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ARIZALAB VE TELGRAFLA»
Sayfa

Sayfa

— İsmail Topaloğlu'nun, Mara§ vilâ
yeti Türkeli nahiyesinin kaza haline geti
rilmesi dolayısiyle teşekkür telgrafı
— Yıllık ücretli izin Kanununun ka-

65

bulu münasebetiyle Türkiye İşçi Federas
yon ve Sendikaları tarafından Türkiye
Büyük Millet Meclisine gönderilen te
şekkür telgrafları
136:137,184:185,242,267

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
İntihap
— Avrupa Konseyi îstişari Asamble
sinin XII nei Devre toplantısına memle
ketimizi temsilen katılacak heyet için âza
seçimi
163.173,173
İnzibati oezalar
— Adana . Mebusu Hanıdi Öner'e
iki ihtar cezası verilmesi
336,344
— Adana Mebusu Melih Kemâl Küçüktepepmar'a 6 inikat için Meclisten
çıkarılma cezası verilmesi
332,344
— Adana Mebusu Suphi Bay kam'a
3 inikat Meclisten çıkarılma cezası ve
rilmesi
302,312
— Ankara Mebusu Ahmet Üstün'e
6 inikat Meclisten çıkarılma cezası ve
rilmesi
302,312
— Ankara Mebusu Hasan Tez'e ti ini
kat Meclisten çıkarılma cezası verilmesi
302,312
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'na takbih cezası verilmesi
321,344
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'a
12 inikat için Meclisten çıkarılma ceza
sı verilmesi
219,245
— Burdur Mebusu Osman Eroğlu'na
6 inikat Meclisten çıkarılma cezası ve
rilmesi
302,312
- Erzincan Mebusu Adil Sağıroğlu'-

na 6 inikat Meclisten çıkarılma cezası
verilmesi
302,312
— Gümüşane Mebusu Nihad Sargınalp'a 3 inikat Meclisten çıkarılma ceza
sı verilmesi
302,312
— Kars Mebusu Ali Yeniaras'a - iki
ihtar cezası verilmesi
323,344
— Kars Mebusu Hasan Erdoğan'a 6
inikat için Meclisten çıkarılma cezası
verilmesi
197,216
— Kars Mebusu İbrahim Us'a takbih
cezası verilmesi
580
— Kars Mebusu Sırrı Atalay'a 12 ini
kat için Meclisten çıkarılma cezası ve
rilmesi
196.197,216
— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'ya 6 inikat için Meclisten çıkarılma
cezası verilmesi
221,245
— Malatya Mebusu İsmet İnönü'ye
12 inikat için Meclisten çıkarılma ceza
sı verilmesi
301,312
— Malatya Mebusu Mehmet Delikaya'ya 6 inikat için Meclisten çıkarılma
cezası verilmesi
302,312
— Malatya. Mebusu Nurettin Akyurt'a
6 inikat için Meclisten çıkarılma cezası
verilmesi
302,312
— Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'a
6 inikat için Meclisten çıkarılma ceza»
«ı verilmesi
302,312

Sayfa
— Malatya Mebusu Zeki Tulunay'a
iki ihtar cezası verilmesi
325,344
— Ordu Mebusu Ferda Güley'e iki
ihtar cezasını mütaakıp takbih cezası ve
rilmesi
323,324,344
— Samsun Mebusu Abdullah Keleşoğlu'na takbih cezası verilmesi
580
— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'na takbih cezası verilmesi
220,245
— Tokad Mebusu Reşit önder'e 6 ini
kat için Meclisten çıkarılma cezası ve
rilmesi
302,312
— Tunceli Mebusu Arslan Bora'ya,
takbih cezasını mütaakıp 3 inikat için
Meclisten çıkarılma cezası verilmesi
332,344
— Urfa Mebusu Yaşar Alhas'a 3 ini
kat için Meclisten çıkarılma cezası ve
rilmesi
302,312
— Uşak Mebusu Ali Rıza Akbıyıkoğlu'na 6 inikat için Meclisten çıkarılma
cezası verilmesi
302,312

istifalar
— Balıkesir Mebusu Mücteba Iştın'
m, Milletvekilliğinden (istifası (4/206) 415
— Bursa Mebusu Yekta Teksel'in,
Mebusluktan istifası (4/207)
415
İzinler
— Sayın Mebuslardan bâzılarına izin
verilmesi (3/612)
273:
274

Tahsisat
— Bu toplantı yılı içinde 2 aydan faz
la izin alan İzmir Mebusu Selim Ragıp
Emeç'in tahsisatı (3/613)
274
Teşriî masuniyetler
— Adana Mebusu Hamdi öner'in
teşjriî masuniyeti (3/622)
— Adana Mebusu Hamza Eroğ'lu'
nun teşriî masuniyeti (3/639)
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in
teşriî masuniyeti (3/604)
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in
teşriî masuniyeti (3/605)
— Adana Mebusu Suphi Baykam'm
teşriî masuniyeti (3/618)
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in
teşriî masuniyeti (3/619)

464
489
217
217
465
464

Sayfa
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in
teşriî masuniyeti (3/620)
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in
teşriî mesuniyeti (3/621)
— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in
teşriî masuniyeti (3/581)
— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in
teşriî masuniyeti (3/595)
— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in
teşriî masuniyeti (3/640)
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in
teş/riî masuniyeti (3/628)
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in
teşriî masuniyeti (3/629)
— Ankara. Mebusu Hasan Tez'in
teşriî masuniyeti (3/642)
— Ankara Mebusları Hasan Tez, Mu
ammer Akpmar ve İbrahim îmirzalıoğlu'nun teşriî masuniyetleri (3/693)
— Ankara Mebusu İbrahim îmirzalıoğlıı'nun teşriî masuniyeti (3/624)
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun teşriî masuniyeti (3/623)
— Ankara Mebusu Osman AMşiroğlu'nun teşriî masuniyeti (3/593)
— Ankara Mebusu Osman Alıişiroğlu'nun teşriî masuniyeti (3/594)
-— Ankara Mebusu Selim Soley'in
teşriî masuniyeti (3/625)
— Ankara Mebusu Selim Soley'in
teşriî masuniyeti (3/626)
— Ankara Mebusu Selim Soley'in
teşriî masuniyeti (3/627)
— Ankara Mebusu Selim Soley'in
teşriî masuniyeti (3/641)
— Antalya Mebusu ibrahim Subaşı'mn teşriî masuniyeti (3/596)
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm
teşrii masuniyeti (3/630)
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm
teşriî masuniyeti (3/644)
— Bolu Mebusu Kadir Kocaeli'nin
teşriî masuniyeti (3/584)
— Bolu Mebusu Kadri' Kocaeli'nin
teşriî masuniyeti (3/603)
— Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin
oğlu'nun teşriî masuniyeti (3/602)
— Erzincan Mebusu Âdil Sanıoğlu1nun teşriî masuniyeti (3J/631)

464
464
5
70
489
464
464
489

584
464
464
70
70
464
464
464
489
70
464
489
5
217
217
465

Sayfa
— Gaziantep Mebusu Bahachr Dül
ger'in teşriî masuniyeti (3/645)
— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî masuniyeti (3/646)
— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in
teşriî masuniyeti (3/632)
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan*m teşriî masuniyeti (3/588)
— Ordu Mebusu Ferda Güley'in
teşriî masuniyeti (3/633)
— Tokad Mebusu Eeşit önder'in

440
490
465

teşriî masuniyeti (3/598)
70
— Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın
teşriî masuniyeti (3/597)
70
— Tunceli Mebusu Hızır Aydın'in
teşriî masuniyeti (3/606)
217
— Van Mebusu Sait Erdinç'in teşriî
masuniyeti (3/586)
5

5

Vefatlar
465

— Konya Mebusu Halil özyörük'ün
vefat ettiğine dair (3/599)
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ENCÜMEN TEŞKÎLÎ VEYA HAVALELEE
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 neü maddesiyle
35 nci maddesinde değişiklik yapılmasına
dair kanun teklifinin evvelce kurulmuş
bulunan Muvakkat Encümene havalesi
hakkındaki (2/81, 4/199)
103
— Adliye Encümeni Riyasetinin, En
cümene havale edilmiş bulunan :
Tapulama Kanununun 13 neü madde
sinin (D) fıkrasının tadiline,
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tapu
lama Kanununun 54 neü maddesine bir
fıkra eklenmesine,
Van Mebusu Sait Erdinç'in, Tapulama
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline,
Giresun Mebusu Doğan Köymen'in,
Tapulama Kanununun 13 neü maddesinin
(D) fıkrasının tadiline,
Ankara Mebusu Selim Soley'in, Tapu
lama Kanununun 13 neü maddesinin tadi
line,
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın,
Tapulama Kanununun 13 neü maddesinin
(D) fıkrasında değişiklik yapılmasına dair
lâyiha ve tekliflerin,
Tapulama kanunu lâyihasının müzake
resi için kurulmuş bulunan Muvakkat En
cümene havalesi hakkında (1/285, 2/40,
2/121, 2/126, 2/165, 2/174, 3/600)
137:138
— Bursa Mebusu Necdet Azak'm, 5837
sayılı Kanunun 6734 sayılı Kanunla muad
del 1, 3 ve 5 nci maddeleriyle. 5837 sayılı
Kanunun 8 nci maddesinin tefsirine dair

takririnin kurulacak muvakkat bir.encü
mende müzakere edilmesine dair (4/205,
3/638)
466
— Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu ve üç arkadaşının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Dahilî Nizamnamesinde yazılı
Tahkikat encümenlerinin vazife ve salâhi
yetleri hakkındaki kanun teklifini görüş
mek üzere Muvakkat Encümen teşkiline
dair (2/444, 4/204)
247
— Devlet Vekili ve Rize Mebusu İz
zet Akçal'm, Millî emniyet hizmeti teşki
lât kanunu lâyihasını görüşmek üzere Mu
vakkat bir Encümen kurulmasına dair
(1/565, 4/210)
492
— Gümrük Encümeni Riyasetinin
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sa
yılı Kanunla muaddel 16 nci maddesinin
ve Gümrük Giriş Tarife cetvelinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihasını müza
kere etmek üzere Muvakkat Encümen teş
kiline dair (1/520, 3/611)
247:248
— Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun, Türk vatandaşlığı kanunu lâyihasını
görüşmek üzere Muvakkat Encümen ku
rulmasına dair (1/427, 4/198)
75
— Maarif Encümeni Riyasetinin, muh
telif kanunlar gereğince verilen üniversite
ve akademi tazminatlarının artırılması
hakkındaki kanun lâyihasının Maarif En
cümenine verilmesine dair
466
— Maliye Vekili Hasan.vPolatkan'm,
Âmme malları kanunu lâyihasını görüş
mek üzere Dahiliye, Adliye, Maliye ve

6
Sayfa
Bütçe encümenlerinden 5 er âza alınmak
suretiyle bir Muvakkat Encümen kurul
ması hakkındaki (1/364, 4/208)
415:416
— Münakalât Vekili Semi Erginin,
Posta Tasarruf Sandıkları kanunu lâyiha

Sayfe
sının kurulacak muva'kkat bir encümende
müzakeresine dair (1/424, 4/200)
137
— Nafıa Vekili Tevsik îleri'nin, Köy
içme suları hakkındaki kanun lâyihasının
kurulacak muvâkkat bir encümende mür
zakeresine dair (1/436, 4/201)
137

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETÎ
— Balıkesir Mebusu Esat Budakoğlu'nun Adliye Vekilliğinden istifasının kabulü
ile mezkûr Vekâlete Ağrı Mebusu Celâl
Yardımcı 'nm tâyini (3/590)
— Vazife ile yurt dışına giden Hariciye
Vekili Fatin Rüştü Zorlu 'nun, avdetine
kadar kendisine, Dahiliye Vekili Namık
Oedik'in vekillik etmesi (3/592)
59
— Vazife ile yurt dışına giden Hari
ciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avde
tine kadar kendisine,. Dahiliye Vekili'Na
247
mık Gedik'in vekillik etmesi (3/610)
— Vazife ile yurt 'dışına giden Hari
ciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avde
tine kadar kendisine, Dahiliye Vekili Na-

mık Gedik'in vekillik etmesi (3/637)
465:466
— Vazife ile yurt icbşına giden Hari
ciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avde
tine kadar kendisine, Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in vekillik etmesi (3/649)
490
— Vazife ile yurt dışında bulunan Millî
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in avde
tine kadar kendisine, Maliye Vekili Hasan
Polatkan'ın vekillik etmesi (3/609)
247
— Vazife ile yurt dışında bulunan
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi
Kırdar'ın avdetine kadar kentlisine, Zi
raat Vekili Nedim ökmen'iıı vekillik et
mesi
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İNTİHAPLAR
— Devlet Şûrasında açık bulunan 13
âzalık için seçim yapılması (3/356) 7:8,10,60:
61,76,76:77

— Divanı Muhasebatta münhal bulu
nan üç âzalık için seçim yapılması (3/608) 246

KANUNLAR
No.
Sayfa
7467 — YıMık ücretli ikin Kanunu
104:120
7468 —Türkiye Büyük Mdll^t MecM Tahfoükat encümenlerimin vazife ve salâ
hiyetleri hakkında Kanun
246,247,271,
274:301,301,30i :302,302:303,303 £09.
7469 — 1580 sayılı Belediye Kanununun
7078 sayılı Kanunla muaddel yedinci
maddesinin değiştirilmesi hakkımda
Kanun
372:376
7470 — Tür&iye Cumhuriyeti Turitem Ban'kası Kanunu
120:128,138:155,223:230,
2*9:254,369:372,373,377,378:382

No.
Sayfa
7471 — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu su
bay, askerî memur ve muadilleriyle
astsubayların giyeceğine dair Ka
nun
345,388:389
7472 — Ziraat yüksek mühendisüaği' hafakan
da Kanun
390:391
7473 — Ziraat Vekâletine merbut bâzı mek
tep ve müesseselerin sıureti idaresi
hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek Kanun
364,391
7474 — Beden Terbiyesi Kanununa ek Ka
nun
271,302

7—

'

Sayfa
&,
Sayf* No.
7475 — Maarif Vekâleti! tarafından dtei tek
7479 — Muayyen maksatlarla (bağış voliy
nik okulu açılması i-çdn mufetazi 'kad
le gelecek eşyanın İthal Vergi ve re
roların tesisi ve gelecek yıllara sâri
simlerinden ve Belediye Hissesinden
(taahhütlere girişilmesi hakkında Ka
Tüuafen ithali' hakkında Kanun 364,427:
nun
389:390,391,392,393,4Ü6 410
428,433,433,434,452,455
7476 — Maliye Vekâleti 'kuruluş ve görev
7480 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun
Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
ıbâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
ti arasında îş Birliği Anlaşmasının
hu kanunıa bâzı maddeler eklenmesine
tasdikine dair Kanun
246,428,433r433,
dair 5655 sayılı Kanunla 6991 ve 6995
434,456459
sayılı Kanunlara bağlı cetvellerin ta
(*) 7481 — 6115 sayılı Kanunun 7348 sayıl*
dili hakkında Kanun
418420,425,432,
Kanunla- tadil edilmiş olan 5 nci mad
440:443
desi ile aynı Kanunun 6 ve 8 nci
maddelerinin tadili hakkında Kanun 465,
7477 — Türkiye Büyük Millet Meclisi me
494 495,497 498,499,499 £00,575,578,
murları teşkilâtı hakkındaki 5508 sa
. 579,581:585
yılı Kanuna ek 6885 sayılı Kanunun
birinci maddesine bağlı cetvelin de
ğiştirilmesine dair Kanun 420,431,432,444:
(*) İlân edilmek üzere Başvekâlete gönde
447
rildiğine -dair Riyaseti Cumhur tezkeresi
7478 — Köy içme suları, hakkında Kanun 137,
gelmemiş ve bu kanun Resmî Gazetede <neş~
986,420:427,432,448:451
redümemiştir.

KARARLAR
2244 — Kromit Limited Şirketi ile bu
şirketin kurucusuna Ziraat Ban
kası tarafından ağılan kredi dola*
yisiyle tahkikat yapmak üzere va
zifelendirilen Adliye Encümeninin
vazife müddetinin uzatılmasına da
ir
6:7
2245 — Şûrayı Devlet âzalıklanna Firdevs Menteşe, Mümtaz Nayman,
Fikri Kuttan, Şefik Ayan, Kemal
Berkem, Cahit özden, Nahit Hatipoğlu ve Yusuf Vardar'ın seçil
dikleri hakkında
7:8,10
2246 — Şûrayı Devlet âzalıklanna Ce
lâl Göydün, Ahmet Zeyneloğlu,
Muharrem Baiasaygun, Sait Çolakoğlu ve Rüştü Ülgen'in seçildikle
ri hakkında
7:8,10,60:61,76,76:77
2247 — Cumhuriyet
Halk Partisinin
yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı

faaliyetlerinin memleket sathında ce
reyan tarzı ve bunların mahiyeti
nin nelerden ibaret olduğunu tahkik,
tesbit ve memleketin her tarafında
yaygın bir halde görülen kanun dı
şı siyasi faaliyetlerin muhtelif se
beplerine intikal etmek, matbuat
meselesi üe adlî ve idari mevzuatın
ne suretle tatbik edilmekte olduğu
nu tetkik eylemek üzere Meclis tah
kikatı açılmasına dair
189:213
2248 — istanbul ve Ankara vilâyetle
rinde örfi İdare ilânına dair
315:342
2249 — Kromit Limited şirketi üe bu
şirketin kurucusuna Ziraat Banka
sı tarafından açılan kredi dolayısiyle tahkikat yapmak üzere vazife
lendirilen Adliye Encümeninin vazi
fe müddetinin uzatılmasına dair 490:
492

-,a —
LAYİHALAR
Sayfa
— 6115 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında (1/534) 465,494:
495,497:498,499,499 £00,562:566,575,578,
!
579,581:585
— Âmme malları hakkında (1/364)
415:
416
— Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı
Hesabı Katı kanunu hakkında (1/155)
246
— Ankara vilâyetine bağlı Güdül ka
zası adının (Güdülbey) ve Çankırı vilâye
tine bağlı Ovacık kazası adının (Gümüşler) olarak değiştirilmesine dair (1/505) 136
— Beden Terbiyesi Kanununa ek ka
nun hakkında (1/516)
270,392
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1958 malî yılı Hesabı Katî Kanunu
hakkında (1/540)
4
— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi
Kanununun 7053 sayılı Kanunla muaddel
35 nci maddesinin 3 fıkrasının kaldırılma
sına dair (1/487)
568
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun
6290 sayılı Kanunla muaddel 16 ncı mad
desinin ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
değiştirilmesine dair (1/520)
247:248
— 5397 sayılı Kanunla istanbul Bele
diyesine devredilmiş bulunan gayrimenku
lun Hazineye iadesi hakkında (1/201)
364
— 1631 sayılı Askerî muhakeme Usulü
Kanununun 56 ncı maddesinin tadiline
dair (1/385)
392
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Umum Müdürlüğünün 1958 malî yılı He
sabı Katî kanunu hakkında (1/539)
4
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1958 malî yılı Hesabı Katî Kanunu
hakkında (1/541)
4
— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1958 malî yılı Hesabı Katî ka
nunu hakkında (1/560)
270
—' 4772 sayılı İş kazalariyle meslek has
talıkları ve analık sigortaları hakkındaki
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bir madde eklenmesine
dair (1/353)
417:418
— Esaretin men'i hakkında 25 Eylül
1926 tarihli Mukavelenameyi tadil eden

Sayfa
345

Protokolün tasdikine dair (1/389)
— Gümrük Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Güm
rük Tarifesi Kanunu ile ek ve tadillerinin
kaldırılmasına dair 6290 sayılı Kanunun
muvakkat maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında (1/552)
246
— «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının XVI ncı maddesinin 4 ncü
fıkrasında derpiş olunan statükonun tem
didine dair beyannamenin muteberiyetinin temdidine mütedair zabıtname» nin
tasdiki hakkında (1/564)
464
— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğünün 1958 malî yılı Hesabı Katî
Kanunu hakkında (1/563)
313
— 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü Kanununun 1 nci maddesine bir
fıkra ilâvesi ile bâzı maddelerinin kaldırıl
ması ve bu kanuna muvakkat bir madde
ilâvesi hakkında (1/547)
217
— İktisadi tedbirler kanunu hakkında
(1/546)
İ89
—• İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958
malî yılı Hesabı Katî Kanunu hakkında
(1/542)
.
5
9
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1956.
malî yılı Hesabı Katî Kanunu hakkında
(1/548)
217
— İstiklâl Harbi malûllerine verilecek
para mükâfatı hakkında (1/556)
246,490
— Karayolları Umum Müdürlüğünün
1958 malî yılı Hesabı Katî Kanunu hak
kında (1/561)
270
— Kölelik, köle ticareti, köleliğe 'beni
zer müessese ve geleneklerin ilgasına dair
7 . IX . 1956 tarihli ek Sözleşmenin tas
diki hakkında (1/553)
246
— Köy içme suları hakkında kanuna;
dair (1/496)
137:138,386,420:425,425:
427,432,448:451
—. Maarif Vekâleti tarafından iki tefe
nik okul açılması için muktazi kadro
ların tesisi ve gelecek yıllara sâri taah
hütlere girişilmesi hakkında (1/418) 389:390,
391,392,393,406:410

Sayfa
— Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünün Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metinin ajanı sıfatiyle hareket eden Kal
kınma îkraz Fonundan istikraz edeceği
900 000 dolara ait Anlaşmanın garanti
edilmesi hakkındaki Anlaşmanın tasdi
kine dair (1/551)

217

'— Maliye Vekâleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine
dair 5655 sayılı Kanunla 6991 ve 6995
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin tadili
hakkında (1/474)
418 470,425,432,440:444
— Milletvekilleri Seçimi Kanununun
bâzı maddelerinin tadiline dair (2/366)
569:
572,572:575
— Millî Emniyet hizmeti teşkilât ka
nunu lâyihası (1/564)
464
—. Muayyen maksatlarla bağış yoliyle
gelecek eşyanın İthal Vergi ve resimlerin
den ve Belediye Hissesinden muafen it
hali hakkında (1/330) 364,427,428,433,433,434,
452,455
— Muhtelif kanunlar gereğince veri
len Üniversite ve akademi tazminatları
nın artırılması hakkında (1/538)
189
— Münakalât Vekâletinin
hazarda
idare etmekte olduğu münakale ve muha
bere ve mürasele işlerinin umumi veya
kısmı seferberlik halinde ve fevkalâde
hallerde ne suretle ifa edileceğine dair
olan 4655 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin tadili ve bu kanuna bâzı maddeler
eklenmesi hakkında (1/312)

568

— Posta Tasarruf Sandıkları Kanunu
hakkında (1/424)
137
— Ordu dahilî hizmet Kanununun
55.01 sayılı Kanunla değiştirilen 66 ncı
maddesine bir bent eklenmesi hakkında
(1/557)
246
—• Orman Umum Müdürlüğü 1958 malî
yılı Hesabı
Katî Kanunu hakkında
(1/543)
59
— Petrol Dairesi Reisliğinin 1958 malî
yıh Hesabı Katî Kanunu hakkında (1/566) 489
—- Serbest hesap mütehassısları Ka
nunu hakkında (1/158)
162:163

Sayfa
— Sevkıyat efrat ve küçük zâbitanına ve
rilecek yevmiyeler hakkındaki 106 sayılı Ka
nunun 2717 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında
(1/94)
364
— Subay okulları açılması hakkında
(1/359)
221
— Sürekli görevle yabancı memleketler
de bulunan memurların aylıkları hakkında
ki 4991 sayılı Kanunun muaddel 1 nci mad
desinin tadili hakkında (1/558)
246
— Tapulama Kanunu hakkında (1/536) 386,
429:431,431:432,432:433,433,433:434,467:481,
498:499
— Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desinin 6335 sayılı Kanunla değiştirilen
(D) fıkrası ile aynı kanunla ilâve edilen ek
maddesinin tadili ve mezkûr kanuna bir
madde eklenmesi hakkında (1/285) 137:138,386.
429:431,43i :432,432:433,433,433:434,467:481,
498:499
— Turizm Vekâleti kuruluş ve vazifele
ri hakkında (1/567)
489
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 6311 sayılı Kanunla muaddel
6 ncı maddesinin tadili hakkında (1/559)
248
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri arasında î§ Bir
liği Anlaşmasının tasdikine dair (1/380) 246,412,
428,434,456,459
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında münakit 20 Ocak 1958 tarihli Anlaş
maya ek 25 Haziran 1958 tarihli Zirai mah
sul fazlalıkları Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/332)
393
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin
resmî bir müessesesi olan Export - împort
Bank of Washington «Eximbank» arasında
1 Eylül 1959 tarihinde akdedilen Anlaşma
nın tasdiki hakkında (1/554)
24?
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupa'daki Nüfus Fazlalıkları İskân Fonu ara
sında 21 Ekim 1959 tarihinde Paris'te imza
lanan mukavelenin tasdikine dair (1/568)
489
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hü-

Sayfa
kümeti arasında 31 Aralık 1959 tarihinde
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
ile eklerinin tasdikine dair (1/562)
270
— Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subay
ve askerî memur ve muadilleriyle astsubay
ların giyeceğine dair (1/450)
345,388:389
— Türkiye Cumhuriyeti Turizm Banka
sı hakkında (1/493)
120:128,138:155,223:230,
249:254,369:372,373,377,378:382,489
— Türkiye ile îran arasında 29 Ocak
1959 tarihinde Tahran'da akdedilen Kültür
Anlaşmasının tasdiki hakkında (1/393)
416
— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
nun Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
tinin ajanı sıfaıtiyle hareket eden Kalkınma
likraz Fonundan istikraz edeceği 14 500 000
dolara ailt Anlaşmanın garanti «dilmesi
halkkındaki Anlaşmanın (tasdikine dair
(1/549)
217
— Türk Parası -kıymetini konuma hakıkındaki 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı
Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesinin (B)
'bendinin tadiline dair (1/544)
59
— Türk vatandaşlığı Kanunu hakkında
(1/427)"
" 7 5
— 3339 sayılı Kanunun meriyet müd
detinin uzatılmasına dair (1/569)
489

Sayfa
—• Üniversite unvanlarının akademik
sahada tanınması hakkında Avrupa Sözleş
mesinin tasdikine dair (1/550)
217
— Vakıflar Umum Müdürlüğü neşri
yatı döner sermayesi hakkında (1/545)
70
— Yıllık ücretli izin hakkında (1/398) 104:
120
— 20 Ocak 1958 tarihinde Ankara'da
İran, İrak, Pakistan ve Türkiye tarafından
imzalanmış bulunan «Gümrük kanunları
nın ve nizamnamelerinin ihlâlinin önlenme
sine, soruşturulmasına ve tecziyesine müte
dair Karşılıklı Yardımı «Sözleşmesi» nin İran,
Pakistan ve Türkiye arasında meriyete girtmesine dair Protokolün tasdiki hakkında
(1/444)
393
— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Lübnan Cuımhuriyeti Hükümeti
arasında Kültür Anlaşması» mu tasdikine
dair (1/445)
416:417
— Ziraat Vekâletine merbut 'bâzı mek
tep ve ımüesseselerin sureti idaresi hakkın
daki 867 sayılı Kanuna, ek (kanun lâyihası
(1/190)
•
364,391

MAZBATALAR
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
— Adana esiri Merkez Jandarma Bölük
Kumandanı Mustafa Türatken'in hükümlü
[bulunduğu cezanın affı hakkında kanun
teklifine dair (5/2)
490
— Avukatlık Kanununun 49 neu mad
desinin ügüncü fıkrasiyle 117 nci madde
sinin kaldırılması hakkında kanun teklifine
dair (2/3)
416
— 1631 sayılı Askerî »muhakeme ııisulü
Kîanununun 56 ncı maddesinin tadiline dair
(kanun lâyihası hakkında ı( 1/365)
392
— Samsun Mebusu Ekrem Anıt'in, İs
timlâk Kanununun 9, 10 ve -15 nci mad
delerinin değiştirilmesi ve Çorum Mebusu
Hüseyin Ortakcııoğlu'nun, İstimlâk Kanu
nunun 11 nci maddesinin tadili ve bir fık
ra ilâvesi hakkında (2/252, 2/215, 2/278)
mi

— Uşak'ın Susuzviran 'köyünde hane
80 de kayıtlı Osman kızı, Bayram karısı,
Ayşe'den doğma 1334 doğumlu Halime
Arslantaş'm affı hakkında (5/47)
414
ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI
— Adana eski Merkez Jandarma Bö
lük Kumandanı Mustafa Türetken'in hü
kümlü bulunduğu cezanın affı hakkında
(5/2)
490
— Afyon \Karahisar Mebusu Murad
Âli Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 24 . I I .
1960 tarihli haftalık karar 'cetvelindeki
2267 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri hakkında (4/180) ; 490
— Gazianteb Mebusu Bahadır Dülger'in, Arzuhal Encümeninin 15.1.1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2000

iiSayfa
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesini dair takriri hakkında (4/158)
189,372
— Nevşehir MeJbıtsları Münilb Hayri
Ürgüblü ve Zihni Üner'in, Arzuhal Encü
meninin 6 . 1 . 1 9 6 0 tarihli haftalık karar
cetvelindeki 1925 sayılı Kararın Umumi
Heyette görüşülmesine dair takriri hak
kında (4/153)
8:9,103
— Uşak'm Susuzviran köyünde hane
80 de ikayıtlı Osman kızı, Bay fam karısı,
Ayşe'den doğma 1334 doğumlu Halime
Arslantaş'ın affı hakkında (5/47)
414
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI
— 6115 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/534) 465,494:495,497:498,499,
499:500,562:566,575,578,579,581:585
— 5397 sayılı Kanunla İstanbul Bele
diyesine devredilmiş (bulunan gayrimen
kulun Hazineye iadesi hakkında kanun
lâyihasına dair (1/201)
364
— İçel (Mebusu Niyazi Soydan'm, 'Ma
aş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun'1 ne i
ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve
bu 'kanuna bâzı geçici maddeler eklenme
sine dair 5585 sayılı Kanuna muvakkat
madde ilâvesi hakkındaki 6724 «ayılı Ka
nuna ek kanun teklifine dair (2/164) 376,392,
416
— İdare âmirleri Konya Möbusu Eey T
han C4ökmenoğlu ve Samsun Mebusu Ek
rem Anıt'm, 1960 malî yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair (2/451)
568
— İstiklâl Harbi malûllerine verilecek
para mükâfatı hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/556)
490
— Maarif Vekâleti tarafından iki tek
nik okul açılması için muktazi kadroların
tesisi ve ıgele-cek yıllara sâri taahhütlere
girişilmesi hakkında kanun lâyihasına
dair (1/418)
389:390,391,392,393,406:410
— Maliye Vekâleti kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair 5655
sayılı Kanunla 6991 ve 6995 sayılı kanun-

Sayfa
lara bağlı cetvellerin tadili hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/474) • 418:420,425,432,
440:444
— Muayyen maksatlarla bağış yoliyle
gelecek eşyanın İthal Vergi ve resimlerin
den ve Belediye Hissesinden muafen ithali
hakkında kanun lâyihasına dair (1/330)
364,
427 -.428,433,433,434,432,455
— Muhtelif kanunlar gereğince verilen
Üniversite ve akademi tazminatlarının
artırılması hakkında kanun
lâyihasına
dair (1/538)
189
— Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, İs
timlâk Kanununun 9, 10 ve 15 nci madde
lerinin değiştirilmesi ve Çorum Mebusu
Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, İstimlâk Kanu
nunun 11 ncı maddesinin tadili ve bir fıkra
ilâvesi hakkında kanun teklifine dair
(2/252, 2/215, 2/278 364
— Sevkiyat efrat ve küçük zâbitanına
verilecek yevmiyeler hakkındaki 106 sayılı
Kanunun 2717 sayılı Kanunla değiştiri
len birinci maddesine bir fıkra ilâvesi
hakkında kanun lâyihasına dair (1/94)
364
— Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subay
ve askerî memur ve muadilleriyle astsu
bayların giyeceğine idsair kanun lâyihası ile
Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Türkiye
Cumhuriyeti Ordusu subay, astsubay ve as
kerî memurlarına eğitim ve günlük hiz
met melbusatı verilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (l]/350, 2/326)
345,388:389
— Yozgad Mebusu Talât Alpay ve Sinob Mebusu Ömer özen'in, Türkiye Büyük
Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkın
daki 5509 sayılı Kanuna ek 6885 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine bağlı cetvelin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkında
(2/413)
420,431,432,444:447
— Ziraat Vekâletine merbut bâzı mek
tep ve müesseselerin sureti idaresi hakkın
daki 867 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası
hakkında (1/190)
364,391
ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATASI
— 4772 sayılı İş kazalarîyle meslek
hastalıkları ve analık sigortaları hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu" kanuna bir madde ekİen-

- 1 2 Sayfa
meşine dair kanun lâyihası
(1/353)
•

hakkında
417:418

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
— Ankara vilâyetine bağlı Güdül ka
zası admın (Güdülbey) ve Çankırı vilâye
tine bağlı Ovacık kazası admm (Gümüş
ler) olarak değiştirilmesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/505)
136
— 5397 sayılı Kanunla İstanbul Bele
diyesine devredilmiş bulunan gayrimen
kulun Hazineye iadesi hakkında kanun
lâyihası hakkında (1/201)
364
— Esaretin men'i hakkında 25 Eylül
1926 tarihli Mukavelenameyi tadil eden
Protokolün tasdikine dair kanun lâyihası
hakkında (1/389)
••*
345
— İzmir Mebusu Necdet Incekara'nm,
1580 sayılı Belediye Kanununa bir madde
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında
(2/308)
376:377
— Muayyen maksatlarla bağış yoliyle
gelecek eşyanın İthal Vergi ve resimlerin
den ve Belediye Hissesinden muafen ithali
hakkında kanım lâyihası hakkında (1/330) 364,
427,428,433,433,434,452,455
— Münakalât Vekâletinin hazarda ida
re etmekte olduğu münakale ve muhabe
re ve mürasele işlerinin umumi veya kısmî
seferberlik halinde ve fevkalâde hallerde
ne suretle ifa edileceğine dair olan 4655
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
hakkında kanım lâyihası hakkında (1/312) 568
— Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, İs
timlâk Kanununun 9, 10 ve 15 nci mad
delerinin değiştirilmesi ve Çorum Mebusu
Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, İstimlâk Kanu
nunun 11 nci maddesinin tadili ire bir fık
ra ilâvesi hakkında kanun tekliflerine dair
(2/252, 2/215, 2/278)
364
— Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desinin 6335 sayılı Kanunla değiştirilen
(D) fıkrası ile aynı kanunla ilâve edilen
ek maddesinin tadili ve mezkûr kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanun lâ
yihası ile Tapulama kanunu lâyihası ve
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tapulai
ma Kanununun 54 ncü maddesine bir fıki

Sayfa
ra eklenmesi, Adana Mebusu Kemal Sanibrahinıoğlu'nun, Tapulama Kanununun
6335 sayılı Kanımla muaddel 13 ncü mad
desi ile 35 nci maddesinde değişiklik ya
pılması, Van Mebusu Sait Erdinç'in, Ta
pulama Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ve bâzı maddelerine fıkra ve mez
kûr kanuna bir ek ve bir muvakkat mad
de ilâvesi, Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Tapulama Kanununun 13 ncü
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hak- .
kındaki 6335 sayılı Kanunun, Ankara Me
busu Selim Soley'in, Tapulama Kanunu
nun 6335 sayılı Kanunla değiştirilen 13
ncü maddesinin (D) fıkrasının ve Mardin
Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Tapulama
Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkra
sının tadili hakkında kanım tekliflerine
dair (1/285, 1/536, 2/40, 2/81, 2/121,
2/126, 2/165, 2/174)
386, 429:431,431:432,
432:433,433,433:434,467:481,498:499
— Trabzon Mebusu Salih Zeki Ramoğlu ve 8 arkadaşının, 1.580 sayılı Beledi
ye Kanununun 7078 sayılı Kanunla deği
şen 7 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/359)
372:376
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
MAZBATALARI
—- Muayyen maksatlarla bağış yoliyle
gelecek eşyanın tthal Vergi ve resimlerin
den ve Belediye Hissesinden muafen iıtihali
ıhaMonda kanun lâyihasına dair (1/330)
364,
427.428,433,433,434,452,455
— 20 Ocak 1958 tarihinde Ankara'da
İran, İrak, Pakistan ve Türkiye tarafından
imzalanmış bulunan «Gümrük kanunları
nın ve nizamnamelerinin ihlâlinin önlenme
sine, soruşturulmasına ve tecziyesine müte
dair Karşılıklı Vardım Sözleşmesi» niıı
İran, Pakiısftan ve Türkiye arasında meri
yete girmesine dair Protokolün tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/444)
393
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
— Esaretin men'i hakkında 25 Eylül
1926 tarihli Mukavelenameyi tadil eden
Protokolün tasdikine ıdair kanun (lâyihası
hakkında (1/389)
345

_a_
Sayfa
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri arasında tş
Birliği Anlaşmasının tasdikine dair kanun
lâyihası hakkında (1/380) 346,428,433,433,434,
456,459
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında münakit 20 Ocak 1958 tarihli Anlaş
maya ek 25 Haziran 1958 tarihli Zirai mah
sul fazlalıkları Anlaşmasının tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/332)
393
— Türkiye ile Iran arasında 29 Ocak
1959 tarihinde Tahran'da akdedilen Kültür
Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/393)
416
-— 20 Ocak 1958 tarihinde Ankara'da
tran, İrak, Pakistan ve Tüririye tarafından
imzalanmış bulunan «Gümrük kanunları
nın ve nizamnamelerinin ihlâlinin önlenme
sinle, soruşturulmasına ve tecziyesine (müte
dair Karşılıklı Yardım, Sözleşmesi» nin
tran, Pakistan ve Türkiye arasında meri
yete girmesine dair Protokolün tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/444)
393
— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetti
ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Kültür Anlaşması» <nm tasdikine dair ka
nun lâyihası baklanda (1/445)
416:417
MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI
— Beden Terbiyesi Kanununa ek kanun
lâyihası ve Maarif Encümeni 'mazbatası
(1/516)
270,392
— 5397 sayılı Kanunla İstanbul Beledi
yesine devredilmiş bulunan gayrimenkulun
Hazineye iadesi hakkında kanun lâyihasına
dair (1/201)
364
—Kayseri Mebusu Fahri Köşkeroğlu ve
altı arkadaşının, Ziraat yüksek mühendisli
ği hakkında kanun teklifine dair (2/371) 390:391
— Maarif Vekâleti tarafından iki tekıVik okul açılması içıin mutotazİ! kadroların
tesisi ve gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişilmesi hakkında kanun lâyihasına dair
(1/418)
389:390,391,392,393,406:410
— Türkiye ile Iran arasında 29 Ocak
1959 tarihinde Tahran'da 'akdedilen Kül-

UyU
tür Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun
lâyihasına dair (1/393)
416
— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Kültür Anlaşması» nın tasdikine da
ir kanun lâyihası hakkında (1/445)
416:417

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
— 6115 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/534)
469,494495,497:498,499,499:
500,562:566,575,578,579,581:585
— 5317 sayılı Kanunla istanbul Bele
diyesine devredilmiş bulunan gayrimenku
lun Hazineye iadesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/201)
364
— içel Mebusu Niyazi Soydan'ın, Maaş
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 noi
ve 2 nci maddelerimin değiştirilmesine ve
bu kanuna bâzı geçici' maddeler eklenmesi
ne dair 5585 sayılı Kanuna muvakkat mad
de ilâvesi hakkındaki 6724 sayılı Kanuna ek
kanım teklifine dair (2/164)
376,392,416
— Maliye Vekâleti kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı
(maddelerinin değiştirilmesine ve Ibu kanuna
bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı
Kanunla 6991 ve 6995 sayılı kanunlara bağ
dı cetvellerin tadili hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/474)
418:420,425,432,440:444
—• Muayyen maksatlarla bağış yoliyle
gelecek eşyanın fona! Vergi ve resimlerindıen ve Belediye Hissesinden muafen ithali
hakkında kanun lâyâhatsrtna dair (1/330) 364,
427:428,433,433,434,452.455
MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ
ENCÜMENİ MAZBATALARI "
— Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959
yılı EyMl - Kasım ayları hesabı hakkında
(5/44).
104
— Türkiye Büyük Millet MecMsi 1959
yılı Aralık ve 1960 yılı Ocak - Şubat ayla
rı hesabı hakkında (5/48)
386,416
MlLLl MÜDAFAA ENCÜMENİ
MAZBATALARI
— 1631 sayılı Askerî muhakeme usulü
Kanununun 56 ncı maddesinin tadiline
dair kanun lâjjihası hakkında (1/365)
392
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— Münakalât Vekâletinin hazarda ida
re etmekte olduğu münakale ve muhabere
ve mürasele işlerinin umumi veya kısmî
seferberlik halinde ve fevkalâde hallerde
ne suretle ifa edileceğine dair olan 4655
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
hakkında kanun lâyihasına dair (1/312) 568
— Sevkıyat efrat ve küçük zâbitanına
verilecek yevmiyeler hakkındaki 106 sayılı
Kanunun 2717 sayılı Kanunla değiştirilen
birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/94)
364
— Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subay
ve askerî memur ve muadilleriyle astsu
bayların giyeceğine dair kanun lâyihası
il« Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Türki
ye Cumhuriyeti Ordusu subay, astsubay
ve askerî memurlarına eğitim ve ıgünlük
hizmet melbusatı verilmesine dair kanun
teklifi hakkında (1/450, 2/326)
345,388:389
MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATASI
— Münakalât Vekâletinin hazarda ida
re etmekte olduğu münakale ve muhabere
ve mürasele işlerinin umumi veya kısmî
seferberlik halinde ve fevkalâde hallerde
ne suretle ifa edileceğine dair olan 4655
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
hakkında kanun lâyihasına dair (1/312) 568
NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASİ
— Kayseri Mebusu Fahri Köşkeroğlu
ve altı arkadaşının, Ziraat yüksek mühen
disliği hakkında, kanun teklifine dair
(2/371)
390:391
TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında münakit 20 Ocak 1958 tarihli Anlaş
maya ek 25 Haziran 1958 tarihli Zirai
mahsul fazlalıkları Anlaşmasının tasdiki
hakkında kanun lâyihasına dair (1/332)
393
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
— Kayseri Mebusu Fahri Köşkeroğlu
ve altı arkadaşının, Ziraat yüksek mühen
disliği hakkında kanun teklifine dair
(2/371)
390:391

Sayfa

— Ziraat Vekâletine merbut bâzı mek
tep ve müesseselerin sureti idaresi hak
kında 867 sayılı Kanuna ek kanun lâyiha
sına dair (1/190)
364,391
MUHTELİF ENCÜMEN MAZBATALARI
— Devlet Şûrasında açık bulunan
13 âzaıluk için seçim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/556)
7:
8,10,60,61,76,76:77
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI
— Afyon Karahisar Mebusu Rıza
ÇerçePin, Kızılay millî kan yardımı teş
kilâtı kurulması hakkında kanun tekli
fine dair (2/377)
414
— 5545 sayılı Milletvekilleri seçimi
Kanununun 7053 sayılı Kanunla muad
del 35 nei maddesinin 3 fıkrasının kaldı
rılmasına dair (1/487)
568
— Bursa Mebusu Hilâl Ülman ve iki
arkadaşının, 5545 sayılı Milletvekilleri
seçimi Kanununun 40 ve 41 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (3/416)
568
— Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçıoğlu ve üç arkadaşının, TürMye Büyük
Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinde
yazılı Tahkikat encümenlerinin vazife
ve salâhiyetleri hakkında kanun teklifi
ne dair (2/444)
270,271,274:301,301 $302,
302:303,303:309
— İstanbul Mebusu Selim Erengil ve
4 arkadaşının, 5545 sayılı Milletvekilleri
Seçimi Kanununun 73 ncü ve 6428 sayılı
Kanunla muaddel 166 ncı maddelerinin ta
dili hakkında kanun teklifine dair (2/425) 568
— Köy içme suları hakkında kanun
lâyihası hakkında (1/496) 386,420:425,425.427,
432,448:401
— Sivas Mebusu Turhan Feyzioğltı ve
2 arkadaşının, Milletvekilleri seçimi Kaııununun bâzı maddelerinin tadiline dair
kanun teklifi bu husustaki kanun lâyi
hası hakkında (2/366, 4/211) 569:572,572:575
— Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desinin 6335 sayılı Kanunla değiştirilen
(D) fıkrası ile aynı kanunla ilâve edilen

- l ö Sayfa
ek maddesinin tadili ve mezkûr kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanun lâ
yihası ile Tapulama kanunu lâyihası ve
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tapula
ma Kanununun 54 neü maddesine bir fık
ra efelenmesi, Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Tapulama Kanununun
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi ile 35 nei maddesinde değişiklik ya
pılması, Van Mebusu Sait Erdinç'in, Ta
pulama Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ve bâzı maddelerine fıkra ve mez
kûr kanuna bir ek ve bir muvakkat mad
de ilâvesi, Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Tapulama Kanununun 13 ncü
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hak
kındaki 6335 sayılı Kanunun, Ankara Me
busu Selim Soley'in, Tapulama Kanunu
nun 6335 sayılı Kanunla değiştirilen 13
ncü maddesinin (D) fıkrasının ve Mardin
Mebusu Mehmet Ali Ankan'm, Tapulama
Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkra
sının tadili hakkında kanun tekliflerine
dair (1/285, 1/536, 2/40, 2/81, 2/121,
2/126, 2/165, 2/174)
386, 429:431,431:432,
432:433,433,433:434,467:481,498:494

Sayfa
— Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası kanunu lâyihası hakkında (1/493)
120:
128,138:155,223:230,249:254,
363:372,373,377,378:382
— Yıllık ücretli izin kanunu lâyihası
ile Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut ve
beş arkadaşının, Zonguldak mebusları Ne
cati Diken ve Mustafa Saraç ile Bursa Me
busu Eecep Kıran ve iki arkadaşının, Yıl
lık ücretli izin kanunu teklifleri hakkında
(1/398, 2/206, 2/213, 2/235)
104:120
MECLÎS TAHKİKATI
— Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ve
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, C. H. Par
tisinin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı
faaliyetlerinin memleket sathında cereyan
tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden
ibaret olduğunu tahkik, tesbit ve memle
ketin her tarafında yaygın bir halde gö
rülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin muh
telif sebeplerine intikal etmek, matbuat
meselesi ile adlî ve idari mevzuatın ne su
retle tatbik edilmekte olduğunu tetkik
eylemek üzere Meclis tahkikatı açılmasına
dair takriri (9/15)
189:213

SUALLER VE CEVAPLAR
A — ŞİFAHİ SUALLER VE

CEVAPLARI

Başvkilden
— Hatay Mebusu Ahsen Aralın, C.
H. P. Hatay îl İdare Kurulunca hazırla
nan broşür ile Antakya'da çıkan Sabah
gazetesinin 20. I I . 1960 tarihli nüshasmm
neşrinin men'i sebebine dair şifahi suali
(6/490)
134

lu'nun, bedelsiz mal ithaline dair karar
dan istifade ile alınmış gemi mevcudolup
olmadığına dair şifahi suali (6/479)
342

—r Maraş Mebusu Emin Soysal'ın,
Amerika'dan başka bâzı yabancı nıemle- ketlerden her nevi kitap, dergi ve gazete
getirilmesinin yasak edildiğinin doğru
olup olmadığına dair şifahi suali (6/434) 75

75

— Mardin Mebusu

Vahap Dizdaroğ-

— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de'nin Bor kazasında Hazineye ait arazi
nin bâzı şahıslar tarafından kullanıldığı
nın doğru olup olmadığına dair şifahi
suali (6/482)

— Niğde Mebusu İsmail Güven'in,
Niğde vilâyetinin eski ve yeni Gümüş
köylerinin uğradığı sel felâketi münasebe
tiyle verilmesi kararlaştırılan krediye
dair şifahi suali (6/366)
387

~*te
Sayf»

Sayfa
Adliye Vekilinden
— Zonguldak Mebusu Mustafa Sa
raç'm, nahiye merkezlerinden sulh hâkim
lerinin ne için kaldırıldığına dair şifahi
suali (6/424)
342,387
Gümrük ve inhisarlar Vekilinden
— Niğde Mebusu Asım Bren'in, Bur
sa vilâyetinde ve Marmara bölgesinde tü
tün piyasasının 1 Martta açılması ve mu
bayaada müstahsili koruma hususunda ne
düşünüldüğüne dair şifahi suali (6/469) 342
îmar ve îskân Vekilinden
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Midyat kazası içme suyu inşaatı
nın bir an evvel ikmali hususunda ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair şifahi suali
(6/476)
—• Urfa Mebusu Osman Ağan'm, Urfa
şehri su işinin ne zaman ikmal edileceği
ne dair şifahi suali (6/442)
Maarif Vekilinden
— Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, iki
Tıp Fakültesi daha açılması hususunda ne
düşünüldüğüne dair şifahi suali (6/428)

75

75
r

75

Millî Müdafaa Vekilinden
— Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı'ımı,
Bursa Askerî Hastanesi inşaatının eksik
kalan kısımlarının ne zaman tamamlana
cağına dair şifahi suali (6/486)
342
—• Elâzığ Mebusu Fahri Karakaya'nm, askerî bir uçağın parti işlerinde
kullanılması dolayısiyle bir takibat yapı
lıp yapılmadığına dair şifahi suali (6/489) 58
— Manisa Mebusu Sezai Akdağ'm,
Demokrat izmir Gazetesi muharrirlerin
den Naci Sadullah'ın askerlik durumuna
dair şifahi suali (6/491)
312
Münakalât Vekilinden
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Si
vas Cer Atelyesin.de çalışan bâzı işçile-

rin başka vilâyetlere nakledilmeleri se
bebine dair şifahi suali (6/219)
387
•—- Sivas Mebusu Yalçın Kocabay'in,
Sivas'ta inşasına başlanılan DD 4 ncü
İşletme Müdüriyeti binsının temel kısmın
da kullanılmak üzere mütaahhidi tara
fından aynı işletme yol atelyesi deposun
dan ödünç demir alınıp alınmadığına dair
şifahi suali (6/365)
387
— Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, îstinye'deki yüzer havuzun ba
tışından kimlerin mesul olduğuna dair
şifahi suali (6/433)
75
Nafıa Vekilinden
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Er
gene nehrinin Meric'e döküldüğü yerde
meydana gelen bataklığın kurutulması
hususunda ne gibi tedbirler alındığına
dair şifahi suali (6/458)
342,387
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğ
de - Çamardı yolunun ne zaman ikmal
edileceğine dair şifahi suali (6/459)
387
Sanayi Vekilinden
— Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün,
Şark Kromları Guleman Müessesesinde
1957 - 1958 yıllarında çalıştırılan işçi ade
di İIG istihsal edilen krom miktarına dair
şifahi suali (6/445)

75

Ticaret Vekilinden
--• Ankara Mebusu Selim Soley'in, Et
ve Balık Kurumu Ankara Kombinasında
Personel ve Sosyal işler Şefi tarafından
işçilere verilen, şifahi talimata dair şifahi
suali (6/463)
342
Ziraat Vekilinden
— Bursa Mebusu Hüseyin Bayn'nın,
zirai mücadelenin daha müeessir olmasını
sağlamak için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair şifahi suali (6/485)
387
— Maraş Mebusu Hasan Fehmi Ev
liya'nın, Maraş'm Göksün kazasında Or
man idaresince köylülere yaptırılan yola
dair şifahi suali (6/418)
342
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SUALLER

VE

CEVAPLARI

Sayfa

Başvekilden
— Ankara Mebusu Avni
Doğan'm,
16 Aralık 1959 günü ile mütaakıp gün
lerde tevkif edilen bâzı şahısların duru
muna dair tahrirî suali (7/1083)
312
— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in,
bâzı yayın yasaklarının kanuni usullere
uyulmaksızın . muvazaalı olarak hazırlandığı hakkındaki söylentiler üzerine tah
kikat açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Başvekilden olan sualine Dev
let Vekili îzzet Akçal'ın tahrirî cevabı
(7/827)
257:258
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, İs
tanbul'da îşçi »Sigortaları
Kurumunun
belediyeden satmaldığı blok apartman
ların dairelerinde kimlerin oturduğuna
dair tahrirî suali (7/1076)
270
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Rize
vilâyeti Çayeli kazasına bağlı Musadağı
köyü C. H. P. ocak binasını tahribedenler
hakkında ne muamele yapıldığına dair
tahriri suali (7/987)
135
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Şe
ker fabrikalarında idare Meclisi âzası
olan mebuslara ne gibi hediyeler veril
diğine dair tahrirî suali (7/1069)
270
— Ankara Mebusu ismail
inan'm,
Demokrat Parti idare Heyetinde faal
vazife alanlardan Devlete ait şirketlerin
idaro meclislerinde vazife görenler mevcudohıp olmadığına dair tahrirî suali
(7/1103)
386
— Ankara Mebusu ismail in an'm,
Türkiye işçi Sendikaları Konfederas
yonunun Milletlerarası Hür işçi Sendikaalrı Konfederasyonuna âza olmak için
yaptığı müracaata dair sualine Devlet
Vekili izzet Akçal'ın tahrirî cevabı
(7/897)
129:131
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara'da yapılan D. P.
balosu için muhtelif müesseseler tarafın
dan bilet bedeli olarak kaear lira verildiğino dair tahriri suali (7/984)
135
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-

Sayfa
ritoğlu'nun, Hacca gitmek istiyenlere
döviz verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair tahrirî suali (7/1064)

245

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Tokad'dan Ankara'ya gelir
ken çarpışma neticesinde hasara uğrıyan resmî plâkalı nakil vasıtasının Tokad
Orman işletmesine aidol çoğunun doğru
olup olmadığına dair Başvekilden olan
sualine Devlet Vekili izzet Akçal'ın tah
rirî cevabı (7/946) :
54
—• Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
PTT idaresi ile ERlCSON Firması ara
sında yapılan mukaveleye dair tahrirî
suali (7/1082)
,
312
— Ankara Mebusu Recep Deng'n'm,
PTT Umum .Müdürlüğünda ve Telefon
Müdürlüğündeki dahilî telefon hatlarına
ses kayıt cihazları bağlanmak suretiyle te
lefon konuşmalarının tesbit edilip edilme
diğine dair tahrirî suali (7/1059)
245
— Ankara Mebusu Selim
Soley'in,
Türkiye'nin NATO memleketlerindeki ve
NATO'ya dâhil devletlerin Türkiye'deki
askerî personeli tarafından işlenen trafik
suçlarına dair tahrirî suali (7/1088)
313
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm,
Burdur Belediyesine 1959 yılında verilen
borcun yardım yapılmak suretiyle mahsubedilmesi hususunda ne tdüşünüldüğüne
dair tahrirî suali (7/1081)
270
— Erzincan Mebusu Rauf Bayındır'ın,
bankalar ve iktisadi Devlet Teşekkülleriyle
kısmen veya tamamen Devlet sermayesiyle
igliyen müesseselerin idare meclisi âzalıklarına tâyin edilenler hakkındaki tahrirî
suali (7/1053)
245
— Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, Kars'
ın Ardahan, Göle, Çıldır ve Sarıkamış ka
zalarında hayvan yemi darlığının önlen
mesi hususunda ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair tahrirî suali (7/1025)
188
— Kars Mebusu Osman Yelteken'in,
1958 malî yılımda Kars vilâyeti dahilin
deki camiler için tahsis edilen paranın mik
tarına dair Başvekilden olan sualine Dev-

18
Sayfa
let Vekili İzzet Akçal'ın tahrirî cevabı
(7/680)
14:16
— Kars Mebusu Sırrı Atalay'ııı,
1 . III . 1950 tarihinden 1 . XI . 1959 tari
hine kadar Kars vilâyeti dahilindeki cami
lerin tamir ve inşasına yardım iyin her yıl
ne kadar tahsisat ayrıldığına dair sualine
Devlet Vekili İzzet Akçal'm tahrirî cevabı
(7/641)
^
21:28
— Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Ame
rika'dan başka bâzı •yabancı memleketler
den her nevi kitap, dergi ve gazete getiril
mesinin yasak edildiğinin (doğru olup ol
madığına dair tahrirL suali (7/978)
134:135
— Maraş Meşbusu Halil Gürün'ün, Ege
bölgesinde mülteci ve gökmenlerden yurt
taşlığa kabul edilmiyenlerle nüfusa kaydedilmiyenlerin mıevcudolup olmadığına dair
tahrirî suali (7/1072)
270
— Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, İzmir
vilâyeti Belediye hudutları dahilindeki ge
cekonduların araslanna dair tahrirî suali
(7/1073)
270
— Maraş Mebusu Nusret Duraklbaşaîım,
Tekniker öğrencilerinin yaptığı sessiz yü
rüyüş hakkındaki tahrirî suali (7/1040)
216
— Mardin Mebusu Vahap Dkdaroğrıı'nm, Bedelsiz mal ithaline dair karardan is
tifade ile alınmış gemi mıevcudolup olmadı
ğına dair tahrirî suali (7/1106)
386
— Mardin Mebusu Valhap Dkclaroğlu'nun, Mardin vilâyetine 1959 senesinde ne
fcadar buğday ve arpa tahsisi yapıldığına,
dâir sualine Devlet Vekili İzzet Afccal'-ın
tahrirî cevabı (7/873)
129
— Niğde Mebusu Asım Ereıı'in, Niğde'
nin Bor kazasında Hazineye ait arazînin.
bâz* şahıslar tarafından Irallanrldığınm doğ
ru olup ılımadığına dair tahrirî suali
(7/982)
134,255:256
— Niğde Mebusu fenıail Güven'in, Niğ
de vilâyetinin Eski ve Yeni Gümüş köyleri
nin uğradığı sel felâketi münasebetiyle ve
rilmesi kararlaştırılan krediye dair tahrirî
suali (7/1109)
463
— Ordu Mebusu Muammer Tekin'dıı,
Ordu Soya Sanayii Anonimi Şirketine ait
Soya Fabrikasının ne zaman ve nerede ya
pılacağına dair tahrirî suali (7/1029)
188

Sayfa
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Si
vas'ın köy ve kaza merkeplerinde hangi caimi yaptırma derneklerine ne kadar para
yardımı yapılacağına dair Başvekilden olan
Kuailıinc Devlet Vekili İzzet Akçal'm tahrirî
cevabı (7/670)
17:21
— Sivas Mebusu Yalçın Koeabay'ın,
Gürün kazası elektrik işine dair Başvekil'den olan sualine Devlet Vekili İzzet Alcçal'ın tahrirî cevabı (7/638)
13:14
— Tokad Mebusu Faruk Ayanıoğlu'nun,
barajlardan elde edilen elektrik cereyanın
dan faydalanan köylerin sayısına dair tah
rirî suali (7/1048)
217
— Uşak Mebusu Adnan Çalıfcoğlu'ıran,
yünlü ve pamuklu mensucatla şeker ve çi
mentonun hangi memleketlere ne miktar
ihraeedildiğine dair tahrirî suafı (7/1042) 216
Adliye Vekilinden
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Bolırda bir şahsın ölümüne sebebiyet veren şoför
Nurettin hakkındaki hükmün infaz edilme
diğinin doğru olup lölımadığma dair tahrirî
suali (7/971)
58,404
— Ankara Mebusu Hasan -Tezin, Or
man kaçakçılığı yaptığı iddia olunan bir şa
hıs hakkında vâki şikâyet üzerine ne muaimele yapıldığına dair sualine Adliye Ve
kili Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı
(7/968)
58,403:404
—• Ankara Mebusu İsmail İnan'm, 1954
yılından beri acılan iş dâvalarına dair tah
rirî suali (7/1054)
245
— Gümüşane Mebusu Nihat $argınalp'm, Gümüşane'nin Torul kazasına ne zaman
ımüddeiumumi tâyin edileceğine dair sualine
Adliye Vekili Esat ıBudafcoğlıı'ııun tahrirî
cevabı (7/937)
49-50
— Hatay Mebusu İhsan Ada'nın, 14
Mayıs 1958 - 31 Aralık 1959 tarihleri ara
sında basın suçlarından dolayı verilen ka
rarlara dair sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/818)
346:352
— Kars Mebusu İbrahim Us'un, Arda
han C. Müddeiumumisinin Muş'a tâyin
edilmesinin sebebine dair sualine Adliye
Vekili Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı
(7/974)
58,174:175
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Say*
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kon
ya'da münteşir özdemokrat gazetesinin bir
yazısı dolayısiyle mesulleri hakkında dâ
va açılması için vâki müracaatın neticesine
dair tahrirî suali (7/1095)
313
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde'
nin Çiftlik nahiyesi muhtarı hakkında ya
pılmakta olan kanuni takibat sebeplerine
dair sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/857)
31
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde'
nin Çiftlik nahiyesi muhtarının muhake
mesi esnasında maznun lehine adalete te
sir etmek istiyenlerin mevcudolup olmadı
ğına dair sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/858)
29:30
— Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Basm
Kanununun tadilinden sonra kaç neşir ya
sağı kararı verildiğine dair sualine Adliye
Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı
(7/676)
11:13
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Si
vas'ta Niyazi Ecevit adındaki bir şahsın
bir aylık hapis cezasının infaz edilmemesi
nin sebebine dair sualine Adliye Vekili Ce
lâl Yardımcı'mn tahrirî cevabı (7/1005)
136,
434:435
— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
Cumhuriyetin kuruluşundan beri Cumhurreisine hakaretten kaç kişi hakkında adlî
takibat yapıldığına dair tahrirî suali
(7/1046)
216:217
— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
Cumhuriyetin kuruluşundan beri kaç neşir
yasağı konulduğuna dair tahrirî suali
(7/1105)
386 I
— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
14 Mayıs 1958 tarihinden beri basın men
suplarından kaçı hakkında adlî takibat ya
pıldığına dair tahrirî suali (7/1049)
217
— Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'ın, nahiye merkezlerinden sulh hâkimlikle
rinin ne için kaldırıldığına dâir tahrirî su
ali (7/1113)
464
Basın - Yayın ve Turizm Vekaletinden
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan ırmağı üzerindeki Karatepe harabelerinin turistik bakımdan cazip

Sayfa
hale getirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine Basın - Yayın ve Turizm
Vekâleti Vekili Halûk Şaman'm tahrirî ce
vabı (7/917)
32:33
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, basın
ataşesi olmak için ne gibi şartlar arandığı
na dair sualine Çalışma Vekili ve Basın Yayın ve Turizm Vekâleti Vekili Halûk
Şaman'm tahrirî cevabı (7/1035)
189,356
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, «Kim»
dergisine kâğıt verilmeyişinin sebebine da
ir tahrirî suali (7/1077)
270
Çalışma Vekilinden
— Ankara Mebusu ismail înan'm, işçi
ücretlerine umumi bir zam yapılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine
Çalışma Vekili Halûk Şaman'm tahrirî ce
vabı (7/1056)
245,505
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Elmadağ ve Kırıkkale fabrikala
rında çalışan işçilere mesken yaptırılması
hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî
suali (7/1067)
270
— Hatay Mebusu İhsan Ada'nm, lâs
tik ve kauçuk fabrikalarının sezon tatilleri
nin kaldırılması hakkında ne düşünüldü
ğüne dair tahrirî suali (7/983)
134:135,260
— Hatay Mebusu ihsan Ada'nm, işçi
Sigortalan Kurumunun istanbul'da Ata
türk Bulvarındaki apartmanlarının kira
bedellerine dair sualine Çalışma Vekili Ha
lûk Şaman'm tahrirî cevabı (7/941)
62:65
— Hatay Mebusu ihsan Ada'nm, işçi
Sigortaları Kurumunun kimlerden ne ka
dar arsa satmaldığına dair tahrirî suali
(7/1102)
386
— Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm,
işçi Sigortaları Kurumu tarafından 1950
senesinden beri yaptırılıp işçiye tevzi edi
len evlerin miktarına dair tahrirî suali
(7/1020)
162

Dahiliye Vekilinden
— Adana Mebusu Hamdi öner'in, Ada
na C. H. P. istiklâl ilçesi Başkanının 6/7
Şubat gecesi karakola götürülerek dövül
mesi dolayısiyle vâki şikâyet üzerine ne
muamele yapıldığına dair tahrirî suali
136
| (7/1004)
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Sayfa
— Adana Mebusu Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Çukurova Mensucat ve Çırçır İş
çileri Sendikası Başkanının karakolda dö
vüldüğünün doğru olup olmadığına dair
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in
tahrirî cevabı (7/970)
58,519
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Yumurtalık Kaymakam Vekili
hakkında vâki şikâyetler dolayısiyle ne
muamele yapıldığına dair sualine Dahiliye
Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı
(7/928)
53:54
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, An
kara'nın Altındağ mmtakası ile diğer ge
cekondu bölgelerinde oturan halkın yol ve
çeşme gibi zaruri ihtiyaçlarının temini hu
susunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî su
ali (7/1068)
270
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Va
tan Cephesi ocaklarının açılmasına müsaa
de edilmesi sebebine dair tahrirî sual tak
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir
(7/973)
58
— Ankara Mebusu ibrahim Imirzalıoğlu'nun, Semerözü havalisinde telefonlu
bir asayiş karakolu tesisinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Dahiliye Veki
li Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/832) 183:
184
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara'nın bâzı semtlerindeki su
sıkıntısının bertaraf edilmesi hususunda ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair tsualime'
.Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı (7/864)
156
— Ankara Mebusu Mehmet Al-i Ceritoğlu'nun, kaza haline getirilecek olan Elma
dağ, Delice ve Sulakyurt nahiyelerinde 1960
senesinde Hükümet konağı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sualine Dahili
ye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı
(7/1082)
245,438
— Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun,
Ankara şehri su ihtiyacının Sakarya neh
rinden temini hususunda ne yapıldığına da
ir sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in
tahrirî cevabı (7/898)
155:156
— Ankara Mebusu Selim Soley'in, Gü
vem - Çerkeş yolunun inşası dolayısiyle iş-

Sayfa
gal olunan tarlalarla imha olunan ağaçların
bedellerinin verilmemesi sebebine dair sua
line Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
riri cevabı (7/739)
82:83
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ııı,
Denizli vilâyeti Bozkurt nahiyesinin kaza
haline getirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine, Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in tahrirî cevabı (7/1019)
162,504:
505
— Burdur Mebusu Fethi Çeliklbaş'ın,
27 Ocak 1958 tarihinde Amerikan Seferathanesd ile Amerikan Kütüphanesi binasının
yakınlarında vukübulan infilâk hâdiseleri
nin tahkik ve takibi işinden ne netice alın
dığına dair sualine Dahiliye Vekili Namık
Gedik'in, tahrirî cevabı (7/745)
255
— Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, İzmir Belediye Reisi Faruk Tunca'nm, sıhhi durumu dolayısiyle vazifesini
yapmasının mahzurlu olup olmadığına da
ir tahrirî suali (7/1087)
313
— Gümüşane Mebusu Nihat Sargınalp'm, Gümüşane'nin Torul kazasına bağlı Kür
tün nahiyesine ne zaman Müdür tâyin edi
leceğine dair sualine Dahiliye Vekili Namık
Gedik'in tahrirî cevabı (7/938)
53:54
,
— Gümşane Mebusu Nihat Sargınalp ın, Gümüşane'nin Torul kazasına ne zaman
kaymakam tâyin edileceğine dair sualine
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı (7/939)
49
— Hatay Mebusu ihsan Ada'nin,
9 Ocak 1960 günü paliısin İstanbul Üniver
sitesine girmesinin üniversite muhtariyeti
ni ihlâl edip etmediğine dair "tahrirî suali1
(7/992)
135
— Hatay Mdbusu ihsan Ada'inin,
9 Ocak 1960 günü polisin istanbul Üniver
sitesine girerek: bâzı hâdiselere sebebiyet
vermesi dolayısiyle ne gibi bir takibat ya
pıldığına dair tahrirî suali (7/993)
135
— Hatay Mebusu ihsan Ada'nın, is
kenderun'da 31 Mart 1960 gecesi yağan
yağmurun sebebolduğu sellerden zarar gö
renlere ne gibi yardımlar ytpıldığına dair
tahriri suali (7/1091)
313
— Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın,
Tavşanlı kazası C. H. P. Gençlik teşkilâtı
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Sayfa
tarafından verilmek istenen temsile ne se
beple mâni olunduğuna dair sualine Dâhili
ye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı
(7/712)
30:31 I
— Maraş Mefbusu Nusret Durakbaşa'nın, Maraş'm kurtuluş yıldönümü münase
betiyle halktan toplanan paralara dair tah
rirî suali (7/1066)
246
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Gediz
kazasına bağlı Şaphane nahiyesinin îneeğiz
mahallesinde müstakil muhtarlık teşkiline
dair kararın bozulması sebebi hakkında su
aline Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî
cevabı (7/855)
43
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Meriç
kazası Kaymakamı hakkında iki şahıs ta
rafından vâki şikâyet üzerine Edirne Va
liliğince ne muamele yapıldığına dair sua
line Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
rirî cevabı (7/854)
48:49

Sayla
olmadığına dair sualine Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/962)
82
— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumuna tabanca
almak için yapılan müracaatlerin mikta
rına dair tahrirî suali (7/1014)
101

Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerinin
Ege'de tütün müstahsılına verdiği kredi
ye dair sualine Gümrük ve İnhisarlar Ve
kili Hadi Hüsman'ın tahrirî cevabı
(6/929)
40
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Çoruh şilebinin İskenderun'da
yapılan gümrük muayenesinde kaçak eş
yanın bulunamayışının sebebine dair tah
rirî suali (7/1084)
312
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, şaraplık üzümün Tekel İdare
— Niğde Mebusu Şefik Refik Soy er'in,
since kıymetlendirilmesi hususunda bir
Niğde Valiliğince kapatılmış bulunan Göl
tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair
cük köy kahvelerinin mühürlerinin hangi
sualine Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi
tarihte kaldırıldığına dair tahrirî suali
Hüsman'ın tahrirî cevabı (7/768)
40:4i
(7/1107)
414
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bursa
— Sivas Mebusu Cemil özcan'm, Ge
vilâyetinde ve Marmara Bölgesinde tütün
merek Belediye Meclisinin toplanma nisaI piyasasının 1 Martta açılması ve mubaya
bina dair sualine Dahiliye Vekili Namık
ada müstahsili koruma hususunda ne dü
Gedik'in tahrirî cevabı (7/936)
41:42
şünüldüğüne dair tahrirî suali (7/1100)
386
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm,
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, İnhi
1959 senesinde yapılan muhtar seçimlerin
sarlar İdaresinin Bursa'da aldığı tütünle
den kaçının Cumhuriyet Halk Partisi tara
rin yersizlik sebebiyle çürümesi neticesin
fından kazanıldığına dair sualine Dahiliye
de ne gibi tedbirler alındığına dair suali
Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı
ne Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüs
(7/874)
42:43
man'ın tahrirî cevabı (7/862)
33:35
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Si
— Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Ege
vas vilâyeti köylerinden hangilerinin 1960 bölgesindeki tütün fiyatına dair tahrirî
1961 senelerinde nahiye haline getirilece
suali (7/1065)
246
ğine dair sualine Dahiliye Vekili Namık
Gedik'in tahrirî cevabı (7/931)
42
İmar ve Iskan Vekilinden
— Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün,
— Urfa Mebusu Abdullah KökseFin,
Yenimahalle
kazasına bağlı Zir nahiye
Urfa'nm Mecrahan Nahiye Müdürünün
sinin
başka
bir
yere nakli hususunda ne
sıhhi durumuna dair sualine Dahiliye Ve
düşünüldüğüne dair sualine İmar ve İs
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı
ka
Vekâleti Vek'li Hayrettin Erkmen'(7/838)
52:53
in
tahrirî
cevabı (7/951)
39:40
— Van Mebusu Sait Erdinç'in, bütçe
— Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekaleri 50 bin liradan az olan belediyelerin
kamyon almalarının kanuna uygun olup
| ta'nm, Ankara, İstanbul ve İzmir'4e me^
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Sayfa
eut gecekondulara dair sualine îmar ve
İskân Vekâleti Vekili Hayrettin Erk
men'in tahrirî cevabı (7/850)
260 .'261
— Ankara Mebusu ismail înan'ın, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu iş
çilerine ait kooperatif evlerinin ikmal
edilmemesi sebebine dair, tahrirî suali
(7/1008)
161
— Kars Mebusu Behram öcal'uı,
Tuzluca ve Kağızman kazalarına birer
toprak tevzi, komisyonu gönderilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine
imar ve iskân Vekâleti Vekili ilayreti'n
Erkmen'in tahrirî cevabı (7/903)

45

— Kars Mebusu Kemal Güven'in,
Kağızman kazası içme suyuna dair sua
line imar ve iskân Vekâleti Vekili Hay
rettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/891)

46

— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka
ğızman ve Tuzluca kazalarmda heyelana
mâruz köylere ne gibi yardım yapıldığına
"dair sualine imar ve iskân Vekâleti Ve
kili Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı
(7/907)
38:39
— Kars Mebusu Kemal Güven'in,
Kars'ın Tuzluca kazası belediyesine elekt
rik işi için' ek tahsisat verilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine imar
ve iskân Vekâleti Vekili Hayrettin Erk
men'in tahrirî cevabı (7/878)

•
39

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'in, Midyat kazası içme suyu inşaatı
nın bir an evvel ikmali hususuda ne gibi
terbirler düşünüldüğüne dair sualine imar
ve İskân Vekâleti Vekili Hayrettin Erk
men'in tahrirî cevabı (7/981)
134,353:354

Sayfa
kili Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı
(7/899)
45:46
— Urfa Mebusu Osman Ağan'm,
Urfa şehri su işinin ne zaman ikmal edile
ceğine dair sualine imar ve iskân Vekâ
leti Vekili Hayrettin Erkmen'in tahrirî
cevabı (7/979)
134,352:353
— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Erciş
kazası içme suyu tesisinin ihale bedeline
dair sualine imar ve iskân Vekâleti Ve
kili Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı
(7/953)
261:262
— Van Mebusu Sait Erdinç'in, il
ler Bankası tarafından belediyelere ikraz
yoliyle verilen paranın mikdarına dair
imar ve iskân Vekâleti Vekili Hayrettin
Erkmen'in, tahrirî cevabı (7/954)
184
— Van
Mebusu Sait
Erdinç'in,
Van, Ağrı Muş ve Bitlis Vilâyetlerinde
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının şube aç
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine imar ve iskân Vekâleti Vekili Hay
rettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/908)
38
Maarif Vekilinden
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Demirci kazasındaM ilkokullara
dair sualine Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/930)
77:78
— Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu'nun, İslâm ilahiyat Enstitüsüne' kayıt için
müracaat eden öğrencilerin miktar ve du
rumuna dair sualine Maarif Vekili Atıf
Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/663)
77
— Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata'nm, üniversite mensuplarının tazminatla
rının arttırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine Maarif Vekili Atıf
Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/834)

—. Niğde Mebusu ismail Güven'in,
Niğde vilâyetinin Eski ve Yeni Gümüş
79
köylerinin uğradığı sel felâketi münase
— Ankara Mebusu İsmail Inan'm, Or
betiyle verilmesi kararlaştırılan krediye
ta
Doğu Üniversitesi binası inşaatına dair
dair sualine Başvekil adına imar ve iskân
tahrirî suali (7/1057)
245
Vekâleti Vekili Hayrettin Erkmen'in tah
rîri cevabı (7/1109)
500:501 I
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit— Niğde Mebusu Şefik Refik SoJ oğlu'nun, Balâ kazasına bağlı bâzı köyleryer'in, Niğde'nin Bor kazasına bağlı Balerdeki okul binalarının tamiri hususunda
dak köyünün başka yere nakli hususunda
ne düşünüldüğüne dair sualine Maarif Ve
vâki müracaatın tetkik edilip edilmediğine
kili Atıf Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı
dair sualine imar ve iskân Vekâleti Ve(7/890)
79

28 —
Sayfa

Sayfa

— Kars Mebusu Behraım öeal'm, Tuz
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritluca kazasında inşa edilmekte olan ortaokul
oğlu'nun, Çuibuk kazasına ıbağlı Bavlı'nm,
binasının ikmali için yardım yapılıp yapılKızık köyü okuluna öğretmen tâyininin
mıyacağına dair sualine Maarif Vekili
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine
Atıf Benderlioğlu'nun tahrirî cevaibı
Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun tahrirî
(7/911)
79:80
cevabı (7/845)
78:79
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars'
oğlu'nun, Keskin'deki ilkokulda en kısa za
ın Kağızman, Tuzluca ve İğdır kazalarının
manda tedrisata başlanması için ne gibi ted
ilkokullarına dair tahrirî suali (7/1094)
313
birler düşünüldüğüne dair »tahrirî suali
— Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa'(7/972)
53
nın, Almanya'daki talebelerimize dair tah
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritrirî suali (7/1023)
188
oğlu'nun, Keskin kazasına 'bağlı Oalbatobası
— Mardin Mebusu Aziz Uras'm, iki
köyündeki ilkokulda 1959 - 1960 senesinde
tıp fakültesi daha açılması hususunda ne
tedrisata başlanmasının düşünülüp düşü
düşünüldüğüne dair tahrirî suali (7/980) 134
nülmediğine dair sualine Maarif Vekili Atıf
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı»
[Benderlioğlu'nun tahrirî eevalbı (7/602) 28i29 kan'm, Gercüş, Ömerli ve Mazıdağ'da bi
rer ortaokul açılması hususunda ne gibi
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerittedbirler düşünüldüğüne dair tahrirî suali
oğlu'nun, köylerde yapılacak okulların tes(7/1038)
216
Ibitinde ne gibi tereih sebepleri arandığına
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıdair tahrirî suali (7/1034) *
189
kan'm, Mardin Lisesindeki münhal öğret
— Ankara Mebusu Selim Soley'in, Kes
menliklere dair tahrirî suali (7/1045)
216
kin kazasının Çelebi nahiyesindeki ilkokula
—
Mardin
Mebusu
Mehmet
Ali
Arıtâyin edilen öğretmenin durumuna dair su
kan'm, Midyat, Kızıltepe ve Derik kaza
aline Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun
larında
birer ortaokul binası inşası ile
tahrirî cevalbı (7/784)
78
Cizre Ortaokulu inşaajımn tamamlanması
— Burdur Mebusu Alim Sipahi'nin,
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü
Burdur'un Karamanlı nahiyesindeki Cum
ne dair tahrirî suali (7/1036)
189
huriyet İlkokulu ile Devrim İlkokulundaki
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıhademe kadrolarının kaldırılması sebebine
kan'm, Siird'in Eruh kazasının ilkokulu
dair tahrirî suali (7/1041),
216
bulunmıyan köylerinde okul inşası husu
— Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun,
sunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
Burduı'un Bucak kazasındafci İlk ve Orta
dair sualine Maarif Vekili Atıf Benderliokul Yaptırma Derneğine verilen paraya
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/808)
81
dair tahrirî suali (7/1001)
135
— Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm,
— Elâzığ Mebusu Nâzım Özüürk'ün,
Hekimhan Ortaokulu öğretmen kadrosuna
Elâzığ vilâyetindeki okullara ve öğretmen
dair tahrirî suali (7/1033)
189
kadrolarına dair tahrirî suali (7/1027)
188
— Sivas Mebusu Ahmet, Yılmaz'm, köy
— Gümüşane Mebusu Sabahattin Kaokullarının da bilûmum masraflarının
dirbeyoğlu'nun, Gtümüşane'de lise binası
Devlet bütçesinden ödenmesinin düşünü-"
inşaatının 1960 malî yılı içinde yeniden iha
lüp düşünülmediğine dair sualine Maarif
lesi hususunda ne düşünüldüğüne dair tah
Vekili Atıf Benderlioğlu'nun, tahrirî ce
rirî suali (7/996)
135 i vabı (7/823)
80:81
— Gümüşane Melbusu Sabahattin Ka— Sivas Mebusu Edip îmer'in, Ata
dirbeyoğlu'ınun, Gümüşane Öğretmen Oku
türk'ün Büyük Nutkunun tam metin ola
lu binası inşaatının 1960 malî yılı içinde
ı rak basılması hususunda ne düşünüldü
yeniden ihalesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine Maarif Vekili Atıf Ben
ğüne dair (tahrirî suali (7/995)
135 | derlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/944)
81
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— Sivas Mebusu Edip îmer'in, Sivas
vilâyetinin köy okullarına dair tahrirî su
ali (7/969)
58
— Tokad Mebusu Reşit önder'in, Ma
arif Vekâleti merkez ve taşra teşkilâtında
görevli olup ek görev alan kaç kişi mevcudolduğuna dair tahrirî suali (7/1022)
188
Maliye Vekilinden
— Adana Mebusu Turgut Yeğenağa'nm, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bun
ların iştirakiyle kurulmuş bulunan ano
nim şirketlerin murakıplerine dair tahrirî
suali (7/986)
— Ankara Mebusu İsmail înan'm, 1959
malî yılında götürü vergiye tâbi mükel
lefler ile bunlardan alman vergi miktarı
na dair tahrirî suali (7/1078)
— Ankara Mebusu İsmail înan'm, gö
türü vergiye tâbi dar gelirli vatandaşla
rın ödedikleri vergilere yapılan ilâveye
dair tahrirî suali (7/1079)
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm,
«Türk parası kıymetini koruma hakkında
15 sayılı Karar» m 1 nci maddesiyle tesis
olunan kambiyo karşılık fonunda teraküm
eden meblâğın miktarına dair sualine Ma
liye Vekili Hasan Polatkan'm, tahrirî ce
vabı (7/617)
— Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa'nm, Eskişehir'de inşa edilen Porsuk Pa
lasın maliyet bedeline ve ne şekilde idare
edildiğine dair tahrirî suali (7/1011)
—. Tokad Mebusu Reşit önder'in, be
delleri 60 - 70 bin lira olan kamyon sahip
lerinin tutmaya mecbur oldukları defterle
re ve Gelir Vergisi Kanununun tatbikatın
dan doğan bâzı aksaksıkların tashihi için
ne düşünüldüğüne dair tahrirî suali
(7/1032)
—. Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm,
Ovacık kazası Maliye teşkilâtında çalışan
iki memurun başka yerlere nakledilmeleri
sebebine dair sualine Maliye Vekili Hasan
Polatkan'm tahrirî cevabı (7/964)
Millî Müdafaa Vekilinden
—Ankara Mebusu İsmail înan'm, Ma*
kina Kimya Endüstrisi Kurumu işçileriyle
askerî iş yerleri işçileri için tahsis edilen

135

270

270

174

161

188

48

mesken kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sualine Millî
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in tahrirî
cevabı (7/947)
33
— Ankara Mebusu Selim Sooley'in,
Adana Belediye Reisi Ali Sepici'nin asker
lik durumuna dair tahrirî suali (7/1039)
216
— Ankara Mebusu Selim Soley'in, îzmir Belediye Reisinin kardeşi Orhan Tunca'nm askerlik durumuna dair tahrirî su
ali (7/1097)
313
— Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı'nm,
Bursa Askerî Hastanesi inşaatının eksik
kalan kısımlarının ne zaman tamamlanaca
ğına dair sualine Millî Müdafaa Vekili
Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/1101) 386,
481:482
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Sultanhisar Çimento Fabrikası birinci kısım
inşaatında askerî personel ile askerî nakli
ye ve hafriyat vasıtalarının kullanılması
sebebine dair sualine Millî Müdafaa Vekili
Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/476) 44:15
— Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, çe
kirge âfetinden zarar gören Ulukışla'nın
Kolsuz köyü halkının tohumluk borçları
nın tecilinin düşünülüp düşünülmediğine
dair sualine Maliye Vekili Hasan Polat
kan'm tahrirî cevabı (7/693)
50:51
— Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Saidi
Nursî tarafından yazılan kitap ve risalele
rin askerî liselerle Harb okullarına sokul
duğunun don-ru olup olmadığına dair tah
rirî suali (7/1031)
188
Münakalât Vekilinden
— Ankara Mebusu Recap Dengin'in,
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketine satılan
Dışkapı semtindeki telsiz direklerine dair
sualine Münakalât Vekili Semi Ergin'in
tahrirî cevabı (7/966)
43:44
— Ankara Mebusu Recap Dengin'in,
PTT Umum Müdürlüğünce veya telefon
müdürlüklerince ithal edilen veya satmalınan ses kayıt cihazlarına dair tahrirî suali
(7/1058)
245
— Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin,
Devlet Demiryolları Harekât Dairesinin aa-
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bit ve katarlarda vazife gören personelinin
ücretlerine dair tahrirî suali (7/1016) 161:162
— Erzinncan Mebusu Nusret Safa Coşkun'un, Türk Havayollarının memleket içi
yaz programına Erzincan şehrinin ithal
edilip edilmediğine dair tahrirî suali
(7/1086)
313
— Kars Mebusu Kemal Güven'in,
Kars'ın İğdır, Tuzluca ve Kağızman ka
zaları telefon şebekelerinin ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî su
ali (7/1096)
313
— Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa'nın, Maraş Otomatik Telefon Şebeke
sinin ne vakit faaliyete geçirileceğine da
ir sualine Münakalât Vekili Semi Ergin'in
tahrirî cevabı (7/1010)
161,484:485
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın,
Cenup-Doğu Ekspresinin 2 Nisan günü
Kalkancık istasyonunda üç buçuk saat
bekletilmesi sebebine dair tahrirî suali
(7/1085)
312:313
— Sivas Mebusu Halim Eteşalp'm
Sivas Cer Atelyesinde çalışan bâzı işçi
lerin başka vilâyetlere nakledilmeleri se
bebine dair sualine Münakalât Vekili Se
mi Ergin'in tahrirî cevabı (7/1108) 463,501:
502
— Sivas Mebusu Şinasi Moran'ın,
PTT Umum Müdürlüğüne ait otomobiller
den birinin mevzuata aykırı olarak An
kara-Sivas arasında kullanılıp kullanıl
madığına dair sualine Münakalât Vekili
Semi Ergin'in tahrirî cevabı (7/1002) 130,
483:484
— Sivas Mebusu Yalçın Kocabay'ın,
Sivas'la inşasına başlanılan DD 4 ncü
İşletme Müdüriyeti binasının temel kısmın
da kullanılmak üzere mütaahhidi tarafın
dan aynı işletme Yol Aetlyesi deposundan
ödünç demir alınıp alınmadığına dair sua
line Münakalât Vekili Semi Ergin'in tah
rirî cevabı (7/1110)
463,502:503
— Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, Istinye'deki yüzer havuzun ba
tışından kimlerin mesul olduğuna dair su
aline Münakalât Vekili Semi Ergin'in
tahrirî cevabı (7/977)
134,175:176

Sayf»
Nafıa Vekilinden
— Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Polatlı kazasının Etrek köyü su ar
kının bu sene ikmal edilip edilmiyeceğine dair sualine Nafıa Vekili Tevfik ileri'nin tahrirî cevabı (7/934)
178
— Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Polatlı kazasının Hisarlıkaya köyü
yolunun ne zaman yapılacağına dair sua
line Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin tahri*
rî cevabı (7/935)
84:85
— Ankara Mebusu ibrahim Imirzalıoğlu'nun, Ankara köylerinin içme su
yuna kavuşturulması için bir program
mevcudolup olmadığına dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik lleri'nin tahrirî cevabı
(7/926)
182:183
— Ankara Mebusu İbrahim îmirzalıoğlu'nun, Ankara ve kazalarına bağlı
köylerin yollarını stablize olarak yapmak
için bir program mevcudolup olmadığına
dair sualane Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin
tahrirî cevabı (7/925)
356:357
— Ankara Mebusu ibrahim Imirzalıoğlu'nun, Kızılcahamam'daki Eğerlidere çayı üzerinde yapılmaya başlanan
köprünün ne zaman ikmal edileceğine
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik ilerinin
tahrirî cevabı (7/822)
83
— Ankara Mebusu ibrahim îmirzalıoğlu'nun, Kızılcahamam'ın, bâzı köy
leri arasındaki yolların ne zaman yapıla
cağına dair sualine Nafıa Vekili Tevfik
lleri'nin tahrirî cevabı (7/833)
88:89
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Bâlâ kazasına bağlı Traş
ve Akviran köylerinin içme suyuna dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin tah
rirî cevabı (7/884)
359
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Ar
mutlu köyü içerisinden geçen dere üze
rinde bir köprü inşasının düşünülüp düşünülmediline dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik lleri'nin tahrirî cevabı (7/886) 85:
86
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun Keskin kazasına 'bağlı bâ-
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zı köylerin yakınından geçen dereler üze
rinde birer köprü inşasının düşünülüp
düşünülmediğine dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik
îleri'nin tahrirî cevabı
(7/885)
86:87
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı bâ
zı köy yollarının tesviyesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik Herinin tarrirî cevabı (7/891) 89:90
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'mm, Keskin kzasına bağlı Ceritkale köyü içerisinden geçen dere üze
rinde bir köprü inşası hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Tev
fik îleri'nin tahrirî cevabı (7/887)
8ü
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı bâzı köy
yollarının tesviyesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Tev
fik îleri'nin tahririî cevabı (7/891)
89:90
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı bâzı köy
lerin yakınından geçen dereler üzerinde
birer köprü inşasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine Nafıa Vekili Tevfik
îleri'nin tahrirî cevabı (7/885)
86:87
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Ceritkale
köyü içerisinden geçen dere üzerinde bir
köprü inşası hususunda ne düşünüldüğüne
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin
tahrirî cevabı (7/887)

86

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Karafakılı köyünün içme suyuna dair sualine
Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî ceva
bı (7/956)
361:362

— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale'nin Ahıllı köyü içme
suyuna dair sualine Nafıa Vekili Tevfik
îleri'nin tahrirî cevabı (7/846)
178:179
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı bâzı
köylere yeniden su getirilmesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/600) 357:
358
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nıın, Kırıkkale kazasına bağlı bâzı
köylerin içme suyuna dair sualine Nafıa
Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/882)
177
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Büyükyağlı köyü içme suyu yolu için çimento,
demir ve pik boru verilmesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/843) 358:359
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun Kırıkkale kazasına bağlı Çongar
köyü içme suyu tesislerinin ikmal edil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tah
rirî cevabı (7/642)
181:182
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Oeritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Kara
çalı köyünün içme suyu tesislerinin ik
mali için ne düşünüldüğüne dair sualine
Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî ce
vabı (7/889)
177:178
— 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)
90:91

— Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in,
Çeltikçi - Güdül yolu inşaatı esnasında
•— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritmağdur olan vatandaşlara tarla bedelleri
oğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Kayalak
nin ödenmesi hususunda ne düşünüldüğü
köyündeki su yolu hafriyatının ikmali
ne dair tahrirî suali (7/991)
135
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine
— Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in,
Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî ce
Çubuk kazasının Ravlı nahiyesi ile Budiz
vabı (7/847)
520:521
köyünün su taşkınından korunması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî suali
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit(7/1003)
136
oğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Turhanlı
köyü içme suyuna dair sualine Nafıa Ve
— Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in,
kili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/963) 179 | Kızılcahamam'ın Pazar nahiyesine bağlı
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Kınık köyü içme suyuna dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/828)
183
— Ankara Mebusu Selim Soley'in, Kı
zılcahamam'ın Akdoğan köyü su ihtiyacı
nın temini hususunda ne düşünüldüğüne*
dair tahrirî suali (7/1070)
220
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm,
Burdur'un Ağlasun kazasına bağlı Mamak
köyünün içme suyu ihtiyacına dair tah
rirî suali (7/1080)
270

alp'm, Ünye - Fatsa arasındaki Devlet
yoluna dair tahrirî suali (7/1071)
270

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm,
Burdur'un Bucak kazasına bağlı Boğaz
köy içme suyuna
dair tahrirî suali
(7/101&)

161

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm,
Denizli vilâyetinde Çivril, Çal ve Baklan
ovalarının sulanması için bir proje mevcudolup olmadığına dair sualine Nafıa
Vekili Tevfik Îleri'nin tahrirî cevabı
(7/792)
176:177
— Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun,
Burdur'daki Kızılsu deresinin ıslahı ve
civarındaki arazinin suların istilâsından
korunması hususunda bir çalışma mevcudolup olmadığına dair sualine Nafıa Veki
li Tevfik Îleri'nin tahrirî cevabı (7/1018) 162,
519
— Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun,
Gölhisar kazası Hükümet konağı inşası
nın geri bırakılması sebebine dair tahrirî
suali (7/1000)
135
— Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun,
Kestel gölünün kurutulması ve Arvalı
çayından sulama işlerinde faydalanılması
için bir bent yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik Îleri'nin tahrirî cevabı (7/975)
58,483

Sanayi Vekilinden
— Adana Mebusu Turgut Yeğenağa'nm, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunla
rın iştirakiyle kurulmuş olan anonim şir
ketlerin idare meclisi azasının vasıflarına
dair sualine Sanayi Vekili Sebati Ataman'm tahrirî cevabı (7/985)
135,394:395
— Ankara Mebusu İsmail İnan'ın, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu işçileri
nin ücretlerine zam yapılmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair tahrirî suali (7/1009) 161
— Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1 Mart
1957 tarihinden 31 Aralık 1959 tarihine ka
dar hangi şahis veya firmalara kaç ton hur
da (Bakır, sarı ve alüminyum) sattığına ve
ıton başına ne kadar para aldığına dair sua
line Sanayi Vekili Sebati Ataman'ın tahrirî
cevabı (7/959)
232:240
— Ankara Mebusu Recep Dengin'in,
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 30
Mart 1956 tarihinden 31 Mart 1959 tarihine
kadar Millî Emlâk Umum Müdürlüğünden
ve diğer müesseselerden kaç tane yolcu va
puru, şilep veya harb gemisi satmaldığma
ve bunlar için ne kadar para ödediğine dair
sualine Sanayi Vekili Sebati Ataman'm
tahrirî cevabı (7/958)
240:242
— Burdur Mebusu Âlim Sipahi 'nin,
pancar müstahsili alacaklarının bir an evvel
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne
dair tahrirî suali (7/999)
135
— Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin,
Burdur vilâyetinin bâzı 'kısımlarında pan
car. ekimi sahasının tahdidedfidiğinin doğru
olup olmadığına dair tahrirî suali (7/1089) 313

— Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun,
— Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün,
Burdur pancar «ikicileri alacaklarının bir an
Elâzığ vilâyetinde yeraltı sularından isti
önce ödenmesi hususunda ne düşünüldüğü
fade edilmek üzere girişilen ameliyenin
ne
dair tahrirî suali (7/997)
135
neticesine dair sualine Nafıa Vekili Tev
fik Îleri'nin tahrirî cevabı (7/949)
361
— Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün,
— Gümüşane Mebusu Nihat Sargın* Şark Kromları Guleman Müessesesinde
alp'm, Ordu - Samsun arasındaki yolun 3
1957 - 1958 yıllarında çalıştırılan işçi adekilometrelik kısmının inşaatına dair tah
diyle istihsal edilen krom miktarına dair
rirî suali (7/1104)
386
sualine Sanayi Vekili Sebati Ataman'm
— Gümüşane Mebusu Nihat Sargıntahrirî cevabı (7/976)
*
134,397:398
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— Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm,
iktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından
1950 senesinden beri yapılan evlerin mik
tarına dair tahrirî suali (7/1021)
162
— Maraş Mebusu Nusreıt Durakbaşa'nın, Almanya'da Sümerbankla ilgili olarak
halılarımızı teşhir etmek ve satmak için bir
(temsilcimiz mevcııdolup olmadığına dair su
aline. Sanayi Vekili Sebati Ataman'ın tah
rirî cevabı (7/1024)
188,395:396
— Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, bu""güne kadar kok kömürü verilmemiş olanla
rın kömür alma hakkına ne zaman sahibolacaklarına dair sualine Sanayi Vekili Sebati
Ataman'ın tahrirî cevabı (7/1007)
161,396

nun doğru olup olmadığına dair tahrirî
suali (7/1006)
136,400:401
— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'
nun, Erbaa kazasına yeniden bir Sağlık
Merkezi inşası hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sualine Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekili Lûtfi Kırdar'm tahrirî cevabı
(7/1050)
217,399
— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, Tokad'da doğumevi inşasının ne za
man programa alınacağına dair sualine
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Lûtfi
Kırdar'm tahrirî cevabı (7/1051)
217,398:399
— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
Tokad ve kazalarının köy içme sularına da
ir sualine Nafıa Vekili Tevfik Ileri'nin tah
rirî cevabı (7/700)
521:561

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan Sağlık Merkezindeki
röntgen makinasmı çalıştırmak için müte
hassıs gönderilmesinin düşünülüp düşü. nülmediğine dair sualine Sıhhat ve içtimai
Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'ın tahrirî
cevabı (7/927)
32
— Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun, Bingöl'ün Kiği kazasına bağlı
Hösnek nahiyesinde zuhur eden hastalığın
önüne geçilmesi hususunda bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair sualine Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'm
tahrirî cevabı (7/1092)
313,402:403
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, İğdır,
Tuzluca ve Kağızman kazalarının doktor,
sağlık memuru ve ebe ihtiyacını temin hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Lûtfi
Kırdar'm tahrirî cevabı (7/906)
36:37
— Mardin Mebusu Mehmet Ali ArıArıkan'm, Mardin Devlet Hastanesine bir
röntgen mütehassısı ile kadın ve doğum
mütehassısı tâyini hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekili Lûtfi Kırdar'm tahrirî ce
vabı (7/1044)
216,400.401
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'in, Si
vas'ta Niyazi Ecevit adındaki bir şahsın bir
aylık hapis cezasının, hastaneden rapor ve
rilmek suretiyle inf azma mâni olunduğu^

— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
Tokad ve kazalarının köy yollarına dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik Ileri'nin tah
rirî cevabı (7/701)
262:266
— Tokad Mebusu Mustafa Lâtifoğlu'nun, Reşadiye'nin Tozanlı mmtakasmdaki
yolların yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine Nafıa Vekili Tevfik
Ileri'nin tahrirî cevabı (7/779)
87:88
— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van ve
kazalarının hangi köylerine içme suyu geti
rildiğine dair sualine Nafıa Vekili Tevfik
Ileri'nin tahrirî cevabı (7/870)
509:518
— Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van ve
kazalarının köy yollarının yapımı için tah
sis edilen para miktarına dair sualine Nafıa
Vekili Tevfik Ileri'nin tahrirî cevabı
(7/611)
91:94
— Kars Mebusu Behram öcal'm, Araş
nehri civarındaki köylerin taşkından ko
runması hususundaki çalışmaların ne se
bepten durdurulduğuna dair sualine Nafıa
Vekili Tevfik Ileri'nin tahrirî cevabı
(7/912)
360
— Kars Mebusu Behram öcal'm, İğdır
kazasında DSl tarafından idare binası ve
^lojman inşasına ne zaman başlanacağına
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik Ileri'nin
tahrirî cevabı (7/904)
—r Kars Mebusu Behram öcal'm, İğdır
| ovası köylerinin içme suyuna dair sualine
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Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî ce
vabı (7/910)
182
— Kars Mebusu Behram öcal'm, İğdır
ovasının Araş nehri taşkınlarından korun
ması hususundaki çalışmalara dair sualine
Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî ce
vabı (7/924)
359:360
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ho
rasan - Kağızman yoluna dair sualine
Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî ceva
bı (7/892)
85
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka
ğızman - AJıtalar - Ağrı yoluna dair sua
line Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî
cevabı (7/893)
# 89
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, İğdır,
Kağızman ve Tuzluca kazalarına bağlı
köyterin yollarına dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/905) 266:
267
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka
ğızman, Tuzluca ve İğdır kazalarına bağlı
köylerin içme suyuna dair sualine Nafıa
Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/901)
505:509
— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Tuz
luca kazası Kağm köyü yakınındaki köp
rünün bir an önce yapılması hususunda
ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa
Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/900)
437
— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 1 . I I I .
1950 tarihinden 1. X I . 1959 tarihine kadar
her yıl Kars vilâyeti köy yolları için ne ka
dar tahsisat verildiğine dair sualine Nafıa •>
Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/621)
95:97
— Maraş Mebusu Hasan Fehmi Evliya'mn, Maraş'm Pazarcık kazasına bağlı Karagöl ve Kelleş köylerinin su ihtiyacına dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî
cevabı (7/942)
360:361
— Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa'nm, Maraş'm Dereli ve Kelleş köyleri su
ihtiyacının ne zaman temin edileceğine dair
tahrirî suali (7/1013)161
— Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa'nın, Seyhan Barajı Hidro - Elektrik tesis
lerine dair tahrirî suali (7/1012)
161

— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Mardin'de bâzı yolların inşası ve ikmali
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine
Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/812)
90
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin vilâyetindeki bâzı yolların in
şası hususunda ne düşünüldüğüne dair
tahrirî suali (7/1061)
245
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'ın, Midyat - Gercüş - Hasarikeyf - Batman
yolunun ikmali hususunda ne düşünüldü
ğüne dair tahrirî suali (7/1060)
245
— Mardin Mobusu Mehmet Ali Arıkan'm, Midyat'ın bâzı köylerinin Papiş suyun
dan içme suyunun temini hususunda ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine
Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı
(7/800)
179:180
— Mardin Mebusu Selim Telliağaoğlu'nun, Derik - Mazıdağı yolu inşaatının bir
an evvel ikmali ve Devlet Karayolları pro
gramına alınması hususunun düşünülüp
düşünülmediğine dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/786)
87
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Ergene
nehrinin Meric'e döküldüğü yerde meydana
gelen bataklığın kurutulması hususunda ne
gibi tedbirler alındığına dair tahrirî suali
(7/1111)
463:464
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Meriç
nehrinin taşmasından meydana gelen tahri
batın önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili
Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/853) 401:402
— Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde Çîamardı yolunun ne zaman ikmal edilece
ğine dair tahrirî suali (7/1112)
464
— Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'ın, Şar
kışla kazası Ağcakışla nahiyesi yolunun ya
pılmasa hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî
cevabı (7/989)
436:437
— Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'ın, Şar
kışla kazası Cemel köyündeki Kanak boğazı
çayı üzerinde bir baraj inşası için ne düşü
nüldüğüne dair tahrirî suali (7/988)
135
— Sivas Mebasu Ahmet Yılmaz'ın, Şar
kışla kazası Ağcakışla nahiyesi yolunun ya-
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pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair
tahrirî suali (7/989)
135
— Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'ın, Şar
kışla kazası Çayırşeyhi köyünün ve arazisi
nin sel taşkınından korunması işinin bu se
me yapılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin
tahrirî cevabı (7/990)
135,520
— Tokad Mebusu Farulk Ayanoğlu'nun,
Almus barajının inşasına ne zaman başla
nacağına dair sualine Nafıa Vekili Tevfik
İleri'nin tahrirî cevabı (7/767)
180:181
Ticaret Vekilinden
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, pamuk fiyatları devamlı bir artış.
gösterirken Çukdbirlik mallarının ucuz fi
yatla elden çıkarılmasının sebefbine dair
sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'
in tahrirî cevabı (7/915)
230:231
— Adana Mebusu Kemal Sanibrahimoğlu'nun, üzüm fiyatlarının beynelmilel se
viyeye çıkarılması için ne gibi tedbirler alma
dığına dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin
Erkmen'in tahrirî cevabı (7/918)
51:52
— Ankara Mebusu Mehmet Mi Ceritoğlu'nun, kaza haline getirilecek olan El
madağ, Delice ve Sulakyurt nahiyelerinde
Ziraat Bankası şubesi açılması hususunda"
ne düşünüldüğüne dair tahrirî suali
(7/1063)
245
— Ankara Mebusu Selim Sdley'in, Et
ve Balık Kurumu Ankara Kombinasında
Personel ve Sosyal İşler Şefi tarafından iş
çilere verilen şifahi talimata dair sualine Ti
caret Vekili Hayrettin Erkmen'in tahrirî
cevabı (7/1099)
386,485:436
—• Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün,
Elâzığ'da inşa edilmekte olan Et Kombina
sının ne zaman faaliyete geçirildiğine dair
sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'
in tahrirî cevabı (7/1026)
188,485
'— Erzincan Mebusu Rauf Bayındırın,
çiftçi kredi ihtiyaçlarının ne zaman karşı
lanacağına dair tahrirî suali (7/1052)

245

— Hatay Mebusu Ömer Fevzi Reşa'nnı, Reyhanlı Ziraat Bankası Şubesi emri
ne gönderilen paranın tevzi şekline dair
tahrirî suali (7/1047)
217,509

Sayfs
— Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm,
Ziraat Bankasının İzmir - Kuruçeşme'de
kurulmuş olan Yapı Kooperatifine kredi
açtığının doğru olup olmadığına dair suali
ne Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in tah
rirî cevabı (7/1028)
188,482
— Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa'nm,
Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklı
ğı İdare Meclisi Reisinin şirkette hissedar
olup olmadığına dair sualine Ticaret Veki
li Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı
(7/1074)
270,482483
— Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, şe
ker pancarının gününde alınması ve bede
llinin hemen verilmesi hususunda bir ted
bir düşünülüp düşünülmediğine dair suali
ne Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in tah
rirî cevabı (7/967)
58,128:129
— Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
Millî Korunma Kanununun ne zaman kaldı
rılacağına dair sualine Ticaret Vekili Hay
rettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/1093) 313,405
'— Tokad Mebusu Reşit önder'in, Sana
yi Nakliyat Şirketi ismini taşıyan firmanın
elindeki kamyonların ne suretle ithal edil
diğine dair sualine Ticaret Vekili Hayret
tin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/1030)
188,354:
Ziraat Vekilinden
— Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Osmaniye'nin Yeniköy ve Cey
han'ın Mustafafbeyli meralarının numune
mera haline getirilmesi içim yapılau tetkik
lerin ne netice verdiğine dair sualine Zira
at Vekili Nedim ökmenlin tahrirî cevabii
(7/916)'
83:84
— Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün,
Kastamonu'nun Taşköprü kazasmdaki or
man nakliye işine dair sualine Ziraat Veki
li Nedim ökmeniin tahrirî cevabı (7/961)

47

— Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin,
Burdur'un Eğneş, Mürseller ve Bademli
köylerinin yakacak odun ihtiyaçlarına dair
sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tah
rirî cevabı (7/998)
'
135,394
— Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun,
Burdur'daki Sinap gölünün kurutuLmasiyle
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kiazanııkeaik &raziniaı ziraat sahası haline ge
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
suaMne Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tah
rirî cevabı (7/1090)
313,398
— Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun, Kadriye Cımbaracı isimli bir şahsa
araba ve koşum satımı için Ziraat Banka
sınca kredi açıldığının doğru olup olma
dığına dair sualine Ziraat Vekili Nedim
Ökmen'in tahrirî cevabı (7/1017)
162,437:438
— Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun,
Kestel gölü sahasının yeniden göl haline
gelmesi dolayısiyle zarar gören çiftçilere
yardım yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair tahrirî suali (7/994)
135,231
— Bursa Mebusu Hüseyin, Bayrı'nın,
zirai mücadelenin daha müessir olmasını
sağlamak için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair tahrirî suali (7/1114)
— Kars Mebusu Behram. öeaPın, Kars'
ın Tuzluca kazası merkez sulama suyu
eski kanallarının ıslahı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine Ziraat Vekili
Nedim ökmen'in tahrirî cevabı (7/895)

464

36

— Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka
ğızman kazasında meyvacılığı teşvik için
bir fidanlık tesisinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine Ziraat Vekili Ne
dim ökmen'in tahrirî cevabı (7/894)
37:38
— Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Ma
raş, Orman işletmelerinden bir kısmının
nakliye ıborçlarmın ödenmesi için emir ve
rilip verilmediğine dair tahrirî suali
(7/1075)

270

— Maraş Mebusu Hasan Fehmi Evliya'nın, Maraş'm Göksün kazasında Or
man İdaresince köylere yaptırılan yola
dair sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'
in tahrirî cevabı (7/1098)
386,503:504
— Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, Niğde'nin Bor kazasına bağlı Ulukışla
köyünde koyunlara arız olan hastalığa
karşı Bradzo aşısı tatbik edilmemesinin
neticelerine d a k tahrirî suali (7/1115)
464
— Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm,
köylü ve çiftçilere koşum hayvanları ile
traktörlerin ve çift aletlerinin ucuz fiyat
la temini hususunda ne düşünüldüğüne
dair sualine Ziraat Vekili Nedim Ökmen'
in tahrirî cevabı (7/1055)
245,435:436
— Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün,
orman muhafaza memurlarının da çocuk
ve yakacak zammından faydalanmalarını
temin hususunda ne düşünüldüğüne dair
sualine Ziraat Vekili Nedim Ökmen'in
tahrirî cevabı (7/1043)
216,354
— Tunceli Mebusu Hızır Aydın'ın,
Tunceli vilâyetinin orman içi, orman ke
narı ve orman dışı köyleri ile ormanları
na ve odun istihsal tutarının % 100 ünün
istihsal yapan köylülere verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî suali
(7/1037)

216

— Urfa Mebusu Abdurrahman Odabaşı'nın, Muhtaç çiftçilere tevzi edilmek
üzere 1959 yılında Siverek kazasına tah
sis edilen tohumluk buğday ve arpanın
miktarına ve hangi esaslara göre tevzi
edildiğine dair sualine Ziraat Vekili Ne
dim Ökmen'in, tahrirî cevabı (7/909)

83

TAKRİRLER
Adana (Kemal
Sarıibrahimoğlu)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2226
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/181)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2227
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/182)

— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2228
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/183)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2256
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/184)

— S2
Sayfa
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2257
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/185)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2258
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/186)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2259
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/187)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2260
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/188)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2261
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/189)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2262
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/190)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2263
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/191)
*
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . *1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2264
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/192)
—. Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2265
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/193)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2266
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/194)
— Tapulama Kanununun 6335 sayılı
Kanunla muaddel 13 ncü maddesiyle 35
nci maddesinde değişiklik yapılmasına
dair kanun teklifinin evvelce kurulmuş
bulunan Muvakkat Encümene havalesi
hakkında (4/199)
Afyon Karahisar (Murad Âli ülgen)
— Arzuhal Encümeninin 24 . I I . 1960
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2267

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6
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sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/180)
490
Ankara (Ahmet Üstün)
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununa ek 7052 sayılı Kanunun ta
dili hakkındaki kanun teklifinin ruznameye alınmasına dair (4/195)
71:72
Ankara (Selim Soley)
— Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desinin (D) fıkrasının tadiline dair (2/165) 137:
138
Artvin (Hilmi Çeltikçioğlu ve Mecit
Bumin)
— Büyük Millet Meclisi toplantısının
23 Mayıs 1960 Pazartesi gününe talikine
dair
466:467
Balıkesir (Mücteha Iştın)
— Mebusluktan istifa ettiğine dair
(4/206)
415
— 5837 sayılı Kanunun 6734 sayılı
Kanunla muaddel 1, 3 ve 5 nci maddeleriyle
5837 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde
işçilere tanınmış bulunan hafta tatili ve ge
nel tatil günlerine ait ücretlerden «gar
son ve emsali işçilerin» faydalanıp fayda
lanmayacaklarının tefsiri hakkında (4/205) 414
Bursa (Mazlum Kayalar)
ve Denizli
(Baha Akşit)
— C. H. Partisinin yıkıcı, gayrimeşru
ve kanun dışı faaliyetlerinin memleket sat
hında cereyan tarzı ve bunların mahiyeti
nin nelerden ibaret olduğunu tahkik tesbit
ve memleketin her tarafında yaygın bir
halde görülen kanun dışı siyasi faaliyet
lerin muhtelif sebeplerine intikal etmek,
matbuat meselesi ile adlî ve idari mevzu
atın ne suretle tatbik edilmekte olduğunu
tetkik eylemek üzere Meclis tahkikatı açıl
masına dair (9/15)
189:213
Bursa (Necdet Azak)
— 5837 sayılı Kanunun 6734 sayılı
Kanunla muaddel 1, 3 ve 5 nci maddele
riyle, 5837 sayılı Kanunun 8 nci maddesi
nin tefsirine dair (4/205)
466
Bursa (Yekta Teksel)
— Mebusluktan istifa
(4/207)

ettiğine

dair
415

33
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Sayfa

Çorum (Hüseyin Ortakctoğlu ve 3 ar
kadaşı)
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî
Nizamnamesinde yazılı Tahkikat encü
menlerinin vazife ve salâhiyetleri hakkın
daki kamın teklifini görüşmek üzere Mu
vakkat Encümen teşkiline dair (4/204)
247
Denizli (A. Hamdi Sancor) ve Bursa
(Hilâl Ülman)
— 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunu
nun »kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddele
rine fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bu
kanuna bâzı hükümler ilâvesine mütedair
6838 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 7
numaralı bendinin tadili hakkındaki ka
nun teklifinin geriverilmesine dair (4/209) 466

— Serbest hesap mütehassısları kanu
nu lâyihasını müzakere etmek üzere bir
Muvakkat Encümen teşkiline dair (4/202) 162:
163
— Âmme malları kanunu lâyihasını gö
rüşmek üzere Dahiliye, Adliye, Maliye ve
Bütçe encümenlerinden 5 er âza alınmak
suretiyle bir muvakkat encümen kurulma
sı hakkında (4/208)
415:416
Manisa (Semi Ergin - Münakalât Vekili) •
— Posta Tasarruf Sandıkları kanunu
lâyihasının kurulacak muvakkat bir encü
mende müzakeresine dair (4/200)
137
Samsun (Tevfik İleri - Nafıa Vekili)
— Köy içme suları hakkındaki kanun
lâyihasının kurulacak muvakkat bir encü
mende müzakeresine dair (4/201)
137,137:138
Nevşehir (Münih Hayri Ürgüblü ve Zih
ni Üner)
— Arzuhal Encümeninin 6.1.1960 tarih
li haftalık karar cetvelindeki 1925 sayılı
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine
dair (4/153)
8:9,103
Sivas (Turhan Feyzioğlu ve iki arka
daşı)
— Milletvekilleri Seçimi Kanununun
bâzı maddelerinin tadiline dair kanun lâyi
hasının ruznameye alınması hakkında
(4/211)
569:572,572,575
Sivas (Turhan Feyzioğlu ve 2 arkadaşı)
— Türkiye Zirai Sigorta Kurumu ka
nunu teklifinin ruznameye alınmasına dair
(4/197)
72:75
Uşak (Avni JJral ve 4 arkadaşı)
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununa ek 7052 sayılı Kanunla muhtaç
çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifinin ruznameye alınmasına dair (4/196)
72

Rize (tzzet Akçal - Devlet Vekili)
— Millî emniyet hizmeti teşkilât kanu
nu lâyihasını görüşmek üzere muvakkat
bir encümen kurulmasına dair (4/210)
492
- Eskişehir (Halil Akkurt)
— İmalât ve istihsalde standardizasyon
ve kalite kontrolü hakkındaki kanun tekli
finin geriverilmesine dair (4/203)
221:223
Gazianteb (Bahadır Dülger)
— Arzuhal Encümeninin 15.1.1960 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2000 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine
dair takriri (4/158)
189,372
Çanakkale (Fatin Büstü Zorlu - Hari
ciye Vekili)
— Türk vatandaşlığı kanunu lâyihasını
görüşmek üzere Muvakkat Encümen ku
rulmasına dair (1/427, 4/198)
75
Eskişehir (Hasan Polatkan - Maliye Ve
kili)

TEKLİFLER
Adana (Kemal Sar.ıibrahimoğlu)
— Adana eski Merkez Jandarma Bölük
Kumandanı Mustafa Türetken'in hükümlü
bulunduğu cezanın affı hakkında (5/2)
490
~— Tapulama Kanununun 6335 sayılı
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi ile 35 nci

maddesinde değişiklik yapılması hakkında
(2/81)
103,386,429:431,43i :432,432:433,433:
434,467:481,498:499
Afyon Karahisar (Rıza Çerçel)
— Kızılay millî kan yardımı teşkilâtı ku
rulması hakkında (2/377)
.414
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Ankara (Ahmet Üstün)
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı Kanununa ek 7052 sayılı Kanunun tadili
hakkında (2/92)
71:72

Denizli (A. Hamdi Sarıcar) ve Bursa
(Hilâl Vlman)
— 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun
kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin tadili ve bu kanuna
bâzı hükümler ilâvesine mütedair 6838 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin 7 numaralı
bendinin tadili hakkında (2/418)
466
Diyarbakır (Mehmed Hüsrev Ünal ve
59 arkadaşı)
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin
Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (2/440)
189
Diyarbakır (Sezai Demiray)
— 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanu
nuna 5999 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
ile eklenen maddenin değiştirilmesi ve 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Di
vanı Muhasebat Reisliği kısmında değişik
lik yapılması hakkında (2/450)
414
Elâzığ (Celâl Dora)
— İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül
tesi İşletme İktisadi (İdaresi) Enstitüsü
mezunlarından, Devlet memuru- bulunan
larla sonradan memuriyete intisaibedecekle
rin kıdemleri hakkında (2/438)
102
Eskişehir (Âbidin Potuoğlu ve üç arka
daşı)
— Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Umum Müdürlüğü işçilerine mesken
yaptırmaları için borç para verilmesine dair
olan 5954 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin son fıkrasının tadili hakkındaki 6173
sayılı Kanunun birinci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi (2/439) 162
Eskişehir (Halil Akkurt)
— İmalât ve istihsalde standardizasyon
ve kalite kontrolü hakkında (2/352)
221 -223
Eskişehir (Halil Akkurt)
— İmalât ve istihsalde standardizasyon
ve kalite kontrolü için enstitü kurulması
hakkında (2/442)
217
Giresun (Doğan Köymen)
-r~ Tapulama Kanununun 13 ncü madde
sinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka-

Aııkma, (HatySezai Erkut ve 5 arkadaşı)
—Yıllık ücretli izin kanunu teklifi
(2/206)
104:120
Ankara (Hıfzı Oğuz Bekata)
— Eğitimcilere meslek tazminatı, mah
rumiyet zammı, yıpranma ödeneği ve ek gö
rev ücreti verilmesi hakkında (2/445)
270
Ankara (Hıfzı Oğuz Bekata) ve (Hasmı
Tez)
— Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapı
lan binalar hakkındaki 6188 sayılı Kanu
nun 28 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir (2/433)

4

Ankara (Selim Soley)
— Tapulama Kanununun 6335 sayılı Ka
nunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (D)
fıkrasının tadili hakkında (2/165) 137:138,386,
429:43i ,431:432,432:433,433,433.434,467:481,
498:499
Bursa (Hilâl Vlman ve iki arkadaşı)
— 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 40 ve 41 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında (2/416)
516
Bursa (Nurullah îhsan^Tolon) ve İzmir
(Vamık Tayşi)
— 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
muaddel 38 nci maddesinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bir muvakkat madde ilâvesi hak
kında (2/447)
313
* Bursa (Recep Kırım ve iki arkadaşı)
— Yıllık ücretli izin Kanunu (2/235) 104 :İ20
Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu)—
- i İştikak Kanununun 11 nci madde
sinin tadili ve bir fıkra ilâvesi hakkında
(2/215,2/279)
364
Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu ve S ar
kadaşı)
; — Türkiye Büyük Millet M&4İŞİ Dahilî
Nizamnamesinde yazılı Tahkikat encümen
lerinin vazife ve salâhiyetleri hakkında
(2/444)
246,247,270,271,274:301,301:302,302:
•
303,303:309

35
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nuna bir madde eklenmesi hakkındaki 6335
sayılı Kanunun tadili hakkında (2/126)
137:
138,386,429:431,431:432,432:433,433,433:
434,467:481,498:499
İçel (Niyazi Soydan)
— Maaş Kanununa; ek 4379 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler
eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna mu
vakkat madde ilâvesi hakkındaki 6724 sayılı
Kanuna ek kanun teklifi (2/164)
376,392,416
İçel (Yakup Karabulut)
— Askerî Temyiz Mahkemesi Reis,
Müddeiiumumi ve azaları ile askerî adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesine bağlı cetvelin değiş
tirilmesine dair 7281 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin ilgasına dair kanun teklifi
(2/448)
388
îçel (Yakup Karabulut) ve Giresun
(Sadık Altıncm)
— 5957 sayılı Denizaltıeı ve dalgıçlara
verilecek tazminat Kanununun 1 ve 5 nci
maddeleriyle 8 nci maddesinin (a) fıkrası
nın değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek
ve iki muvakkat madde ilâvesine dair
(2/441)
189
îdare Âmirleri Konya (Reyhan Gökmenoğlu ve Samsun Ekrem Anıt)
— 1960 malî yılı Muvazene! Umumiye
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında (2/451)
464,
568
İsparta (Hamdi Ongun ve 4 arkadaşı)
— Kuvayi Milliye mücahitlerinden ve
halen gözlerinden malûl Yedek Üstteğmen
Adanalı Mehmedoğlu Mehmet Rifat Özaydın'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında (2/443)
246
İstanbul (Selim Erengil ve 4 arkadaşı)
-r- 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi
Kanununun 73 ncü ve 6428 sayılı Ka
nunla muaddel 166 nci maddelerinin ta^
dili hakkında (2/425)
568
İzmir (İlhan Sipahioğlu)
— Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin üçüncü fıkrâsiyle 117 nci mad
desinin kaldırılması hakkında (2/3)
416

İzmir (Necdet Incekara)
— 1580 sayılı Belediye Kanununa bir
madde eklenmesine dair (2/308)
376.377
Kayseri (Fahri Köşkeroğlu ve altı ar
kadaşı)
•— Ziraat yüksek mühendisliği hak
kında (2/371) '
390:391
Kocaeli (Sadettin Yalım)
— 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 24 ncü maddesinin 6247 sayılı Ka
nunla muaddel (1. a) bendinin değiştiril
mesi hakkında (2/434)
5
Konya (Sami Soylu)
— Devlet memurları ayhklaıınm tevhit
ve teadülüne dair olan Kanunun 4609 sa
yılı Kanunla muaddel 18 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında (2/449)
386
Maraş (Emin Soysal)
— Maraş İlinin Kısık vadisinden ge
çecek yol hakkında (2/435)
5
Maraş (Halil Gürün)
— Türkiye Cumhuriyeti Ordusu su
bay, astsubay ve askerî memurlarına eği
tim ve günlük hizmet melbusatı verilme
sine dair (2/326)
345,388:389
Mardin (Mehmet Ali Ankan)
— Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desinin (D) fıkrasının tadili hakkında
(2/174)
137:138,386,429:431,43i :432,432:
433,433:434,467:481,498:499
Samsun (Ekrem Anıt)
— İstatistik Kanununun 9, 10 ve .15
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(2/252
364
Sivas (Edip İmer ve HaUm Ate§alp)
— Abdurrahmanoğlu Ömer Lûtfi Ulu
dağ'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında (2/452)
489
Sivas (Turhan Feyzioğlu ve iki ar
kadaşı)
— Milletvekili Seçimi Kanununun bâzı
maddelerinin tadiline dair (2/366)
569:572
572:575
Sivas (Turhan Feyzioğlu ve 2 arkadaşı)
— Türkiye Zirai Sigorta Kurumu ka
nunu teklifi (2/144)
72:75
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Sivas (Turhan
Feyzioğlu ve 49 arka
daşı)
—. Türk Ceza Kanununun 481 nci mad
desinin tadiline dair (2/436)
5
Trateon (Mahmut Goloğlu)
— 5434 sayılı Türkiye Cumıhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir muvakkat
onadde eklenmesi hakkında kanun teklifi
(2/437)
5
Trabzon (Salih Zeki Ramoğlu ve 8 ar
kadaşı)
— 1580 sayılı Belediye Kanununun
7078 sayılı Kananla değişen 7 nci madde
si nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
(2/359)
372:376
Tunceli (Ardan Bora)
— Tapulama Kanununun 54 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair (2/40)
137:
138,386,429 431,431432,432 433,433,433:
434,467 481,498:409
Tunceli (Ardan Bora ve iki arkadaşı)
— Emekliye ayrılacak subaylara veri
lecek tazminat hakkında (2/446)
270
— Uşak'm S usuz viran köyünde hane
80 de kayıtlı Oaman kızı, Bayram karısı,
Ayşe'den doğma 1334 doğumlu Halime

Sayfa
Arslantaş'm affı hakkında Adliye Encüme
ninin kanun teklifi (5/47)
414
Uşak (Avni TJral ve 4 arkadaşı)
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ıBankası
Kanununa ek 7052 sayılı Kanunla muhtaç
çiftçilere ödünç tohumluk -verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi (2/376)
72
Van (Sait Erdinç)
— Tapulama Kanununun bâzı (maddele
rinin tadiline ve bâzı maddelerine fıkra ve
mezkûr kanuna bir ek ve bir muvakkat
nıadde ilâvesi hakkında (2/121)
137:138,386,
429.431,431432,432 433,433,433 434,467 :
481,498499
Yozgad (Talât Alpay) ve Sinolb (Ömer
Özen)
— Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
ları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna
ek 6885 sayılı Kanunun 1 ııci cmaddesine
bağlı cetvelin değiştirilmesine dair (2/413) 420,
431,432,444447
Zonguldak (Necati Diken ve Mustafa
Saraç)
— Yıllık ücretli izin hakkında (2/213) 104:
120

RELER
TEZKERELER
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ
Geriverme istekleri
— Ordu mensupları ile Emniyet Uimum
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaıza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen
tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki
7238 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin 3
numaralı bendinde geçen (Seyyar Ordu)
tâbirinin tefsiri hakkındaki yazının iadesi
ne dair (3/578, 3/616)
5,415
— Subay okulları açılması hakkındaki
kanun lâyihasının geriverilmesine dair
(1/359, 3/607)

221

Muhtelif
— Atatürk Orman Çiftliğinin 1958 yılı
bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ait
raporun gönderildiğine dair (3/601)
— Devlet Şûrasında açık bulunan 13

217

âzalık için seçim yapılmasına dair (3/556) 7:8,
10,60,61,76,76:77
— İstanbul ve Ankara vilâyetlerinde
ilân edilen örfi idarenin tasdikine dair
(3/14)
315:342
— Konya Mebusu Halil özyörük'ün
vefat ettiğine dair (3/599)
71
— Ordu mensuplariyle Emniyet Umum
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara veri
len tayın istihkaklarının artırılması hak
kındaki 7238 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin son fıkrasında yazılı (Seyyar or
du) tâbirinin tefsirine dair (3/587) ••<• 5,415
ölüm cezalan
— Ayvalık'm Altmova nahiyesinin Se
limiye mahallesinin 51 sayılı.hanesinde ka
yıtlı Recepoğlu, 15 , I , 1339 doğumlu

37
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riî masumiyetinin kaldırılması hakkında
Osman Nuri Poran'm ölüm cezasına çarp
(3/581)
tırılması hakkında (3/634)
464
— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in teş
— Bartın'ın Serdar köyünün 60 sayılı
riî masuniyeti'nin kaldı rılması hakkında
hanesinde kayıtlı Şakiroğlu 16 Mayıs
(3/595)
1340 doğumlu Bayram Çiçek ile Bartın'ın
Arfunda
köyünün 62 sayılı hanesinde
— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in
kayıtlı Hüsnüoğlu 1 Nisan 1934 doğumlu
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
Mehmet Çekiç'in ölüm cezasına çarptırıl
(3/640)
maları hakkında (3/582)
5
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşriî
— Sandıklı'nın Ulumescit köyünün 27
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/628)
sayılı hanesinde kayıtlı Ahmetoğlu, 2 Tem
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşriî
muz 1330 doğumlu Mustafa Çelik'in ölüm
masuniiyetinin kaldırılması hakkında (3/629)
cezasına çarptırılması hakkında (3/635)
464
— Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşriî
— Sivas'ın Yeni Apardı köyünün 13
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/642)
sayılı hanesinde kayıtlı Mehmet kızı, 1 . 1 .
— Ankara mebusları Hasan Tez, Mu*
1935 doğumlu Durdu Araş (Sarıkaya) ile
ammer Akpınar ve İbrahim İmirzalıoğlu'Sivas'ın Haydarlı köyünün 26 sayılı hane
nun teşriî masuniyetlerinin kaldırılması
sinde kayıtlı Mustafa oğlu, 1934 doğumlu
hakkında (3/643)
Hüseyin Sarıkaya'nın ölüm cezasına çarp
— Ankara Mebusu İbrahim îmirzalıoğtırılmaları hakkında (3/636)
464 '
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması
— Urfa'mn Karamusa mahallesinin
!
hakkında (3/624)
84 sayılı hanesinde kayıtlı Reşitoğlu 1933
— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritdoğumlu Mehmet Polat'm ölüm cezasına
!
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılmaca
çarptırılması hakkında (3/585)
5
hakkında (3/623)
— Ankara Mebusu Osman Alişiroğiu'Teşriî masuniyetler
I
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
— Adana Mebusu Hamdi öner'in teşj
kında (3/593)
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
— Ankara Mebusu Osman Alişiroğlu'(3/622)
464 I
— Adana Mebusu Hanıza Eroğlu'nun
| nun teşriî masuniiyetinin kaldırılması hak
kında (3/594)
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
— Ankara Mebusu Selim Soley'in teşriî
da (3/639)
489
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/625)
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in teş
— Ankara Mebusu Selim Soley'in teşriî
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/626)
(3/604)
217
— Ankara Mebusu Sellim Soley'in teşriî
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in teş
'masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/627)
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
— Ankara Mebusu Selim Soley'in teşriî
(3/605)
217
masuniyetinim kaldırılması hakkında (3/641)
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in teş
— Antalya Mebusu İbrahim Subaşı'nın
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/619)
464
(3/596)
— Adana Mebusu Kamın Gülek'in teşriî
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/620) 464
— Bolu Mebusu Kadir Kocaeli'nin
teşriî masuniyetini kaldırılması hakkın
— Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşrü
da (3/584)
masuniyetimin kaldırılması hakkında (3/621) 464
— Adana Mebusu Suphi Baykam'ın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
(3/618)'
— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in teş

464

70

489
464
464
489

489

464

464

70

70
464
464
464
489

70

5

— Bolu Mebusu Kadir Kocaeli'nin
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkinda
(3/603) 217
— Bolu Mebusu Reşat Akşemsettm-

Sayfa

oğlumun) teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/602)
217
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbajg'm
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/630)
464
— Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/644)
489:490
— Erzincan Mebusu Âdil Sağıroğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/631)
464
— Gazianteb Mebusu Bahadır Dülger'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/645)
490
— Kırşehir,Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/646)
490
— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/632)
464
— Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/588)
5
— Ordu Mebusu Ferda Güley'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/633)
464
— TokaJd Mebusu Reşit önder'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
70
(3/598)
— Tokad Mebusu Şahap Kitapçı 'nın
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
70
da (3/597)
— Tunceli Mebusu Hızır Aydın'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
217
(3/606)
— Van Mebusu Sait Erdinç'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında
5
(3/586) '
ENCÜMEN REİSLİKLERİNCE GÖNDERİ
LEN TEZKERELER ADLİYE ENCÜMENÎRÎYASETİ TEZKERELERİ
— Adliye Encümeni Riyasetinin, en
cümene havale edilmiş bulunan Tapula- *
ma kanunu lâyihasının müzakeresi için
kurulmuş Muvakkat Encümene havalesi
hakkımda (3/600)
137:138
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası tarafından Kromit Limitet Şirketiyle

kurucusuna açılan kredi münasebetiyle
tahkikat yapılmak üzere vazifelendirilen
Encümene 18 Mayıs 1960 tarihinden iti
baren 30 Hazirana kadar bir mehil daha
verilmesine dair tezkeresi (3/648)
490:492
ÇALIŞMA ENCÜMENİ RİYASETİ
TEZKERESİ
— Bursa Mebusu Necdet Azak'in,
5837 sayılı Kanunun 6734 sayılı Kanunla
muaddel 1, 3 ve 5 nci maddeleriyle, 5837
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin tefsirine
dair takririn kurulacak muvakkat bir
encümende müzakere edümesine dair
(3/638)
466
GÜMBÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
RİYASETİ TEZKERESİ
— Gümrük
Encümeni Riyasetinin,
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sa
yılı Kanunla muaddel 16 nci maddesinin
ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihasını görüş
mek üzere Muvakkat Encümen teşkiline
dair (3/611)
247:244
MAARİF ENCÜMENİ RİYASETİ
TEZKERESİ
— Maarif Encümeni Riyasetinin, muh
telif kanunlar gereğince verilen üniver
site ve akademi tazminatlarının artırılma
sı hakkındaki kanun lâyihasının Maarif
Encümenine verilmesine dair (1/538)
466
TAHKİKAT

ENCÜMENİ RİYASETİ
TEZKERESİ
— Tahkikat Tâli Encümeni Beisliğinin, Kromit Limitet Şirketi ile bu şirketin
kurucusuna Ziraat Bankası tarafından
açılan kredi dolayısiyle yapılmakta olan
tahkikat için, 18 Mart 1960 tarihînden iti
bar edilmek üzere, daha iki aylık mehil
verilmesine dair (3/589)
6:7
TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ RİYA
SETİ TEZKERELERİ
— Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan İzmir Mebusu Selim Ragıp
Emeç'in, tahsisatına dair (3/613)
274
'— Sayın mebuslardan bâzılarına izin
verilmesine dair'(3/612)
273:274

âö
Sayfa— Vazife ile yurt dışına giden Harici*
DjVANI MUHASEBAT BEÎSLÎÖÎ
ye
Vekili
Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine
TEZERELEBÎ
kadar
kendisine,
Dahiliye Vekili Namık
— Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı
Gedik'in vekillik edeceğine dair (3/610)
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/615)
414
.— Vazife ile yurt dışına giden Harici
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
ye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine
nün 1958 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
kadar kendisine, Dahiliye Vekili ' Namık
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
Gedik'in vekillik edeceğine dair (3/637)
(3/583)
5
— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
— Vazife ile yurt dışına giden Harici
nununun 76 ncı maddesi gereğince hazır
lanan raporun sıınulduğuna dair (3/647) 4,90 ye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine
kadar kendisine, Dahiliye Vekili Namık
— Divanı Muhasebatta münhal bulunan
Gedik'in vekillik edeceğine dair (3/649)
üç Azatik için seçim yapılması hakkında
(3/608)
246
— Vazife ile yurt dışında bulunan Mil
lî
Müdafaa
Vekili Etem Menderes'in av
BÎYASETÎ CUMHUB TEZKERELERİ
detine
kadar
kendisine, Maliye Vekili Ha
— Balıkesir Mebusu Esat Budakoğlu 'san Polatkan'm vekillik edeceğine dair
nun, Adliye Vekilliğinden istifasının kabu
(3/609)
lü ile mezkûr Vekâlete Ağrı Mebusu Celâl
Yardımcı'nın tâyin edildiğine dair (3/590)
fi
— Vazife ile yurt dışında bulunan Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kır— Vazife ile yurt dışına giden Harici
dar'ın avdetine kadar kendisine, Ziraat
ye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine
Vekili Nedim ökmen'in vekillik edeceğine
kadar kendisine, Dahiliye Vekili Namık
dair (3/591)
Gediklin vekillik edeceğine dair (3/592)
59

Sayfa

247

465:
466

490

247

59

TASHİHLER
Aşağıdaki zabıt ceridelerinde cetvelde gösterilen tashihler yapılacaktır:
înikat

Sayfa

52

1
2
4
4
5
5

Sütun

.

1
1
1
1
1
3

Satır
9
32
2
17
12
11

Yanlış
Kemal Berkam
Cahit Bunay
Şefik Ayan
Cahit Bunay
Naci Aykum
Bandşrma

Bu zabıt ceridesinin sonuna bağlı 135 sıra sa
yılı matbuanın 72 nci sayfasının sonunda Yozgad Mebusu Sefer Eronat'ın imzasının altına
aşağıdaki muhalefet şerhi eklenecektir.
Muhalefet şerhi
1. 29 ncu maddede zaman aşımı sukutu
hak müddeti olarak değiştirilmiş ve Kanunu

Doğru
Kemal Berkem
Cahit Bonay
Şefik Ayan
Cahit Bonay
Naci Aykun
Bandırma

Medeninin 638 nci maddesi işbu 29 ncu mad
denin ikinci fıkrası ile tadile uğramıştır. Ta
pulama işleri tamamlandıktan sonra Medeni
Kanun hükümlerine sirayet ettirilmesinin doğ*
ru olmıyacağı ve 638 nci maddede mezkûr
(Elinde bulunduran - hüsnüniyet) kayıtlarının
29 ncu maddeye alınmamasının memlekette iki
hükmün ayrı ayrı cereyanına vesile olacakı,

-

40 —

2. 31 nci maddenin tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun nizasız, fasılasız en az on J
seneden beri malik sıfatiyle zilyedi lehine tes
cili taraftarıyım.
20 sene müddetin mukni sebebi olmadığı
gibi Borçlar Kanununun 125 nci maddesi mu- j
cibince dâva hakkı sakıt olmuş eşhası saire j

karşısında zilyedin daha on sene beklemesine
taraftar değilim.
Harçların Hükümet teklifinden başka şe
kilde kayıtlanmasına taraftar.değilim. Bu nok
talarda muhalifim.
Yozgad Mebusu
Sefer Eronat

SABIK ZABIT HULASALARI
Sayfa
4
58
70
102
134:136 |
161:162
188:189
216:217
245:246
270:271

Sayfa
312:313
344:345
364
385:386
413:414
463:464
499
568
Son zabıt hulâsası : 580

YOKLAMA
I

6,59,71,103,136,162,217,247,272;
314,346,365,387,415,465,490,569

Söz alanlar

A
Sayfa
Abdurrahman Fahri Ağaoğlu (Kon
ya) — Tapulama kanunu lâyihası müna
sebetiyle.
476
Saniet Ağaoğlu (Manisa) — Bursa
Mebusu Mazlum Kayalar ve Denizli Me
busu Baha Akşit'in, C. H. Partisinin yıkı
cı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyet
lerinin memleket sathında cereyan tarzı
ve bunların mahiyetinin nelerden ibaret
olduğunu tahkik, tesbit ve memleketin
her tarafında yaygın bir halde görülen
kanun dışı siyasi faaliyetlerin muhtelif
sebeplerine intikal etmek, matbuat mese
lesi ile adlî ve idari mevzuatın ne suret
le tatbik edilmekte olduğunu tetkik eyle
mek üzere Meclis tahkikatı açılmasına
dair takriri münasebetiyle
197,198
— İstanbul ve Ankara Vilâyetlerin
de ilân edilen örfi idarenin tasdikine da
ir Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 321,
324

îzzet Akçal (Devlet Vekili) — Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline dair kanun lâyiha ve
tekliflerini mezceden Muvakkat En
cümen mazbatasının ruzııameye alınma
sa hakkındaki takrir münasebetiyle
572,573
— Tapulama Kanunu lâyihası müna
sebetiyle
433,469,478,479
— Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası Kanunu münasebetiyle
253
Baha Akşit (Denizli) — Kurulmuşbulunan Tahkikat Encümenine vâki sa
taşma dolayısiyle
222
— Sabık zabıt hakkında
367

Sayfa
Basri Aktaş (Kastamonu) — *Avru- .
pa Konseyi Istişari Asamblesinin XII,
nci Devre toplantısına memleketimizi
temsilen katılacak heyet için âza seçimi
münasebetiyle
170
Perihan Arıburun (îzmir) — Türki
ye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu
münasebetiyle
250
Mehmet Ali Arıkan (Mardin) — 20
Haziranl960 tarihine kadar tatil yapılma
sı hakkındaki takrir münasebetiyle
578
Sırrı Atalay (Kars) — Arzuhal Encü
meninin, Emine Dudu Gülkan hakkındaki
1960/1925 sayılı kararma dair mazbatası
münasebetiyle
8
— Bursa Mebusu Mazlum Kayalar
ve Denizli Mebusu Baha Akşit'in C. H.
Partisinin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun
dışı faaliyetlerinin memleket sathında ce
reyan tarzı ve bunların mahiyetinin
nelerden ibaret olduğunu tahkik, tesbit
ve memleketin her tarafında yaygın bir
halde görülen kanun dışı siyasi fâaliyet
lerin muhtelif sebeplerine . intikal etmek,
matbuat meselesi ile adlî ve idari mevzu
atın ne suretle tatbik edilmekte olduğu
nu tetkik eylemek üzere Meclis tahki
katı açılmasına dair takriri münasebetiy
le;
196
— Türkiye Cumhuriyeti Turizmi Ban
kası Kanunu münasebetiyle
121,127,141,148
Faruk Ayanoğlu (Tokad) - Kendisine
verilmek istenen ceza hakkında müdafaası 220
Necdet Azak (Bursa) - Yıllık
izin Kanunu münasebetiyle

ücretli
106,115

^&

B
Sayfa
Mustafa Bağraoık (Konya) - 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 7078 sayılı Ka
nunla muaddel yedinci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 375
— Köy içme sulan hakkındaki Kanun
münasebetiyle
424
— Tapulama kanunu lâyihası münase
betiyle
474
Hüseyin* Balık (Ankara) - Gündem dışı
söz talebi hakkında
492
HikmetBayur (Manisa) -TürkiyeCum
huriyeti Turfam Bankası Kanunu müna
sebetiyle
124,226,228,250
Hıfa Oğuz Bekata (Ankara) - İstanbul
ve Ankara vilâyetlerinde ilân edilen
örfi İdarenin tasdikine dair Başve
kâlet tezkeresi münasebetiyle
326
— Türkiye Cıımhuriyetti Turizm Ban
kası Kanunu münasebetiyle
120,146
Behaat Bilgin (îzmir) - Ankara Mebu
su Ahmet Üstün'ün, Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası Kanununa ek 7052 sayılı
Kanunun tadili hakkındaki kanun teklifi -

Sayfa
nin ruznameye alınmasına dair takriri mü
nasebetiyle
71
— Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi
nin XII nci Devre toplantısına memleke
timizi temsilen katılacak heyet için âza.
seçimi münasebetiyle
167
— istanbul ve Ankara vilâyetlerinde
ilân edilen örfi İdarenin tasdikine dair
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle
333
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununa ek 7052 sayılı Kanunla muhtaç
çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifinin ruznameye alınmasına dair takrir
münasebetiyle
72
Arslan Bora (Tunceli) - Kendisine ve
rilmek istenilen ceza hakkında izahatı
332
Osman Bölükbası (Kırşehir) - Gündem
dışı konuşması
220,221
— Hükümet hakkında Meclis tahkikatı
açılmasına dair takriri münasebetiyle
495
— 20 Haziran 1960 talihine kadar tatil
yapıl ması hakkındaki takrir münasebetiyle 576

Süleyman Çağlar (Kastamonu) - Tür
kiye Cumhuriyeti Turtam Bankası Kanu
253
nu münasebetiyle
Adnan Çalıkoğ-lu (Uşak) - Türkiye Zi
rai Sigorta Kurumu kanunu teklifinin
ruznameye alınmasına dair takrir müna
73
sebetiyle
Fethi Çelikbaş (Burdur) - Avrupa Kon
seyi Istişari Asamblesinin XII nci Devre
toplantısına memleketimizi temsilen katı
lacak heyet için âza secimi münasebe-

163,165
tiyle
218
— Sabık zabıt hakkında
Necati Celim (Aydın) - Avrupa Kon
seyi Istişari Asamblesinin XII nci Devre
toplantısına memleketimizi temsilen katı
lacak heyet için âza seçimi münasebe
164
tiyle
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir) - İstanbul
vo Ankara vilâyetlerinde ilân edilen
Örfi idarenin tasdikine dair Başve
336
kâlet tezkeresi münasebetiyle

D
Vahap Dizdaroğlu (Mardin) - 20 Hazi
ran 1960 tarihine kadar tatil yapılması
hakkındaki takrir münasebetiyle
578
Avni Doğan (Ankara) - Gündem dışı
soz talebi hakkında
492

— İstanbul ve Ankara vilâyetlerinde
ilân edilen örfi İdarenin tasdikine dair
Başvekâlet tezkeresi mıünaseb etiyle
319
— Ruznamenin tanzimine dair sözleri 493
— Sabık zabıt hakkında
248,365

43
E
Sayfa
Muhlis Erdener (İstanbul) - Türkiye
Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu mü
nasebetiyle
229
Hasan Erdoğan (Kars) - Bursa Me
busu Mazlum Kayalar ve Denizli Mebusu
Baha Akşit'in, C. H. Partisinin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin mem
leket sathında cereyan tarzı ve bunların
mahiyetinin nelerden ibaret olduğunu tah
kik, tesbit ve memleketin her tarafında
yaygın bir halde görülen kanun dışı siya
si faaliyetlerin muhtelif sebeplerine intikal
etmek, matbuat meselesi ile adlî ve idari
mevzuatın n« suretle tatbik edilmekte oldu
ğunu tetkik eylemek üzere Meclis tahkikatı
açılmasına dair takriri münasebetiyle
197
Kemal Eren (Amasya) - 1580 sayılı
Belediye Kanununa yeni bir madde eklen
37ı
mesine dair Kanun münasebetiyle

Şayi»
— 1580 sayılı Beleme Kanununun .
7078 sayılı Kanunla muaddel yedinci mad
desinin değiştirilmesi harındaki Kanun
münasebetiyim
373,374
Şefim Erengil (İstanbul) * 1580 sayılı
Belejdiye Kanununun 707)8 sayılı Kanunla
muaddel yedinci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
374
Müfit Erkuyumcu (Bursa) - Tapulama
kanunu lâyihası münasebetiyle
480
Dursun Erol (Kocaeli) - 1580 sayılı
Belediye Kanununun 7078 sayılı Kanunla
muaddel yedinci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
374
Sefer Eronat (Yozgad) - Tapulama Kâ
nunu lâyihası münasebetiyle
4717479,498
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozgad)
Köy îçme suları hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
421,423,424

Turhan Feyzioğlu (Sivas) - Milletvekil
leri Seçimi Kanununun bâzı madjdeleriniıı
tadiline dair kanun lâyiha ve tekliflerini
mezceden Muvakkat Encümen mazbatası
nın ruznameye alınması hakkındaki takrir
münasebetiyle
569,573,574
—" Türkiye Büyük Millet Meclisi Tah
kikat Encümenlerinin vazife ve salâhiyet
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle
276
— Türkive Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası tarafından Kromit Limited Şirketiyle
kurucusuna açılan kredi münasebetiyle tah
kikat yapılmak üzere vazifelendirilen encü
mene 18 Mayıs 1960 tarihinden itibaren
30 Hazirana kadar bin mehil daha veril*
meşine dair Adliye Encümeni tezkeresi mü
nasebetiyle
491
— Türkiye Zirai Sigorta Kurumu ka*
nunu teklifinin Ruznameye aüınmasma dadı*
takrir münasebetiyle
73

Mahmut öüçbilmez (Bolu) • Köy içme
suları hakkındaki Kanun münasebetiyle 425

lacak heyet için âza seçimi münasebetiy
le
W171
Ferda Güley (Ordu) * İstanbul ve An
kara vilâyetlerinde ilân edilen Öv$ idare
nin tasdikine dair Başvekâlet tezfce^eşj!
münasebetiyle
323
Halil Gürün (Maraş) • Avrupa Konse
yi îstişari Asamblesinin XII nci Devre top
lantısına memleketimizi temsilen katıla
cak heyet için âza seçimi münasebetiyle
169

— Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası Kanunu münasebetiyle
252
— Yıllık ücretli izin Kanunu münase
betiyle
113
Kasım Gülek (Adana) - Avrupa Kon
seyi tstişari Asamblesinin XII nci Devre
toplantısına memleketimizi temsilen katı
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si hakkındaki Kanun münasebetiyle
374
~.~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı Kanununa ek 7052 sayılı Kanunla muh
taç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun
teklifinin ruznameye alınmasına dair tak
rir münasebetiyle
72

Mehmet Hazer (Kars) - İstanbul ve
Ankara vilâyetlerinde iilân edilen Örfi
idarenin tasdikine dair Başvekâlet tezke
resi münasebetiyle
.338,339
îrfan Haznedar (Kütahya) -1580 sayılı
Belediye Kanununun .7078 sayılı, Kanunla
muaddel yedinci maddesinin değiştirilme-

ı
rimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin mem
leket sathında' cereyan tarzı ve bunların
mahiyetinin nelerden ibaret olduğunu tah
kik, tesbit ve memleketin her tarafında
yaygın bir halde görülen kanun dışı siyasi
faaliyetlerin muhtelif sebeplerine intikal
etmek, matbuat meselesi ile adlî ve idari
mevzuatın ne suretle tatbik edilmekte oldu
ğunu tetkik eylemek üzere Meclis tahkika
tı açılmasına dair takriri münasebetiyle 194,206
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Tah
kikat encümenlerinin vazife ve salâhiyet
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle
298

Tevfik îleri (Nafıa Vekili) - İstanbul
ve Ankara vilâyetlerinde ilân edilen örfi
İdarenin tasdikine dair Başvekâlet tezke
resi münasebetiyle
331,332
— Köy içme suları hakkındaki Kanun
münasebetiyle'
427
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Tah
kikat Encümenlerinin vazife ve salâhiyet
leri hakkındaki Kanım münasebetiyle
307
îsmet înönü (Malatya) - Bursa Me
busu Mazlum Kayalar ve Denizli Mebusu
Baha Akşit'in, C. H. Partisinin yıkıcı, gay-

K
Sadettin Karacabey (Bursa) - 1580 sa
yılı Belediye Kanununa yeni bir madde ek
lenmesine dair Kanun münasebetiyle
— 1580 sayılı Belediye Kanununun 7078
sayılı Kanunla muaddel yedinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle
— Tapulama kanunu lâyihası münase
betiyle
Fahri Karakaya (Elâzığ) - Usul hakkın
da
Esat Mahmut Karakurt (ürfa) - 20 Ha
ziran 1960 tarihine/kadar tatil yapılması
hakkındaki takrir münasebetiyle
Osman Kavrakoğlu (Rize) - Bursa Me
busu Mazlum Kayalar ve Denizli Mebusu
Bah&Akşit'iıij G. H. Partisinin yıkıcı, gay
rim eş ru ve kanun dışı faaliyetlerinin mem
leket sathında cereyan tarzı ve bunların
mahiyetinin nelerden ibaret olduğunu tah-

377

375
477
497

575

kik, tesbit ve memleketin her tarafında
yaygm bir halde görülen kanun dışı siyasi
faaliyetlerin muhtelif sebeplerine intikal
etmek, matbuat meselesi ile adlî ve idari
mevzuatın ne suretle tatbik edilmekte oldu
ğunu tetkik eylemek üzere Meclis tahkika
tı açılmasına dair takriri münasebetiyle
207
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Tah
kikat Encümenlerinin vazife ve salâhiyet
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle 303,308
Mazlum Kayalar (Bursa) - C. H. Parti
sinin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı fa
aliyetlerinin memleket sathında cereyan
tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden
ibaret olduğunu tahkik, tesbit ve memleke
tin her tarafında yaygın bir halde görü
len kanun dışı siyasi faaliyetlerin muhte
lif sebeplerine intikal etmek, matbuat me
selesi ile adlî ve idari mevzuatın ne suretle
tatbik edilmekte olduğunu tetkik eylemek
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üzere Meclis tahkikatı açılmasına dair tak
riri münasebetiyle
— İstanbul ve Ankara vilâyetlerinde
ilân edilen örfi İdarenin tasdikine dair
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle
Recep Kınm (Bursa) - 1580 sayılı Be
lediye Kanununa yeni bir madde eklenmosine dair Kanun münasebetiyle
— Yıllık ücretli izin Kanunu münase
betiyle

Nusret Kirişcioğlu (Sakarya) - Kurul
muş bulunan Tahkikat Encümenine vâki
sataşma münasebetiyle
.:...,,;,
— Yıllık ücretli izin Kanunu münase
betiyle
Şahap Kitapçı (Tokad) - Gündem dışı
söz talebi hakkında
Melih Kemal Küçüktepepmar (Ada*
na) - Kendisine verilmek istenilen ceza
hakkında izahat

192

841

376

120

221
221
493

.332

M
Sudi Mıhçıoğlu (Manisa) - Tapulama

kanunu lâyihası münasebetiyle

433

O
Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum) - Arzu
hal Encümeninin, Emine Dudu Gülkan
hakkındaki 1960/1925 sayılı Kararına dair
mazbatası münasebetiyle.
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Tah
kikat Encümenlerinin vazife ve • salâhi
yetleri hakkıftdaki Kanun münasebetiyle .287

Burhanettin Onat (Antalya) - Köy iç
me suları hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
424
— Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası Kanunu münasebetiyle
143,227,228,251
— Yıllık ücretli izin Kanunu münase
betiyle
111

ö
Hamdi öner (Adana) - Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankası Kanunu münase
betiyle
140,152
Kemal özçoban (Afyon Karahisar) -

Yıllık ücretli izin Kanunu münasebetiyle 110
Ömer özen (Sinob) - Tapulama kanu
nu lâyihası münasebetiyle
477

R
Salih Zeki Ramoğlu (Trabzon) - 1580
sayılı Belediye Kanununun 7078 sayılı
Kanunla muaddel yedinci maddesinin

değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle *
373,374,375

Kemal Sarübrahimoğlü (Adana) - Yıl
lık ücretli izin Kanunu münasebetiyle
104,
109,116,117
Sabahattin Sayın (Konya) - Tapulama

kanunu lâyihası münasebetiyle . ,
473,479
Adnan Selekler (Antalya) -Bursa Me
busu Mazlum Kayalar ve Denizli Mebu
su Baha Akşit'in, C. H, Partisinin yıkıcı,
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gayrimesru ve kanun dışı faaliyetlerinin
memleket sathında cereyan tarzı ve bun
ların mahiyetinin nelerden ibaret oldu
ğunu tahkik, tesbit ve memleketin her
tarafında yaygın bir halde görülen ka
nun dışı siyasi faaliyetlerin muhtelif se
beplerine intikal etmek, matbuat meselesi
ile adlî ve idari mevzuatın ne suretle
tatbik edilmekte olduğunu tetkik eyle
mek Ü2ere Meclis tahkikatı açılmasına
dair takriri münasebetiyle
211

— Tapulama kanunu lâjdhası münase
betiyle
469,474

Hidayet Sinanoğlu(Içel) - 1580 sayılı
Belediye Kanununun 7078 sayılı Kanunla
muaddel yedinci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
375
Emin Soysal (Maraş) • Avrupa Konse
yi îstişari Asamblesinin XII nci Devre
toplantısına memleketimizi temsilen katı
lacak heyet için âza seçimi münasebetiyle 1
— İstanbul ve Ankara vilâyetlerinde
ilân edilen örfi idarenin tasdikine dair
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle
340
— 20 Haziran 1960 tarihine kadar tatil
yapılması hakkındaki takrir münasebe
tiyle
575
Mehmet Daim Süalp (Sürd) - Tapula
ma kanunu lâyihası münasebetiyle
470,471,
473,475,476,499

Ali Şahin (Osznanteb) - Bursa Me
busu Mazlum Kayalar ve Denizli Mebu
su Baha Aksi t in, C. H. Partisinin yıkıcı,
gayrimesru ve kanun dışı faaliyetlerinin
memleket sathında cereyan tarzı've bun
ların mahiyetinin nelerden ibaret oldu
ğunu tahkik, tesbit ve memleketin her
tarafında yaygın bir halde görülen ka
nun dışı siyasi fâaliyetlerin muhtelif se
beplerine intikal etmek, matbuat meselesi

ile adlî ve idari mevzuatın ne suretle
tatbik edilmekte olduğunu tetkik eyle
mek üzere Meclis tahkikatı açılmasına
dair takrir münasebetiyle
218
Halûk Şaman (Çalışma Vekili) - Yıllık
ücretli izin Kanunu münasebetiyle 105,110,11^
Halûk Şaman (Basın - Yayın ve Turizm
Vekâleti Vekili) - Türkiye Cumhuriyeti
Turizm Bankası Kanunu münasebetiyle
125,
147,149,150

Kasam fanıl (Yoagad) • Türkiye Cum
huriyeti Turizmi Bankası Kanunu müna
sebetiyle
251
Muharrem Tansel (Sinob) . Maarif. Vekaleli taçafmdân iki teknik Okulu "açıl
ması i<j$n>muktazi kadroların tesisi ve ge
lecek yıllara sâri taalhlhütlere girişilmesi
hakkındaki Kanun münasebetiyle
390

Rıza Tekeli (Adana) - 6-ündemin tan
zimi hakkında
272,273
— Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban*
kası Kanunu münasebetiyle
126,151
— Yıllık ücretli izin Kanunu müna
sebetiyle
106,112
Tevfik Tığlı (İsparta) - Maliye Vekâ
leti kuruluş 've görevleri hakkındaki 2996
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair 5655 sayılı KanunÎJa 6991
ve 6995 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin
tadili 'hakkındaki Kanun münasebetiyle
419
Hulusi Timur (Zonguldak) - Yıllık üc
retli izin Kanunu münasebetiyle
104

Servet Seıgin (Çanakkale) * Köy içme
suları hakkındaki Kanun münasebetiyle 423,
424,425

Necati Tanyolac (Zonguldak) - Yıllık:
ücretli izin Kanunu münasebetiyle
109
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) Türkiye Cumhuriyeti Turizm Kanunu
münasebetiyle
252
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391
ınünasebotiyle
Halil Turgut (Diyarbakır) - Tapulama
kanunu lâyihası münasebetiyle
499
Cemal Tuzun (Kocaeli) - Tapulama
kamımı lâyihası münasebetiyle
471,475

Halûk Timurtaş (Balıkesir) - Türkiye
Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu ınünasöbetiyle
138
Nurullah İhsan Tolon (Bursa) - Ziraat
yüksek mühendisliği haifekmda'ki Kanun

u
Avni Ural (Uşak) - Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası Kanununa ek 7052
sayılı Kanunla Muüıtaç çiftçilere ödünç
tfahumlujk verilmesi hakkındaki 5264 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifinin ruzna-

meye alınmasına dair takrir münaseibetiyle
— Türkiye Zirai Sigorta Kurumu Ka
nunu teklifinin ruznameye alınmasına da
ir takrir ımKinasebetiyle

Oevat Ülkü (Aydın) - Devlet Şûrasın
da açık bulunan 13 âzalık için seçim yapıl
masına dair Muhtelit Encümen mazbatası
münasebetiyle
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
tarafından Kromit Limitet Şirketiyle ku
rucusuna açılan kredi münasebetiyle tah
kikat yapılmak üzere vazifelendirilen en
cümene 18 Mayıs 1960 tarihinden itibaren
30 Hazirana kadar bir mehil daha veril
mesine dair Adliye Encümeni tezkeresi
münasebetiyle
491
Fethi Ülkü (Tunceli) - Avrupa Konse
yi Istişari Asamblesinin XII ııci Devre top
lantısına memleketimizi temsilen katılacak

heyet için âza seçimi münasebetiyle
168
Hasan Hayati Ülkün (Nevşehir) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat encü
menlerinin vazife ve salâhiyetleri hakkın
daki kanun münasebetiyle
306

Sadettin Yalım (Kocaeli) - 1580 sayılı
Belediye Kanununa yeni bir madde eklen
mesine dair kanun münasebetiyle
376
— 1580 sayılı Belediye Kanununun 7078
sayılı Kanunla muaddel yedinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle
375
Celal Yardımcı (Adliye Vekili) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat encü
menlerinin vazife ve salâhiyetleri hakkın
daki kanun münasebetiyle
302,307

72

74

Münib Hayri Ürgtiblü (Nevşehir) - Ar
zuhal Encümeninin, Emine Dudu öülkan
hakkındaki 1960/1925 sayılı kararına dair
mazbatası münasebetiyle

8,9

Ahmet Üstün (Ankara) - Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek 7052
sayılı Kanunun tadili hakkındaki kanun
teklifinin ruznameye alınmasına dair tak
riri münasebetiyle

71

Turgut Yeğenağa (Adana) • Türkiye
Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu mü*
nasebetiyle
152
Nüvit Yetkin (Malatya) « İstanbul ve
Ankara vilâyetlerinde üân edilen örfi İda
renin tasdikine dair Başvekâlet tezkeresi
münasebetiyle
315,338
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Tah
kikat encümenlerinin vazife ve salâhiyet
leri hakkındaki kanun münasebetiyle
274
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— Usul hakkında
314
le
74
Kenan Yılmaz (Bursa) - Türkiye Zirai
Necmi Nuri Yücel (İstanbul) - TürkiSigorta Kurumu Kanunu teklifinin ruznaye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu
meye alınmasına dair takrir münasebetiy\ münasebetiyle
154
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