir pljân 
mevcudolup olmadığına, dair sualine 'ifa-
fıa Vekili Tevfik İleri'nin tahrirî cevabı 
(7/776) 5J600-601 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Ajrı-
kan'ıh. Gercüş ^e Midyat'ın hâzı kÖyjle-
r'min içme suyu hususunda ne gi'bi tedüıjir-
ler düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden 
tahrirî suali (7/802) 183 

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Ajrı-
kan'ın. Mardin'de bâzı yolların inşjası 
ve ikmali örasusunda ne gihi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden t£h-
rtrî Suali (7/612) | 205 

Sayfa 
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-

kan'ın, Midyat'ın bâzı köylerinin Papiş 
suyundan içme suyunun temini hususun
da ne, gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Nafıa Vekilinden tahrirî suali (7/800) 183 

— Mardin Mebusu Selim Telliağaoğ-
lu'nun, Derik - Mazıdağı yolu inşaatı
nın bir an evvel ikmali ve Devlet Karayol
ları programına alınması hususunun dü
şünülüp düşünülmediğine dair Nafıa Ve
kilinden tahrirî.suali (7/786) 160 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Me
riç nehrinin taşmasından meydana gelen 
tahribatın önlenmesi hususunda, ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Nafıa Ve
kilinden tahrirî suali (7/853) 402 

— Ordu Mebusu Muammer Tekin'in, 
Ordu vilâyetinin Tekkiraz - Kumru yolu 
güzergâhında bulunan Cevizdere Irmağı 
üzerindeki köprünün 1960 yılında yapılıp 
yapılmıyacağma dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik İleri'nin tahrirî cevabı (7/687) 30 

— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm. 
Hafik kazasında Koru ırmağı üzerindeki 
köprünün yeniden inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Nafıa Vekili 
Tevfik lleri'nin tahrirî cevabı (7/661). 238 

— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 
Sivas'ta Tecer ırmağı üzerindeki köprü
nün yeniden inşasına ne zaman başlanaca
ğına dair sualine Nafıa Vekili Tevfik lle
ri'nin tahrirî cevabı (7/760) 707:708 

— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 
Sivas'ta Yıldız ırmağı üzerinde yapılma
sına başlanan köprünün ne zaman ikmal 
edileceğine dair sualine Nafıa Vekili Tev
fik lleri'nin tahrirî cevabı (7/761) 501:502 

— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'-
nun, Almus barajının inşasına ne zaman 
başlanacağına dair Nafıa Vekilinden tah
rirî suali (7/767) 4 

— Tokad Mebusu Mustafa Lâtifoğlu'-
nun, Reşadiye'nin Tozanlı mmtakasmda-
ki yolların yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Nafıa Vekilinden tahrirî 
suali (7/779) ' 5 

— Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, 
Tokad'a bağlı Artova kazasından Ağmu-
m, Deveci ve Kargan köyleri istikameti-
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ne giden yolun ne zaıman ikmal edileceği
ne dair sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri'-
nin tahrirî cevabı (7/634) 101:102 

— Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nin, 
Tokad - Niksar şosesinin Dönekse mevki
indeki kısmın ıslahı hususunun düşünü
lüp düşünülmediğine dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik İl eri'nin tahrirî cevabı 
(7/804) 204,502:503 

— Urfa Mebusu İbrahim Elem Kara-
kapıcı'nın, Urfa vilâyetinin Akçakale böl
gesindeki artezyen kuyularına dair Nafıa 
Vekilinden tahrirî suali (7/825) 288 

— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Diya
din - Erciş - Doğubayazıt - Çaldıran yo
lunun karayolları idaresi tarafından ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri'irin tah
rirî cevabı (7/575) 23 

— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van 
Hava Meydanını asfaltlamak için Bat-
man'dan getirilen asfalta dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik İl eri'nin tahrirî eevabı 
(7/580) 500 

— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van ve 
kazalarının hangi köylerine içme suyu ge
tirildiğine dair Nafıa Vekilinden tahrirî 
suali (7/870) 620 

Sanayi Vekilinden 
— Adana Mebusu Ali Menteşeoğlu'-

nun, Adana Şeker Fabrikasının ne zaman 
ikmal edilerek işletmeye açılacağına dair 
sualine Sanayi Vekili Seıbati Ataman'ın 
tahrirî cevabı (7/733) 201:202 

— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Sanayi Vekâleti eski Müsteşarı
na kart vahit ve döküm piki fiyatı üze
rinden pik boru ve malzeme verildiğinin 
doğru olup olmadığına dair sualine Sana
yi Vekili Sebatı Ataman'ın tahrirî cevabı 
(7/668) 28:29 

— Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'-
un, elektrik sarfiyat ücretleri dışında alın
makta olan maktu paralara dair sualine 
Sanayi Vekili Sebati Ataman'ın tahrirî 
cevabı (7/788) 160,711:712 

— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Umum 

Sayfa 
Müdürlüğündeki suiistimaller dolayısiyle 
yapılan takibata dair sualine Sanayi Ve
kili Sebati Ataman'ın tahrirî cevabı 
(7/636) 200:201 

— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Umum Müdürlüğünde vukubulan suiisti
mal suçlularına dair sualine Sanayi Ve
kili Sebati Ataman'ın tahrirî cevabı 
(7/781) 5,422:423 

Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
çimento ihracı için kimlerle mukavele ya
pıldığına dair sualine Sanayi Vekili Se
bati Ataman'ın tahrirî cevabı (7/656) 27:28 

---• Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri müesseselerin
den bâzılarının neden zarar ettiklerine 
dair Sanayi Vekilinden tahrirî suali 
(7/896) ' 674 

—- Ankara Mebusu Recep Dengin'iıı, 
Mıulen Hurdacılığı T. A. Şirketinde ya
pılan teftiş neticesine dair sualine Sa
nayi Vekili Sebati Ataman'ın tahrirî ce
vabı (7/685) 199:200 

--: Ankara Mebusu Recep Dengin'iıı, 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1 Ni
san 1956 tarihinden 28 Şubat 1957 tarihine 
kadar hangi müessese ve firmalara kaç 
ton hurda (Bakır, sarı ve alüminyum) 
sattığına ve her birinden ne kadar pa
ra aldığına dair sualine Sanayi Vekili Se
bati Ataman'ın tahriî cevabı (7/805) 204:205, 

419:420 
— Ankara Mebusu Selim Soley'in, Su

ni erbank Ankara Mağazalar Müdürü ile 
! Müdür Muavini ve Muhasebe Müdür Mııa-
1 vinine kasa tazminatı verildiğinin doğru 
| olup olmadığı hakkındaki sualine Sanayi 

Vekili Sebati Ataman'ın tahrirî cevabı 
(7/630) ^ 195:196 

— Burdur Mebusu Âlim Sipahi nin, 
Denizli'nin Buldan kazasmdaki «Boya ve 
Apre Santrali» nin ne zaman faaliyete ge
çirileceğine dair sualine Sanayi Vekili 

! Sebati Ataman'ın tahrirî cevabı (7/815) 251, 
| 420:421 
i — Elâzığ Mebusu Nâzım Öztürk'ün, 

Keban Barajı hakkında Sanayi Vekilin-
1 den tahrirî suali (7/849) 357 



— 35 — 
Sayfa 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Lûtfi 
Kırdar 'm tahrirî cevabı (7/702) 113:llf> 

— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Si
vas'ta Difteri hastalığının salgın halinde 
devam ettiğinin doğru olup olmadığına 
dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilin
den tahrirî suali (7/880) 621 

— Urfa Mebusu İbrahim Etem Kara-
kapıcı'nm, Urfa Doğum ve Çocuk Bakım 
Evinin ne zaman açılacağına dair bualine 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi 
Kırdar 'm tahrirî cevabı (7/836) 308,725:726 

Sayfa 
— Kars Mebusu İbrahim Us'un, Sü-

merbankça yeniden seramik fabrikaları 
kurulmasına neden lüzum görüldüğüne 
dair sualine Sanayi Vekili Sebati! Ata
man'm tahrirî cevabı (7/606) 423:425 

• M'araş Mebusu Hasan Fehm[i Ev
liya 'ııııı, Maraş'ta istihlâk edilen Elektrik 
enerjisinin miktarına ve daha ucuz I fiyatla 
halka elektrik temininin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Sanayi Vekili 
Sebati Ataman'm tahrirî cevabı (7/797) 183, 

718 
— • Niğde Mebusu Asım Eren'in, İstan

bul Belediye ve Umumi Meclis azasının 
Kütahya Azot Sanayii ve Garp Linyitleri 
İşletmeleriyle Tuncbilek Santralini gör
mek üzere yaptıkları seyahate dair sualine 
Sanayi Vekili Sebati Ataman'm tahrirî 
cevabı -(7/856) 402,720 

— Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, 
Niğde Çimento Fabrikasına sonradan ek
lenen elektrik santrali ve tesislerine dair Sa
nayi Vekilinden tahrirî suali (7/869) 581 

—• Sivas Mebusu Süleyman özşever'in, 
Şeker Şirketinde vukubulan suiistimalle 
alâkalı şahıslar hakkındaki sualine Sanayi 
Vekili Sebati Ataman'm tahrirî cevabı 
(7/699) 31:32 

— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu 'mın, 
Mudanya civarında temeli atılan Jü t Fab- I 
rikası inşaatının ne safhada olduğuna dair 
sualine Sanayi Vekili Sebati Ataman'in 
tahrirî cevabı (7/681) 29:30 

-— Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'm, 
yerleri değiştirilen kömür işletmesi işçi
leri hakkında Sanayi Vekilinden tahrirî 
suali (7/863) 581 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden 
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, 

İğdır, Tuzluca ve Kağızman kazalarının 
doktor, sağlık memuru ve ebe ihtiyacını 
temin hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden tah
rirî suali (7/906) 802 * 

--- Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 
memleketimizde ne kadar frengili ; mevcu-
doldıığuna ve bu hastalıkla mücadele için 
ne gibi tedbirler alındığına dairi sualine 

Ticaret Vekilinden 
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahinı-

oğlu'nun, pamuk fiyatları devamlı bir 
artış gösterirken Çukobirlik mallarının 
ucuz fiyatla elden çıkarılmasının sebebine 
dair Ticaret Vekilinden tahrirî suali 
(7/915) 1010 

— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, üzüm fiyatlarının beynelmilel 
seviyeye çıkarılması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ticaret Vekilinden tahrirî 
suali (7/918) 1010 

— Ankara Mebusu İsmail İnan'm, 
Merkezi İstanbul'da bulunan Kredi Yapı 
Sandığı A. Ş. nin ev yapacağı taahhüdü 
ile birçok kimseden aldığı paralara dair 
Ticaret Vekilinden tahrirî suali (7/839) .35o 

— Kars Mebusu İbrahim Us'un, Er
zurum, Ağrı, Kars, Erzincan ve Artvin vi
lâyetlerine 1950 yılından 1959 yılına kadar 
Ziraat Bankası tarafından verilmiş olan 
kredi miktarına dair sualine Ticaret Ve
kili Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı 
(7/728) 33:49 

•— Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
ihracedilen mallardan hangilerine kade
meli pr£m usulünün tatbik edildiğine da
ir sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erk
men'in tahrirî cevabı (7/737) 100:101 

— Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'-
ın, seçim zamanında Demokrat Partiye ve
rilen jeeplere dair sualine Ticaret Vekili 
Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/762) 4, 

455 
— Niğde Mebusu Asım Eren 'in, afyon 

mubayaasında yapılan - hilelerin- önlenmesi -
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hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'-
in tahrirî cevabı (7/782) 5,417:418 

— Niğde Mebusu Asını Eren'in, bele
diyelerce fiyatları serbest bırakılan unlu 
gıda maddeleri ile şekerden mamul mad
delerin kaliteleriyle fiyatlarının ve vezin
lerinin kontrolü hususunda ne gibi tedbir
ler alındığına dair sualine Ticaret Vekili 
Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/851) 357, 

654:655 
— Ordu Mebusu Kahraman Sağra'nm, 

fındık ihraç dolarının artırılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sualine Ti
caret Vekili Hayrettin Erkmen'in tahrirî 
cevabı (7/742) 49 

— Van Mebusu Ferid Melen'in, Ku
man - Van arasında kilo başına 32 kuruş, 
nakliye ücreti tahakkuk ettirilmesi sebe
bine dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin 
Erkmen'in tahrirî cevabı (7/586) 23 :2ti 

Ziraat Vekilinden 
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahinı-

oğlu'nun, Osmaniye'nin Yeniköy ve Cey
han'ın Mustafa'beyli meralarının numune 
mera haline getirilmesi için yapılan tet
kiklerin ne netice verdiğine dair Ziraat 
Vekilinden tahrirî suali (7/916) 1010 

— Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, 
Devlet haralarından Merinos koç ve ko
yunlarının tanesi 50 liradan satıldığının 
doğru olup olmadığına dair sualine Zira
at Vekili Nedim ökmen'in tahrirî cevabı 
(7/743) 190:191 

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Oerit-
oğlu'nun, koşum hayvanı kredilerinin 
mahallî pazar fiyatlarına göre verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî ce
vabı (7/588) 26:27 

— Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, 
bâzı orman işletmelerinden kimlerin ne 
kjadar gayrimamul kereste aldığına ve bu
nun için kaç lira ödendiğine dair sualine 
Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî ce
vabı (7/763) 4,708:710 

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 
At yarışlar hakkındaki Kanuna ek Ka

nunla Ziraat Vekâleti emriyle kullanılmak 
üzere ihdas olunan hususi fonda toplanan 
paranın miktariyle nerelere sarf olunduğu
na dair sualine Ziraat Vekili Nedim ök
men'in tahrirî cevabı (7/664) 187:190 

— Kars Mebusu Behram Öcal'm, Kars'
ın Tuzluca kazası merkez sulama suyu eski 
kanallarının ıslahı hususunda ne düşünül
düğüne dair Ziraat Vekilinden tahrirî su
ali (7/895) • 674 

— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka
ğızman kazasında meyvacılığı teşvik için 
bir fidanlık tesisinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Ziraat Vekilinden tahrirî su
ali (7/894) 674 

— Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Ma-
raş'ın Pazarcık kazası hudutları dahilin
deki ormanlara dair sualine Ziraat Vekili 
Nedim ökmen'in tahrirî cevabı (7/795) * 183, 

712:717 
—- Maraş Mebusu Hasan Fehmi Evlı-

ya'nın, Kilis Orman Başmüdürlüğüne bağ
lı vasıtaların zaman zaman Maraş D. P. 
emrinde kullanıldığının doğru olup olmadı
ğına dair sualine Ziraat Vekili Nedim ök
men'in tahrirî cevabı (7/731) 707 

— Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm, 
Maraş yerine Kilis'te Orman Başmüdürlü
ğü teşkilâtının kurulmasının sebebine dair 
sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tah
rirî cevabı (7/727) 191:192 

— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'm, Ziraat Vekâletinin ve kendisine 
bağlı idare ve teşekküllerin Ankara'da ki
ra ile işgal ettikleri binalara dair sualine 
Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî ce
vabı (7/754) 105:106 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Sındır
gı Orman İşletmesi Müdürünün Simav'da
ki tomruk nakli işinde Smdırgılı komyon-
culara iş vermesi dolayısiyle vâki şikâyetler 
üzerine ne muamele yapıldığına dair suali
ne Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî 
cevabı (7/852) 357,719:720 

— Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, çe
kirge âfetinden zarar gören Ulukışla'nın 
Kolsuz köyüne (bir yardım yapılıp yapılma
yacağına dair sualine Ziraat Vekili Nedim 
ökmen'in tahrirî cevabı (7/692) -30:31 
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— Niğde Mebusu Vedat Mengi'njn, Ko-
çaş Teknik Ziraat Okulunda kaç taletje mev-
cudolduğuna dair Ziraat Vekilinden] tahri
rî suali (7/920) 

— Urfa Mebusu Abdurrahman Ödaba-

Sayfa 

1010 

Sayfa 
şı'nın, Muhtaç çiftçilere tevzi edilmek üze
re 1959 yılında Siverek kazasına tahsis edi
len tohumluk buğday ve arpanın miktarına 
ve hangi esaslara göre tevzi edildiğine dair 
Ziraat Vekilinden tahrirî suali (7/909) 802 

TAKRİRLER 

Adana (Suplıi Bay kam ve 6 arkadaşı) 
— Demokrat Parti Gençlik Büroslu tara

fından talebe ve gençlik teşekkülleriıjıe vâki 
müdahale dolayısiyle Meclis tahkikatı açıl
masına dair 1151:1159 

— Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrika lan 
İşletmesi Umum Müdürlüğünce satınahnaıı 
selüloz odunu ile graft selüloz ihale; işleri 
dolayısiyle eski Sanayi Vekili Sameft Ağa-. 
oğlu hakkında Meclis Tahkikatı açıljrnasına 
dair takriri 1012:1041,1050:1087 

Balıkesir (Esat BudakoğLu - Adliye "VY-
kili) 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
7053 sayılı Kanunla muaddel 35 ncp. mad
desinin* üç fıkrasının kaldırılmasııta dair 
kanun lâyihasının Muvakkat Encümene ha
valesine dair (4/157) 227:228' 

Afyon Karalı işar (Osman Tabu) \ 
— Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 195!) 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1547 .sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/116) j 93:95,95:97 

Ankara (Avni Doğan ve 54 arkaJdası) 
— Basın mevzuunda Meclis tahkikatı 

açılmasına dair 982:1008 
Anfkara (tlyas Seçkin) ve Adanaj (Mus-

Hhittin Yılmaz Mete) 
— Kromit Limitet Şirketi ile bu şirketin 

kurucusuna Ziraat Bankası tarafından açı
lan kredi dolay isiyle Meclis tahkikata açıl
masına dair - 1087:1104 

Ankara (Selim Soley) 
— Kıta subay ve astsubaylarına, (eğitim

le bizzat meşgul oldukları ve kıta hiznıetinde 
bulundukları müddetçe kıta tazminatı ve 
kıta nöbeti tazminatı verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin ruznameye alınmasına dair 
(4/159) 310:312 

Ankara (Übeyde Elli ve 3 arkadaşı) 
— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka

nununun bâzı maddelerinin tadiline dair 
Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 50 arka
daşının kanun teklifinin Muvakkat Encü
mene havalesi hakkında (4/170) 540 

Antalya (Adnan Selekler) 
— Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 1959 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1544 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/120) 162:164 

Antalya (Burhanettin Onat) 
— Gümrük Kanununun 17 nci maddesi

nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen ve 6088 sayılı Kanunla değiştirilen 
(C) fıkrasının tadili hakkındaki kanun tek
lifinin ruıznameye alınmasına dair (4/163) 440: 

445 
Bursa (Halûk Şaman - Basm - Yayın 

•ve Turizm Vekâleti Vekili) 
~- Türkiye Oumhuriyöti Turizm Ban

kası Kanunu lâyihasını görüşmek üzere bir 
Muvakkat Encümen teşkili hakkında 
(4/161) 

Bolu (Mahmut Güçbilmez) 
— 6186 sayılı Kanunun 28 nci madde

siyle ilga edilen 4577 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesini tadil eden 5687 sayılı Kanunun 
r^er'i bulunup bulunmadığının tefsiri hak
kında (4/1.65) 

298 

539 

Burdu t' (Fethi Çelikbaş) ve Kırşehir 
(Fâzıl Yalçın) 

— Zile hâdiseleri hakkında Meclis tah
kikatı açılmasına dair 888:913 

Bursa (Halûk Şaman - Çalışma Vekili) 
- - Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Ensti

tüsü teşkilât kanunu lâyihasının kurulacak 
Muvakkat Encümende görüşülmesine dair 
(4/174) 1012 
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Denizli (Hamdı Sancar) 
— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka

nununun 40 ve 41 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair Bursa Mebusu Hilâl Ülraaıı 
ve iki arkadaşının kanun teklifinin Muvak
kat Encümene havalesi halkkında (4/169)• "î-O 

Eskişehir (Hasan Polatkan) 
— 5842 sayılı Denizcilik ıBanlkalsı Kaimi-

ımnıın 18 neİ .maddesinin tadili hakkındaki 
'kanun lâyihasının teşkil edilecek muvakkat 
ıbir encümende görüşülmesine dair (4/156) 228 

Uazianteb (Bahadır Dülger) 
—- Arzuhal Encümeninin 10 . VI . 1959 

tarihli haftalık karar cetvelin deki 1650 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/140) 164:165,165:171 

— Arzuhal Encümeninin 15 . I . 1960 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2000 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/158) 284 

istanbul (Selim Erengü ve 4 arkadaşı) 
— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka1-

nununun. 73 ve 6428 sayılı Kanunla muad
del 166 ncı maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin Muvakkat Encümene ha
valesine dair (4/175) 1112 

İzmir (Bütçe Encümeni M. M. Behzat 
Bilgin) 

— Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma ile aynı An
laşmanın muvakkat tatbik Protokolünün. 

11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan, 
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
ları hakkındaki Anlaşma» nın tatbikatına 
mütaallik teknik husus]arı tesbit için 13 
Haziran 1959 da İngiltere; 26 Haziran 1959 
da Federal Almanya; 3 Temmuz 1959 da 
Portekiz; 2 Temmuz 1959 da Fransa; 11 
Temmuz 1959 da Lüksemburg; 14 Temmuz 
1959 da Norveç; 15 Temmuz 1959 da Avus
turya ve isveç; 22 Temmuz 1959 da ital
ya; 23 Temmuz 1959 da isviçre ve 24 Tem
muz 1959 da Danimarka ile akdedilen ikili 
Anlaşmalarla «Türkiye'de mukim şahısla
rın ticari borçları hakkındaki Anlaşma» 
nm Amerika Birleşik. Devletlerindeki: ala
caklılara tatbikini teminen 11 Mayıs 1959 
ve 5 Haziran 1959 tarihlerinde Amerika 

Sayfa 
Birleşik Devletleri ile teati olunan iki 
mektubun ve 

Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatına 
mütaallik teknik hususları' tesbit için 12 
Ağustos 1959 tarihinde Belçika ve Holân- » 
da ile imzalanan ikili Anlaşmaların tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihalarının Bütçe 
Encümenine de havalesi hakkında takriri 
(4/164) 403.404 

izmir (Damyal Akbel) 
— Munzam değerli posta pulları çıkarıl

masına dair kanun teklifinin geriverilmesi-
ne dair (4/172) 676 

Kars (Sırrı Atalay ve 4 arkadaşı) 
—~ Radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 

Meclis tahkikatı açılmasına dair 962:982 

Malatya (Nüvit Yetkin ve 6" arkadaşı) 
- İstimlâk yolsuzlukları dolayısiyle 

Meclis tahkikatı açılmasına dair 1159:1183 
Malatya (Nüvit Yetkin ve 124 arkadaşı) 
— Cumhuriyet Halk Partisine mensup 

mebuslardan bâzılarının Ege gezisi sırasın
da vukubulan hâdiseler dolayısiyle Meclis 
tahkikatı açılmasına dair $03:888 

Malatya (Nüvit Yetkin) 
— 27 Ekim 1957 tarihinde yapılan Mil

letvekilleri Seçimi dolayısiyle cezai, malî ve 
siyasi mesuliyetleri görülenler hakkında, 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 918:961 

Nevşehir (Münih Ha/yri Ürgüblü) ve 
(Zihni tiner) 

— Arzuhal Encümeninin 6 . 1 . 1960 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1925 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/153) 206,539 

Niğde (ismail Güven) 
— Arzuhal Encümeninin 26 . I I .1959 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1290 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/108) 206,313 

Niğde (Şefik Refik Say er) 
— İl İdaresi Kanununun 27 nci madde

sinin tadili ve bu kanuna geçici bir madde 
ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin ruzna-
nıeye alınmasına dair (4/171) 622 

Siird (Mehmet Daim Süalp ve 3 arka
daşı) 
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— Vakıf gayrimenkulleri kira bedelleri 
hakkındaki kanun teklifinin, Muvakkat Bn-
cümene havalesine dair (4/157) 228 

Sinob (Ömer özen) 
—Arzuhal Encümeninin 18 . X I . 1059 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1871 Sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair (4/146) 171:174,219:22Ö,228:234 

Sivas (Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşı) 
— Et ve Balık Kurumu tarafından açı

lan bir kredi muamelesi dolayısiyle Meclis 
tahkikatı açılmasına dair 1112:1151 

— Radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair 962 

Trabzon (Salih Zeki Ramoğhı) 
— • îcra ve iflâs Kanununun 114 ncü 

maddesinin tefsiri hakkında (4/162) . 403 
Tunceli (Arslan Bora) 
— Askerlik çağının sonu olan 46 yaşını 

ikmal etmiş olup da muhtelif sebeplerle 
hizmetlerini henüz ifa etmemiş bulunanla
rın bir defaya mahsus olmak üzere asker
likten aflarma dair kanun teklifinin g^ri-
vedilmesine dair (4/157) 255 

Tunceli (Hızır Aydın) 
— îskân Kanununun (bâzı maddeleriiıin 

tadiline dair 5420 ve 5826 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine i ve 
yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 6093 
sayılı Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddeleriyle 
5227 sayılı Kanunun 1 nci maddesini^. 2 
nci fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanim-
lara bâzı yeni hükümlerin ilâvesine 4& i r 

kanun teklifinin, Muvakkat Encümene (ha
valesi hakkında (4/173) 915,916,917 

Sayfa 
Van (Sait Erdinç) 
— Bankalar ve Devlet müesseseleri me

murları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair 4621 sayılı Ka
nunun muaddel 6 ncı maddesinin değişti
rilmesine ve 5079 ve 5705 sayılı kanunla
rın meriyetten kaldırılmasına dair kanun 
teklifinin ruznameye alınmasına dair 
(4/165) 541:543 

— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretleri hakkındaki 2847 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadi l i 
ne dair 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı 
Kanunun muaddel 8 nci maddesinde deği
şiklik yapılması ve 5080 sayılı Kanunla 
5705 sayılı kanunların meriyetten kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifinin ruzname
ye alınmasına dair (4/166) 543 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 4598 sayılı Ka
nunun muaddel 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine ve 5049 sayılı Kanunla 5705 sayılı 
Kanunun meriyetten kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin ruznameye alınmasına da
ir (4/167) 543 

Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu) 
— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa

yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair olan kanun 
teklifinin ruznameye alınmasına dair 
(4/160) 312:313 

TEKLİFLER 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu ve\ 12 
arkadaşı) 

— Adliye başkâtip, kâtip ve mübaşirleri
ne fazla mesai tazminatı verilmesi hakkın
da (2/422) , ! 

Adana (Saim Karaömerlioğlu) 
— Türk Ceza Kanununun muaddel 524 

ncü maddesinin tadili hakkında (2/393) 

621 

283 

Afyon Karahisar (Rıza^erçel) 
— Kızılay Millî Kan Yardımı Teşkilâtı 

kurulması hakkında (2/377) 622 

Ankara (Holü Sezai Erkut ve 5 arka-
'daşı) 

— Yıllık ücretli izin kanun teklifi 
(2/206) 621 



Sayfa 
Ankara (Halil Sezai Erkut ve 10 arka

daşı) 
—• îşei ve iş veren meslekî teşekkülleri 

kanunu teklifi (2/380) 6 
Ankara (Hıfzı Oğuz Bekata ve 40 arka

daşı) 
— Neşir voliyle işlenen bâzı suçlardan 

mahkûm ve maznun olanların afları hak
kında (2/390) t 223:224 

Ankara (İsmail İnan ve 6 arkadaşı) 
— 3008 sayılı İş Kanununun muaddel 

13 neü maddesinin tadili hakkında (2/387) 205 
Ankara (Selim Soley) 
— Kıta subay ve astsubaylarına eğitimle 

bizzat meşgul oldukları ve kıta hizmetinde 
bulundukları müddetçe kıta tazminatı ve kı
ta nöbeti tazminatı verilmesi hakkında 
(2/82) 310:312 

Antalya (Bıırhanettin Onat) 
— Gümrük Kanununun 17 nci maddesi

nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen ve 6088 sayılı Kanunla değiştirilen 
(C) fıkrasının tadili hakkında (2/248) 440:445 

Bolu (İhsan Gulez) 
— Abant Gölü çevresinin Bolu Özel İda

resine temlikine dair 5614 sayılı Kanunun 5 
nci maddesi son fıkrasının kaldırılması 
hakkında (2/388) 205 

Bolu( Reşat Akşemsettinoğlu) 
— 5434 numaralı Türkiye Cumhuriye

ti Emekli Sandığı Kanununun 6422 sayılı 
Kanunla muaddel 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasının beşinci bendinin değiştirilmesine 
dair (2/404) 402 

Bursa (Hilâl Olman ve iki arkadaşı) 
— 5545 sayılı Milletvekilleri'Secimi Ka

nununun 40 ve 41 nci maddeerinin değişti
rilmesi hakkında (2/416) 539,540 

Bursa (Hilâl Olman) ve Denizli (Ahmet 
Hamdi Sanca/r) 

— 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun 
kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı Kanu
nun maddelerinin tadili ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâvesine mütedair 6838 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin 7 numaralı ben
dinin tadili hakkında (2/418) 581 

B&yîı 
Bursa (Hüseyin Bayrı ve iki arkadaşı) 
••— Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayı

lı Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik .yapılmasına dair (2/360) 621 

Bursa (Recep Kırım ve iki arkadaşı) 
— Yıllık ücretli izin kanunu teklifi 

(2/235) 621 
Bursa (Sadettin Karacabey) ve (Nurul-

lah İhsan Tolon) 
— 904 sayılı İslahı Hayvanat Kanunu

nun 5883 sayılı Kanun ile muaddel 35 nci 
maddesine bâzı hükümler eklenmesine dair 
(2/391) • 224,916 

Çanakkale (Servet Sezgin) 
— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa

yılı Kanunda askerî makamlar üzerinde 
değişildik yapılmasına dair olan 5427 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ilâve 
yapılmasına dair (2/398) 308 

Edirne (Mükerrem Sarol) 
— 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

64 ve 65 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/394) 283 

Edirne (Rükneddin Nasuhioglu) 
— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 6955 

sayılı Kanunla muaddel 97 nci maddesinin 
tadili ve bu kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesi hakkında (2/361) 17,22,23,66:70,80:81, 

84,92,135:139 
Giresun (Doğan Köymen) 
— Deniz mensuplarına mahsus yemek 

bedeli hakkındaki 2852 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/405) . 402 

îcel (Niyazi Soydan) 
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka

nunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanu
na muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 
6724 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/164) 257: 

258,298:303,313 .-325,377:378,412,453, 
496,582,650,694 

İçel (Yakup Karabulut) 
— 1108 sayılı Maaş Kanununa müzey-

yel 1574 sayılı Kanunun 2 nci ve aynı kanu
nun 3969 sayılı Kanunla muaddel 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında (2/419) 582 
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Sayfa 

İdare Âmirleri Samsun (Ekrem Anıt) 
ve Sakarya (Nüzhet Akın)-

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin Büyük Millet Meclisi kısmında 
değişiklik yapılması hakkında (2/411) 439,917 

İsparta (Ali Lâtifaoğlu) 
— Maarif Teşkilâtına dair 789 numa

ralı Kanunun 19 ncu maddesinin tadiline 
dair (2/409) 402 

— 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 7368 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesine dair (2/399) 308:309 

İstanbul (Ali Harbutlu) 
— 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Kanununun sekizinci maddesinin değişti
rilmesi hakkında (2/402) 309 

— İşçi yapı kooperatiflerine ait tapu, 
imar ve banka muamelelerinin her türlü 
hare ve resimden muafiyeti hakkında ka
nun teklifi (2/406) 402 

İstanbul (Muhlis Erdener) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis-

vekilleriyle Riyaset Divanı Kâtiplerine ve 
İdare Âmirlerine verilmekte olan tazmina
tın artırılması hakkında (2/417) 539 

İstanbul (Necmi Nuri Yücel) ve (Meh
met Gürpınar) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 58 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair (2/412) 463 

İstanbul (Selim Erengil ve 4 arkadaşı) 
— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 

Kanununun 73 ncü ve 6428 sayılı 
Kanunla muaddel 166 nci maddelerinin 
tadili hakkında (2/425) 1106,1112 

İzmir (Dawyal Akbel) 
— Munzam değerli posta pulları çıka

rılmasına dair (2/286) 676 
İzmir (İlhan Sipahioğlu) 
— Avukatlık Kanununun 491 ncu mad

desinin üçüncü fıkrasiyle 117 nöi maddesi
nin kaldırılması hakkında (2/3) 439 

İzmir (Necdet încekara) 
— 1580 sayılı Belediye Kanununa bir 

madde eklenmesine dair (2/308) 6,703 

Sayfa 
İzmir (Necdet încekara ve iki arkadaşı) 
— 712'9 sayılı Bankalar Kanununun 

48 nci maddesinin ikinci fıkrasının değişti
rilmesine dair (2/403) '357 

İzmir (Sebati Acun) 
— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 6955 

sayılı Kanunla muaddel 97 nci maddesinin 
«1» numaralı fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (2/300) 17,22,23,66:70,80:81,84,92, 

135:139 
Kastamonu (Süleyman Çağlar) 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına 
dair (2/407) 402' 

— 3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanu
nunun 90 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (2/369) 257 

Kayseri (Fahri Köşkeroğlu ve aMv ar
kadaşı) 

— Ziraat yüksek mühendisliği hakkında 
(2/371) 916 

Kocaeli (Cemal Tüzün) 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla mu
addel 22 nci maddesinin 2 numaralı bendi
ne bir fıkra ilâvesi hakkında (2/408) 402 

Kocaeli (Dursun Erol) 
— 5887 sayılı Harçlar Kanununa 6955 

sayılı Kanunla ilâve edilen muvakkat mad
denin tadili hakkında (2/361) 17,22,23,66:70, 

80:81,84,92,135il39 
— Konya mebuslarının, Selçuk Üniver

sitesi kurulması hakkında (2/423) 802 
Maraş (Hilmi Soydan) 
— 4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma 

Kanununun 9 ncu maddesinin tadili hak
kında (2/303) 207 

Mardin (Aziz TJras) 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair (2/381) 6 

Nevşehir (Münib Hayri Ürgüblü) ve 
Sakarya (Ilamza Osman Erkan) 

— Sabık başvekillerden Ruaf Orbay'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair (2/383) 153 



_ 4â — 
Sayfa 

Niğde (Şefik Refik Soyer) 
— İl idaresi K a n u n u n u n 27 nci mad

desinin tadil i ve bu k a n u n a geçici bir 
madde ilâvesi hakk ında (2/157) 622 

Ordu (Zeki Kumrulu) ve Maraş. (Ha
san Fehmi Evliya) 

— 1 Teşrinisani 1339 ta r ih ve 367 sa
yılı K a n u n i m 1 nci maddesine bazı fıkra
lar eklenmesine da i r (2/384) 160 

Samsun (Nüzhet Vlusoy ve 3 arkadaşı) 
—- Hâkimleı ' Kanununa, m u v a k k a t bir 

madde ilâvesi hakk ında (2/392) 224 

Samsun (Nüzhet Vlusoy ve 4 arkadaşı) 
— Karayol la r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü ku

ruluş ve görevleri hakk ındak i 5539 sayılı 
K a n u n a bir madde eklenmesine dai r 
(2/410) 439 

Siird. (Mehmet Daim Süalp ve 3 arka
daşı) 

— Vakıf gayrimenktı l leri kira bedel
leri h a k k ı n d a (2/385) 160,228 

Sh 'as (Turhan Feyzioğlu ve 3 arkadaşı) 
-— İlköğret im ve eğitim kanunu tek- -

lifi (2/389) 205 
Sivas (Turhan Feyzioğlu ve 4. arkadaşı) 
— Devlet memurlar ı ayl ık lar ın ın tev

hit ve teadülü hakk ındak i 3656 sayılı Ka
n u n a E k 3888 sayılı K a n u n u n muaddel 3 
TLCÜ maddesinin tadi l ine da i r (2/400) 309 

— İlk ve orta tedrisat muallimleri
nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun muaddel 3 ncü maddesi
nin 6837 sayılı Kanunla değiştirilen (B) 
fıkrasının tadili hakkında (2/401) 309 

— 3007 sayılı K a n u n u n 6836 sayılı Ka
nun la değişt i r i len 7 nci ve 8 nci maddele
r inin değiştiri lmesi hakk ında (2/395) 283 

Sivas (Turhan Feyzioğlu ve. 56 arka
daşı) 

— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair (2/414) 539,540 

Tokad (Şahap Kitapçı) 
— Hâkimle r K a n u n u n u n bâzı madde

lerinin değiştiri lmesine ve bu k a n u n a mu-
vak:kat bir madde eklenmesine dai r 
(2/397) 283 

Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçıoğlu) 
•—• Üniversiteler K a n u n u n u n 4, 6, 8, 10, 

.1.2, 19, 2.1, 22, 32 ve 38 nci maddelerinin 
değiştirilmesi ve mezkûr kanunun 5 nci 
maddesinin kaldırılması hakkında (2/382) fi 

Trabzon (Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 
ve 43 arkadeışı) 

— 5627 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
ve Siyasal Bilgiler Okulu kurulmasına 
dair (2/420) 621 

Trabzon (Salih Zeki Ramoğlu) 
—• Askerî memurlar ın subaylığa nakil

leri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna bir 
muvakkat madde ilâvesine dai r (2/415) 539 

Trabzon (Salih Zeki Ramoğlu ve 8 ar
kadaşı) 

— 1580 sayılı Belediye Kanununun 
7078 sayılı. Kanunla değişen 7 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında (2/359) 439 

Tunceli (Ardan Hora)' 
- Askerlik çağının sonu olan 46 ya

şını. ikmal, etmiş olup da muhtelif sebep
lerle hizmetlerini henüz ifa etmemiş bulu
nanlar ın bir defaya mahsus olmak üzere 
askerlikten afları na dair (2/99) 255 

Tuneeil (Hızır Aydın) 
— İskân. Kanununun, bâzı maddelerinin 

tadil ine ve yeniden bâzı hükümler ilâve
sine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunlar ın 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine A'e ye
niden bâzı hükümler ilâvesine da i r 6093 
sayılı Kanunun 3, 4 ve 6 nci maddeleriyle 
5227 sayılı Kanunun 1 nci. maddesinin 2 
nci fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nunla ra bâzı yeni hükümler in ilâvesine 
dair (2/424) 916,917 

Van (Sait Erdinç) 
— Bankalar ve Devlet müesseseleri me

mur la n aylıklarının tevhit ve * teadülü 
hakkındaki 3659 sayılı K a n u n u n bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 4621 sayılı 
K a n u n u n muaddel 6 neı maddesinin de-
ğiştirilmesisc ve 5079 ve 5705 sayılı ka
nunlar ın meriyetten kaldırı lmasına da i r 
(2/242) 541:543 

— Devlet Demiryolları ve L iman lan 
işletme Umum Müdür lğü memur ve müs-



Sayfa 
tahdemlerinin ücretleri hakkındaki j 2847 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin taciline 
dair 3173 sayılı Kanuna ek 4620 (sayılı 
Kanunun muaddel 8 nci maddesinde deği
şiklik yapılması ve 5080 sayılı Kahunla 
5705 sayılı kanunların meriyetten Çaldı
rılması hakkında (2/245) | 543 

— Devlet memurları aylıklarımı! tev
hit ve teadülüne dair Kanunun bâzı (mad
delerinin değiştirilmesine ve İm kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 4598 (sayılı 
Kanunun muaddel 6 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 5049 sayılı Kanunla! 5705 
sayılı Kanunun meriyetten kaldırıl ırasına 
dair (2/246) 543 

Yozgad (Ömer Lûtfi Erzurumluoğhı) 
— Temsil ödeneği hakkındaki ; 5027 

sayılı Kanunun 1 nci maddesine; bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına ; dair 
(2/135) 312:313 

— 3201 sayılı Emniyet Teşkilâjt Ka
nununun 23 neü maddesinin (C) fıkıfası ile 

Sayfa 
muaddel 49 neu maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/396) 283 

Yozgad (Talât Alpay ve Sinob Ömer 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Ka
mına ek 6885 sayılı Kanunun 1 nci mad-
desine bağlı cetvelin değiştirilmesine dair 
(2/413) ' 463 

Zonguldak (Cemal Zühtü Aysan) 
—• 6309 sayılı Maden Kanujıunun 82 

nci. maddesinin tadili hakkında (2/386) 160 
Zonguldak (Mustafa Saraç ve 4 arka

daşı) 
— 5432 sayılı Vergi Usul Kanunumu;. 

168 nci maddesinin değiştirilmesi 'hakkında 
(2/421) , 621 

Zonguldak (Necati Diken) ve Mustafa 
Saraç) 

— Yıllık ücretli izin kanun teklifi 
(2/213) 621 

TEZKERELER 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
Geliverme istekleri 

— 5502 sayılı Hastalık ve analık} sigor
tası Kanununun 6901 sayılı Kanunla [muad
del 14 neü muaddelinin (B) bendi ile} 15, 18 
ve 25 nci maddelerinin ve 33 nıcü maddesi
nin (B) bendinin değiştirilmesine d^ir ka
nun lâyihasının gerlverilmesi hakkında 
(3/538) 206:207 

— Hukukta muhakeme usulü Ijjanunu 
lâyihasının gariverilmesine dair (3/539) 207 

I 
Muhtelif } 

-r- Devlet Şûrasında açık ıbuluıjan Bi
rinci Reislik için seçim yapılmamak dair 
(3/5*55) ^ j b49 

— Devlet Şûrasında münhal buljunan 2 
Daire Reisliği ile 5 âzalık için seetai yapıl
masına tfyıir (3/494) 7,2(2,81,92:03.93 

— Devlet Şûrasında açık bulunaıjı on üç 
âzalık için seçim yapılmasına dadr (3/556) 539, 

I 675 
— İnhisarlar Umuma Müdürlüğünün 

1951 ve 1952 yılı mütedavil sermaye hesap
larına mütaallik bilançolar ile mutabakat 
Deyannamesinin sunulduğuna dair (3/46) .7:9, 

1.6,17,22,23,51:55,56:60,80:81,84,92,120: 
124,125:129 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1953 yılı mütedavil sermaye hesaplarına 
mütaallik bilançosu ile murakıp raporla
rının gönderildiğine dair (3/47) 81:82,95,97, 

145:149 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

1954 yılı mütedaıvtil sermaye hesaplanıra 
mütaallik bilançosu ile murakıp raporları
nın gönderildiğine dair (3/48) 82^:84,84:92,95, 

97,150:154,162,165,174,175:179 
— Kütahya M e t a u Mulhittin özkefe-

lrnin vefat ettiğine dair (3/537) 206 
— Millî Korunma 1957 yılı bilançosunun 

gönderildiğine dair (3/552) 309 
— Türk Tütün Limitet Şirketinin 1951 

ve 1952 bilânçolariyle murakıp raporlarının 
gönderildiğine dair (3/66) 7:16,17,^2,23,51: 

60,80:81,84,92,120:129 



- 44 
Sayfa ( 

Ölüm cezalan j 
—- Çerdek'in Kadışehri nahiyesine ; 

bağlı Dabana köyünün 12 sayılı hanesin- I 
de kayıtlı Alioğlu 1 . IV . 1936 doğum- | 
lu Hasan Seyöıan'ın ölüm cezasına çarp- \ 
tırılması hakkında (3/459) 251:252,313 i 

— Diyarbakır'ın Çermik (kazasının 
Ekrek köyünün 44 sayılı hanesinde ka
yıtlı 4-. VIII . 193Î doğumlu Mehmedoğ-
Iıı Baımazan Başıbüyük 'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/486) 156,255 

—• Edirne'nin Havsa kazasının Kaba-
ağaç köyünün 58 sayılı hanesinde kayıtlı 
1337 doğumlu Hasanoğlu Rasim Dik'in 
ölüm cezasına çarptırılması 'hakkında 
(3/487) 252,313 

— Lice'nin Hezan nahiyesine 'bağlı 
Fis köyünün 22 sayılı hanesinde kayıtlı 
ömeroğlu 1934 doğumlu Mehmet Salih 'Fi
dan Oiçek, (Figan Çiçek - Fiyan Çiçek) 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/466) 166 

— Maraş'm Karadere köyünün 57 sa
yılı hanesinde kayıtlı Alioğlu 1934 do
ğumlu Yaşar Yuvarlık'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/547) 309 

— Orhaneli'nin Davutlar köyünün 70 
sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu 
10 . VIII . 1927 doğumlu Kâmil Yumak'-
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/474) 156,255 

— Orhaneli'nin Pınarı köyünün 13 
sayılı hanesinde kayıtlı ösman'oğlu 
15 . VII . 1931 doğumlu Mehmet Ari'nin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/475) 284,358 

Tefsir isteği 
— Noter Kanununun 5928 sayılı Ka

nunla muaddel 18 nei maddesinin tefsiri 
hakkında (3/471) 439,558,583:589,589:590, 

590:593,593 =595,596,624:626 

Teşriî masuniyetler 
— Adana Mebusu Kasım . Gülek'in 

teşriî masuniyetinin kaldırılması (3/542) 309 
— Adana Mebusu Kasım Gülek, Ordu 

Mebusu Ferda Güley, Gümüşane Mebusu 
Nihat Sargınalp, Ankara Mebusları Re-

Sayfa 
cep Dengin ye Hasan Tez'in teşriî masu
niyetlerinin kaldırılması hakkında (3/531) 205 

— Adana Mebusu Suphi Baykam'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılmadı hakkın
da (3/543) 309 

— Ankara Mebusu Bülent Ecevit/in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/532) 205:206 

— Ankara Mebusu Hasan Tez'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/560) 675 

•— Ankara, Mebusu Selini Soley'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/559) 675 

— Balıkesir Mebusu Vacid Asena'nın 
teşriî masuniyetinin kaldınliması 'hakkın
da (3/533) 206 

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması 'hakkın
da (3/544) 309 

— Kars Mebusu Turgut Göle'nin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/534) 206 

— Kayseri Mebusu Bekir Develioğlu'-
nım teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/553) 358 

— Kayseri Mebusu Kâmil Gündeş'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/562) 675 

— Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
03/545) 309 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/535) 206 
(3/546); 309 

— Niğde Mebusu ismail Güven'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/548) 309 

— Ordu mebusları Atıf Topaloğlu ve 
Hüsrev Yürür'ün teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması hakkında (3/554) 358 

— Ordu Mebusu Ferda Güley'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/549) 309 

—• Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/550) " 309 

— Uşak Mebusu Adnan Çalıkoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin katldırılması hakkın
da (3/536) 206 
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— Uşak Mebusu Ali Rıza Akbıyıfcbğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/551) 309 

— Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/561) 675 

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ REİSLİĞİ 
- TEZKERESİ 

— Sayın mebuslardan bâzılarına izin 
verilmesine dair (3/565) 1011:1012 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 
TEZKERELERİ 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1951 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/41) 7:9,16,17,22,23,51:55,80:81,84,92, 

120:124 
— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

1952 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/42)! 9:16,22,23,56:60,80:81,84,92,125:129 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1953 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat Ibeyarinihıesinin sunulduğuna dair 
(3/43) 81:82,95,97,145:149 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/44) 82:92,95,97,150,154,162,165,174, 

\ 175:179 
— İstanbul Üniversitesi 1956 malî yılı 

hesabı katisine ait ek mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/529) 6 

— İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı

lı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/530) 6 

— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/29) 6,234: 

236,255,259,275:279 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
— Vizifeten hariçte bulunan Hariciye 

Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine ka
dar kendisine, Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in Vekillik edeceğine dair (3/541) 227 

ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 
— Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun, 

Ordu Mebusu Ferda Gül ey'in, Basın Ka
nununun tadilinden sonra kaç neşir yasağı 
kararının verildiğine dair (7/676) sayılı 
tahrirî sualine verilecek cevap için bir ay 
daha mehil verilmesi hakkındaki tezkeresi 
(3/557) 540:541 

ENCÜMEN REİSLİKLERİ TEZKERELERİ 
— Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm, 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 9 nen maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin en kısa zamanda havalesi 
gereğince Bütçe, Encümenine tevdi edilece
ğine dair Adliye Encümeni Riyaseti tezke
resi (3/540) 207 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encü
meni Riyasetinin, Afyon Karahisar Mebu
su Rıza Çerçel'in Kızılay Millî Kan Yardı
mı Teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun 
teklifini görüşmek üzere muvakkat bir en
cümen teşkiline dair tezkeresi (3/558) 622 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
23 . X I I . 1959 tarihli 18 nei İnikat zap

tının hulâsası 3:5 
4 .1 .1960 tarihli 19 ncu İnikat zaptı

nın hulâsası 80 
6 .1 .1960 tarihli 20 nei İnikat zaptı

nın hulâsası 156 

13 .1.1960 tarihli 23 ncü İnikat zap
tının hulâsası 204:205 

15 .1.1960 tarihli 24 ncü İnikat zap
tının hulâsası 223 

18 . T. 1960 tarihli 25 nei İnikat zap
tının hulâsası 25i 

8 .1 .1960 tarihli 21 nei İnikat zaptı- | 2 0 . 1 . -960 tarihli 26 ncı İnikat zap-
nm hulâsası 160 i tının hulâsası 282:283 

11.1.1960 tarihli 22 nei inikat zaptı- j 22.1.1960 tarihli 27 nei İnikat zap
tım hulâsası 183?183 i taran hulâsası 307r3ö8 
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25 .1.1960 tarihli 28 nei İnikat zap
tının hulâsası 356:357 

27 .1.1960 tarihli 29 ucu înikat zap
tının hulâsası 401:402 

29 .1.1960 tarihli 30 ncu İnikat zap
tının hulâsası 438 

1 . I I . 1960 tarihli 31 nei İnikat zap
tının hulâsası 462:463 

3 . I I . 1960 tarihli 32 nci inikat zap
tının hulâsası 539 

5 . I I . 1960 tarihli 33 ncü înikat zap
tının hulâsası 580:58 i 

Sayfa 
8 . I I . 1960 tarihli 34 ncu înikat zap- t 

tının hulâsası 620:621 
10. I I . 1960 tarihli 35 nci İnikat zap

tının hulâsası 673:674 
12 . I I . 1960 tarihli ^ nci İnikat zap

tı mu hulâsası 802 
18 . I I . 1960 tarihli 37 nci İnikat zap

tının hulâsası ' 916 
14 . I I . 1960 tarihli 38 nci İnikat zap

tının hulâsası 1010 
17 . I I . 1960 tarihli 39 ncu inikat zap

tının hulâsası 1106 

YOKLAMALAR 
6,80,157,161,184,206,224,252.284,310,358,403, 
440,463,540,582,622,676,917,1011,1041,1107, 

1107, 

TASHİHLER 
92 nci sayfanın 2 nci sütun 24 ncü satırından 

biten aşağıda yazılı metin, 81 nci sayfanın 9 ncu s 

Efendim, 7 nei Daire Reisliği için üç kişilik 
tasnif heyetini seçiyoruz : 

Halim Ateşalp (Sivas) (Burada, sesleri), 
Hasan Reşit Tankut (Mardin), 
Münih Hayri Ürgüblü (Nevşehir), 
Necdet Azak (Bursa), 
Sezai Akdağ (Manisa), 

Arif Hikmet Onat (Ordu), 
İhsan Ada (Hatay), 
ibrahim İmirzalıoğlu (Ankara) (Burada, 

sesleri), 
Necdet Davran (İzmir), 
Ömer Güriş (Samsun), 
Halil özyörük (Konya), 
Ahsen Aral (Hatay), 

sonra başlayıp 93 ncü sayfanın 6 neı satırında 
atırından sonra gelecektir, özür diler, düzeltiriz : 

Muammer Oavuşoğiıı (İzmir), (Burada, ses
leri), ^ 

REİS — 8 nci Daire Reisliği için tasnif he
yetini seçiyoruz : 

Suat Başol (Zonguldak), 
A. Fahri Ağaoğlu (Konya), 
Vedat Mengi (Niğde) (Burada, sesleri), 
Hidayet Sinanoğlıı (İçel), 
Mustafa Saraç (Zonguldak), 
Rauf Onursal (İzmir), 
Mecit Bumin (Artvin) (Burada, sesleri), 
Sırrı Atâlay (Kars), 
Ömer Lıîtfi Erzurumluoğlu (Yozgad) (Bu

rada, sesleri), 
REİS Âzalıklar için tasnif heyetini seçi-

voruz : 

İnikat Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

33 
O.) 
O O 
33 
33 
19 
87 
37 

539 
539 
539 
530 
2 

824 
837 

1 in sonundaki (Artvin Mebusu Yaşar Gümüşe!) ibaresi kalkacaktır, 
21 oldukları 

2 2 - 38 

verdiklerinden 
...lerine ikişer 
Ticaret Vekili 

1 26 Keşif 
837 nci sayfanın yerine aşağıdaki sayfa konacaktır, 

olduğu 
verdiğinden 
...sine iki 
Ziraat Vekili 
Kesif 
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Çok muhterem arkadaşlarını; hakikatler böy

lesine vaz'edilince suikast, cana | veya mala mı
dır, yoksa topyekûn bu aziz yurdumuzun emni
yet, asayiş ve huzuruna mıdır. Bıfı cihet daha iyi 
anlaşılmış olur. Memleketin iç vje dış emniyeti
ne, zabıtasına, idaresine toptan jruzur ve asayi
şine kasdedenlerin, bir de üste çakarak bu mem
leketi Hükümet veya valiler enj.ri ile, parti li
derleri vurulmaya teşebbüs edileli geri bir mem-
leketmiş gibi cihanı âleme karşı (teşhir etmeleri
ni, tavsif edebilecek (bence telâffuzu mümkün) 
bir kelime bulamıyorum. 

Bütün iftiralarını kemali nefretle kendileri
ne reddederim. (Soldan: Bravo) sesleri, sürekli 
ve çok şiddetli alkımlar) 

REÎS — Efendim, biraz evvel alman karar 
gereğince söz alan arkaraşlarını isimlerini oku
yacağım. Şimdi sırası ile okuyorum. 

Turhan Feyzioğlu; lehte mi,| aleyhte mi ko
nuşacaksınız t 

TURHAN FEYZİOĞLU (Siyas) — Lehinde 
konuşacağım. j 

RElS — Mazlum Kayalar ($leyhte), Kemali 
Bayazıt (lehte), Muzaffer Kurbajnoğlu (aleyhte), 
Sırrı Atalay (lehte), Burhanetthi Onat (aleyhte), 
Hayri Çopuroğiu (lehte), Nihajt Halûk Pepeyi 
(aleyhte), Ali Rıza Akbıyıkoğlü (lehte), Kemal 
Demiralay (aleyhte), Hasan Tfez (lehte), Said 
Bilgiç (aleyhte), Hıfzı Oğuz Bekata (lehte), En
ver Dündar Başar (aleyhte), Ajrslan Bora (leh
te), Kemal Serdaroğlu (aleyhteİ, Mehmet Hazer 
(lehte/, Orhan Ocakoğlu (aleyhte), Ferda Güley 
(lehte). 

Bu minval, üzere lehte, aleyhte gidecektir. 
Söz Turhan Feyzioğlu'nündür. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Styas) — Çok muh
terem arkadaşlarım; C. H. P. MJeclis Clrupundan 
124 arkadaşımızın Başvekil Alıian Menderes ve 
Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına daijr takriri lehinde 
konuşmak üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu|müzakerenin ba
şında ilk sözü alan Dahiliye Vjekili Uşak, Tur
gutlu, izmir, ve Topkapı hâdiselerinin çok dı
şına taşmak suretiyle 1946 lar4 gitti, Zile hâdi
selerine geldi, tekrar eski devıje gitti ve Hükü
metin de elinlde bulunan ve şimdi ceste ceste arz 
edeceğim resmî vesikalara mitstenit ithamlara 

cevap vereceği yerde, bir savcı edasiyle konuş
tu. Muhalefete, Halk Partisinin iktidar devri
ne çattı. Daha doğrusu, iktidar ve muhalefet dev
rine aidolmak üzere, Halk Partisine kendisince 
izafe ettiği bâzı vasıfları hedef aldı ve hücuma 
geçti. 

Muhterem arkadaşlar evvelâ çok ehemmiyet
li bir noktayı arz etmek isterim. Ben, Namık 
Beyin konuşmalarında, Uşak'ta, izmir'de ve 
Topkapı'da yapılan tertipler için bir saik, bir 
izah buldum. Bugüne kadar, nasıl olur da, Hü
kümetin mesul Dahiliye Vekili elleri taşlı, sopalı, 
demirli ve ağızları küfürlü, içkili insanların te
cavüzüne karşı vatandaşları kasten himayesiz bı
rakır? Nasıl olur da, açık suikjast tertiplerine 
göz yumar diye hayretler içinde bulunuyordum 
ve hâdiselere bir izah tarzı bulamamakta idim. 
Fakat şimdi, Dahiliye Vekilinin sözleri arasında 
bir husus var ki, her şeye ışık tutuyor. Dahiliye 
Vekili İnönü'nün Ege'ye yaptığı vazife gezisi, 
(.Soldan, taarruz sesleri) hayır, bizim tâbirimiz
le bu seyahatin aldı Ege vazife gezişidir. 

SABRI DlLEK (Trabzon) — Grupta taar
ruz kelimesinin isim babasısm. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ya
lan Sabri Dilek, serapa iftira,. Bunu da ispat 
edeceğim. Benim ağzımdan, sözlerimin sonuna 
kadar vesikaya müstenidolmıyan, kabili ispat 
olmıyan bir tek kelime çıkknıyacaktır. (Sağdan 
alkışlar) 

Namık'Gedik Bey dedi ki, İnönü'nün Ege'ye 
yaptığı seyahatin maksadı, kitle kitle halkı coş
turmak ve bütün Ege halkını .eski şöhretinin 
etrafında toplıyarak hemen iktidara geliver-
mektir. 

Hemen iktidara gelivermek!.. İşte arkadaş
larım, Dahiliye Vekilinin bu sözleri, yani bu 
seyahatin hedefinin Ege'de halk çoğunluğunu 
inönü'nün adı etrafında toplayıp oracıkta ik
tidara gelivermek şeklinde konulan gülünç teş
his, bir vehim âbidesi olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi zabıtlarına geçmiştir. (Sağdan 
alkışlar ve bravo sesleri.) 

Bir vehim âbidesi olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi zabıtlarına bu sözler geçmiş ve emsali 
görülmemiş derecede vahim tertiplerin sebep 
ve saikı ilk defa olarak burada Türk milleti
nin önüne serilmiştir. Hâdiseleri aydınlatan 
bir pencere açılmıştır (Sağdan bravo sesleri ve 

837 





İnikat Sayfa Sütun Satır 

37 

37 
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Yanlış 

839 

85 i 

22 edildiği Demokrat Parti 

37 
37 
37 
37 

842 
842 
844 
846 

1 .1 
1 43 
1 8 
1 49 

l). F. ricali; 
arıca 
zivarete 
, ablas 

35 üzerine binbaşıya 

37 
37 
38 
38 
38 
38 
38 

38 
38 
38 
38 

875 
904 
919 
920 
923 
926 
928 

928 
936 
940 
941 noi 

2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

1 
2 
1 

şayi 

46-
29 

'anın 

16 
14 

•47 
30 
32 

1 
13 

19 
20 
3 

olmuştur, 
korunan 
istizahlara 
secimin 
seçimin 
secime 
size vukufc 

Adağ 
tamam iyi e 
hakkı 

L verino aşağıda! 

Doğru 

edildiği zabıtlarla tevsik edilmiş
tir. Demokrat Parti 
D. P. ricali sadık değil; ... 
ayrıca 
ziyarete 
, Vilâyet Jandarma Kumandanı 
Abbas 
üzerine Onbaşı İhsan durumu 
binbaşıya 
olmamıştır, 
gocunan 
istizanlara 
seçmenin 
seçmenin 
seçme 
size mevzua dair sadece birkaç 
misal vermek istiyorum. İstan
bul'da vukubulan 
Akdağ 
tamimiyle 
hakiki 
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Sonra kütükler hakkında bfizı isnatlarda 

bulunuldu. Dün şu Meclis huzurunda mahke
melere, zabıtaya, idari makamlara intikal et
miş olan vesikalar üzerinde, (Tâbirimi caiz gör
sünler) tahrifat yapıldığı sabit cjlduktan sonra 
hiçbir mesnede, delile dayanmıy&n, kütüklere 
matuf isnadı burada nasıl kabul jedebiliriz. Bi
naenaleyh bu iddialara iltifat etmeye imkân 
yoktur. Kaldı ki, kütüklerde meycudolan mah
zurlar varsa bünyesindedir. Bugün mü oldu? 
Hayır 1950 de mevcuttu, 1954 |de mevcuttu, 
1957 de mevcuttu. O halde bugün jbunu mevzuu-
bahsetme'nİn ısebep ve hikmeti nedir? Mesele, 
bu kütüklerin bünyesinde mevciKJolan mahzur
lardan dolayı şu vekil, veya bu suretle bir mer
ci veya organı mesul etmeyi düşünmek değil, 
bunun izalesinin sebepleri üzerindje durmak ge
rektir. (Soldan bravo isıesleri) Ve nitekim bu 
cihet bizce ve sizce de anlaşılmış, merciler ve 
vazifeliler bunun üzerinde çalışacak bu mese
lenin ıslahı yoluna gitmişlerdir. Q halde haki
kat bu merkezde iken muhterem arkadaşlarını, 
bütün bünyeden mütevellit mahzurları namus-
kâr, kanuna riayetten başka düşüncesi olmı-
yan, muhalefette yıllarca namuslu bir seçim ya
pılması peşine düştüğü gibi ikti4arda da yıl
larca aynı sıhhat ve sadakatle namuskâr bir 
seçim yapan bir Hükümete, bir partiye bir ik
tidara leke sürmeye çalışmak istiyenlerin elle
rine milletin eli, milletin imanı yetişecektir. Ye
tiştiği gibi. 

Kütüklerin bünyesinden mütevellit mahzur
lar varsa, huzurunuzda, millet huzurunda, 1957 
seçimlerinin mahiyetini bilen biır arkadaşınız 
sıfatiyle söyliyebilirim, bunun mağduru De
mokrat Partidir. (Soldan, bravo şeşleri ve al
kışlar) O halde hakiki mağduru uydurma, gad
dar olarak ilân etmek istiyen dillere de mille
tin imanlı dili yetişecektir. Yetiştiği gibi. 

Arkadaşlar; asıl gaye nedir bilir misiniz? 
Ve tahkikat önergeleri sebebiyle jdünden beri 
başlıyan bugün ve yarın devam edçeek olan id
diaların altında saklı veyahut aşikâr bir mak
sat vavdır Bu maksat bugün başlamadı: bu 
maksat 1950 de başladı. 1954 te dev|am etti, şim
di sürüp gidiyor. Fakat haber veteyim ki bu
rada duracak ve burada kuruyacaktır artık. Ga
ye nedir bilir misiniz? 1957 seçililerini hedef 
tutmak; kanuna aykırılık, yasağa i-ağmen pro-

— 941 

. 1960 0 : 1 
paganda yapıldığı, kütük, vesait tedarik ve sa
ire, bütün bunlar hakiki veya aşikâr maksadı bes-
liyen müteferri ikmal kuvvetleridir, arkadaşlar. 
Evvelâ kapalı dedim, özür dilerim., sözümü ge
ri alıyorum; tamamen aşikâr. Nüvit Yetkin ar
kadaşımızın izahatından sonra iyice aşikâr... 
«1957 seçimlerinde işlenmiş yolsuzluklar, ve sa
ire.. Seçim emniyeti.» Dikkat ediyor musunuz.. 
1946 nm damgasını 1957 nin pâk ve temiz alnı
na basmak gayesidir. (Soldan bravo sesleri, şid
detli alkışlar) Ama boş bir gayret, Çünkü bu 
neviden gayeleri millet vicdanı önler ve bu 
nevinden taşman damgalı elleri*bileklerinden 
yine milletin eli yakalayıvereeektir. Bir husus 
da'ha var.Pâk alınlar, temiz haysiyetler katiyen 
damga ve leke kabul etmez. Eğer bu damga beş 
parmakta yağlıkara nev'inden ise onu da mil
letin eli ref'ü defeder. Ama ne yapalım, meş
hur kaidedir, bütün cihanda kabul edilmiştir: 
İftira et, iz bırakır. Fakat azmimiz, vatanper
verliğimiz, vazife duygumuz, milletin samimî 
imanı bu izleri de silip kaldıracaktır. 

Şimdi sıra, ikinci isnat vasıtasına geliyor. 
(Sağdan, gürültüler), Esat Mahmut Karakurt 
kardeşim siz de sesleniyorsunuz, arz edeyim bü
tün sözlerim hesaplıdır, benim bütün sözlerim 
insaflıdır. Eğer imkân verirseniz, elbirliğiyle bu 
memleketin saadeti uğruna çalışır, bu işlerle bizi 
oyalamazsınız yarından tezi yok bunları sizler de 
görürsünüz ahfada kalmaz. Ama ahfada, kalırsa 
vallahi, billahi, tallahi mesulleri sizlersiniz. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar, soldan, gürül
tüler). İktidara gelme mesafesi genişledikçe ay
nı ümitler geeeyarısı mumu gibi sönmeye devam 
ettikçe ne bulmalı? Kulplar bulmalı. Bu kulplar
dan biri radyodur. Unutuyorlar ki, hakikatler 
karşısında çok defa kulplar, yapıştırmak isti-
yenlerin elinde kalır. Burada da öyle olacaktır. 

Diyorlar ki, radyo propaganda yaptı. Propa
ganda devresi içinde Seçim Kanununa, Ceza Ka 
nununa aykırı hareket etti ve Demokrat Partinin 
propagandası ile uğraştı. 

Şimdi evvelâ bunun üzerinde kısaca duralım. 
Muhterem arkajiaşlarım, benim bildiğim, eğer 

yanılmıyorsam seçim propagandası devresi için
de Devlet radyosundan, Devlet Reisinden ve Hü
kümet Reisinden gayrı, hattâ bir vekilin dahi 
ne bir partilinin, ne bir kimsenin konuştuğunu 
bilmiyorum. Ve olmamıştır. 
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38 
38 
38 
38 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 

Sayfa 

961 
963 
970 
997 

1015 
1015 
1015 
1016 
1019 
1022 
1027 
1027 
1032 
1035 
1040 
1044 
1061 
1069 
1069 
1071 
1072 
1072 
1078 
1084 
1084 
1093 

110 

Sütun 

1 
1 
1 
1 

vl' 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
J 
1 
1 
2 
i 
2 
2 
2 
1 
2 
o 
1 
2 
2 
1 

Satır 

2 
14 
6 

11 
9 

42 
19 

2 - 3 
27 
47 
21 
22 

6 
35 
5 
5 

23 
41 
44 
15 
14 
24 
21 
22 
16 

8 
27 

• Yanlış 

| . . . - » < • • 
ejdiyemez 
i(ctilarında 
tatbikatın 
öjnce 
ebki 
(|31) 
istemediği 
getirilmesine 
ettiğim 
4eliller 
görülmüş 
ihalenin kısmını 
tu 
satabilirsiniz 
(jhşında 
yetişti 
hayatının 
Olmak 
aykıdırır 
ponan 
ödevlendirildiği 
görüşülecek 
kanaatleri 
tnasit 
demokrasi 
Oğuz Akanın 
[Reis bey arkadaşlar... 

Doğru 

bekliyemez 
iktidarında 
takibatın 
ince 
aksi 
(13) 
istenmediği 
getirilmemesine 
ettirdiğim 
dediler, 
görünmüş 
ihalenin baş kısmını 
Ben 
satabileceğiz 
başında 
gelmişti 
hayatınım 
almak 
aykırıdır 
Danon 
ödevlendirdiği 
görülecek 
kanatları 
müsait 
demokrasiyi 
Oğuz Akal'ın 
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Devamla) 
— Reis bey arkadaşlar... 

Diğer tashihlerin bulunduğu sayfalar : 
Sayfa 

50,119,218,303,353,378 

<•• 



Söz alanlar 

Sayfa 
Samet Ağaoğlu (Manisa) - Adana Me

hilim Suphi Baykanı, ve altı arkadşımn Tür
kiye Selüloz vo Kâğıt Fabrikaları İşletmesi 
Umum Müdürlüğünce satmalınan selüloz 
odunu ile graft selüloz ihale işleri ve dolayı -
siyle eski Sanayi teki l i Samet Ağaoğlu hak
kında Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle 1013,1054 

— Adana Mebusu Suphi Baykanı ve altı 
arkadaşının Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları İşletmesi Umum Müdürlüğünce sa
tmalman selüloz odunu ile graft selüloz iha
le işleri ve dolayısiyle eski Sanayi Vekili Sa
met Ağaoğlu hakkında Meclis tahkikatı açıl
masına dair takrirde konuşma tahdidinin 
kaldırılması hakkındaki takriri münasebetiy
le 1029 

Atalay Akan (Urfa) - Malatya Mebusu 
Nüvit Yetkin ve 6 arkadaşının, istimlâk yol
suzlukları dolayısiyle Meclis Tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle , 1164 

Ali Riza Akbıyıkoğlu (Uşak) - 1958 se
nesinde Simav kazasında ilkokul öğretmen
lerinden kaçının başka yerlere nakledildi
ğine dair suali münasebetiyle 686,687 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 
123 arkadaşının, C. Halk Partisine mensup 
mebuslardan bâzılarının Ege gezisi sıra
sında vukubulan hâdiseler dolayısiyle Mec
lis tahkikatı açılmasına dair takriri müna
sebetiyle 875 

îzzet Akçal (Devlet Vekili) - Ankara 
Mebusu Selim Soley'in, Kızılcahamam ka-
zasmdaki memurlardan yarıdan fazlasının 
başka yerlere nakledildiklerinin doğru 
olup olmadığına dair Başvekilden olan su
aline cevabı 406,407 

— Niğde Mebusu Asım Bren'in, Kü
tahya'nın Gediz kazasmdaki Salur Camii -

Sayfa 
nin kapısına asılmış olan Demokrat Parti 
levhasına dair Başvekilden olan sualine şi
fahi cevabı 687,689,690 

Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - 1959 ma
li yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağ-
(A/ l ) işaretli cetvelin Hariciye Vekâleti 
kısmında, (A/2) işaretli cetvelin Nafıa ve 
Maliye Vekâletleri kısımlarında değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebetiy
le 633 

Sezai Akdağ (Manisa) - Ankara. Mebu
su Avni Doğan ve 54 arkadaşının, Basın 
mevzuunda Meclis tahkikatı açılmasına da
ir takriri münasebetiyle 1002 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun müna
sebetiyle 471,472 

— Vâki sataşmaya dair sözleri 1082 
Abdullah Aker (Koordinasyon Vekili) -

Adana Mebusu İlyas Seçkin ve Adana Me
busu Muslihittin Yılmazmetç'mn, Kromit 
Limitet Şirketi ile bu şirketin kurucusuna 
Ziraat Bankası tarafından açılan kredi do
layısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair 
'takriri münasebetiyle 1095 

— Urfa Mebusu İbrahim Eteni Karaka-
pıeı'nm, Urfa vilâyeti emrine verilen 30 
acled otomobil lâstiğinin tevzi şekline dair 
Başvekilden olan sualine cevabı 208,209 

Kenan Akmanlar (Antalya) - Usul hak
kında 492,493 

Muammer Akpmar (Ankara) - 1959 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Hariciye Ve
kâleti kısmında, (A/2) işaretli cetvelin Na
fıa ve Maliye vekâletleri kısımlarında de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 646 
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Sayfa 

Baha Akşit (Denizli) - Usul hakkında 1046 
Nurettin Akyurt (Malatya) - Kendisine 

vâki sataşma dolayısiyle 958 
Mehmet Ali Arakan (Mardin) - İzmir'

den İdil Sağlık Memurluğuna tâyin edilen 
Cevad Akmaıı'm, i§e mübaşeretinden he
men sonra Mazıdağı kazasına tâyin edil
mesi sebebine dair suali münasebetiyle 289,290 

— Kendisine verilen ihtar cezası hak
kında 561 

Nevzat Arman (Adana) - Malatya Me
busu Nüvit Yetkin ve 123 arkadaşının, C. 
Halk Partisine mensup mebuslardan bâzı
larının Ege gezisi sırasında vukubulan hâ
diseler dolayısiyle Meclis tahkikatı açılma
sına dair takriri münasebetiyle 829 

Vacid Asena (Balıkesir) - Noter Kanu
nunun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci 
maddesinin tefsirine dâir mazbata hak
kında 583,584,593,595 

Sebati Ataman (Sanayi Vekili) - Ada
na Mebusu Suphi Baykam ve altı arkada
şının Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
İşletmesi Umum Müdürlüğünce satınalman 
selüloz odunu ile grafit selüloz ihale işleri 
ve dolayısiyle eski Sanayi Vekili Samet 
Ağaoğlu hakkında Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle 1037,1050, 

1073,1074 
— Ankara Mebusu Selim Soley'in, İs

tanbul ve Ankara'da elektriğe yapılan zam
mın bir ay öncesine de teşmil edilişinin se
bebine dair sualine cevabı 284,287 

Sayfa 
Sebati Ataman (Zonguldak) - Malatya 

Mebusu Nüvit Yetkin ve 123 arkadaşının, 
C. Halk Partisine mensup mebuslardan bâ
zılarının Ege gezisi sırasında vukubulan 
hâdiseler dolayısiyle Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri 885 

Sırrı Atalay (Kars) - Devlet Hava Mey
danları Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişil
mesi hakkındaki 5843 sayılı Kanunun bi
rinci maddesini değiştiren 6213 sayılı Ka
nuna ek Kanun münasebetiyle 365 

— Radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle 972,976 

— Radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takririn 
görüşülmesinde konuşma tahdidinin kaldı
rılması hakkındaki takriri münasebetiyle 966 

Halim Ateşalp (Sivas) - Ziraat Vekâleti 
Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri 
Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 651 

Faruk Ayanoğlu (Tokad) - Devlet Ha
va Meydanları Umum Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı Kanunun 
birinci maddesini değiştiren 6213 sayılı Ka
nuna Ek Kanun münasebetiyle 366 

Hızır Aydın (Tunceli) - Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunun 5585 sayılı Ka
nunla muaddel 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair kanun teklifi münasebetivle 300 

B 
Şefik Bakay (Kırklareli) - Devlet Ha

va Meydanları Umum Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı Kanu
nun birinci maddesini değiştiren 6213 sa
yılı Kanuna ek kanun münasebetiyle 370 

Kemali Bayazıt (Maraş) - Malatya Me
busu Nüvit Yetkin ve 123 arkadaşının, 
C. Halk Partisine mensup mebuslardan bâ
zılarının Ege gezisi sırasında vukubulan 
hâdiseler dolayısiyle Meclis tahkikatı açıl

masına dair takriri münasebetiyle 872 
Suphi Baykam (Adana) - Demokrat 

Parti Gençlik Bürosu tarafından talebe 
ve gençlik teşekküllerine vâki müdahale 
dolayısiyle Meclis tahkikatı açılmasına 
dair takririnin müzakeresine mahal olma
dığına dair verilen takrir münasebetiyle 1152 

— İlâç fiatlarmın indirilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair şifahi suali mü
nasebetiyle. 677,678,679 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-
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kâletindeki münhal kadroların doldurul
ması için ne gibi tedbirler alındığına da
ir suali münasebetiyle. 681 

— Türkiye Selüloz ve kâğıt fabrika
ları İşletmesi Umum Müdürlüğünce satın 
alman selüloz odunu ile graft selüloz ihale 
işleri ve dofayısiyle eski Sanayi Vekili Sa-
met Ağaoğlu hakkında Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri münasebetiyle 1024, 

1030 
•— Vâki sataşma dolayısiyle sözleri 10'81 
Hikmet Bayur (Manisa) - Ege'de mah

sullerini kooperatiflere teslim eden üzüm 
ve pamuk müstahsıllarına avans verilme
mesine dair suali münasebetiyle 409,410,411 

— Ege tütün müstahsıllarma Ziraat 
Bankasınca verilmesi mûtat olan avansın 
bu yıl verilmemesi sebebine dair suali mü
nasebetiyle 411 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Malatya 
Meblusu Nüvit Yetkin'in, 27 Ekim 1957 ta
rihinde yapılan Milletvekilleri Seçimi do
layısiyle cezai, malî ve siyasi mesuliyetle
ri görülenler hakkında Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri münasebetiyle 950 

Atıf Benderlioğlu (Maarif Vekili) -
Kars Mebusu İbrahim Us'un, Ortaklar 
ilk öğretmen okulu müdürü hakkında ya
pılan şikâyetler üzerine ne muamele ya
pıldığına dair sualine şifahi cevabı 682,684, 

685 
— Uşak Mebusu Ali Rıza Akbıyıkoğ-

lu'nun, 1958 senesinde Simav kazasında 
ilkokul öğretmenlerinden kaçının başka 
yerlere nakledildiğine dair sualine şifahi 
cevabı 685,687 

Medeni Berk (Devlet Vekili ve Başve
kil yardımcısı) - Malatya Mebusu Nüvit 
Yetkin ve 6 arkadaşının, istimlâk yolsuz
lukları dolayısiyle Meclis Tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle 1175 

Kemal Bibaroğlu (Çorum) - Adana 
Mebusu Suphi Baykan ve altı arkadaşı
nın, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
İşletmesi Umum Müdürlüğünce satmalı-
nan selüloz odunu ile graft selüloz ihale 
işleri ve dolayısiyle eski sanayi Vekili 
Samet Ağaoğlu hakkında Meclis tahki
katı açılmasına dair takrirde konuşma 

Sayfa 
tahdidinin kaldırılması hakkındaki tak
rir münasebetiyle 1029 

Behzat Bilgin (tzmir) - Ankara Me
busu Selim Soley'in, kıta subay ve astsu
baylarına, eğitimle bizzat meşgul oldukla
rı ve kıta hizmetinde bulundukları müd
detçe kıta tazminatı ve kıta nöbeti tazmi
natı verilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin ruznameye alınım asma dair takriri 
münasebetiyle 310,312 

— Antalya Mebusu Burhanettin Onat'-
m, Gümrük Kanununun 17 nci maddesi
nin 7 no. ki bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen ve 6088 sayılı Kanunla değiştiri
len (O fıkrasının tadili hakkındaki ka
nun teklifinin ruznameye alınmasına 
dair takriri münasebetiyle 441 

- - ."887 sav ılı Harçlar Kanununun 
6955 sayılı Kanunla muaddel 97 nci mad
desinin tadili V'.1 bu kamına muvakkat'bir 
madde ilâvesitv dair Kanun münasebe
tiyle 17 

— 1959 malî yılı Muvazene! Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
münasebetiyle 472,473,485,486,487,489,491,493 

— 1959 malî yılı Mııvazenei Umumiye 
Kanununa bağn (A/ l ) işaretli cetvelin 
Hariciye Vekâleti kısmında, (A/2) işa
retli cetvelin Nafıa ve Maliye Vekâletle
ri kısımlarında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun münasebetiyle 635,638,639,64-' 

— T>rv!et Kava Meydanları Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek sene
lere sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 5843 saydı Kanunun birinci madde
sini değiştiren f'213 sayılı Kanuna ek 'ka
nun münasebetiyle 365,36 i 

— Maaş Kanununun 4379 sayılı Kanu
nun 5585 sayılı Kanunla muaddel birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna muvakkat bir madde eklenmesine da
ir kanun teklifi münasebetiyle 313,316,318,321. 

322,323,324 
— Niğde Mebusu Şefik .Refik Soyer'-

in, îl idaresi Kanununun 27 nci maddesi
nin tadili ve bu kanuna geçici bir madde 
ilâvesi hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 622 



57 — 
Sayfa 

— Sıtmanın imhası hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 19 

— Van Mebusu Sait Erdinc/in, Ban
kalar ve Devlet müesseseleri meıjrmrları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3659 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 4621 sayılı Kanu
nun muaddel 6 ncı maddesinin; değiştiril
mesine ve 5079 ve 5705 sayılı Kanunların 
meriyetten kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin ruznameye alınmasına €Jair takriri 
münasebetiyle 541,542 

— Van Mebusu Sait Bilgiç'in, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ire teadülü
ne dair Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzjı maddeler 
eklenmesine dair 4598 sayılı Kamımın mu
addel 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ve 
5049 sayılı Kanunla 5705 sayıl} Kanunun 
meriyetten kaldırılmasına dair kjanun tekli
finin ruznameye alınması hakkında takriri 
münasebetiyle 543 

— Yozgad Mebusu Ömer J^ûtfi Erzu-
rumluoğlu'nun, Temsil Ödeneği hakkında
ki 5027 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair olan kanun teklifinin ruznameye alın
masına dair takriri münasebetiyle 313 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun 
münasebetiyle 262,41^,652,697,698,700, 

701,702 
Remzi Birand (Konya) - 1959 malî yılı 

Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun münasebetiyle 482,483 

dayat 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 

ve eklenti binaları ile tesislerinin yapıl
ması yetkisinin Nafıa Vekâletine devri 
hakkındaki Kanuna ek Kanun münasebe
tiyle 376 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlü
ğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 261,326 

M. Kâmil Boran (Mardin) - Çay fiyat
larının artırılması sebebine dair suali 
münasebetiyle 217,218 

— Gündemin tanzimi hakkında 161,162 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 
ve eklenti binaları ile tesislerinin yapılması 
yetkisinin Nafıa Vekâletine devri hakkın
daki kanuna ek kanun münasebetiyle 371,377 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 258 

Esat Budakoğlu (Adliye Vekili) -
Adana Mebusu Hamdi Öner'in, Dünya 
gazetesinde tefrika edilecek «Tekelonya» 
isimli eserin neşrini, İstanbul Cumhu
riyet Müddeiumumisinin menedip etmediği
ne dair sualine cevabı 404,405 

— Ankara Mebusu Avni Doğan ve 54 
arkadaşıma basın mevzuunda Meclis tah
kikatı açılmasına dair takriri münasebe
tiyle 889 

— [İrfa Mebusu Esat Mahmut Kara-
kurt'un, 29 . X . 1957 tarihinde Mersin'de 
vukubulan bir katil hâdisesi dolayısiyle 
yapılan tahkikat neticesine dair sualine 
cevabı 209,210,212 

Fethi Çelikbaş Burdur) -[Adama Me
busu Suphi Baykam ve altı arkadaşının 
Türkiye Selüloz ve kâğıt fabrikaları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce satma! man 
selüloz odunu ile graft selüloz ihale 
işleri ve dolayısiyle eski Sanayi Vekili Sa-
ın-et Ağaoğlu hakkında Meclis tahkikatı 

açılmasına dair takriri münasebetiyle 1060 
| — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
| Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de-
' ğişiklik yapılması hakkında Kanun müna-
I sebetiyle 475,476,477,478,479,491,492 
| — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
j Kânununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin: 
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Hariciye Vekâleti kısmında, (A/2) işaretli 
cetvelin Nafıa ve Maliye vekâletleri kı
sımlarında değişiklik yapılması hakkındaki 
Kamın münasebetiyle 639 

-— Gündemde bulunan Meclis tahki
katı takrirleri üzerindeki konuşmaların 
tahdidi için verilen takrirler münasebe
tiyle 946 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu münase
betiyle • 90 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü müte-
davil sermayesinin, (750) milyon liraya 
çıkarılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 497,498 

— Kifayet takriri aleyhinde 1183 

Sayfa 
— Nizamnameye ademi riayet iddiası 

münasebetiyle - 556,557 
— Radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 

Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri mü
nasebetiyle, usul hakkında 979 

— Sabık zabıt hakkında 1108,1109,1110 
— Terbiye talebi münasebetiyle 1081 
— Zile hâdiseleri hakkında Meclis tah

kikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle 890 

Hayri Çopuroğlu (Kırşehir) - Malatya 
Mebusu ıNivit Yetkin ve lı23 arkadaşının, 
C. Halk Partisine mensup mebuslardan bâ
zılarının Eğe gezisi sırasında vukubulan 
hâdiseler dolayısiyle Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle 874 

D 
Recep Dengin (Ankara) - Batı Trak

ya'da cereyan ettiği bildirilen hâdise hak
kında Yenisabah gazetesinde neşredilen 
haberin doğru olup olmadığına dair suali 
münasebetiyle 291,292 

—• İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1952 
Bütçe yılı Hesabı katî Kanunu hakkında 9,10, 
* 13,15 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 
Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu münase
betiyle 83,86,87,88 

Avni Doğan (Ankara) - Basın mevzu
unda Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle 995 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 
123 arkadaşının, C. Halk Partisine men
suplardan bâzılarının Eğe gezisi sırasında 
vukubulan hâdiseler dolayısiyle Mcelis tah
kikatı açılmasına dair takriri 873 

— Nizamnameye ademiriayet hakkında 949 
— Usul hakkında 1041 

— Vâki sataşma dolayısiyle sözleri 1081 
Hilmi Dura (Kastamonu) - Arzuhal 

Encümeninin Nejat Oral hakkındaki 1859/ 
1650 sayılı kararına dair mazbatası müna
sebetiyle 165 

— Devlet Hava Meydanları Umum Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek senelere sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5843 
sayılı Kanunun birinci maddesini değişti
ren 6213 sayılı Kanuna ek Kanun münase
betiyle 370 

Bahadır Dülger (Gazianteb) - Arzu
hal Encümeninin Nejat Oral hakkındaki 
1959/1650 sayıilı kararına dair mazbatası 
münasebetiyle 164 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
27 Ekim 1957 tarihinde yapılan milletve
killeri seçimi dolayısiyle cezai, malî ve 
siyasi mesuliyetleri görülenler hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri mü
nasebetiyle 954 

Bülent Ecevit (Ankara) - Ankara Me
busu Avni Doğan ve 54 arkadaşının, basın 

mevzuunda Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 983,984 
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Zeki Erataman (Tekirdağ) - 1959 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 474 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü Teş
kilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 260 

Sadık Erdem (Antalya) - Demokrat 
Parti Gençlik Bürosu tarafından talebe 
ve gençlik teşekküllerine vâki müdahale 
d olay isiyle Meclis Tahkikatı açılmasına 
dair takririnin müzakeresine mahal olma
dığına dair verilen takrir münasebetiyle 1157 

Sait Erdinç (Van) - Bamlkalar ve Dev
let müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin 'değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair 4621 sayılı Kanunun muaddel 6 
ncı maddesinin değiştirilmesine ve 5079 
ve 5705 sayılı 'kanunların meriyetten 'kal
dırılmasına dair kanun teklifinin ruzna-
meye alınmasına dair takriri münasebe
tiyle 541,542,543 

Asım Eren (Niğde) - Arzuhal Encü
meninin Musa Orhan hakkındaki 1959/1871 
sayılı kararına dair mazbatası münase
betiyle 232 

— Arzuhal Encümeninin Nejat O rai 
hakkındaki 1959/1650 sayılı kararına dair 
mazbatası münasebetiyle 167 

— Bâzı sözlerin zabıttan çıkarılması 
hakkındaki takriri münasebetiyle 981 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Hariciye Vekâleti 'kısmında, (A/2) işa
retli cetvelin Nafıa ve Maliye Vekâletleri 
kısımlarında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun münasebetiyle 637 

— Bor kazasının Akçaviran köyünde bu
lunan tatlı suyun köy hizmetine verilme
si 'hususunda ne gibi teşebbüsler yapıldı
ğına dair suali münasebetiyle 551,552 

— Gölköy bataklığının kurutulması 
için ne gibi işler yapıldığına dair suali 
münasebetiyle 555 

Sayfa 
— Hakkında tatbik edilmek istenen 

takbih cezasına dair 1047 
— Kütahya'nın Gediz kasabasındaki 

Salur Camimin kapısına asılmış olan De
mokrat Parti levhasına dair Başvekilden 
olan suali münasebetiyle 688,689,691 

— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun 5585 sayılı Kanunla muaddel 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 316 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 
6 arkadaşının, istimlâk yolsuzlukları do-
layısiyle Meclis Tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 1169 

— Niğde'nin Dipsiz Batakılğı ile Bor 
kazasının Pınarbaşı su kaynağına sarf edi
len para miktarına dair suali münasebe
tiyle 293,295,297 

— Noter Kanunun un 5928 sayılı Ka
nımla muaddel 18 nci maddesinin tefsirine 
dair mazbata hakkında 584,587,595,625 

— Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun 5611 ve 6557 sayılı kanunlarla 
muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna bir muvakkat madde ilâvesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle 256, 

446,447,449 
— Vakıflar Umum Müdürllüğü 1955 

bütçe yılı hesabı katı kanunu hakkında 234 
— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza 

ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 259,268 

Semi Ergin (Münakalât Vekili) - An
kara Mebusu Selim Sol ey'in, Ankara vilâ
yeti nahiyel erindeki PTT şubelerinin tam 
teşkilâtlı olarak faaliyette bulunmaları 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
şifahi cevabı 544,545,546 

Şevki Erker (Erzurum) - Ziraat Vekâ
leti Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama iş
leri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle 695 

Hayrettin Erkmen (Ticaret Vekili) -
Adana Mebusu îlyas Seçkin ve Adana 
Mebusu Muslihittin Yılmaz Mete'nin, Kro-
mit Limitet Şirketi ile bu şirketin kurucu-
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suna Ziraat Bankası tarafından açılan kre
di dolayısiyle Meclis tahkikatı açılmasına 
dair takriri münasebetiyle 1087,1097 

— Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 
Ege'de mahsullerini kooperatiflere teslim 
eden üzüm ve pamuk müstahsıllarma 
avans verilmesine dair sualine cevabı 409,410 

— Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 
Ege tütün müstahsılma Ziraat Bankasın
ca verilmesi mûtadolan avansın bu yıl ve
rilmemesi sebebine dair sualine cevabı 411 

— Sabık zabıt hakkında 1108,1111 
—• Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 

5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tara
fından açılan bir kredi muamelesi dolayı
siyle Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasepetiyle 1114,1125,1139,1141 

Hayrettin Erkmen (îmar ve îskân Ve
kâleti Vekili) - Ankara Mebusu Selim So-
ley'in, göçmenlere tevzi edilmek üzere ya
pılan Varlık Mahallesi evlerinin kiraya 
verilmesi sebebine dair sualine şifahi ce
vabı 548,549 

Sayfa 
Sefer Eronat (Yozgad) - Arzuhal En

cümeninin Nejat Oral hakkındaki 1959/ 
1650 sayılı Kararma dair mazbatası müna
sebetiyle 166,169 

— Kars Mebusu Sırrı Atalay ve dört 
arkadaşının radyonun bâzı neşriyatı dola
yısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 978 

— Noter Kanununun 5928 sayılı Ka
nunla muaddel 18 nci maddesinin tefsirine 
dair mazbata hakkında 591 

Agâh Erozan (Bursa) - Kifayet takrir
leri hakkında 959,960 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozgad) -
Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair olan kanun tekli
finin ruznameye alınması hakkındaki tak
riri münasebetiyle 313 

Hasan Fehmi Evliya (Maraş) - Arzu
hal Encümeninin Mehmet Akkaş hakkın
daki 1959/1547 sayılı Kararına dair mazba
ta münasebetiyle 95 

Turhan Feyzioğlu (Sivas) - Adana Me 
busu Suphi Baykaım ve altı arkadaşının, 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işlet
me Umum Müdürlüğünce satınalınan selü
loz ve odunu ile graft selüloz ihale işleri 
dolayısiyle eski Sanayi Vekili Samet Ağa-
oğlu hakkında Meclis tahkikatı açılmalına 
dair takriri münasebetiyle 1083 

— Et ve Balık Kurumu tarafından açı
lan bir kredi muamelesi dolayısiyle Meclis 
tahkikatı açılmaısına. dair takriri münase
betiyle 1120,1133 

— Kifayet takrirleri aleyhinde 959 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 
123 arkadaşının, C. Halk Partisine mensup 
(mebuslardan bâzılarının Ege gezisi sırasın
da vukubulan hâdiseler dolayısiyle Meclis 

tahkikatı açılmasına dair takriri 8,37,876 

— Radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle - 962 

— Usul hakkında. 961 

Hüseyin Fırat (îçel) - Urfa Mebusu 
Esat Mahmut Karakurt'un, 29 . X . 1957 
tarihinde Mersin'de vukubulan bir katil 
hâdisesi dolayısiyle yapılan takibat netice
sine dair suali münasebetiyle 224 

Ahmet Fırat (Malatya) - Kendisine vâ
ki sataşma dolayısiyle 958 

----- Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 
5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tara
fından açılan bir kredi muamelesi dolayı
siyle Meclis tahkikatı açılmasına, dair tak
riri miinasobotivlo .1140 
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Namık Gedik (Dahiliye Vekili) } Bur

dur Mebusu Fethi Çelitdbag ve Kırşehir Me
busu Fâzıl Yalçm'ın, Zile hadiseleri hak
kında Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle 889,907 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkinfin, 27 
Ekim 1957 tarihinde yapılan Milletvekil
leri seçimi dolayısiyle cezai, malî ve (siyasi 
mesuliyetleri görülenler hakkında jVIeclis 
tahkikatı açılmasına dair takriri mjünase-
betiyle 925 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkii ve 6 
arkadaşının, istimlâk yolsuzlukları dlolayı-
siyle Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle 1160,1178 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 
123 arkadaşının, C. Halk Partisine! men
sup mebuslardan bâzılarınin Egve gemisi sı
rasında vukubulan hâdiseler dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 806,854 

— Sivas Mebusu Turhan Feyzio^lu ve 
5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tara
fından açılan bir kredi muamelesi dolayı
siyle Meclis tahkikatı açılmasına dajr tak
riri münasebetiyle 1128 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) -| Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunu^ 5585 
sıayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna mufakkat 
bir malde ilâvesine dair kanun teklijfi mü
nasebetiyle 322,324 

— Noter Kanununun 5928 sayılı Ka
nunla muaddel 18 nci maddesinin tefsirine 
dair mazbata hakkında 583,584,590,625 

— Subaylar heyetine mahsus te^fi Ka
nununun' 5611 ve 6557 sayılı kananlarla 
muaddel 10 neu maddesine bir fı^ra ve 
bu kanuna bir muvakkat madde (ilâvesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle (360,362,363, 

447,451 

Sarf* 
Hüseyin Avni Göktürk (Sabık Adliye 

Vekili) - Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'-
in, 27 Ekim 1957 tarihinde yapılan millet
vekilleri secimi dolayısiyle cezai, malî ve 
siyasi mesuliyetleri görülenler hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle yazılı müdafaası 918 

Mahmut Güçbilmez (Bolu) - Arzuhal 
Encümeninin Nejat Oral hakkındaki 1959/ 
1650 sayılı kararına dair mazbatası mü
nasebetiyle 169 

— Noter Kanununun 5928 sayılı Ka
nunla muaddel 18 nci maddesinin tefsirine 
dair mazbata hakkında 585,593 

Kasım Gülek (Adana) - Adana Mebu
su Suphi Baykam ve 6 arkadaşının, Tür
kiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi Umum Müdürlüğünce satınalıııan se
lüloz odunu ile graft selüloz ihale işleri 
dolayısiyle eski Sanayii Vekili Samet 
Ağaoğlu hakkında Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle 1080 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Hariciye Vekâleti kısmında, (A/2) işaret
li cetvelin Nafıa ve Maliye vekâletleri 
kısımlarında değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun münasebetiyle :826 

—- Gündem dışı söz talebi hakkında 582 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya
pılması yetkisinin Nafıa Vekâletine devri 
hakkındaki kanuna ek Kanun münasebe
tiyle 374 

Ferda Güley (Ordu) - Radyonun bâzı 
neşriyatı dolayısiyle Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle, usul 
hakkında 980 

Mehmet Hazer (Kars) - 1959 mjalî yılı 
Muv&zenei Umumiye Kanununa i bağüı 

H 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun münasefoefciyfe 495,49o 
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— 1959 malî yılı Mııvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaret
li cetvelin Hariciye Vekâleti kısmın
da, (A/2) işaretli cetvelin Nafıa, Ma
liye vekâletleri kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 

— Demokrat Parti Gençlik Bürosu ta
rafından talebe ve gençlik teşekküllerine 
vâki müdahale dolayısiyle Meclis Tahkika
tı açılmasına dair takririnin müzakeresine 
mahal olmadığına dair verilen takrir mü-
ııasebetiyle 

— Devlet Hava Meydanları Umum Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek senelere 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
5843 sayılı Kanunun birinci maddesini de
ğiştiren 6213 sayılı Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle 

-••- Kifayet takrirleri aleyhinde 
— Kifayet takrirleri hakkında 

— Riyaset tarafından kendisine verilen 
ihtar cezalan hakkında 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 
ve eklenti binaları ile tesislerinin yapılma
sı yetkisinin Nafıa Vekâletine devri hak
kındaki Kanuna ek Kanun münasebetiyle 

— Usul hakkında, 

627 

1156 

364 
912 
960 

213 

373 

1047 

Sayfa 
Hadi Hüsman (Gümrük ve İnhisarlar 

Vekili) - Antalya Mebusu Bürhanettin 
Onat'in, Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 No. lu bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen ve 6088 sayılı Kanunla de
ğiştirilen (C) fıkrasının tadili hakkında
ki kamın teklifinin ruznameye alınmasına 
dair takriri münasebetiyle 442 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1952 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu hakkında 9,11,14 

— inhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu münasebe
tiyle 84,87,91 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü müte-
davil sermayesinin 750 milyon liraya çıka
rılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 497, 

498,499 
Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm, 

çay fiyatlarının artırılması sebebine dair 
sualine cevabı 216,218 

Hadi Hüsman (İstanbul) - 1959 ma
li yılı Mııvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun münasebetiyle 491, 

492,493 
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka

nunun 5585 sayılı Kanunla muaddel 1 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
mııvakat bir madde ilâvesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 323 

Tevfik İleri (Samsun) - 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki Kanun münasebetiyle 475 

Tevfik İleri (Nafıa Vekili) - Devlet 
Hava Meydanları Umum Müdürlüğü ih
tiyaçları için gelecek senelere sâri taah
hütlere girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı 
Kanunun birinci maddesini değiştiren 
6213 sayılı Kanuna ek kanun münasebe
tiyle ' 366,369,370 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 
6 arkadaşının, .istimlâk yolsuzlukları do

layısiyle Meclis Tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 1180 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bor 
kazasının Akçaviran köyünde bulunan 
tatlı suyun köy hizmetine verilmesi hu
susunda ne gibi teşebbüsler yapıldığına 
dair sualine şifahi cevabı 551,552 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Göl
köy bataklığının kurutulması için ne gibi 
işler yapıldığına dair sualine şifahi ce
vabı 554,556 

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de'nin Dipsiz bataklığı ile Bor kazasının 
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Pınarbaşı su kaynağına sarf edilen para 
miktarına dair sualine cevabı 293,294,296 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nası ve eklenti binaları ile tesislerinin 
yapılması yetkisinin Nafıa Vekâletine 
devri hakkındaki Kanuna ek Kanun mü
nâsebetiyle 372.375 

İsmail tnan (Ankara) - 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 467, 

468 
— Takbih cezası hakkında müdafaası 961 
Necdet încekara (îzmir) - Adana Me

busu Suphi Baykam ve 6 arkadaşının, 

Sayfa 
Türkiye Selilöz ve Kâğıt Fabrikaları iş
letmesi Umum Müdürlüğünce satmalı-
nan selilöz odunu ile graft selilöz ihale 
işleri dolayısiyle eski Sanayi Vekili Sa-
met Ağaoğlu hakkında tahkikat açılması
na dair takrirde konuşma tahdidinin 
kaldırılması hakkındaki takrir münase
betiyle 1030 

Münif tslâmoğlu (Kastamonu) - Devlet 
Hava Meydanları Umum Müdürlüğü ih
tiyaçları için gelecek senelere sâri taah
hütlere girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı 
Kanunun birinci maddesini değiştiren 
6213 sayılı Kanuna ek Kanun münasebe
tiyle 368 

Emin Kalafat (Çanakkale) - Adana 
Mebusu Suphi. Baykam ve altı arkadaşı
nın, Türkiye Selüloz ve kâğıt fabrikaları 
İşletmesi Umum Müdürlüğünce satın alman 
selüloz ve odun ile graft selüloz ihale iş
leri dolayısiyle eski Sanayi Vekili Sanıet 
Ağaoğlu. hakkında Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle 1079 

Sadettin Karacabey (Bursa) - Ziraat 
Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sula
ma işleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 412 

tbrahim Etem Karakapıcı (Urfa) -
Urfa ivlâyeti emrine verilen 30 aded 
otomobil lâstiğinin, tevzi şekline dair suali 
dolayısiyle 208 

Esat Mahmut Karakurt (Urfa) - Gün
demde bulunan Meclis tahkikatı takrirleri 
üzerindeki konuşmaların tahdidi için. veri
len takrirler münasebetiyle 947 

—. 29 . X . 1957 tarihinde Mersin'de 
vukubulan. bir katil hâdisesi dolayısiyle 
yapılan takibat neticesine dair suali müna
sebetiyle 209,211,212,213,226 

Saim Karaömerlioğlu (Adana) - Ada
ma'mm Fefike, Saimbeyli ve Mağara kaza
larında keçilere arız olan ciğer! ağrısı has

talığının önlenmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair suali münasebetiyle 215 

Enver Kaya (istanbul) - 1959 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında, kanun münasebetiyle 479,480 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Ha
riciye Vekâleti kısmında, (A/2) işaretli 
cetvelin Nafıa ve Maliye vekâletleri kı
sımlarında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetiyle 629,630,631 

— Hakkında tatbik edilmek istenilen 
takbih cezasına dair 1047 

Behçet Kayaalp (Burdur) - Kendisine 
vâki sataşma dolayısiyle. 900,1078 

Mazlum Kayalar (Bursa) - Malatya 
Mebusu Nüvit Yetkin ve 123 arkadaşı
nın, O. Halk Partisine mensup mebuslar
dan bâzılarının Ege gezisi sırasında vu
kubulan. hâdiseler dolayısiyle Meclis tah
kikatı. açılmasına .dair takriri münasebe
tiyle 862 

Lûtfi Kırdar (Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekili) - Adana Mefbusu Suphi 
Baykam'm Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâlet indeki münhal kadroların doldu
rulması için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sualine şifahi cevabı ' ' 680 
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—• Adana Mebusu Suphi Baykam'm, 
ilâg fiyatlarının indirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine şifahi ce
vabı 876,678 

— Mardin Mebusu Mehmet- Ali Arı-
kan'm, İzmir'den İdil Sağlık Memurluğuna 
tâyin edilen Cevad Akman'm işe» müba
şeretinden hemen sonra Mazıdağı kazasına 
tâyin edilmesi sebebine dair sualine ce
vabı _ 288,289 

— Sıtmanın imhası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 21 

îbraJhim Kirazoğlu (Kayseri) - Vâki 
sataşma dolayısiyle sözleri 1043 

Nusret Kirişçioğlu (Sakarya) - 1959 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun 'münasebetiyle 483, 

484,488 
— Kifayet takriri ale,yhinde sözleri 982 
— Malatya M el) usu Nüvit Yetkin ve 

123 arkaadşmm, O. Halk Partisine mensup 
mebuslardan bâzılarının Ege gezisi sıra
sında vııkubulan hâdiseler dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle 827,829 

— Radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle, usul hakkında 

— Usul hakkında 
Şahap Kitapçı (Tokad) - Arzuhal En

cümeninin Mehmet Akkaş hakkındaki 
1959/1547 sayılı Kararına dair mazbata 
münasebetiyle 

— Arzuhal. Encümeninin Musa Orhan 
hakkındaki 1959/1871 sayılı Kararma dair 
mazbatası münasebetiyle 219,230 

— Arzuhal Encümeninin Serdar- Kurt-
oğlu hakkındaki 1959/1544 sayılı Kararına. 
dair mazbata münasebetiyle 163 

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 
Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçın'm, Zile hâ
diseleri hakkında Meclis tahkikatı açılma
sına dair takriri münasebetiyle 901 

— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun 5585 sayılı Kanunla muaddel 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 290#L6,3ie,310 

979 
1048 

94 

Sayfa 
— Kadyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 

Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle, usul hakkında. 979 

-• 1959 malî yılı Muvazene! Umumiye • 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki 'Kanun mü
nasebetiyle 470,471 

Hulusi Köymen (Bursa) - Adana Mebu
su Suphi Baykam ve altı*arkadaşının, Tür
kiye Selüloz ve Kâğıt fabrikaları İşletme 
si Umum Müdürlüğünce satmalımın selüloz 
odunu ile graft selüloz ihale işleri dolayı
siyle eski Sanayi Vekili Saınet Ağaoğlu 
hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 1084 

Süleyman Kuranel (Gazianteb) - 1959 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l ) , işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 469,470 

— Devlet Hava Meydanları Umum Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek senelere 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
5843 sayılı Kanunun birinci maddesini 
değiştiren 6213 sayılı Kanuna ek kanun 
münasebetiyle 364,367 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 6 
arkadaşının, istimlâk yolsuzlukları dolayı
siyle Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle , 1180 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü Teş
kilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 153 

Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) - Ma
latya Mebusu Nüvit Yetkin ve 123 arkada
şının, O. Halk Partisine mensup mebuslar
dan bâzılarının Eğe gezisi sırasında vuku-
bulan hâdiseler dolayısiyle Meclis tahkika
tı açılmasına dair takriri münasebetiyle 886 

Hakla Kurcnel (Kayseri) - Burdur Me
busu l^etlıi Çelikbaş ve Kırşehir Mebusu 
Fazıl Yalçın'm, Zile hâdiseleri hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle 911 

Melih Kemâl Küçüktepepmar (Ada
na) - Verilen takbih cezası için müdafaası 
hakkında 546,047 



Ali Lâtifoğlu (İsparta) r Maaş 
nuna ek 4379 sayılı Kanunun 5585 
Kanunla muaddel 1 nci maddesinin 
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Sayfa ! Sayfa 
Kanu- | rilmesine ve bu kanuna muvakkat bir mad-
sayılı ! de ilâvesine dair kanun teklifi münasebe-

cjeğişti- i tiyle 301,316,319,321,322,323,325 

M 
Muslihittin Yılmaz Mepe (Ad^tna) -

Kromit Limitet Şirketi ile bu şirketim ku
rucusuna Ziraat Bankası tarafından açı
lan kredi dolayısiyle Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri münasebetiyle 1098 

— Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 
5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tara
fından açılan bir kredi muamelesi dolayı
siyle Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle 1141 

N 
Rükneddm Nasubioğlu (Edirne)) - An

talya Mebusu Burhanettin Onat'in, j Güm
rük Kanununun 17 nci maddesinin 17 No. 
lu bendine 5651 sayılı Kanunla eklemen ve 

6088 sayılı Kanunla değiştirilen (C) fık
rasının tadili hakkındaki kanun teklifinin 
ruznameye alınmasına dair takriri münase
betiyle 444 

İbrahim Saffet Omay (Ankara) I - Ma
la tya Mebusu Nüvit Yetkin ve 123 arkada
şının, C. Halk Partisine mensup mebuslar
dan bâzılarının Eğe gezisi sırasında vuku-
bnlan hâdiseler dolayısiyle Meclis tahkika
tı açılmasına dair takriri münasebetiyle 817 

Burhanettin Onat (Antalya) - 1 inkara 
Mebusu Selim Soley'in, kıta subay Ve ast
subaylarına, eğitimle bizzat meşgul olduk
ları ve kıta hizmetinde bulunduklar^ müd
detçe kıta tazminatı ve kıta nöbeti tazmi
natı verilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
ruznameye alınmasına dair takriri müna
sebetiyle " 311,312 

— Arzuhal Encümeninin Musa Orhan 
hakkındaki 1959/1871 sayılı Kararıma dair 
mazbatası münasebetiyle 173,228,234 

— Devlet Hava Meydanları Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek senele
re sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
5843 sayılı Kanunun birinci maddesini 
değiştiren 6213 sayılı Kanuna ek Kanun 
münasebetiyle 368 

— Gümrük Kanununun 17 nci madde
sinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen ve 6088 sayılı Kanunla de
ğiştirilen (C) fıkrasının tadili hakkındaki 
kanun teklifinin ruznameye alınmasına 
dair takriri münasebetiyle 440,441,443 

— Ziraat Vekâleti 
Zirai Sulama İşleri 
teşkilât ve vazifeleri 
münasebetiyle 

Toprak Muhafaza ve 
Umum Müdürlüğü 
hakkındaki Kanun 

265,414 
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Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum) - Arzu
hal Encümeninin Musa Orhan hakkındaki 
1959/1871 sayılı Kararma dair mazbatası 
münasebetiyle 173 

— Demokrat Parti Gençlik Bürosu ta
rafından talebe ve gençlik teşekküllerine 
vâki müdahale dolayısiyle Meclis Tahki-

Sayfa 
katı açılmasına dair takririnin müzake
resine mahal olmadığına dair verilen 
takrir münasebetiyle 1154 

— Gündemde bulunan Meclis tahkikatı 
takrirleri üzerindeki konuşmaların tahdidi 
için verilen takrirler münasebetiyle 947 

ö 
Behram Öcal (Kars) - Ziraat Vekâleti 

Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri 
Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 694 

Nedhn Ökmen (Ziraat Vekili) - Adana 
Mebusu Saim Karaömerlioğlu'nun, Ada
na'nm Feke, Saimbeyli ve Mağara ka
balarında keçilere arız olan ciğer ağrısı 
hastalığının önlenmesi için ne gibi tedbir
ler alındığına dair sualine cevabı 215 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 26.1 

Himmet ölçmen (Konya) - 1959 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 468, 

469 
— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 

6 arkadaşının, istimlâk yolsuzlukları do
layısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle II67 

Necmeddin Önder (Nevşehir) - 1959 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 489,490 

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 
Kırşehir Mebusu Fazıl Yalcın'm, Zile hâ
diseleri hakkında Meclis Tahkikatı ard
ın asma dair takriri münasebetiyle 89 fi 

— Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlıı 
ve 5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu 
tarafından açılan bir kredi muamelesi do -. 
bayisiyle Meclis Tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 1147 

Hamdi Öner (Adana) - Dünya gaze
tesinde tefrika edilecek «Tekelonya» isimli 
eserin neşrini İstanbul Cumhuriyet Müd
deiumumisinin meııedip etmediğine dair 
suali münasebetiyle 404,406 

Kemal Özçoban (Afyon Karahisar) -
Kars Mebusu Sırrı Atalay ye dört arkada
şının. radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 
Meclis Tahkikatı açılmasına, dair takriri 
münasebetiyle 977 

Ömer Özen (Sinob) - Arzuhal Encü
meninin Musa Orhan hakkındaki 1959/ 
1871 sayılı Kararına dair mazbatası mü
nasebetiyle 171,173 

Kemal Özer (Kütahya) - Sabık zabıt 
"hakkında 1.107 

Münip Özer (Erzurum) - İnhisarlar 
Um um Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı Hesabı 
Katı Kamımı hakkında ' 15 

Cevdet Özgirgin (Manisa) - Adana 
Mebusu Suphi. Bay'kaın. ve altı arkadaşı- * 
mu Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrika
ları İşletmesi Umum Müdürlüğünce sa
tmalına n selüloz odunu ile graft selüloz 
ihale işleri dolayısiyle eski Sanayi Vekili 
»Samet Ağaoğlu hakkında Meclis Tahkika
tı aeıtmasma dair takriri münasebetiyle 1080 

Nuri Özsan (Muğla) - Adana Mebusu 
•Suphi Baykanı ve altı arkadaşının Türki
ye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi 
Umum. Müdürlüğünce satınalman selüloz 
odunu ile graft selüDoz ihale işleri ve do
layısiyle eski Sanayi Vekili Samet Ağa-
oğlu hakkında Meclis Tahkikatı açılma
sına dair takriri münasebetiyle 1058 
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Hasan Polatkan (Maliye Vekili) -

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 
No. lu bendine 5651 sayılı Kanunla ekle
nen ve 6088 sayılı Kanunla değiştirilen 
(C) fıkrasının tadili hakkındaki !kanun. 
tekliifinin ruznameye alınmasına dair tak
riri münasebetiyle 

— 1959 malî yılı Muvazenci Umumiye 
444 

Sayfa 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun müna
sebetiyle 480,481,482,487 

•-— Demokrat Parti Gençlik Bürosu ta
vafından talebe ve gençlik teşekküllerine 
vâki müdahale dolayısiyle Meclis Tahkikatı 
açılmasına dair takririnin müzakeresine 
mahal olimadığına dair verilen takrir mü
nasebetiyle 1157 

Âdil Sağıroğhı (Erzincan) - Kars Me
busu Sırrı Atalay ve dört arkadaşının rad
yonun bâzı neşriyatı dolayısiyle Meclis 
tahkikatı açılmasına dair takriri müna
sebetiyle 966 

A. Harndi Sancar (Denizli) - Antal
ya Mebusu Burhanettin Onat 'm Gümrük 
Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı 
bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen ve 
6088 sayılı Kanunla değiştirilen (C) fık
rasının tadili hakkındaki kanun teklifinin 
ruznameye alınmasına dair takriri müna
sebetiyle 441 

— Gündemde bulunan Meclis tahkikatı 
takrirleri üzerindeki konuşmaların tahdidi 
için verilen takrirler münasebetiyle; 948 

« — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve dört 
arkadaşının radyonun bâzı neşriyatı dola
yısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 970 

— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 
123 arkadaşının, C. Halk Partisine men
sup mebuslardan bâzılarının Ege; gezisi 
sırasında vukubulan hâdiseler doUyısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair 'takriri 
münasebetiyle 873 

Mustafa Saray (Zonguldak) - Zongul
dak Maden işçileri Sendikası Başkan ve
kili ve Türkiye Maden işçileri Federas
yonu Genel Sekreteri'nin, işçi mümessil
liği sıfatının kaldırıldığının doğru olup 
olmadığına dair suali münasebetiylie 693,694 

Kemal Sanimrahimoğlu (Adana) -
Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla 
muaddel 18 nci maddesinin tefsirine dair 
mazbata hakkında 625 

Mikerrem Sarol (Edirne) - Ankara 
Mebusu Avni Doğan ve 54 arkadaşının 
basın mevzuunda Meclis tahkikatı açılma
sına dair takriri münasebetiyle 991,998 

Kemal Satır (Adana) - Adana Mebusu 
Suphi Baykam ve 6 arkadaşının Türkiye 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi 
Umum Müdürlüğünce satınalman selüloz 
odunu ile graft selüloz ihale işleri dolayı
siyle eski Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu 
hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 1085 

— Kifayet takriri aleyhinde 1085 

Ilyas Seçkin (Ankara) - Kromit Limi
tet Şirketi ile bu Şirketin kurucusuna Zi
raat Bankası tarafından açılan kredi dola
yısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 1090 

Servet Sezgin (Çanakkale) - Neşter Ka
nununun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 
nci maddesinin tefsirine dair mazbata 
hakkında 592 

— Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 
5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tara
fından açılan bir kredi muamelesi dolayı
siyle Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle 1129 
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Selim Soley (Ankara) - Ankara vilâ
yeti nahiyelerindeki PTT şubelerinin tam 
teşkilâtlı olarak faaliyette bulunmaları 
hususunda ne düşünüldüğüne dair suali 
münasebetiyle 544,545,547,548 

—̂ 1959 malî yılı Muvazene! Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun mü
nasebetiyle 487,488 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye , 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Hariciye Vekâleti kısmında, (A/2) işaret
li cetvelin Nafıa ve Maliye Vekâletleri 
kısımlarında değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun münasebetiyle 629,630,631 

— Göçmenlere tevzi edilmek üzere ya
pılan Varlık Mahallesi evlerinin kiraya 
verilmesi sebebine dair suali münasebetiy
le 548,549 

-~ İstanbul ve Ankara'da elektriğe ya
pılan zammın bir ay öncesine de teşmil 
edilişinin sebebine dair suali münasebetiy
le 286,287,288 

— Kıta subay ve astsubaylarına, eği
timle bizzat meşgul oldukları ve kıta hiz
metinde bulundukları müddetçe kıta taz
minatı ve kıta nöbeti tazminatı verilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin ruznameye 
alınması hakkındaki takriri münasebe
tiyle 311 

Sayfa 
— Kızılcahamam kazasınıdaki memur

lardan yarıdan fazlasının başka yerlere • 
nakledildiklerinin doğru olup olmadığına 
dair suali münasebetiyle 407,408 

— Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 5611 ve 6557 sayılı kanunlarla 
muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna bir muvakkat madde ilâvesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle 447 

Niyazi Soydan (tçel) - Maaş Kanunu
nun 4379 sayılı Kanunun 5585 sayılı Ka
nunla muaddel birinci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna muvakkat bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi münase
betiyle 314 

Şefik Refik Soyer (Niğde) - il idare
si Kanununun 27 nci maddesinin tadili ve 
bu kamına geçici bir madde ilâvesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 623 

Emin Soysal (Maraş) - 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 485,486 

— Usul hakkında 1049 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - Noter 
Kanununun 5928 sayılı Kanunla muaddel 
18 nci maddesinin tefsirine dair mazbata 
hakkında 625 

Halûk Şaman (Çalışma Vekili) - Zon
guldak Mebusu Mustafa Saraç.'m, Zon
guldak Maden işçileri Sendikası Başkan-
vekili vo Türkiye Maden işçileri Federas
yonu Genel Sekreterinin, işçi mümessilliği 
sıfatının kaldırıldığının doğru olup olma
dığına dair sualine şifahi cevabı 692,693 

Halûk Şaman (Basın - Yayın ve Tu
rizm Vekâleti Vekili) - Kars Mebusu Sır
rı Atalay ve dört arkadaşının radyonun 

bâzı neşriyatı dolayısiyle Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri münasebetiyle 963,976 

Mıgırdıç Şellefyan (İstanbul) - Ada
na Mebusu Ilyas Seçkin ve Adana Me
busu Muslihittin Yılmazmete'nin, Kromit 
Limitet Şirketi ile bu şirketin kurucusu
na Ziraat Bankası tarafından açılan kredi 
dolayısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair 
takriri münasebetiyle 1096 
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Sayfa 
Hadi Tan (Kastamonu) - Adaııa Me

busu îlyas Seçkin ve Adana Mebusu Mus-
lihittin Yılmazmete'nin, Kromit j Limitet 
Şirikdİi ile bu şirfcdtikı tetiıraculsuttiia Ziraat 
Bankası tarafından açılan kredi dplayısiy-
le Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle 1101 

Nazım Tanıl (Yozgad) - înjhisarlar 
Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yıli Hesabı 
Katî Kanunu münasebetiyle 87 

Vamık Tayşi (îzmir) - Ziraalt Vekâle
ti Toprak Muhafaza ve Zirai Sujama İş
leri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve vazife
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle 267,650 

Rıza Tekeli (Adana) - 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanunun^ bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 488,489 

— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Hariciye Vekâleti kısmında , (A/2) işaretli 
cetvelin Nafıa ve Maliye vekâletleri kısım
larında değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 627 

— Devlet Hava Meydanları 1 Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek sene
lere sâri taahhütlere girişilmesi halskmda-
ki 5843 sayılı Kanunun birinci maddesini 
değiştiren 6213 sayılı Kanuna eljc kanun 
münasebetiyle 369 

— İnhisarlar Umuım Müdürlüğü müte-
davil sermayesinin 750 milyon liiraya çı
karılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle 558 

Sayfa 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi bina

sı ve eklenti binaları ile^ tesislerinin yapıl
ması yetkisinin Nafıa Vekâletine devri 
hakkındaki Kanuna ek kanun münasebe
tiyle 373 

Hasan Tez (Ankara) - 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun münasebetiyle 485,488 

— Sivas Mebusu Turhan Peyzioğlu ve 
5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tara
fından açılan bir kredi muamelesi dolayı-
siyle Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle 1146 

Halil Turgut (Diyarbakır) - 1959 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun münasebetiyle 494 

—• Demokrat Parti Gençlik Bürosu ta
rafından talebe ve gençlik teşekküllerine 
vâki müdalhale dolayısiyle Meclis tahki
katı açılmasına dair takririnin müzakere
sine mahal olmadığına dair verilen tak
rir münasebetiyle 1158 

Cemal Tüzün (Kocaeli) - Adana Me
busu îlyas Seçkin ve Adana Mebusu Mus-
lihittin Yılmazmete'nin, Kromit Limitet 
Şirketi ile bu şirketin kurucusuna Ziraat 
Bankası tarafından açılan kredi dolayı
siyle Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle 1103 

— Arzuhal Encümeninin Musa Orhan 
hakkındaki 1959/1871 sayılı kararma da
ir mazbatası münasebetiyle 172,231 

U 
Nüzhet Ulusoy (Samsun) - Arzuhal En

cümeninin Musa Orhan hakkındaki 1959/ 
1871 sayılı Kararına dair mazbatamı müna
sebetiyle \ 172,220,232 

— Arzuhal Encümeninin Nejjat Oral 
hakkındaki 1959/1650 sayılı Kararına 
dair mazbatası münasebetiyle 168 

Nahit Ural (Çanakkale) - İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü 1951 bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu hakkında 8 

— İnhisarlar Tümüm Müdürlüğü 1952 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu hakkında 12 

— inhisarlar Umum JÎIüdürlüğü 1953 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu münasebe
tiyle 81 



—• İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu münasebe
tiyle 

İbrahim üs (Kars) - Ortaklar tik Öğ-

Sayfa1;]' Sayfa 
retmen Okulu Müdürü hakkında yapılan 
şikâyetler üzerine ne muamele yapıldığına 
dair suali münasebetiyle 683,684 89 

Ü 

Cevat Ülkü (Aydın) - Noter Kanunu
nun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci 
maddesinin tefsirine dair mazbata hak
kında 624 

— Radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle, usûl hakkında 

Hasan Hayati Ülkün (Nevşehir) - Sivas 
Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşı
nın, Et ve Balık Kurumu tarafından açılan 
bir kredi muamelesi dolayısiyle Meclis tah-

980 

kikatı açılmasına dair takriri münasebe
tiyle 1142 

Zihni Üner (Nevşehir) - Subaylar He
yetine mahsus terfi Kanununun 5611 ve 
6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 .ucu 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir mu
vakkat madde ilâvesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 361,362,446,447,450 

— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 327 

Sadettin Yalım (Kocaeli) - Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunun 5585 sayılı 
Kanunla muaddel 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 302 

Celâl Yardımcı (Ağrı) - Malatya Mebu
su Nüvit Yetkin'in, 27 Ekim 1957 tarihinde 
yapılan milletvekilleri seçimi dolayısiyle 
cezai, malî ve siyasi mesuliyetleri görülen
ler hakkında Meclis tahkikatı açılmasına 
dair takriri münasebetiyle 939 

Osman Yeltekin (Kars) - Sarf ettiği bir 
sözün tavzihi hakkında 553,554 

Nüvit Yetkin (Malatya) - Malatya Me
busu Nüvit Yetkin ve 123 arkadaşının, C. 
Halk Partisine mensup mebuslardan bâzıla

rının Ege gezisi sırasında vukubulan hâdi
seler dolayısiyle Meclis tahkikatı açılması
na dair takriri münasebetiyle 875 

— Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 5 
arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tarafın
dan açılan bir kredi muamelesi dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle - 1150 

— Usul hakkında 

— Vâki sataşma dolayısiyle sözleri 

— 27 Ekim 1957 tarihinde yapılan Mil
letvekilleri seçimi dolayısiyle cezai, malî ve 
siyasi mesuliyetleri görülenler hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
münasebetiyle 

-— Sabık zabıt halckında 

961 
1044 

926 
252 
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Şayia 
Mustafa Zeren (Erzurum) - Noter Ka

nununun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 
nci maddesinin tefsirine dair mazbajta hak
kında 589,589 

Patin Rüştü Zorlu (Hariciye V|ekili) -
Ankara Mebusu Recep Dengin'in,! Batı -
Trakya'da cereyan ettiği bildirilen hâdise 
hakkında Yeni Sabah gazetesinde neşredi
len haberin doğru olup olmadığına dair su
aline cevabı 290,292 

— 1959 malî yılı Muvazenei Uıjmmıiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli eet velin 

Sayfa 
Hariciye Vekâleti kısmında, (A/2) işaretli 
cetvelin Nafıa ve Maliye vekâletleri kısım
larında değişiklik yapılması hakkındaki 
Kamın münasebetiyle 631,632,643 

Fatin Rüştü Zorlu (Hariciye Vekili ve 
sabık Devlet Vekili) - Malatya. Mebusu Nü-
vit Yetkin'in, 27 Ekim 1957 tarihinde yapı
lan Milletvekilleri seçimi dolayısiyle cezai, 
malî ve siyasi mesuliyetleri görülenler hak
kında Meclis tahkikatı açılmasına dâir 
takriri münasebetiyle yazılı müdafaası 920 




